
 

BA ritgerð  

Félagsráðgjöf 

Geðheilbrigðisþjónusta við aldraða 
Úrræði, löggjöf og stefnumótun á Íslandi 

Sandra Jónsdóttir 

Leiðbeinandi: Steinunn Kristín Jónsdóttir 
Júní 2017 

 
 



 

 

 

 

Geðheilbrigðisþjónusta við aldraða 

Úrræði, löggjöf og stefnumótun á Íslandi 

 

Sandra Jónsdóttir 

180492-2599 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf 

Leiðbeinandi: Steinunn Kristín Jónsdóttir 

Stærð ritgerðar í ECTS einingum: 12 einingar 

 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geðheilbrigðisþjónusta við aldraða 

Úrræði, löggjöf og stefnumótun á Íslandi 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA í félagsráðgjöf 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Sandra Jónsdóttir, 2017 
 
Reykjavík, Ísland, 2017 
 
 



3 

Útdráttur 

Öldruðum einstaklingum fjölgar stöðugt í heiminum og um leið fjölgar þeim sem þurfa á 

þjónustu að halda, svo sem geðheilbrigðisþjónustu. Í ritgerðinni verður fjallað um hvaða 

úrræði í geðheilbrigðisþjónustu eru í boði fyrir aldraða og hvaða starfi félagsráðgjafar 

sinna á sviðinu. Þá verður jafnframt farið yfir núgildandi löggjöf í málaflokknum og hvaða 

stefna hefur verið sett til framtíðar um hann. Helstu niðurstöðurnar voru þær að aðeins 

eru tvö úrræði á Íslandi sérstaklega ætluð öldruðum einstaklingum með 

geðheilbrigðisvanda. Annars vegar Hjúkrunarheimilið Fellsendi og hins vegar ein eining á 

Hjúkrunarheimilinu Mörk. Þá eru tvær sérhæfðar geðdeildir á landinu á Geðsviði 

Landspítala og Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri sem aldraðir geta sótt þjónustu til. 

Félagsráðgjafar veita öldruðum einstaklingum félagsráðgjöf og eru málsvarar og 

stuðningsaðilar þeirra. Þeir starfa meðal annars við sérhæfða meðferðarvinnu á Geðsviði 

Landspítala, þar sem þeir taka á móti einstaklingum, hópum og fjölskyldum. Á Íslandi eru 

lög um málefni aldraðra, en þó eru ekki sérstök lög sem huga að geðheilbrigðisþjónustu. 

Geðheilbrigðisþjónusta hefur verið mikið til umfjöllunar seinustu ár og var meðal annars 

sett fram á 145. löggjafarþingi 2015-2016 tillaga til þingsályktunar um stefnu og 

aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. Þá hefur umræðan einnig beinst 

sérstaklega að geðheilbrigðisþjónustu við aldraða og var lagt fram í Skýrslu stýrihóps um 

stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 að hefja stefnubundna uppbyggingu á 

geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða. 
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Formáli  

Ritgerðin er 12 ECTS- eininga lokaverkefni í BA námi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi var Steinunn Kristín Jónsdóttir aðjunkt við félagsráðgjafadeild Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka henni fyrir gott samstarf, leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni við gerð 

ritgerðarinnar. Ásamt því vil ég þakka henni fyrir alla þá hvatningu, stuðning og hlýju sem 

hún hefur veitt mér seinustu mánuði. Langar mig einnig að þakka samnemendum mínum 

og öðrum kennurum fyrir samfylgdina í gegnum námið. Guðrúnu Hrefnu Sverrisdóttur 

félagsráðgjafa vil ég færa sérstakar þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar á 

ritgerðinni. 

Unnusta mínum Snorra Má Guðmundssyni, foreldrum mínum Önnu Sigríði 

Árnadóttur og Jóni Þór Björgvinssyni, systur minni Erlu Jónsdóttur og frænkum mínum 

Kolbrúnu Árnadóttur og Rannveigu Svanhvíti Benediktsdóttur Kroknes vil ég þakka fyrir 

ómetanlegan stuðning, hvatningu og ást í gegnum námið. 
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1 Inngangur 
Öldruðum einstaklingum fer stöðugt fjölgandi í samfélaginu og býr stór hluti þeirra við 

góða heilsu og þurfa litla eða enga aðstoð frá samfélaginu. Þarfir þeirra eru hins vegar 

ólíkar og því misjafnt hver þjónustuþörf þeirra er. Með þessari aukningu aldraðra eykst 

hlutfall þeirra sem þurfa á þjónustu að halda (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Aldraðir 

einstaklingar eru mikilvægir samfélaginu, svo sem fjölskyldueiningunni. Þrátt fyrir að 

flestir aldraðir séu við góða geðheilsu eru þeir í hættu við að fá geðraskanir og 

taugasjúkdóma (World Health Organization, 2016).  Í heiminum er talið að um 30% fólks 

glími við geðheilbrigðisvanda (Collins og Saxena, 2016). Þá er talið að 20% einstaklinga 

yfir 60 ára aldri séu með sama vanda. Algengustu geðsjúkdómar meðal aldraðra eru 

þunglyndi, heilabilun, kvíðaraskanir og vímuefnavandi. Fordómar í garð geðsjúkdóma 

geta hindrað það að aldraðir einstaklingar leiti sér aðstoðar (World Health Organization, 

2016). Fram kemur í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 að markmið laganna er 

að tryggja landsmönnum þá bestu heilbrigðisþjónustu sem hægt er að veita hverju sinni, 

til verndar félagslegu, líkamlegu og andlegu heilbrigði.  

Mikil umræða hefur verið seinustu ár í öldrunarmálum og ekki síður 

geðheilbrigðismálum aldraðra. Áhugi höfundar á viðfangsefni ritgerðarinnar kviknaði í 

náminu meðal annars í námskeiðinu Öldrun og málefni aldraðra. Starf höfundar við 

aðhlynningu á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í Hafnarfirði jók einnig áhugann. Markmið 

með ritgerðinni er því að fá betri sýn á hvaða úrræði eru í boði fyrir aldraða innan 

geðheilbrigðisþjónustu  og hvaða starfi félagsráðgjafar sinna á sviðinu. Jafnframt að skoða 

núgildandi löggjöf og þá stefnumótun sem gerð hefur verið á sviði geðheilbrigðisþjónustu 

og öldrunar. Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvaða úrræði innan geðheilbrigðisþjónustunnar eru í boði fyrir aldraða og hvaða starfi 

sinna félagsráðgjafar á sviðinu? Hvaða löggjöf gildir um málaflokkinn og hvaða stefna 

hefur verið sett til framtíðar um hann? 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í öðrum kafla verður farið yfir skilgreiningar á 

öldrun, ásamt því að skoðuð verða lög um málefni aldraðra, stefnumótun í málefnum 

aldraðra til ársins 2015 og mótun stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára. Að lokum 
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verður fjallað um mannréttindi aldraðra. Í þriðja kafla er byrjað á að skilgreina hugtakið 

geðheilbrigði. Einnig verður gerð grein fyrir lögum, stefnumótun og ályktunum í  

geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða einstaklinga á Íslandi. Í fjórða kafla verður sjónum 

beint að fræðilegri umfjöllun. Byrjað verður á því að segja frá rannsóknum á sviði 

geðheilbrigðisþjónustu fyrir eldra fólk. Því næst verður fjallað um tvær kenningar í 

öldrunarfræði, annars vegar hlutverkakenningu og hins vegar athafnakenningu. Í fimmta 

kafla verður síðan fjallað um algenga geðsjúkdóma meðal aldraðra og úrræði í 

geðheilbrigðisþjónustu, sem dæmi Geðsvið Landspítala, Björgina geðræktarmiðstöð 

Suðurnesja, Hugarafl og Hlutverkasetur. Þó verður ekki fjallað um þjónustu úrræði fyrir 

aldraða einstaklinga með heilabilun. Því næst verður farið yfir starf félagsráðgjafa á sviði 

geðheilbrigðis- og öldrunarþjónustu. Í sjötta og jafnframt síðasta kaflanum verða aðal 

atriðin dregin saman og rannsóknarspurningum svarað. 
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2 Að vera aldraður 
Fólk er alltaf að eldast og í dag eru góðar líkur á að einstaklingur nái 75 ára aldri eða meira. 

Ástæðan fyrir því er meðal annars aukin þekking á læknavísindum og tækni, ásamt meiri 

þekkingu á því hvernig best sé að viðhalda líkamlegri heilsu. Seinustu ár hafa rannsóknir 

einkum beinst að því að draga úr áhrifum öldrunar og tryggja góð lífsgæði frekar en að 

tryggja langlífi (Hillier og Barrow, 2011). Alls staðar í heiminum fer öldruðum fjölgandi, en 

áætlað er að á milli 2015 og 2050 muni hlutfall eldra fólks tvöfaldast úr 12% í 22%. Það er 

að einstaklingar yfir 60 ára aldri fari úr 900 milljónum í 2 milljarða (World Health 

Organization, 2016). 

Í þessum kafla verður farið yfir skilgreininguna á öldrun meðal annars út frá Íslenskum 

lögum. Ásamt því verður fjallað um lög og stefnumótun í málaflokknum. Að lokum verður 

farið yfir hver mannréttindi aldraðra eru. 

2.1  Skilgreiningar á öldrun 

Líffræðileg öldrun felur í sér að frumur og sameindir í líkamanum skemmast með 

tímanum. Það felur í sér minnkandi andlegrar og líkamlegrar getu, aukinni hættu á 

sjúkdómum og að lokum dauða. Þetta ferli er þó ekki línulegt og getur heilsa eftir 

einstaklingum verið mismunandi. Öldrun tengist ekki aðeins líffræðilegum breytingum 

heldur einnig samfélagslegum, svo sem að fara á eftirlaun, flutningur í viðeigandi húsnæði 

og missi ástvina (World health organization, 2015).  

Í 2. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 kemur fram að aldraðir einstaklingar 

eru þeir sem náð hafa 67 ára aldri. Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni hefur aftur 

á móti aðra skilgreiningu á þeim er teljast aldraðir. Félagsmenn þurfa aðeins að hafa náð 

60 ára aldri og geta makar þeirra verið yngri en 60 ára (Félag eldri borgara í Reykjavík og 

nágrenni, e.d.). Fram kemur í 13. gr laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 

38/1954 að starfslok skulu vera þegar starfsmaður hefur náð 70 ára aldri. Þá kemur einnig 

fram að starfsmaður sem náð hefur 65 ára aldri getur látið af störfum og á hann um leið 

rétt á lífeyri og/eða eftirlaunum. Eins og fram kemur hér að ofan er mismunandi á hvaða 

árabili aldraður einstaklingur er talinn aldraður.  

Stór hluti af öldruðum eru við góða heilsu, þurfa enga eða litla aðstoð frá samfélaginu 

og búa við góðar aðstæður. Aldraðir einstaklingar eru ólíkir og hafa þar af leiðandi 

mismunandi væntingar og þarfir til þjónustu. Eftir því sem öldruðum fer fjölgandi eykst 
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fjöldi þeirra sem þurfa á þjónustu að halda, hvort sem það er heilbrigðis- eða 

félagsþjónusta (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

2.2 Lög um málefni aldraðra  

Í 1. gr. laga um málefni aldraðra kemur fram að markmið laganna er að aldraðir geti valið 

um þá heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeir þurfa að nýta hverju sinni, miðað við ástand 

og þörf hins aldraða. Jafnframt að jafnréttis sé gætt í samanburði við aðra þegna 

þjóðfélagsins. Ásamt því er markmið laganna að aldraðir geti búið eins lengi og mögulegt 

er við eðlilegt heimilislíf en þeir hafi jafnframt aðgang að nauðsynlegri stofnanaþjónustu. 

Í 13. gr. laganna segir frá opinni öldrunarþjónustu sem á að vera í boði fyrir aldraða. En 

þar undir flokkast heimaþjónusta, þjónustumiðstöðvar, dagdvöl og þjónustuíbúðir. Sem 

dæmi veita þjónustumiðstöðvar öldruðum einstaklingum félagsskap, tómstundaiðju, 

hreyfingu, næringu og heilsufarslegt eftirlit svo eitthvað sé nefnt. Í framhaldi af því í 14. 

gr. laga um málefni aldraða er fjallað um stofnanir fyrir aldraða og er þá átt við 

dvalarheimili, sambýli og íbúðir sem sérhannaðar eru fyrir aldraða sem ekki geta búið 

heima fyrir. Þar skal meðal annars vera aðstaða fyrir hjúkrun, læknishjálp og 

endurhæfingu. Aðrar stofnanir fyrir aldraða eru hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými á 

öldrunarstofnunum. Þessar stofnanir eru ætlaðar fyrir þá sem ekki geta nýtt sér 

dvalarheimili, sambýli eða sérhannaðar íbúðir. Þar fer meðal annars fram hjúkrunar- og 

læknisþjónusta, ásamt því skal vera endurhæfing. Þjónustan er veitt í samræmi við 

einstaklingsbundið mat á félagslegum og heilsufarslegum þörfum einstaklingsins. 

2.3 Stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 

Árið 2000 skipaði heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra stýrihóp um stefnumótun í 

málefnum aldraðra. Hópnum var falið það verkefni að móta stefnu í málaflokknum til 

næstu fimmtán ára eða til ársins 2015. Árið 2003 lagði stýrihópurinn fram skýrslu þar sem 

meðal annars voru kynntar helstu tillögur í málaflokknum sem eru átta talsins (Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Fyrsta tillagan sneri að jafnrétti en lagt var upp með að athygli yrði vakin á þáttum 

sem fela í sér mismunun til þess að hægt sé að tryggja jafnrétti í samfélaginu.  
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Önnur tillagan fjallaði um forvarnir og heilsufar aldraðra en þar var lögð áhersla að á 

styðja aldraða til heilbrigðs lífernis svo þeir geti haldið sjálfstæði sínu sem lengst og búið 

heima fyrir, en fengið nauðsynlega aðstoð og hjálp til sjálfshjálpar ef á þyfti að halda.  

Þriðja tillagan snýr að þjónustu við aldraða í heimahúsum. Þar er lagt upp með að 

bæta þjónustu við aldraða heima fyrir svo þeir geti búið sem lengst í eigin húsnæði.  

Fjórða tillagan felur í sér að bæta rekstur öldrunarstofnana og efla uppbyggingu 

stofnanaþjónustu.  

Fimmta tillagan fjallar um efnahag og atvinnumál aldraðra. Þar er lagt til að tryggja 

skuli afkomu aldraðra er minnstar hafa tekjur. Ásamt því að ýta undir samfélagslega 

þátttöku aldraðra, til dæmis með því að auka möguleika þeirra á atvinnuþátttöku meðan 

þau hafa áhuga og orku til.  

Sjötta tillagan lýtur að húsnæðismálum aldraðra. Áhersla er lögð á að aldraðir hafi 

aðgang að húsnæði sem hentar þeim út frá heilsufarslegum, fjárhagslegum og 

félagslegum þörfum þeirra.  

Sjöunda tillagan leggur áherslu á að sú stefnumótun sem lögð er fram í skýrslunni 

verði hrundið í framkvæmd og framgangur hennar tryggður. Ásamt því er lögð áhersla á 

skýrari ábyrgð, verkaskiptingu, samráð og samþættingu hjá öldruðum og þeim sem koma 

að málaflokknum.  

Áttunda og síðasta tillagan fjallar um rannsóknir, framtíðarsýn og stefnumótun. Þar 

er lögð áhersla á að tryggja að upplýsinga og þekkingar sé aflað í málefnum aldraðra, 

stuðla að þverfaglegu samstarfi og hvatt til rannsókna og upplýsingamiðlunar á 

málaflokknum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

2.4 Mótun stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára 

Af loknum almennum Alþingiskosningum ber félags- og húsnæðismálaráðherra að skipa 

samstarfsnefnd um málefni aldraðra. Nefndin er tengiliður á milli stofnana, ráðuneyta og 

samtaka sem sinna málefnum aldraðra. Samstarfsnefndin setti fram tillögur til félags- og 

húsnæðismálaráðherra í september 2016 um ellefu forgangsatriði í mótun og 

framkvæmd stefnu í málefnum aldraðra (Velferðarráðuneytið, 2016). 



14 

Fyrsta tillaga nefndarinnar var sú að einfalda almannatryggingakerfið og um leið 

skilgreina betur réttindi aldraðra, svo sem með því að hækka lífeyrisaldur smám saman á 

næstu 24 árum úr 67 ára aldri í 70 ára aldur.  

Önnur tillaga fjallar um heilsueflingu og virkni aldraðra, þar sem sveitarfélögunum ber 

að tryggja að aldraðir hafi aðgang að félags- og tómstundastarfi.  

Þriðja tillagan fer inn á rétt aldraðra til sjálfræðis og sjálfstæðrar búsetu, en lögð er 

áhersla á að aldraðir fái þá þjónustu og stuðning sem þeir þurfa til að búa sem lengst 

heima fyrir við öryggi.  

Fjórða tillagan snýr að mikilvægi tækni og nýsköpunar í þjónustu við aldraða, en sú 

þjónusta getur stuðlað að því að aldraðir geti búið lengur í heimahúsum.  

Fimmta tillagan fjallar um gæðaviðmið fyrir þjónustu við aldraða. Gæðaviðmið sem 

lýsa mælanlegum markmiðum eru mikilvæg í allri þjónustu við aldraða.  

Sjötta tillagan fer inn á eftirlit með gæðum þjónustu við aldraða. Setja þarf skýr 

lagaákvæði um eftirlit með opinberum aðilum sem sjá um félagslega þjónustu við aldraða.  

Sjöunda tillagan snýr að stöðugleika og aukinni hæfni starfsfólks í öldrunarþjónustu. 

Nefndin fer inn á mikilvægi þess að starfsumhverfi í öldrunarþjónustu sé á þann veg að 

fólk sæki þar um störf.  

Áttunda tillagan fjallar um heilabilun, en nefndin vill meina að mikilvægt sé að setja 

fram stefnu í málefnum fólks með heilabilun.  

Níunda tillaga nefndarinnar er að komið verði á fót upplýsingavef um öldrun og 

aldraða fyrir almenning.  

Tíunda tillagan fer inn á réttindagæslu aldraðra, þar sem nefndin telur það mikla 

réttindabót ef fenginn verður málsvari fyrir aldraða svo sem í formi umboðsmanns eða 

réttindagæslu aldraðra.  

Ellefta og síðasta tillagan snýr að óljósu ábyrgðarsviði þjónustuaðila, „gráu svæði“ í 

þjónustu við aldraða og notendasamráð. Nefndin bendir á að mikilvægt er að 

verkaskipting sé skýr á milli þjónustu sveitarfélaga og ríkis (Velferðarráðuneytið, 2016). 
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2.5 Mannréttindi aldraðra 

Einstaklingar eldast á mismunandi hátt og eru sumir ófærir um að gæta eigin hagsmuna. 

Í íslenskum lögum má finna ýmis ákvæði þar sem markmið er að huga að hagsmunum 

einstaklinga sem vegna ýmissa ástæðna geta ekki borið fulla ábyrgð á gjörðum sínum og 

sjálfum sér (Mannréttindaskrifsofa Íslands, e.d.). Sem dæmi um slíkt ákvæði má nefna 15. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þar sem fram kemur að ekki megi refsa 

einstaklingum fyrir verknað sem þeir voru ófærir vegna andlegs vanþroska eða hrörnunar, 

geðveiki, rænuskerðingar eða af öðru slíku ástandi til að hafa stjórn á gerðum sínum. 

Til eru þó nokkrir samningar er varða mannréttindi og er Ísland aðili að öllum helstu 

samningunum hvort sem þeir eru á vegum Evrópusambandsins eða Sameinuðu þjóðanna. 

Árið 1948 var Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna samþykkt. Sú yfirlýsing lagði 

grunninn að uppbyggingu mannréttindarkerfis í heiminum og með árunum hefur 

yfirlýsingin verið leiðarljós í mannréttindamálum. Yfirlýsingin er ekki bindandi 

þjóðréttarsamningur en þó leggur hún grunninn að markmiðum sem ríki Sameinuðu 

Þjóðanna eiga að stefna að. Ákvæði úr yfirlýsingunni eru endurspegluð í öðrum 

alþjóðasamningum sem hafa verið fullgildir hér á landi, sem dæmi í samningum um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi. Þó svo að réttindi aldraðra byrtast ekki á beinan hátt í samningunum gera þau 

það á annan hátt (Þingskjal 1713, 2015-2016). En sem dæmi kemur meðal annars fram í 

1. tl. 2. gr. í Alþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi nr. 10/1979 að 

þau ríki sem eru aðilar að samningnum ábyrgjast að allir landsmenn hljóti þau réttindi 

sem kveðið er á um í samningnum. Einnig ber þeim að ábyrgjast að þessu sé framfylgt án 

nokkurs konar mismununar til dæmis vegna kynþáttar, kynferðis, litarháttar, tungu, 

trúarbragða, ættar, eigna eða annarra aðstæðna. Eins og hægt er að sjá er aldur ekki 

sérstaklega nefndur en hægt er að færa rök fyrir því að hann falli undir aðrar aðstæður 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Aðrir samningar sem skráðir eru í íslenskum lögum og hægt er að tengja við 

mannréttindi aldraðra eru Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, 

ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu nr. 19/1996, Samningur um afnám 

allrar mismununar gagnvart konum nr. 5/1985, Lög vegna aðildar Íslands að 

Evrópusamningi um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
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refsingu nr. 15/1990, Félagsmálasáttmáli Evrópu nr. 3/1976 og Lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008. Til eru samningar sem tryggja réttindi barna og 

kvenna en ekki er til sérstakur samningur sem tryggir réttindi aldraðra. Sameinuðu 

þjóðirnar hafa samt sem áður verið að huga að réttindum aldraðra og hvatt aðildarríkin 

til að vinna að almennum viðhorfsbreytingum og styrkja stöðu aldraðra, jafnframt efla 

samstöðu milli kynslóða í framtíðinni (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Árið 1949 var Evrópuráðið stofnað en það átti að stuðla að friði og mannréttindum 

innan Evrópu. Stærsti ávinningur ráðsins var árið 1950 með samþykkt 

mannréttindasáttmála Evrópu og er fullgilding hans í dag skilyrði fyrir aðild að Evrópuráði. 

Sama ár gerðist Ísland aðili að ráðinu en mannréttindasáttmálinn var þó ekki lögfestur hér 

á landi fyrr en árið 1994. Meðal íslenskra laga má því finna Lög um mannréttindasáttmála 

Evrópu nr. 62/1994 og þær breytingar sem hafa orðið á honum síðan hann tók gildi 

(Þingskjal 1713, 2015-2016). Í 1. gr. Laga um mannréttindasáttmála Evrópu kemur fram 

að tryggja skuli réttindi og frelsi þeim sem á samningssvæðinu búa. Þá segir í 14 gr. 

laganna að tryggja eigi þau réttindi sem kveðið er á um í samningum án 

manngreiningarálits til dæmis vegna litarháttar, kynþáttar, kynferðis, trúarbragða, tungu, 

þjóðfélagsstöðu, þjóðernis, stjórnmála- eða annarra skoðana, eigna, uppruna eða 

annarrar stöðu. Líkt og með samningum Sameinuðu þjóðanna er hægt að færa rök fyrir 

því að aldraðir falli undir aðra stöðu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.) 

Í kaflanum hér að framan hefur verið fjallað um lög og stefnumótun er varða málefni 

aldraðra. Ásamt því voru mannréttindi aldraðra skoðuð, svo sem út frá Sameinuðu 

Þjóðunum og Evrópuráði. Byrjað var þó á því að skilgreina öldrun meðal annars út frá 

lögum um málefni aldraðra. 
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3 Geðheilbrigði 
Talið er að um 30% af fólki í heiminum séu með geðheilbrigðis vanda. Eftir því sem fólki fjölgar 

því meiri þörf er á aukinni geðheilbrigðisþjónustu. Í dag eru um 9 geðheilbrigðisstarfsmenn á 

hverja 100.000 íbúa í heiminum. Talið er að auka þurfi mannauð á þessu sviði um 1,7 milljón 

hjá löndum með miðlungs innkomu. Í löndum þar sem innkoma er lág og í meðallagi hafa 

fjárveitingar fyrir rannsóknir og nýsköpun á geðheilbrigðissviði aukist verulega. 

Geðheilbrigðisþjónusta er komin vel á veg, þó hana þurfi alltaf að vera að bæta. Lönd á borð 

við Kanada, Bretland og Bandaríkin eru að rannsaka og reyna að finna leiðir til þess að bæta 

geðheilbrigðisþjónustu, til dæmis með því að færa verkefni frá sérfræðingum á sviðinu til 

annarra starfsmanna á heilbrigðissviði. Til þess að mæta þörfinni á geðheilbrigðisþjónustu um 

allan heim þurfum við að þróa og auka við okkur þekkingu á sviðinu, svo sem með því að nýta 

þekkingu almennings, viðhalda árangursríkum meðferðum og miðla upplýsingum um árangur 

og mistök (Collins og Saxena, 2016). 

Í kaflanum verður fjallað um þrjár skilgreiningar á geðheilbrigði meðal annars út frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Einnig verður reynt að varpa ljósi á hvaða íslensk lög, 

stefnumótun og ályktanir eru fyrir hendi í málaflokknum. 

3.1 Skilgreiningar á geðheilbrigði  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health Organization, WHO) má 

skilgreina geðheilbrigði sem andlega vellíðan þegar einstaklingur þekkir styrkleika sína og getu. 

Einstaklingurinn getur þar af leiðandi tekist á við eðlilega streitu lífsins, unnið úr verkefnum á 

árangursríkan hátt og tekið virkan þátt í samfélaginu (World Health Organization, 2014). 

Einnig hefur geðheilbrigði verið skilgreint sem breytilegt innra jafnvægi sem gerir 

einstaklingum kleift að nota hæfileika sína í samfélaginu. Ásamt því að nota félagslega og 

vitsmunalega færni sína til að tjá sig, stjórna eigin tilfinningum, setja sig í spor annarra, og sýna 

sveigjanleika. Jafnframt þurfa einstaklingar að geta tekist á við óvænta atburði lífsins og tekið 

virkan þátt í félagslegum hlutverkum. Gott samspil milli líkama og hugar sýnir mikilvægi 

geðheilbrigðis sem kemur fram í innra jafnvægi (Galderisi, Heinz, Kastup, Beezhold og 

Sartorius, 2015). 
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Jafnframt er geðheilbrigði skilgreint sem tilfinningaleg, félagsleg og sálræn vellíðan sem 

hefur áhrif á skynjun okkar, hugsunarhátt og hvernig við bregðumst við. Þetta hefur einnig 

áhrif á hvernig við tökumst á við streitu, myndum tengsl við aðra og tökum ákvarðanir. 

Mikilvægt er að huga að geðheilbrigði í gegnum allt lífið frá barnæsku og í gegnum 

fullorðinsárin (Mental Health, e.d.). 

3.2 Lög, stefnumótun og ályktanir er varðar geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi 

Í 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu kemur fram að markmið laganna er að allir landsmenn hafi 

kost á þeirri heilbrigðisþjónustu sem hægt er að veita hverju sinni, til verndar líkamlegu, 

félagslegu og andlegu heilbrigði. Skal þetta gert í samræmi við þessi lög, lög um 

sjúkratryggingar, lög um réttindi sjúklinga og önnur lög sem við eiga hverju sinni. 

Í janúar 2005 samþykkti heilbrigðisráðherra aðildarríkja Evrópudeildar WHO evrópska 

aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum. Þar er farið sérstaklega inn á að efla starfsemi þeirra 

einstaklinga sem eru á viðkvæmum lífsskeiðum. Fjallað er um að ungbörn, börn, unglingar og 

aldraðir séu í áhættuhópi vegna líffræðilegra, sálfræðilegra, félagslegra og umhverfistengdra 

þátta. Einnig að aldraðir eigi vegna varnarleysis síns og hversu hjálparþurfi þeir eru að vera í 

forgangi þegar unnið er að því að bæta geðheilbrigðisþjónustu. Fjallað er um hugsanlegar 

aðgerðir í þessu málum þar sem til dæmis kemur fram að virkja eigi ungt fólk og aldraða eins 

mikið og hægt er við ákvarðanatöku í ferlinu. Ásamt því að við gerð löggjafar sé tekið mið af 

alþjóðlegum réttindum barna, unglinga og aldraðra í geðheilbrigðisþjónustu 

(Velferðarráðuneytið, 2005). 

Sett var fram tillaga til þingsályktunar um mótun geðheilbrigðisstefnu og 

aðgerðaráætlunar á 143. löggjafarþingi árið 2013-2014. Í henni er fjallað um tvær tillögur sem 

ráðherrar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar lögðu sérstaka áherslu á. Annars vegar að 

„innleiða stefnu í geðheilbrigðismálum, áætlunum og löggjöf, sem byggist á þeirri þekkingu 

sem er fyrir hendi og almennum mannréttindum, í samráði við alla viðkomandi aðila á 

geðheilbrigðissviði.“ (Þingskjal 89, 2013-2014) og hins vegar „auka fjárveitingar til 

geðheilbrigðismála, bæði innan einstakra landa sem og til tvíhliða og fjölþjóðlegs samstarfs, 

sem lið í velferðarkerfi þjóðanna.“ (Þingskjal 89, 2013-2014). 

Nýjasta tillagan er varðar geðheilbrigði er tillaga til þingsályktunar um stefnu og 

aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, sem lögð var fyrir Alþingi á 145. 

löggjafarþingi árið 2015-2016. Markmið geðheilbrigðisstefnu er að bæta geðheilsu og auka 



19 

vellíðan. Ásamt því að ýta undir samfélagslega þátttöku þeirra einstaklinga sem glíma við 

geðraskanir til lengri eða skemmri tíma og án þess að þeim sé mismunað vega búsetu. 

Aðgerðaráætlun er gerð til þess að markmiðum geðheilbrigðisstefnunnar sé ýtt í framkvæmd. 

Þá er meðal annars fjallað um að auka þekkingu starfsfólks á hjúkrunarheimilum, til þess að 

aldraðir íbúar með geðheilsuvanda fái þá þjónustu sem þeir þurfa. Ásamt því er lögð áhersla á 

að sálfræðiþjónusta sé í boði á heilsugæslustöðvum og heilbrigðisstofnunum og að sú þjónusta 

sé í samræmi við stærð þjónustusvæðisins. Kostnaður einstaklinga við þjónustu frá sjálfstætt 

starfandi sálfræðingum er oftast mjög hár. Einstaklingar þurfa alfarið að sjá um þann kostnað. 

Það hentar því öldruðum ef þjónustan er í nærumhverfi þeirra, ásamt því getur 

sálfræðiþjónusta dregið úr því að aldraðir þurfi að sækja um á hjúkrunarheimilum (Þingskjal 

405, 2015-2016). 

Í Skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 er fjallað 

sérstaklega um að hefja stefnubundna uppbyggingu á geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í 

líkingu við það sem algengt er á Norðurlöndunum. Þar er lagt upp með að aldraðir hafi aðgang 

að sérhæfðri þjónustu sem þeim hentar. Í skýrslunni er farið inn á tillögur sem annar 

starfshópur vann að árið 1998 og lagði fram skýrslu um stefnumótun í málefnum geðsjúkra. Í 

þeirri skýrslu eru settar fram tillögur og ábendingar til að bæta geðheilbrigðisþjónustu við 

aldraða. Stýrihópur nýrri skýrslunnar er sammála þessum tillögum en mælir þó með að 

sérfræðingar á sviðinu fari yfir tillögurnar og aðlagi þær að breytingum í 

geðheilbrigðisþjónustu við aldraða. Dæmi um þær tillögur sem settar voru fram eru stofnun 

öldrunargeðdeildar, styrkt heilsugæsluþjónusta fyrir aldraða einstaklinga með geðsjúkdóm og 

stuðlað verði að því að samstarf sé á milli öldrunarsviða og geðheilbrigðissviða (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Nú hefur verið fjallað um mismunandi skilgreiningar á geðheilbrigði. Þá var einnig farið yfir 

lög, stefnumótun og ályktanir er varðar geðheilbrigðisþjónustu við aldraða. 
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4 Fræðileg umfjöllun
Seinustu ár hafa rannsóknaraðferðir á sviði geðheilbrigðisþjónustu bæði verið í formi 

eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða. En talið er að ef notaðar eru báðar aðferðir 

fáist betri skilningur á rannsóknarefninu, heldur en ef aðeins er notuð önnur aðferðin 

(Palinkas, Horwitz, Chamberlain, Hurlburt og Landverk, 2011). Megindlegar 

rannsóknaraðferðir eru oftast í formi spurningalista þar sem fram koma tölulegar upplýsingar. 

Egindlegar rannsóknaraðferðir afla hins vegar dýpri þekkingar á efninu og er það gert meðal 

annars með viðtölum. Þær eru því oft mjög góðar til þess að veita innsýn og þekkingu á sviði 

geðheilbrigðisþjónustu. Ásamt því geta þær gefið okkur þekkingu á huglægri reynslu 

einstaklinga með geðheilbrigðisvanda og meðferðum á því sviði (Crowe, Inder og Porter, 

2015).  

Kenningar eru ein leið til þess að safna saman upplýsingum og þekkingu sem fólk notar til 

að skilja heiminn. Þær aðstoða fólk við að sjá það sem áður var óskýrt í betra og skýrara ljósi 

(Kart og Kinney, 2001). Í öldrunarfræði eru ýmsar kenningar svo sem félagsmótunarkenningin, 

hlutverkakenning, hlédrægnikenning, athafnakenning, samfellukenning, skiptikenning, 

öldrunarinnsæi og þroskakenning Erikson (Hillier og Barrow, 2011). 

Í kaflanum verður farið í tvær af þeim kenningum sem nefndar eru hér að ofan, 

hlutverkakenninguna og athafnakenninguna. Kaflinn byrjar þó á því að farið er yfir rannsóknir 

á sviði geðheilbrigðisþjónustu og öldrunar. 

4.1 Rannsóknir á sviði geðheilbrigðis eldra fólks 

Lífaldur fer stöðugt hækkandi og það færist í aukana að fólk lifi fram yfir 100 ára aldur. 

Mikilvægt er að auka þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á geðheilbrigði eldra fólks. Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar á geðheilbrigði þessa aldurshóps. Þrátt fyrir lélegt heilsufar hefur 

eldra fólk oft mikla seiglu í að viðhalda góðu geðheilbrigði og lífsánægju. Í nokkrum 

rannsóknum á sviðinu hefur það komið fram að eldra fólki finnst jafn mikilvægt að styrkja 

andlegt, tilfinningalegt og líkamlegt heilbrigði. Aukinn skilningur á geðheilbrigði aldraðra getur 

haft áhrif á mótun löggjafar og stefnumótunar í málaflokknum og með því bætt lífsgæði 

aldraðra (Sorrell, 2011). 
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Dr. Vasiliki Tzouvara gerði rannsókn á geðheilbrigði og einmanaleika hjá eldra fólki sem 

kom út árið 2012. Hún lagði spurningalista fyrir sextán heimilismenn á hjúkrunarheimili í 

Edinborg á Skotlandi. Næst tók hún djúpviðtöl við tíu af þeim sem svöruðu spurningalistanum. 

Út frá spurningalistanum fékk hún þær niðurstöður að 68,8 % þeirra sem svöruðu fundu fyrir 

einmanaleika og 43,8% voru með mikla fordóma í eigin garð. Jafnframt sýndu niðurstöðurnar 

að einmanaleikinn var líklegur til að aukast með aldrinum og þeir sem voru nokkuð eða mikið 

trúaðir voru minna líklegir til að finna fyrir einmanaleika. Þá kom það fram að þeir sem voru 

einhleypir, höfðu farið í gegnum skilnað eða misst maka voru líklegri til að hafa neikvæða sýn 

á geðsjúkdóma og voru frekar með fordóma í eigin garð en þeir sem voru í hjónabandi. 

Markmiðið með viðtölunum var að sjá hvort einstaklingar með geðheilbrigðisvanda upplifðu 

einmanaleika og hvort þau séu með fordóma í eigin garð. Það sem Dr. Vasiliki Tzouvara las út 

úr öllum viðtölunum var að einstaklingarnir upplifðu tilfinningalegan og félagslegan 

einmanaleika. Tilfinningalegur einmanaleiki kom fram eftir að hafa misst ástvin eða af því að 

hafa lítil eða engin samskipti við ættingja. Ásamt því fundu þau fyrir depurð að hafa þurft að 

flytja í umhverfi sem þau ekki þekktu. Félagslegur einmanaleiki kom fram vegna skorts á 

samskiptum við aðra og tengdist því að þau vildu ekki búa á hjúkrunarheimili. Einnig kom fram 

að margir voru með fordóma í eigin garð og á varðbergi gagnvart öðrum einstaklingum með 

geðheilbrigðisvanda, þó svo þau glímdu að mörgu leyti við sama vanda. Dr. Vasiliki Tzouvara 

telur að hægt sé að nota rannsóknina til hliðsjónar við gerð stefnumótunar. Fram kemur í 

rannsókninni að vert sé að hafa í huga að um litla rannsókn er að ræða og því ekki hægt að 

alhæfa yfir á allan hópinn (Cole, 2016).  

Langvarandi líkamlegir sjúkdómar og sú byrði og fylgikvillar sem þeim fylgja eru 

áhyggjuefni sérstaklega hjá eldri einstaklingum. Talið er að um 75-88% einstaklinga yfir 65 ára 

aldri séu að jafnaði með einn langvarandi sjúkdóm og um 50% séu með tvo eða fleiri 

langvarandi sjúkdóma (Cigolle, Lange, Kabeto, Tian og Blaum, 2007). Gerð var rannsókn þar 

sem tengsl á milli byrðar langvarandi sjúkdóma og kvíðaeinkenna var skoðuð. Ásamt því var 

bjartýni og svartsýni skoðuð og áhrif þeirra á kvíðaeinkenni. Sett var fram sú tilgáta að 

svartsýni væri einn áhrifavaldur kvíðaeinkenna og því jákvæð fylgni þar á milli en aftur á  móti 

væri neikvæð fylgni á milli kvíðaeinkenna og bvartsýni. Niðurstöðurnar studdu tilgátuna þar 

sem jákvæð fylgni var á milli byrðar langvarandi sjúkdóma og kvíðaeinkenna og á milli 

kvíðaeinkenna og svartsýni. Jafnframt var neikvæð fylgni á milli bjartsýni og kvíðaeinkenna 

(Hirsch, Walker, Chang og Lyness, 2012). 
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4.2 Hlutverkakenningin (e. role theory) 

Hugtakið hlutverk er eitt af undirstöðu hugtökum í félagsfræði og er notað á nánast öllum 

sviðum félagsfræðinnar. Hlutverk er hugtak sem nær yfir stöðu og eiginleika einstaklinga í 

ákveðnu félagslegu umhverfi. Dæmi um hlutverk sem einstaklingar geta haft eru læknir, faðir, 

nemandi, íþróttamaður eða kórstjóri. Hlutverk einstaklinga mótast, þróast og breytast eftir 

ýmsum aðstæðum svo sem þegar fólk eldist, skiptir um atvinnu, gengur í hjónaband eða þegar 

samfélagslegar breytingar eiga sér stað (Hillier og Barrow, 2011). 

Ein af fyrstu tilraunum í öldrunarfræði til þess að skilja aðlögun einstaklinga að því að 

eldast var innan sviðs hlutverkakenninga. Rannsakendur höfðu áhyggjur af aðlögun aldraðra 

að breyttum hlutverkum sem koma með aldrinum. Þessar áhyggjur komu meðal annars fram 

þar sem meiri líkur eru á að aldraðir missi hlutverk sín heldur en að þeir öðlist ný. Þegar 

aldraður einstaklingur missir hlutverk svo sem við starfslok eru þessi hlutverk oftast nær 

óafturkræf og geta því leitt til félagslegrar einangrunar og minnkandi sjálfsálits (Kart og Kinney, 

2001). 

4.3 Athafnakenningin (e. activity theory) 

Athafnakenningin er eitt algengasta sjónarhornið í fræðunum í dag. Megin inntak 

kenningarinnar er að félagslegar athafnir eru undirstaða lífsins hjá öllum aldurshópum. Eldri 

rannsóknir sýndu að eftir því sem einstaklingar eru duglegri við andlegar, félagslegar og 

líkamlegar athafnir því auðveldara er fyrir þá að aðlagast. Eldri talsmenn kenningarinnar vildu 

meina að eðlileg öldrun einstaklinga feli í sér að viðhalda eins lengi og mögulegt er þeim 

athöfnum og hugarfari sem er til staðar þegar einstaklingur er miðaldra. Ef einstaklingur 

neyðist til að gefa einhverjar athafnir eða hlutverk upp á bátinn, er mikilvægt að hann finni 

aðrar athafnir til að koma í staðinn. Athafnakenningin spáir fyrir um að þeir einstaklingar sem 

ná að halda í félagslegar athafnir sínar eru líklegri til þess að öðlast jákvæða sjálfsmynd, hafa 

góða félagslega aðlögun og vera sáttir með lífið og munu líklega þess vegna eldast vel (Hillier 

og Barrow, 2011). 

Athafnakenningin hefur verið gagnrýnd fyrir nokkur fræðileg vandamál. Kenningin gerir 

ráð fyrir að einstaklingar hafi mikla stjórn á félagslegu umhverfi sínu. Þau hafi þannig getuna 

til þess að breyta lífi sínu út frá þeim athöfnum og hlutverkum sem þau hafa misst og tekið 

upp ný í staðinn. Þetta getur kannski átt við um þá sem flokkast undir efri- og miðstétt 

samfélagsins. Einstaklingar sem komnir eru á eftirlaun, jafnvel búnir að missa maka sinn og 
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eru að fara í gegnum miklar félagslegar breytingar, geta átt erfitt með að finna eitthvað í 

staðinn fyrir vinnuna eða ástvina missinn þrátt fyrir mikla hvatningu (Kart og Kinney, 2001). 

Önnur gagnrýni á athafnakenninguna er sú að kenningin gerir ráð fyrir að stöðugleiki sé á 

milli andlegra og félagslegra þarfa hjá fullorðnum einstaklingum. Þetta getur vel átt sér stað ef 

einstaklingur hugar að þessum þörfum og þróar jafnvægi á milli þeirra. Hann getur hins vegar 

farið í gegnum miklar breytingar á ákveðnu aldursskeiði svo sem þegar hann fer á eftirlaun eða 

missir maka sinn. Þetta getur haft miklar afleiðingar í för með sér og einstaklingur getur átt 

erfitt með að aðlagast samfélaginu eftir þessar breytingar. Athafnakenningin fer lítið inn 

þessar afleiðingar sem einstaklingurinn getur orðið fyrir. Annað mikilvægt vandamál sem hefur 

verið gagnrýnt innan athafnakenningarinnar er að gert er ráð fyrir að hvaða athöfn sem er 

getur komið í staðinn fyrir aðra, svo sem vinna, foreldrahlutverk og hjónaband (Kart og Kinney, 

2001). 

Hér að framan var fjallað um rannsóknir á sviði geðheilbrigðisþjónustu og öldrunar ásamt 

því að farið var yfir hlutverkakenningu og athafnakenningu í öldrunarfræði. 
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5 Geðsjúkdómar og úrræði í geðheilbrigðisþjónustu 
Einstaklingar sem eru 60 ára og eldri eru mikilvægir samfélaginu, þeir eru fjölskyldumeðlimir, 

sjálfboðaliðar og þátttakendur á vinnumarkaði. Þó svo flestir aldraðir einstaklingar séu við 

góða geðheilsu eru þeir í hættu á að fá geðraskanir og taugasjúkdóma, ofan á annan 

heilbrigðisvanda eins og sykursýki, slitgigt og heyrnarskerðingu. Enn fremur þegar fólk eldist 

er líklegra að það sé með fjölþættan vanda (World Health Organization, 2016). 

Fá pláss eru ætluð öldruðum einstaklingum með geðsjúkdóma á Íslandi, en einu 

hjúkrunarheimilisplássin sem ætluð eru einstaklingum með geðsjúkdóma eru á 

Hjúkrunarheimilinu Mörk og Hjúkrunarheimilinu Fellsenda (Velferðarráðuneytið, 2010; 

Hjúkrunarheimilið Fellsendi, e.d.-a). Það gerist því stundum að eldra fólk með geðsjúkdóma 

flyst á deildir sem ætlaðar eru einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma (Steinunn K. 

Jónsdóttir munnleg heimild, 6. maí 2017).  

Í eftirfarandi kafla verður farið lauslega yfir algenga geðsjúkdóma meðal aldraðra. Því næst 

verður fjallað um úrræði í geðheilbrigðisþjónustu sem aldraðir geta nýtt sér. Að lokum verður 

leitast við að varpa ljósi á starf félagsráðgjafa á sviði geðheilbrigðisþjónustu og öldrunar. 

5.1 Algengir geðsjúkdómar meðal aldraðra  

Yfir 20% einstaklinga 60 ára og eldri eru með geðrænan vanda eða taugasjúkdóm. Algengast 

er að aldraðir einstaklingar þjáist af heilabilun eða þunglyndi. Ásamt því eru kvíðaraskanir og 

misnotkun vímugjafa nokkuð algeng. Oft er horft fram hjá vímuefnavanda aldraðra og vandinn 

ekki rétt greindur. Fordómar í garð geðsjúkdóma koma oft í veg fyrir að fólk leiti eftir aðstoð. 

Jafnframt kemur fyrir að heilbrigðisstarfsmenn auðkenni ekki geðheilbrigðisvanda hjá 

öldruðum og einstaklingarnir sjálfir horfi einnig fram hjá vandanum (World Health 

Organization, 2016). 

Þunglyndi er einn algengasti geðsjúkdómurinn og einkennist hann meðal annars af 

depurð, áhugaleysi, ánægjuleysi, minni áhugahvöt, sjálfsgagnrýni, sektarkennd, svefnleysi, 

þreytu og lítilli matarlyst. Sjúkdómurinn getur verið langvarandi eða endurtekinn, hann getur 

valdið því að einstaklingur er ekki starfhæfur, geti ekki stundað nám eða tekið þátt í hinu 

daglega lífi. Þegar þunglyndi er sem alvarlegast getur það leitt til sjálfsvígs. Þunglyndi er 
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meðhöndlað bæði með og án lyfja sem fer þó eftir alvarleika sjúkdómsins. Þunglyndi byrjar oft 

þegar fólk er ungt og er algengara meðal kvenna en karla (World Health Organization, e.d.). 

Heilabilun er hrörnunarsjúkdómur sem leggst á heilann, hann getur bæði tekið langan og 

stuttan tíma að þróast. Einkenni sjúkdómsins geta meðal annars verið truflun á minni, hugsun, 

skilning, útreikning, námsgetu, tungumála og dómgreindar. Sjúkdómurinn getur einnig valdið 

því að einstaklingur hefur ekki stjórn á tilfinningum sínum, félagslegri hegðun og hvatningu. 

Heilabilun er ekki eðlilegur hluti öldrunar og getur komið fram á hvaða aldri sem er, en þó er 

sjúkdómurinn algengastur meðal aldraðra. Algengasta form heilabilunar er 

Alzheimersjúkdómurinn sem er greindur í um 60-70% tilfella. Aðrar tegundir eru Lewy-

sjúkdómurinn og framheilabilun (World Health Organization, e.d.). Sem áður segir er ekki 

fjallað um þjónustu fyrir heilabiliaða.  

Kvíðaröskun getur verið almenn og viðvarandi og takmarkast ekki við einhverjar ákveðnar 

umhverfisaðstæður. Einkenni sjúkdómsins geta verið breytileg en innihalda meðal annars 

taugaveiklun, skjálfta, vöðvaspennu, svitamyndun, svima, hjartsláttartruflanir og óþægindi í 

meltingarvegi. Ásamt því eru sjúklingar oft hræddir um að lenda í slysi eða að ættingjar þeirra 

lendi í slysi (World Health Organization, e.d.).  

 Misnotkun vímugjafa getur verið mismunandi enda eru til margar tegundir vímugjafa. 

Einstaklingur getur meðal annars misnotað áfengi, ólögleg og lögleg vímuefni. Misnotkun á 

þessum vímugjöfum getur leitt til þess að hún fer í forgang fram yfir aðrar athafnir. Ásamt því 

getur misnotkun á löglegum og ólöglegum vímuefnum valdið því að einstaklingur verður háður 

efninu og gerir allt til þess að komast yfir næsta skammt. Einstaklingar sem hætta að misnota 

þessa vímugjafa geta upplifað mikil fráhvarfseinkenni frá efnunum. Skaðsemi misnotkunar 

getur meðal annars verið líkamleg, andleg og félagsleg, einstaklingur getur meðal annars 

þróað með sér geðsjúkdóm (World Health Organization, e.d.). 

Margar þjóðir standa frammi fyrir þeirri hindrun að geta ekki útvegað nægan mannauð til 

að sinna inngripum á sviði geðheilbrigðisþjónustu. Í löndum þar sem innkoma er lág og í 

meðallagi er almennur skortur á heilbrigðisstarfsmönnum, ekki síður á geðheilbrigðissviði. Í 

rannsókn þar sem staða heilbrigðisstarfsmanna var skoðuð var notast við gögn frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni síðan 2011. Stofnunin hefur verið að safna gögnum um 

stöðu heilbrigðisstarfsmanna á sviði geðheilbrigðisþjónustu á um fimm ára fresti frá árinu 

2000. Helstu niðurstöðurnar sýndu að í löndum þar sem innkoma er lág og í meðallagi er 
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mannauður í geðheilbrigðisþjónustu ófullnægjandi. Líklegt er að þessi skortur aukist ef ekki 

verður aukið við fjárveitingar til þess að þjálfa fleiri geðheilbrigðisstarfsmenn. Árangursrík og 

hagkvæm leið til þess að bæta úr þessum vanda er þegar verkefni eru færð frá meira til minna 

menntaðra starfsmanna á heilbrigðissviði. Þessi leið krefst samt sem áður fjárveitinga, 

nýjunga, hugsunar og árangursríkrar stjórnunar (Kakuma o.fl., 2011). 

5.2 Einangrun og einmanaleiki hjá eldri einstaklingum og afleiðingar þess 

Félagsleg einangrun er skilgreind sem skortur á félagslegum samskiptum og samböndum, á 

meðan einmanaleiki er skilgreindur sem huglæg og óþægileg tilfinning. Í rannsókn Coyle og 

Dugan (2012) var sambandið á milli félagslegrar einangrunar, einmanaleika og heilsu hjá 

öldruðum einstaklingum skoðað. Markmið rannsóknarinnar var að sjá hvort félagsleg 

einangrun og einmanaleiki hefðu sjálfstæð áhrif á heilsu. Niðurstöðurnar sýndu að ekki var 

fylgni á milli félagslegrar einangrunar og einmanaleika. En þær sýndu þó að fylgni var á milli 

félagslegrar einangrunar og heilsubrests og einnig á milli einmanaleika og heilsubrests (Coyle 

og Dugan, 2012).  

Öldruðum einstaklingum fer stöðugt fjölgandi og þar með eykst hættan á félagslegri 

einangrun. Áhættuþættir félagslegrar einangrunar eru meðal annars léleg líkamleg heilsa, 

þunglyndi, vitsmunaleg skerðing sem og aukin dánartíðni. Vandamál félagslegrar einangrunar 

og einmanaleika hjá öldruðum er að hluta til vegna minnkandi efnahagslegrar og félagslegrar 

stöð, missi ástvina og breytingum á fjölskyldueiningunni. Afleiðingar þess verða sífellt 

viðurkenndari. Farið var yfir niðurstöður rannsókna um félagslega einangrun og/eða 

einmanaleika hjá öldruðum einstaklingum. Alls voru 128 rannsóknir skoðaðar frá 15 löndum. 

Ætlunin var að skoða áhrif félagslegrar einangrun og einmanaleika á öldruðum einstaklingum, 

ásamt því að skoða heilsufar, velferð og þjónustu notkun þeirra. Niðurstöðurnar sýndu að 

félagsleg einangrun og einmanaleiki er algeng meðal aldraðra einstaklinga og geta afleiðingar 

þess verið neikvæðar á líkamlega og andlega heilsu. Flestar rannsóknirnar voru að kanna 

tengslin á milli félagslegrar einangrunar, einmanaleika og heilsu. En lítið var um rannsóknir á 

inngripum á sviðinu (Courtin og Knapp, 2017). 

Það er vel þekkt í dag að einmanaleiki hjá öldruðum einstaklingum getur haft neikvæðar 

afleiðingar í för með sér svo sem á líkamlega og andlega heilsu þeirra. Mikilvægt er því að huga 

að inngripum til þess að draga úr þessum neikvæðu afleiðingum. Gerð var greinargerð þar sem 

skoðaðar voru rannsóknir á áhrifum inngripa hjá öldruðum einstaklingum sem upplifðu 
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einmanaleika. Fjórar af þeim rannsóknum sem skoðaðar voru sýndu að inngrip höfðu áhrif á 

að einmanaleiki minnkaði. Í þremur af þeim fjórum rannsóknum sem komu jákvæðar út var 

notast við ýmsar tækninýjungar til að draga úr einmanaleika. Í þeirri sem stóð eftir var notast 

við hópmeðferð til þess að draga úr einmanaleika (Hagan, Manktelow, Taylor og Mallett, 

2014). 

Í rannsókn Routasalo, Tilvis, Kautiainen og Pitkala (2009) voru skoðuð áhrif sálfélagslegs 

hóp inngrips á aldraða einstaklinga sem finna fyrir einmanaleika. Þátttakendur í rannsókninni 

voru 235 talsins, 117 fengur inngrip á meðan 118 voru í samanburðarhóp. Inngripið var frítt 

og voru þátttakendur keyrðir á fundina þar sem þeir fengu morgunmat, hádegismat, kaffi og 

hópeflingu. Í hverjum hóp voru sjö til átta einstaklingar og hittist hópurinn einu sinni í viku í 

þrjá mánuði. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hópurinn sem fékk inngrip stóð mun 

betur og hafði eignast fleiri vini heldur en samanburðarhópurinn. Hópurinn sem fékk inngrip 

hafði í 40% tilvika haldið áfram að hittast þegar litið var inn til þeirra ári seinna. Þá kom einnig 

fram að sálfélagslegs líðan hópsins varð betri heldur en hjá samanburðarhópnum (Routasalo, 

2009). 

5.3 Geðsvið Landspítala 

Á Geðsviði Landspítala fer fram stærsti hluti sérhæfðrar geðheilbrigðisþjónustu á landinu fyrir 

einstaklinga 18 ára og eldri. Þar er áhersla lögð á að sýnd sé þátttaka í geðheilbrigðisþjónustu 

með því að veita stuðning og vera í samstarfi við heilsugæslu og aðra velferðarþjónustu. 

Markmið Geðsviðs er að eftir að einstaklingar hafa hlotið meðferð séu þeir betur í stakk búnir 

til að takast á við daglegt líf, sem bætir þar með líf einstaklingsins og aðstandenda hans. 

Lykilatriði í samskiptum starfsmanna og þeirra sem sækja þjónustuna er virðing, öryggi, 

þekking, samvinna, fagmennska og jafnræði. Lagt er upp með að fram fari heildræn meðferð 

til þess að efla heilbrigði, auka lífsgæði og virða réttindi einstaklinga. Áhersla er á að ákveðið 

samhengi sé í allri meðferð, eftirmeðferð og endurkomu á Geðsviði, þar sem forsenda 

meðferðaráætlana er að upplýsingamiðlun sé á milli sjúklings, aðstandenda og starfsfólks. Á 

Geðsviði er verið að sinna bæði göngudeildar- og samfélagsgeðþjónustu. Einnig er Geðsvið 

leiðandi í geðheilbrigðisþjónustu fyrir bráðveikt fólk, einstaklinga með sérhæfð vandamál og 

endurhæfingu fyrir geðfatlaða. Landspítalinn er háskólasjúkrahús og er því mikilvægt að 

samtvinna starfsemina við þjálfun, fræðslu og rannsóknarstörf  nemenda og starfsfólks í 

geðheilbrigðisfærðum (Landspítali, e.d.-a). 
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Á Geðsviði landspítalans er þó nokkur þjónusta í boði svo sem ferli- og bráðaþjónusta sem 

sér um fyrstu greiningu sjúklinga og þaðan er þeim vísað til frekari meðferðar. Einstaklingur 

getur þurft á innlögn að halda, en ef ekki er honum vísað á móttökuteymi göngudeildar, 

áfengis- og vímuefnateymis eða til annarra úrræða sem eru utan sjúkrahússins. Ef um 

neyðartilvik er að ræða og einstaklingur þarf á aðstoð að halda utan opnunartíma, geta þeir 

farið á bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi. Ferli- og bráðaþjónusta skiptist í bráðamóttöku, 

göngudeild, dag- og göngudeild átröskunar og dagdeild Hvítabandsins. Bráðamóttaka 

Geðsviðs tekur á móti einstaklingum sem eiga við bráða geðræna erfiðleika að stríða. 

Göngudeild skiptist í móttökuteymi og þjónustu móttökudeildar eftir útskrift þar sem fram fer 

eftirfylgd og eftirmeðferð. Á Hvítabandinu má finna dag- og göngudeild átröskunar sem sér 

um greiningu og meðferð einstaklinga með átröskun og aðra meðkvilla. Þar má einnig finna 

dagdeild Hvítabandsins sem sér um tilvísanir frá móttökuteymi göngudeildar og legudeildum. 

Er sú deild ætluð einstaklingum með persónuleikaröskun, kvíðaraskanir og alvarlegt þunglyndi. 

Við deildina starfar fjölfaglegt teymi sem notast við díalektíska atferlismeðferð (DAM) (Páll 

Matthíasson, 2010). 

Á Geðsviði Landspítala má einnig finna Fíknideild þar sem í boði er sérhæfð þjónusta fyrir 

einstaklinga sem glíma við geðraskanir samhliða misnotkun vímuefna. Á deildinni er stór hópur 

fagfólks sem leggur áherslu á teymisvinnu og einstaklingsmiðaða nálgun. Deildin skiptist niður 

í móttökudeild, göngudeild og dagdeild. Móttökudeild meðhöndlar flókinn og alvarlegan 

vanda þar sem fléttast saman fráhvarfseininni, geðræn einkenni og/eða alvarlegir líkamlegir 

kvillar. Göngudeild sér um greiningarferli ásamt því að veita meðferð. Á dagdeild koma þeir 

sem þurfa aðstoð vegna geðraskana og vímuefnanotkunar (Páll Matthíasson, 2010). 

Móttökudeildir Geðsviðs Landspítala eru fjórar talsins og taka á móti einstaklingum með 

geðsjúkdóma sem þurfa að koma inn í bráðainnlögn. Einstaklingur sem kemur í innlögn fer 

annað hvort í gegnum lækna deildanna eða bráðaþjónustu. Meðferð deildanna er fjölþætt og 

sniðin að þörfum einstaklinga og aðstandenda þeirra eins vel og hægt er hverju sinni. Lagt er 

upp með að finna sálræna, félagslega og líkamlega þætti sem hafa áhrif á veikindi og heilbrigði 

einstaklingsins (Páll Matthíasson, 2010). 

Endurhæfingardeildir Geðsviðs Landspítala eru sex talsins. Endurhæfing er markvisst, 

samhæft og samfellt ferli þar sem mikilvægt er að samvinna sé á milli einstaklinga, 

aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks. Lagt er upp með að hjálpa einstaklingum að auka 
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lífsgæði sín og þar með veita þeim hvatningu til að taka ábyrgð á eigin lífsstíl og hegðun. 

Meðferð sem meðal annars er notuð við endurhæfingu er að veita stuðning og fræðslu til 

einstaklinga og þar með efla þau til ábyrgðar og virkni til þess að ná markmiðum sínum. Á 

endurhæfingardeildirnar sækja meðal annars einstaklingar með geðklofa, langvinnar 

geðraskanir og atferlistruflanir. Einstaklingar sem útskrifast af endurhæfingargeðdeild geta 

útskrifast þaðan í þjónustu heilsugæslunnar, félagsþjónustu sveitarfélaga eða 

samfélagsgeðteymis (Páll Matthíasson, 2010). Samfélagsgeðteymið veitir fjölfaglega og 

einstaklings miðaða þjónustu við einstaklinga með geðklofa, alvarlegar geðraskanir og 

aðstandendur þeirra (Landspítali, e.d.-b).  

Á Geðsviði Landspítala er einnig öryggis- og réttargeðþjónusta. Öryggisgeðdeild þróar 

meðferð fyrir einstaklinga með alvarlega geðsjúkdóma og réttargeðdeild sinnir og endurhæfir 

ósakhæfa einstaklinga með geðsjúkdóma (Páll Matthíasson, 2010). 

5.4 Geðheilsustöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

Þann 1. mars 2017 færðist Geðheilsustöð Breiðholts/Geðteymi heimahjúkrunar yfir til 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (Heilsugæslan, 2017). Geðheilsustöð Breiðholts er hluti af 

Geðteymi heimahjúkrunar Reykjavíkurborgar (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2016). Þá 

sinnir Geðheilsustöðin íbúum Árbæjar, Breiðholts, Norðlingaholts, Grafarvogs og Grafarholts 

(Heilsugæslan, e.d.-a). Um þverfaglegt teymi er að ræða þar sem einstaklingar 18 ára og eldri 

og aðstandendur þeirra fá þjónustu vegna greindra geðsjúkdóma. Starfandi í teyminu eru 

geðhjúkrunarfræðingar, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, iðjuþjálfi og sjúkraliðar. Markmið 

og hlutverk þjónustunnar eru að styðja við bakið á einstaklingum í heimahúsum sem greindir 

eru með geðsjúkdóma og viðhalda og stuðla að bata þeirra. Einnig að tryggja að samfella sé í 

meðferð einstaklinga, fækka endurinnlögnum á sjúkrahús og að eftir útskrift sé 

aðlögunarhæfni einstaklinga styrkt. Ásamt því að efla félagslegt og sálrænt heilbrigði 

einstaklinga og aðstandenda, stuðla að sjálfsvirðingu og sjálfshjálp og aðstoða einstaklinga við 

að lifa innihaldsríku lífi (Reykjavíkurborg, e.d.). 

5.5 Hjúkrunarheimilið að Fellsenda 

Starfsemi við hjúkrunarheimilið að Fellsenda hófst 25. apríl árið 1968. Stofnun heimilisins kom 

til vegna gjafafé Finns Ólafssonar kaupmanns frá Fellum en hann stofnaði minningarsjóð um 

foreldra sína. Hann gaf jörðina og fjármuni í þeim tilgangi að reka og reisa elli- og 
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hjúkrunarheimili fyrir Dalasýslu. Vegna fámennis í Dalasýslu kom í ljós að ekki var nægileg 

eftirspurn eftir almennum dvalarrýmum frá öldruðum einstaklingum á svæðinu.  Þá var 

ákveðið að taka við öldruðum einstaklingum með alvarlega geðsjúkdóma sem koma meðal 

annars frá Geðsviði Landspítala. Á Fellsenda eru 28 íbúar og koma þeir alls staðar að af landinu. 

Heimilið er eitt sinnar tegundar á Íslandi. Það tekur bæði við öldruðum einstaklingum með 

geðsjúkdóma og öldruðum einstaklingum með þroskahamlanir og sérhæfir sig því í úrlausnum 

fyrir þessa hópa. Þar sem heimilið er staðsett úti á landi er stutt að sækja í náttúru og dýralíf 

(Hjúkrunarheimilið Fellsendi, e.d.-a; Hjúkrunarheimilið Fellsendi, e.d.-b). Heimilið býður upp á 

þjónustu og afþreyingu í samræmi við það sem tíðkast á hjúkrunarheimilum, svo sem hjúkrun, 

læknisþjónustu, iðjuþjálfun, sálgæslu og guðsþjónustu (Hjúkrunarheimilið Fellsendi, e.d.-c). 

Starfsmenn heimilisins hafa aðgang að ráðgefandi þjónustu sem veitt er af geðlæknum á 

Geðsviði Landspítala, svo sem með símaráðgjöf (Hjúkrunarheimilið Fellsendi, e.d.-d). 

Iðjuþjálfun er í boði á heimilinu en iðjuþjálfi sér um endurhæfingu heimilismanna, þar sem 

leitast er við að viðhalda líkamlegri og andlegri færni eins lengi og hægt er. Engar upplýsingar 

er að finna um sjúkraþjálfun á heimilinu (Hjúkrunarheimilið Fellsendi, e.d.-e). 

5.6 Mörk hjúkrunarheimili 

Hjúkrunarheimilið Mörk hóf starfsemi sína árið 2010 í nýju húsnæði með rými fyrir 110 

einstaklinga. Almenn hjúkrunarrými eru fyrir 70 aldraða einstaklinga en auk þeirra eru fjórar 

sérhæfðar einingar sem rúma 10 einstaklinga hver. Ein einingin er ætluð fyrir 

hjúkrunarsjúklinga sem eru yngri en 67 ára, önnur er ætluð fyrir einstaklinga yngri en 67 ára 

sem eru með heilabilun, þriðja er fyrir heilabilaða einstaklinga í hvíldarinnlögn og fjórða 

einingin er ætluð fólki með geðrænan vanda. Í heildina eru þetta því 11 heimiliseiningar og í 

hverri einingu búa 10 einstaklingar. Inn á hverri einingu er sameiginleg setustofa, eldhús og 

svalir. Þegar einstaklingur flytur inn á Mörk tekur hann með sér það sem hann kýs að heiman, 

til dæmis persónulega muni, húsgögn og gluggatjöld. Samkvæmt því sem fram kemur hjá 

Velferðarráðuneytinu aðstoðar starfsfólk íbúa við að taka ákvarðanir um daglegt líf. 

Samkvæmt stefnu hjúkrunarheimilisins er stuðst við hugmyndafræðina Eden. Þá er lögð 

áhersla á að aðstandendur taki þátt í heimilishaldi og að andrúmsloftið sé heimilislegt og 

frjálslegt. Einnig er lagt upp með að einstaklingar haldi sjálfstæði sínu eins lengi og hægt er 

með aðstoð starfsfólk en búi þó við það öryggi sem fylgir því að búa á hjúkrunarheimili 

(Velferðarráðuneytið, 2010). Á heimilinu er boðið upp á ýmsa þjónustu svo sem kaffihús, 
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verslun, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, hársnyrtistofu, kapellu, fótaðgerðarstofu og þá eru læknar 

og hjúkrunarfræðingar með sér aðstöðu (Mörk hjúkrunarheimili, 2013). 

5.7 Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja 

Björgin geðræktarmiðstöð Suðunesja var stofnuð 4. febrúar 2005. Um var að ræða 

samstarfsverkefni Reykjanesbæjar, Sjálfsbjargar á Suðurnesjum og Svæðisskrifstofu málefna 

fatlaðra á Reykjanesi. Árið 2008 fékk Björgin aukinn stuðning þar sem Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, sveitarfélögin á Suðurnesjum og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

samþykktu að taka þátt í rekstrinum (Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja, e.d.-a).  

Björgin er endurhæfingarúrræði fyrir fullorðna einstaklinga með geðheilbrigðisvanda. 

Uppbygging þjónustunnar skiptist í endurhæfingu, athvarf og eftirfylgni. Einnig geta þeir sem 

leita til Bjargarinnar fengið ráðgjöf og persónulegan stuðning (Björgin geðræktarmiðstöð 

Suðurnesja, e.d.-b). Endurhæfingarúrræði Bjargarinnar byggist á því að einstaklingar fái 

tækifæri til að bæta færni sína á fjölbreyttum sviðum. Í boði eru meðal annars námskeið, 

fræðsla og hópastarf þar sem áhersla er lögð á að bæta þekkingu einstaklinga á málefnum sem 

geta stuðlað að bata þeirra (Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja, e.d.-c). Athvarf er sú leið 

Bjargarinnar þar sem einstaklingar geta orðið félagar án þess að taka þátt í venjulegri dagskrá. 

Markmið Athvarfsins er að rjúfa félagslega einangrun einstaklinga með félagslegri samveru. 

Samveran fer bæði fram innan Bjargarinnar og úti í samfélaginu. Athvarfið er með skipulagðar 

ferðir, samverustundir og heldur húsfund reglulega, auk annarra viðburða (Björgin 

geðræktarmiðstöð Suðurnesja, e.d.-d). Björgin veitir eftirfylgni sem miðar að þörfum hvers og 

eins. Eftirfylgnin getur verið í formi símhringinga, hópastarfs, fræðsluerinda, viðtala og 

einstaklingsbundins stuðnings á annan hátt (Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja, e.d.-e). 

Félögum Bjargarinnar er veitt persónuleg ráðgjöf og aðstoð við að leysa vanda í einkalífinu og 

samfélaginu. Félagar geta meðal annars fengið aðstoð við gerð persónulegra markmiða og 

stuðning til að fylgja þeim eftir. Hjá Björginni starfar félagsráðgjafi ásamt því er aðgangur að 

geðlækni (Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja, e.d.-f). 

5.8 Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri 

Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri er önnur af tveimur sérhæfðum geðdeildum á landinu, en 

hin er staðsett á Geðsviði Landspítala (Sjúkrahúsið á Akureyrir, 2016-a). Sjúkrahúsið er 

miðstöð sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu á Norður- og Austurlandi (Sjúkrahúsið á Akureyri, 
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2017). Stefna Geðdeildarinnar er að vera í góðu samstarfi við heilsugæsluna og aðra 

velferðarsþjónustu sem snýr að málefnum geðsjúkra á Akureyri. Deildin skiptist í tvennt annars 

vegar bráðadeild sem er með tíu bráðalegurými og hins vegar dag- og göngudeild (Sjúkrahúsið 

á Akureyri, 2016-a). Bráðadeildin er einnig kölluð legudeild en þar er bæði veitt dag- og 

sólarhringsþjónusta. Sjúklingar sem eru með geðrofseinkenni og í sjálfsvígshættu eru í forgangi 

inn á deildina. Flestir sjúklingar sem leggjast inn á legudeildina koma af bráðamóttöku 

Sjúkrahússins. Aðrir sjúklingar sem ekki koma af bráðamóttöku koma inn af biðlista. Á biðlista 

komast þeir sem hafa fengið tilvísun frá heilbrigðisstarfsfólki. Sjúklingar sem komið hafa inn í 

sólarhringsvist er boðin dagvist ef þörf þykir áður en að viðeigandi úrræði hefst (Sjúkrahúsið á 

Akureyri, 2016-b). 

Á göngudeild geðdeildar er markmið starfseminnar að meðhöndla og greina sálræna 

kreppu og alvarlegar geðraskanir. Deildin sér um hefðbundin göngudeildarviðtöl þar sem 

einstaklingum er veitt ráðgjöf með tilliti til geðraskana þeirra. Í framhaldi af því er fundin 

viðeigandi meðgerð, ásamt því er hægt að sækja grunnnámskeið í hugrænni atferlismeðferð. 

Göngudeild tekur aðeins á móti sjúklingum út frá tilvísunum frá heilsugæslu, þar sem búið er 

að gera frummat og meðferðartilraun með sjúklingnum. Starfandi á geðdeild eru meðal annars 

félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, sálfræðingar og geðlæknar (Sjúkrahúsið á 

Akureyri, 2016-c). 

5.9 Heilbrigðisstofnun Austurlands geðvernd og áföll 

Á heimasíðu Heilbrigðisstofnunar Austurlands er fjallað um geðvernd og áföll. Þar kemur fram 

að ef einstaklingur þarf aðstoð vegna vanlíðan, geðraskana og sálfélagslegs vanda sé fyrsti 

viðkomustaður heilsugæslan. Frá heilsugæslunni er fólki síðan beint til sérfræðinga 

(Heilbrigðisstofnun Austurlands, e.d.-a). Eins og staðan er í dag er hvorki starfandi geðlæknir 

né sálfræðingur á Heilbrigðisstofnun Austurlands. Það eru því heimilislæknar sem sjá um að 

senda tilvísanir til sérfræðinga vegna geðlæknis- og sálfræðiþjónustu. Einnig getur fólk leitað 

beint til sjálfstætt starfandi sálfræðinga og geðlækna. Á austurlandi eru þrír sjálfstætt starfandi 

sálfræðingar að öllu eða nokkru leyti, ásamt því starfar einn geðlæknir þar að hluta þó aðeins 

samkvæmt tilvísun (Heilbrigðisstofnun Austurlands, e.d.-b). Á austurlandi starfa einnig 

félagsráðgjafar meðal annars í Færni- og heilsumatsnefnd, sem sér um að meta hvort 

einstaklingar hafi þörf fyrir dvöl á hjúkrunar- og dvalarrými. Sigrún Harðardóttir félagsráðgjafi 
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er meðal aðalmanna nefndarinnar og Hildur Bergsdóttir félagsráðgjafi er meðal varamanna 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). 

5.10 Hugarafl 

Hugarafl var stofnað árið 2003 af iðjuþjálfa og fjórum notendum, með það markmið að gera 

breytingar í samfélaginu. Hugarafl veitir einstaklingum með geðheilbrigðisvanda aðstoð í 

bataferlinu sem byggir á því að efla tækifæri þeirra í daglegu lífi ásamt því að efla geðheilsu. 

Samkvæmt því sem fram kemur á heimasíðu Hugarafls vinna notendur og fagfólk saman og 

taka ákvarðanir um skref til bata í sameiningu. Ávallt er suðlað að því að umræða fari fram á 

jafningjagrunni og eru allir hvattir til þess að taka þátt, hafa skoðun og jafnframt koma henni 

á framfæri. Markmið Hugarafls eru meðal annars að hafa áhrif á geðheilbrigðiskerfið, draga úr 

fordómum og taka þátt í samfélagslegum verkefnum. Hvetja til samstarfs á milli fagfólks og 

notenda og stuðla að aukinni þekkingu á bataferlinu og bata. Einnig að stuðla að fjölbreyttari 

þjónustu og auknum mannréttindum fólks með geðraskanir. Hugarafl notast við valdeflingu 

og batamódelið til að efla notendur og starfið sem þar fer fram (Hugarafl, e.d.-a). Valdefling 

felur meðal annars í sér að hafa vald til þess að taka ákvarðanir, efla ákveðni, læra gagnrýna 

hugsun, hafa skilning á réttindum fólks, minnka fordóma og auka jákvæða sjálfsmynd 

(Hugarafl, e.d.-b). Bati hefur meðal annars verið skilgreindur sem sérstakt persónulegt ferli þar 

sem einstaklingur getur breytt og haft áhrif á  viðhorf, tilfinningar, gildi, markmið, hæfni og 

hlutverk. Bati hvers og eins er persónulegur og um leið huglægur og því getur verið erfitt að 

komast að einni skilgreiningu (Hugarafl, e.d.-c). 

5.11 Geðheilsa-eftirfylgd 

Geðheilsa-eftirfylgd er úrræði á vegum Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins, þar sem boðið er 

upp á samfélagslega geðþjónustu með batahvetjandi stuðning við fjölskyldur og einstaklinga. 

Teymi fagfólks og notenda sinnir þjónustunni og eru áherslur stöðvarinnar á endurhæfingu, 

forvarnir, eftirfylgni, bata, valdeflingu, fræðslu og ráðgjöf í bataferlinu. Felur þjónustan meðal 

annars í sér viðtöl, vitjanir og fjölskyldufundi. Einnig er boðið upp á hópastarf og 

endurhæfingu, má þar nefna batasmiðju, jóga, sjálfsstyrkingarhópa og virknihópa. Náið 

samstarf er á milli Geðheilsu-eftirfylgd og Hugarafls, en bæði úrræðin vinna út frá 

batamódelinu og valdeflingu (Heilsugæslan, e.d.-b). 
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5.12 Grófin geðverndarmiðstöð 

Geðverndarfélag Akureyrar og nágrennis átti frumkvæðið að stofnun Grófarinnar árið 2013. Á 

um tveggja ára skeiði höfðu fagfólk og notendur hist vikulega og var niðurstaða þessa hóps að 

byggja á starfi Hugarafls. Geðverndarfélagið tók því af skarið og leigði húsnæði undir 

starfsemina en fyrst um sinn átti starfsemin alfarið að vera í höndum sjálfboðaliða, en seinna 

meir kæmi stuðningur frá opinberum aðilum. Grófin geðverndarmiðstöð notast við 

hugmyndafræðina valdefling, þar er áhersla á að einstaklingar séu ábyrgir fyrir eigin bata og 

jafnframt að öll vinna sé á jafningjagrundvelli. Markmið Grófarinnar eru meðal annars að auka 

lífsgæði notenda, standa fyrir fræðslu og hópastarfi fyrir aðstandendur og notendur, efla virkni 

einstaklinga í daglegu lífi og miðla reynslu og von á milli notenda (Grófin geðverndarmiðstöð, 

e.d.). 

5.13 Hlutverkasetur 

Starfsemi Hlutverkaseturs hefur verið frá árinu 2006 en félagið AE starfsendurhæfing sér um 

rekstur þess. Þar er verið að efla virkni og þátttöku með atvinnuendurhæfingu fyrir 

einstaklinga sem hafa misst hlutverk í lífinu. Tekið er á móti einstaklingum sem af einhverri 

ástæðu geta ekki verið í vinnu eða námi, tímabundið eða í langan tíma. Ásamt því er tekið á 

móti einstaklingum með skerta starfsgetu og ungu fólki sem hvorki er í námi né vinnu og 

jafnvel með enga starfsreynslu. Starfsemi Hlutverkaseturs er styrkt af og í  samstarfi við ýmsa 

aðila innan heilbrigðis- og félagsgeirans, atvinnu- og menntastofnana, verkalýðsfélaga, 

Reykjavíkurborgar og einstaklinga. Markmið þess er að aðstoða einstaklinga við að komast út 

á vinnumarkaðinn, fara í nám eða bæta lífsgæði þeirra. Hlutverkasetur veitir stuðning, 

hvatningu og umgjörð fyrir þá sem vilja auka lífsgæði sín og viðhald virkni. Einnig er lögð 

áhersla á samfélagslegaþátttöku og hlutverk sem byggja upp jákvæðni, kímni og gefa lífinu 

tilgang. Mikilvægt er að hvetja til atvinnuþátttöku því fyrir mörgum er atvinna eitt 

mikilvægasta hlutverkið í lífinu. Að hafa atvinnu veitir ekki aðeins fjárhagslegt öryggi heldur 

líka félagslegt ásamt því að vera hluti af skipulagi daglegs lífs (Hlutverkasetur, e.d.). 

5.14 Vettvangsgeðteymi Reykjavíkur 

Vettvangsgeðteymi Reykjavíkur var sett á laggirnar árið 2010 en um er að ræða  

samstarfsverkefni Geðsviðs Landspítala og Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Í teyminu er 

verið að sinna einstaklingum sem fá þjónustu og/eða búa í búsetukjörnum á vegum 

Velferðarsviðs og eru með alvarlegar geðraskanir. Teymið veitir tímabundna þverfaglega og 
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einstaklingsmiðaða þjónustu. Þá er markmið teymisins að auka lífsgæði og stuðla að aukinni 

færni til að takast á við eigið líf, ásamt því að auka samfellu í þjónustu. Áhersla teymisins er að 

draga úr komu á geðdeild og stytta innlagnartíma með því að veita viðeigandi meðferð. 

Jafnframt sér teymið um að veita starfsmönnum búsetukjarna ráðgjöf og stuðning. Teymið 

myndar nokkurs konar brú á milli úrræða á vegum Velferðarsviðs (Landspítali, e.d.-c). 

5.15 Starf félagsráðgjafa á sviði geðheilbrigðisþjónustu og öldrunar 

Til þess að einstaklingur geti starfað sem félagsráðgjafi á Íslandi þarf hann að vera með 

starfsleyfi frá Embætti Landlæknis. Starfsleyfi er gefið félagsráðgjöfum sem uppfylla þau 

skilyrði sem fram koma í reglugerð um menntun, réttindi og skyldur félagsráðgjafa og skilyrði 

til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi nr. 1088/2012 (Embætti Landlæknis, 2016). 

Félagsráðgjafar starfa meðal annars út frá siðareglum félagsráðgjafa. Fram kemur í 

siðareglunum að félagsráðgjafar eiga að bera virðingu fyrir manngildi og sérstöðu einstaklinga 

ásamt því að hafa trú á að hann geti nýtt hæfileika sýna til fulls. Félagsráðgjafar hafa það 

markmið að koma í veg fyrir félagslegt ranglæti og auk þess vinna að lausn persónulegra og 

félagslegra vandamála. Jafnframt ber félagsráðgjöfum að vinna gegn mannréttindabrotum í 

hvaða mynd sem þau birtast (Embætti landlæknis, e.d.). 

Félagsráðgjafar vinna á ýmsum sviðum sem við koma málefni aldraðra svo sem við 

stjórnun, stefnumótun og ráðgjöf. Starf félagsráðgjafa er fjölbreytt en þeir veita öldruðum 

félagsráðgjöf ásamt því að vera stuðningsaðilar og málsvarar fyrir hinn aldraða og 

aðstandendur hans. Þarfir og óskir aldraðra um þjónustu eru mismunandi, en aldraður 

einstaklingur sem er sjálfbjarga gæti þurft upplýsingar varðandi þjónustu og félagsleg réttindi. 

Hins vegar getur aldraður einstaklingur sem ekki er við góða heilsu eða er í erfiðum 

félagslegum aðstæðum þurft aðstoð við að finna þau úrræði sem standa honum til boða sem 

dæmi dagvistun, heimaþjónustu og hjúkrunarheimili. Öldrunarlækningardeildir veita 

öldruðum ýmsa þjónustu svo sem sérhæfða læknisþjónustu, hjúkrun, félagsráðgjöf og 

endurhæfingu. En markmið þjónustunnar er að stuðla að því að aldraðir geti búið sem lengst 

í heimahúsum og við sem besta heilsu. Félagsráðgjafar hjálpa einnig öldruðum einstaklingum 

og aðstandendum þeirra við sálfélagsleg vandamál sem geta komið upp í kjölfar heilsubrests 

eða veikinda. Jafnframt gegna félagsráðgjafar því hlutverki að samhæfa þá þjónustu við 

aldraða sem þeir þurfa. Ásamt því að veita öldruðum og aðstandendum þeirra stuðning og 

gera þeim þar með kleift að búa sem lengst heima fyrir (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 
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Einn vettvangur félagsráðgjafa er á Geðsviði Landspítala. Þeir félagsráðgjafar sem þar 

starfa sjá um alla félagsráðgjöf á Landspítala. Þeir sinna meðal annars sérhæfðri 

meðferðarvinnu þar sem verið er að efla styrkleika einstaklingsins. Ekki er aðeins unnið með 

einstaklingum heldur einnig fjölskyldum og hópum. Unnið er að því að bæta meðferðarheldni 

og framfylgja endurhæfingaáætlun með því að efla tilfinningatengsl og sjálfsstyrk. 

Félagsráðgjafar starfa einnig við rannsóknir, kennslu, handleiðslu og felst stór hluti af starfinu 

í að vinna með fjölskyldum (Páll Matthíasson, 2010). 

Í kaflanum hér að ofan var fjallað um fjóra algenga geðsjúkdóma meðal aldraðra. Þá var 

farið yfir úrræði í geðheilbrigðisþjónustu sem aldraðir geta nýtt sér. Í lokinn var farið yfir störf 

félagsráðgjafa á sviði geðheilbrigðisþjónustu og aldraðra.   
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6 Umræða og lokaorð 
Margir aldraðir einstaklingar búa við góða heilsu en með stöðugri aukningu aldraðra í 

samfélaginu eykst hlutfall þeirra sem þurfa á þjónustu að halda (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2006). Talið er að á milli áranna 2015 og 2050 muni hlutfall aldraðra í heiminum tvöfaldast 

(World Health Organization, 2016). Þessari fjölgun má meðal annars þakka aukinni þekkingu á 

læknavísindum og tækni (Hillier og Barrow, 2011). Fólki fjölgar stöðugt í heiminum og á sama 

tíma fjölgar einstaklingum með geðheilbrigðisvanda, en talið er að um 30% einstaklinga í 

heiminum glími við geðrænan vanda (Collins og Saxena, 2016). Þá er talið að um 20% aldraðra 

einstaklinga í heiminum 60 ára og eldri séu með geðrænan vanda eða taugasjúkdóm. Þrátt 

fyrir að flestir aldraðir einstaklingar séu við góða geðheilsu eru þeir í frekari hættu á að fá geð- 

eða taugasjúkdóma (World Health Organization, 2016). Í þessari ritgerð var markmiðið að 

skoða hvaða úrræði í geðheilbrigðisþjónustu eru í boði fyrir aldraða, ásamt því að skoða hvaða 

starfi félagsráðgjafar sinna á sviði geðheilbrigðisþjónustu og öldrunar. Þá var einnig markmiðið 

að skoða löggjöf og stefnumótun á sviðinu. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hvaða úrræði innan geðheilbrigðisþjónustunnar eru í borði fyrir 

aldraða og hvaða starfi sinna félagsráðgjafar á sviðinu? Hvaða löggjöf gildir um málaflokkinn 

og hvaða stefna hefur verið sett til framtíðar um hann?  

Það er óhætt að segja að ýmis úrræði eru í boði á sviði geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi og 

geta aldraðir nýtt sér mörg þeirra. Þjónustan er mikilvæg þar sem hún veitir meðal annars 

forvarnir á sviði geðheilbirðisþjónustu. Meðal algengra geðsjúkdóma hjá öldruðum eru 

þunglyndi, heilabilun, kvíðaraskanir og misnotkun vímugjafa (World Health Organization, 

2016). Jafnframt benda rannsóknir til þess að á meðan öldruðum fjölgar í heiminum eykst 

hættan á félagslegri einangrun og einmanaleika. Meðal áhættuþátta félagslegrar einangrunar 

eru þunglyndi, léleg líkamleg heilsa og aukin dánartíðni. Þá má rekja vandamál félagslegrar 

einangrunar og einmanaleika til ástvinamissi, minnkandi efnahagslegrar og félagslegrar stöðu 

aldraðra (Courtin og Knapp, 2017). 

Á Íslandi má finna úrræði fyrir aldraða einstaklinga með geðheilbrigðisvanda á tveimur 

hjúkrunarheimilum. Annars vegar er það Hjúkrunarheimilið Fellsendi sem ætlað er fyrir 

aldraða einstaklinga með geðheilbrigðisvanda og hins vegar er það Hjúkrunarheimilið Mörk 

þar sem sér eining er fyrir tíu einstaklinga með sama vanda (Velferðarráðuneytið, 2010; 
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Hjúkrunarheimilið Fellsendi, e.d.-a). Þrátt fyrir að aðeins eru tvö úrræði sérstaklega ætluð 

þessum aldurshópi á Íslandi eru ýmis úrræði í boði sem aldraðir hafa aðgang að. Þá eru meðal 

annars tvær sérhæfðar geðdeildir á landinu á Geðsviði Landspítala og Geðdeild Sjúkrahússins 

á Akureyri. Á Geðsviði Landspítala geta einstaklingar sótt þjónustu sem eru 18 ára og eldri. 

Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri er miðstöð sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu á Norður- og 

Austurlandi og sinnir einstaklingum sem þar eru búsettir (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2016-a; 

Landspítali, e.d.-a; Sjúkrahúsið á Akureyri, 2017). Á Geðsviði Landspítala er veitt fjölbreytt 

þjónusta fyrir einstaklinga með misjafnan geðrænan vanda svo sem kvíðaraskanir, þunglyndi 

og vímuefnavanda (Páll Matthíasson, 2010). Geta aldraðir einstaklingar með ýmsan geðrænan 

vanda því nýtt sér þjónustuna sem þar er í boði.   

 Fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Coyle og Dugan (2012) að bæði félagsleg 

einangrun og einmanaleiki hafa áhrif á heilsubrest hjá öldruðum einstaklingum. Einmanaleiki 

getur haft neikvæðar líkamlegar og andlegar afleiðingar á heilsu aldraðra og er því mikilvægt 

að huga að inngripum. Rannsóknir hafa sýnt að inngrip geta leitt til þess að einmanaleiki 

minnki hjá öldruðum einstaklingum (Hagan, Manktelow, Taylor og Mallett, 2014). Inngrip geta 

verið með ýmsum hætti, en sem dæmi sýndu niðurstöður rannsónar Routasalo o.fl. (2009) að 

sálfélagslegt hóp inngrip bætti sálfélagslegan líðan aldraðra einstaklinga. Úrræði á Íslandi sem 

geta stuðlað að bættri líðan aldraðra eru meðal annars Hugarafl, Geðheilsa-eftirfylgd og Grófin 

geðverndarmiðstöð. Þessi úrræði vinna meðal annars út frá batamódelinu og valdeflingu 

(Hugarafl, e.d.-a; Heilsugæslan, e.d.-b; Grófin geðverndarmiðstöð, e.d.). Þessi úrræði geta nýst 

öldruðum einstaklingum með geðheilbrigðisvanda vel. Þó að til séu ýmis úrræði sem aldraðir 

geta nýtt sér væri vænlegast ef sett væru á laggirnar úrræði sérstaklega ætluð þessum 

aldurshóp, þar sem fagaðilar væru sérhæfðir í geðheilbrigðisþjónustu við eldra fólk.  

Félagsráðgjafar starfa út frá siðareglum félagsráðgjafa og ber þeim meðal annars að vinna 

gegn mannréttindabrotum (Embætti landlæknis, e.d.). En fram kemur meðal annars í lögum 

um mannréttindarsáttmála Evrópu að tryggja eigi þau réttindi og fresli sem fram koma í 

samningnum, óháð alls manngreiningarálits svo sem vegna kynþáttar, þjóðernis, litarháttar 

eða annarrar stöðu. En hægt er að færa rök fyrir því að aldraðir falli undir aðra stöðu í þessu 

samhengi. Félagsráðgjafar veita öldruðum einstaklingum félagsráðgjöf og eru stuðningsaðilar 

og málsvarar þeirra. Einnig geta þeir veitt öldruðum fræðslu um réttindi þeirra í samfélaginu 

svo sem varðandi heilbrigðis- eða geðþjónustu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Geðsvið 
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Landspítala er einn vettvandur félagsráðgjafa þar sem þeir sinna meðal annars sérhæfðri 

meðferðarvinnu og vinna með einstaklingum, hópum og fjölskyldum (Páll Matthíasson, 2010). 

Standa magar þjóðir frammi fyrir því að geta ekki útvegað nægan mannauð til þess að sinna 

inngripum á sviði geðheilbrigðisþjónustu (Kakuma o.fl., 2011). Félagsráðgjafar geta veitt 

öldruðum mikilvæga þjónustu á þessu sviði svo sem í formi meðferðarvinnu eða ráðgjafar. Því 

er mikilvægt að stuðla að frekara starfi félagsráðgjafa á sviði geðheilbrigðisþjónustu eldra 

fólks. 

  Á Íslandi eru sérstök lög um málefni aldraðra þar sem meðal annars kemur fram hver 

réttur aldraðra er á þjónustu. Einnig eru önnur löggjöf sem á við um aldraða eins og aðra þegna 

þjóðfélagsins, svo sem Lög um mannréttindasáttmála Evrópu og Lög um heilbrigðisþjónustu. 

Frá árinu 2003 til ársins 2015 var fyrir hendi stefnumótun í málefnum aldraðra, þar sem 

stýrihópur setti fram skýrslu með tillögum í málaflokknum (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Það var ekki fyrr en í september 2016 að sett voru fram 

forgangsatriði í mótun og framkvæmd stefnu í málefnum aldraðra til næstu ára 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Í dag er engin löggjöf fyrir hendi um geðheilbrigðisþjónustu á 

Íslandi. Þó kemur fram í lögum um heilbrigðisþjónustu að allir landsmenn eigi að hafa rétt á 

þeirri heilbrigðisþjónustu sem hægt er að veita hverju sinni, til verndar félagslegu, andlegu og 

líkamlegu heilbrigði. Þó að ekki sé fyrir hendi löggjöf um geðheilbrigðisþjónustu þá hefur 

umræðan verið mikil og var meðal annars sett fram tillaga til þingsályktunar um mótun 

geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaráætlunar á 143. löggjafarþingi árið 2013-2014 (Þingskjal 89, 

2013-2014). Var einnig sett fram tillaga til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaráætlun í 

geðheilbrigðismálum til fjögurra ára á 145. löggjafarþingi árið 2015-2016 (Þingskjal 405, 2015-

2016). Jafnframt hefur verið  mikil umræða sem beinist sérstaklega að geðheilbrigðisþjónustu 

við aldraða. En heilbrigðisráðherra aðildarríkja Evrópudeildar WHO samþykkti árið 2005 

evrópska aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum, en var sérstök áhersla lögð á að efla 

starfsemi einstaklinga á viðkvæmum lífsskeiðum (Velferðarráðuneytið, 2005). Einnig kom fram 

í Skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 að hefja stefnubundna 

uppbyggingu á geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða. 

Eins og fram hefur komið fer öldruðum stöðugt fjölgandi í heiminum og á sama tíma fjölgar 

þeim sem þurfa á þjónustu að halda. Stöðug þróun löggjafar og stefnumótunar á sviði 
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geðheilbrigðisþjónustu við aldraða er því mikilvæg til þess að koma til móts við þessa miklu 

aukningu. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Sandra Jónsdóttir 

 

 

 



43 

Heimildaskrá 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 

Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi nr. 10/1979. 

Alþjóðasamningur um efnhagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi nr. 10/1979. 

Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja. (e.d.-a). Saga Bjargarinnar. Sótt 13. apríl 2017 af 
http://bjorgin.is/?page_id=1120 

Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja. (e.d.-b). Þjónusta. Sótt 13. apríl 2017 af 
http://bjorgin.is/?page_id=5 

Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja. (e.d.-c). Endurhæfing. Sótt 13. apríl 2017 af 
http://bjorgin.is/?page_id=1102 

Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja. (e.d.-d). Athvarf. Sótt 14. apríl 2017 af 
http://bjorgin.is/?page_id=1104 

Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja. (e.d.-e). Eftirfylgni. Sótt 14. apríl 2017 af 
http://bjorgin.is/?page_id=1106 

Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja. (e.d.-f). Ráðgjöf. Sótt 14. apríl 2017 af 
http://bjorgin.is/?page_id=1108 

Cigolle, C. T., Langa, K. M., Kabeto, M. U., Tian, Z. og Blaum, C. S. (2007). Geriatric conditions 
and disability: The health and retirement study. Annals of internal medicine, 147, 156-
164. 

Cole, A. (2016). Mental health and loneliness in old age. Nursing standard (Royal Collage of 
Nursing(Great Britain) :1987), 30(32), 20-21. 

Collins, P. Y. og Saxena, S. (2016). Action on mental health needs global cooperation. Nature, 
532, 25-27. 

Courtin, E. og Knapp, M. (2017). Social isolation, loneliness and health in old age: a scoping 
review. Health and social care in the community, 25, 799-812. 

Coyle, C. E. og Dugan, E. (2012). Social isolation, loneliness and health among older adults. 
Journal of aging and health, 24, 1346-1363. 

Crowe, M., Inder, M. og Porter, R. (2015). Conductin qualitative research in mental health. 
Australian & New Zealand Jurnal of Psychiatry, 49, 616-623. 

Embætti landlæknis. (2016). Félagsráðgjafar. Sótt 30. mars 2017 af 
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-
eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/heilbrigdisstett/item13340/Felagsradgjafar 



44 

Embætti Landlæknis. (e.d.) Siðareglur félagsráðgjafa. Sótt 30. mars 2017 af 
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-
eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/sidareglur/item13340/ 

Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. (e.d.). Um félag eldri borgara í Reykjavík. Sótt 7. 
mars 2017 af http://feb.is/um-felagid/ 

Félagsmálasáttmáli Evrópu nr. 3/1976. 

Galderisi, S., Heinz, A., Kastrup, M., Beezhold, J. og Sartorius, N. (2015). Toward a new 
definition of mental health. World Psychiatry, 14(2), 231-233. 

Grófin geðverndarmiðstöð. (e.d.). Velkomin/n í Grófina geðverndarmiðstöð. Sótt 18. apríl 
2017 af https://grofin.wordpress.com/ 

Hagan, R., Manktelow, R., Taylor, B. T. og Mallett, J. (2014). Reducing loneliness amongst 
older people: a systematic search and nerrative reciew. Aging and Mental Health, 18, 
683-693. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. (2003). Skýrsla stýrihóps um stefnumótun í 
málefnum aldraðra til ársins 2015. Reykjavík. Sótt 1. mars 2017 af 
https://www.velferdarraduneyti.is/media/Skyrslur/stefnum-aldradir.pdf 

Heilbrigðisstofnun Austurlands. (e.d.-a). Geðvernd og áföll. Sótt 14. apríl 2017 af 
http://www.hsa.is/index.php/gedhvernd-og-afoell 

Heilbrigðisstofnun Austurlands. (e.d.-b). Þjónusta geðlækna og sálfræðinga. Sótt 14. apríl 
2017 af http://www.hsa.is/index.php/gedhvernd-og-afoell/22-gedhvernd 

Heilsugæslan. (e.d.-a). Geðheilsustöð Breiðholts. Sótt 6. maí 2017 af 
https://www.heilsugaeslan.is/onnur-thjonusta/gedheilsustod-breidholts/  

Heilsugæslan. (e.d.-b). Geðheilsa-eftirfylgd. Sótt 6. maí 2017 af 
https://www.heilsugaeslan.is/onnur-thjonusta/gedheilsa-eftirfylgd/  

Heilsugæslan. (2017). Geðheilsustöð Breiðholtd færist til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 
Sótt 6. maí 2017 af https://www.heilsugaeslan.is/um-
heilsugaesluna/frettir/frett/2017/02/28/Gedheilsustod-Breidholts-faerist-til-
Heilsugaeslu-hofudborgarsvaedisins/ 

Hillier, S. M. og Barrow, G. M. (2011). Aging, the Individual, and Society (9. útg.). Belmont: 
Wadsworth, Cangage Learning. 

Hirsch, J. K., Walker, K. L., Chang, E. C. og Lyness, J. M. (2012). Illness burden and symptoms 
of anxiety in older adults: optimism and pessimism as moderators. International 
Psychogeriatrics, 24, 1614-1621. 

Hjúkrunarheimilið Fellsendi. (e.d.-a). Saga Fellsenda. Sótt 8. apríl 2017 af 
http://fellsendi.is/hjukrunarheimilie-fellsendi/saga-fellsenda 



45 

Hjúkrunarheimilið Fellsendi. (e.d.-b). Um Fellsenda. Sótt 8. apríl 2017 af http://fellsendi.is/ 

Hjúkrunarheimilið Fellsendi. (e.d.-c). Þjónusta. Sótt 8. apríl 2017 af 
http://fellsendi.is/tjonusta 

Hjúkrunarheimilið Fellsendi. (e.d.-d). Læknisþjónusta. Sótt 8. apríl 2017 af 
http://fellsendi.is/tjonusta/laeknistjonusta 

Hjúkrunarheimilið Fellsendi. (e.d.-e). Iðjuþjálfun. Sótt 8. apríl 2017 af 
http://fellsendi.is/tjonusta/idjutjalfun 

Hlutverkasetur. (e.d.). Starfsemi. Sótt 20. apríl 2017 af 
http://www.hlutverkasetur.is/?page_id=7 

Hugarafl. (e.d.-a). Saga Hufarafls. Sótt 18. apríl 2017 af http://www.hugarafl.is/saga-
hugarafls/ 

Hugarafl. (e.d.-b). Hugmyndafræðin. Sótt 18. apríl 2017 af 
http://www.hugarafl.is/hugmyndafraedin/ 

Hugarafl. (e.d.-c). Notkun batahugtaksins. Sótt 18. apríl 2017 af 
http://www.hugarafl.is/notkun-batahugtaksins-og-algengur-misskilningur-ad-beita-
batahvetjandi-adferdum-i-gedheilbrigdiskerfinu/ 

Kakuma, R., Minas, H., van Ginneken, N., Dal Poz, M. R., Desiraju, K., Morris, J. E. o.fl. (2013). 
Global Mental Health 5: Human resources for mental health care: current situation and 
strategies for action. The Lancet, 379, 1654-1663. 

Kart, C. S. og Kinney, J. M. (2001). The realities of aging: an introduction to gerontology. 
Boston: Allyan & Bacon. 

Landspítali. (e.d.-a) Um Geðsvið. Sótt 17. mars 2017 af http://www.landspitali.is/sjuklingar-
adstandendur/klinisk-svid-og-deildir/um-gedsvid/ 

Landspítali. (e.d.-b) Samfélagsgeðteymi. Sótt. 22. apríl 2017 af 
http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/klinisk-svid-og-
deildir/samfelagsgedteymi-/ 

Landspítali. (e.d.-c). Vettvangsgeðteymi. Sótt 29. apríl 2017 af 
http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/klinisk-svid-og-
deildir/deildir/vettvangsgedteymi/ 

Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. 

Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999. 

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 38/1954. 



46 

Lög vegna aðildar Íslands að Evrópusamningi um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða 
vanvirðandi meðferð eða refsingu nr. 15/1990. 

Mannréttindaskrifstofa Íslands. (e.d.). Réttindi aldraðra. Sótt 15. apríl 2017 af 
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-
hopa/aldradir 

Mental Health. (e.d.). What is mental health? Sótt 3. mars 2017 af 
https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health/ 

Mörk hjúkrunarheimili. (2013). Þjónusta. Sótt 20. apríl 2017 af 
http://morkhjukrunarheimili.is/index.php/thjonusta 

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Chamberlain, P., Hurlburt, M. S. og Landsverk, J. (2011). 
Mixed-methods designs in mental health services research: A review. Psychiatric services, 
62, 255-263. 

Páll Matthíasson. (2010, janúar). Stjórnskipulag Geðsviðs 2010. Sótt 18. mars 2017 af 
http://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Um-
Landspitala/Skipurit-(PDF-og-PP)/Skipurit-starfseininga/Skipulag%20Gedsvid%202010.pdf 

Reykjavíkurborg. (e.d.). Geðteymi. Sótt 20. mars 2017 af 
http://reykjavik.is/thjonusta/gedteymi 

Routasalo, P. E., Tilvis, R. S., Kautiainen, H. Og Pitkala, K. H. (2009). Effects of psychosocial 
group rehabilitation on social functioning, loneliness and wll-being of lonely, older 
people: randomized controlled trial. Jurnal of advanced nursing, 65, 297-305. 

Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð 
eða refsingu nr. 19/1996. 

Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum nr. 5/1985. 

Sigurveig H. Sigurðardóttir. (2006). Aldraðir – fræðin og framtíðin. Í Sigrún Júlíusdóttir og 
Halldór Sig. Guðmundsson (ritstjórar), Heilbrigði og Heildarsýn: Félagsráðgjöf í 
heilbrigðisþjónustu (bls. 259-269). Reykjavík: Háskólaútgáfan og Rannssóknarsetur í 
barna- og fjölskylduvernd. 

Sjúkrahúsið á Akureyri. (2016-a, júní). Geðdeild/Geðlækningar. Sótt 14. apríl 2017 af 
http://www.sak.is/is/thjonusta/lyflaekningasvid/gedlaekningar 

Sjúkrahúsið á Akureyri. (2016-b, júlí). Legudeild. Sótt 14. apríl 2017 af 
http://www.sak.is/is/thjonusta/lyflaekningasvid/gedlaekningar/legudeild 

Sjúkrahúsið á Akureyri. (2016-c, júlí). Göngudeild. Sótt 14. apríl 2017 af 
http://www.sak.is/is/thjonusta/lyflaekningasvid/gedlaekningar/dag-og-gongudeild 

Sjúkrahúsið á Akureyri. (2017, janúar). Um Sjúkrahúsið á Akureyri. Sótt 8. maí 2017 af 
http://www.sak.is/is/um-fsa 



47 

Sorrell, J. M. (2011). Mental health of the oldest-old. Journal of psychosocial nursing and 
mental health sercices, 49(5), 21-24. 

Velferðarráðuneytið. (2005). Evrópsk aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum. Sótt 7. mars 
2017 af https://www.velferdarraduneyti.is/raduneyti/althjodlegt-samband/nr/30950 

Velferðarráðuneytið. (2010). Undirritun samnings um hjúkrunarheimilið Mörk. Sótt 14. apríl 
2017 af https://www.velferdarraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/5060 

Velferðarráðuneytið. (2016, september). Mótun stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára: 
Tillögur samstarfsnefndar um málefni aldraðra til félags- og húsnæðismálaráðherra. Sótt 
19. apríl 2017 af 
https://www.velferdarraduneyti.is/media/skyrslur2016/Motun_stefnu_i_thjonustu_vid_
aldrada_02092016.pdf 

Velferðarráðuneytið. (e.d.). Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Austurlands. Sótt 
27. Apríl 2017 af https://www.velferdarraduneyti.is/raduneyti/nefndir-rad-
stjornir/nr/33416 

Velferðarsvið Reykjavíkurborg. (2016). Ársskýrsla velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 2015. Sótt 
6. maí 2017 af http://reykjavik.is/utgefid-efni-velferdarsvid 

Word Health Organization. (2016). Mental health and older adults. Sótt 21. apríl 2017 af 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/en/ 

World Health Organization. (2014). Mental health: a state of well-being. Sótt 23. febrúar 
2017 af http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ 

World health organization. (2015). Ageing and health. Sótt 30. apríl 2017 af 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/ 

World Health Organization. (e.d.). Key terms and definitions in mental health. Sótt 22. apríl 
2017 af http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-
health/key-terms-and-definitions-in-mental-health#anxiety 

Þingskjal 1713. (2015-2016). Skýrsla innanríkisráðherra um mannréttindi. Sótt 28. apríl 2017 
af http://www.althingi.is/altext/145/s/1713.html 

Þingskjal 405. (2015-2016). Tillaga til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaráætlun í 
geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. Sótt 8. mars 2017 af 
http://www.althingi.is/altext/145/s/0405.html 

Þingskjal 89. (2013-2014). Tillaga til þingsályktunar um mótun geðheilbrigðisstefnu og 
aðgerðaráætlunar. Sótt 8. mars 2017 af http://www.althingi.is/altext/143/s/0089.html 


	Útdráttur
	Formáli
	Efnisyfirlit
	1 Inngangur
	2  Að vera aldraður
	2.1  Skilgreiningar á öldrun
	2.2 Lög um málefni aldraðra
	2.3 Stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015
	2.4 Mótun stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára
	2.5 Mannréttindi aldraðra

	3 Geðheilbrigði
	3.1 Skilgreiningar á geðheilbrigði
	3.2 Lög, stefnumótun og ályktanir er varðar geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi

	4 Fræðileg umfjöllun
	4.1 Rannsóknir á sviði geðheilbrigðis eldra fólks
	4.2 Hlutverkakenningin (e. role theory)
	4.3 Athafnakenningin (e. activity theory)

	5 Geðsjúkdómar og úrræði í geðheilbrigðisþjónustu
	5.1 Algengir geðsjúkdómar meðal aldraðra
	5.2 Einangrun og einmanaleiki hjá eldri einstaklingum og afleiðingar þess
	5.3 Geðsvið Landspítala
	5.4 Geðheilsustöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
	5.5 Hjúkrunarheimilið að Fellsenda
	5.6 Mörk hjúkrunarheimili
	5.7 Björgin geðræktarmiðstöð Suðurnesja
	5.8 Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri
	5.9 Heilbrigðisstofnun Austurlands geðvernd og áföll
	5.10 Hugarafl
	5.11 Geðheilsa-eftirfylgd
	5.12 Grófin geðverndarmiðstöð
	5.13 Hlutverkasetur
	5.14 Vettvangsgeðteymi Reykjavíkur
	5.15 Starf félagsráðgjafa á sviði geðheilbrigðisþjónustu og öldrunar

	6 Umræða og lokaorð
	Heimildaskrá



