
 

 

 

Samþætting á heimaþjónustu 
fyrir aldraða  

Sýn starfsfólks í heimahjúkrun og 
félagsþjónustu á samþættingu heimaþjónustu 

fyrir eldra fólk í Reykjanesbæ 
 
 
 
 

Margrét Blöndal 

 
 
 
 

Heilbrigðisvísindasvið 

Háskólans á Akureyri 

2017 





 
Samþætting á heimaþjónustu 

fyrir aldraða 
Sýn starfsfólks í heimahjúkrun og 

félagsþjónustu á samþættingu heimaþjónustu 
fyrir eldra fólk í Reykjanesbæ  

 

 
Margrét Blöndal 

 
 
 

60 eininga ritgerð sem er hluti af 

meistaragráðu í heilbrigðisvísindum 

 

 

 

Leiðbeinendur 

Kristín Björnsdóttir 

Þorbjörg Jónsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framhaldsnámsdeild  

Heilbrigðisvísindasvið 

Háskólans á Akureyri 

Akureyri, júní 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

Samþætting á heimaþjónustu fyrir aldraða – Sýn starfsfólks í heima-

hjúkrun og félagsþjónustu á samþættingu heimaþjónustu fyrir eldra fólk í 

Reykjanesbæ 

 

60 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum-gráðu í 

heilbrigðisvísindum 

 

Höfundarréttur © 2017 Margrét Blöndal 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Framhaldsdeild 

Heilbrigðisvísindasvið 

Háskólans á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Margrét Blöndal, 2017, Samþætting á heimaþjónustu fyrir aldraða – Sýn 

starfsfólks í heimahjúkrun og félagsþjónustu á samþættingu 

heimaþjónustu fyrir eldra fólk í Reykjanesbæ, meistararitgerð, 

Framhaldsdeild, Háskólanum á Akureyri, 104 bls. 

 

Prentun: Prentstofan Stell 

Akureyri, maí 2017 

 



 

Útdráttur 

Hlutfallsleg fjölgun eldra fólks sem býr við fjölþætt heilsufarsvandamál kallar 

á samþættingu í þjónustu sem veitt er af mörgum faghópum og 

þjónustueiningum. Hugtakið samþætt þjónusta á sér margar skilgreiningar og 

því hefur reynst erfitt að meta árangur samþættra verkefna á vísindalegan hátt. 

Engin ein leið hefur reynst henta best við innleiðingu á samþættri þjónustu 

heldur eru það markmiðin sem segja til um hvernig best er að samþætta auk 

fyrirliggjandi þjónustu. Samþætting er breyting sem þarf tíma og undirbúning.  

Nauðsynlegt er að skapa samstarfsvettvang fyrir starfsfólk til að samhæfa störf 

sín og mynda sameiginlegan skilning á markmiðum og verkefnum.  

Tilgangur: Að kanna afstöðu starfsmanna heimahjúkrunar og 

félagsþjónustu í Reykjanesbæ til samþættingar og samstarfs á milli þessara 

sömu aðila.  

Aðferð: Rannsóknin er eigindleg þar sem gagna var aflað með 

einstaklingsviðtölum (n=10) og tveimur rýnihópum (n=13). Bæði 

einstaklingsviðtölin og rýnihóparnir voru notuð til að ná fram sýn og skilningi 

starfsmanna til núverandi samstarfs og samþættingar. Með rýnihópunum var 

reynt að kafa dýpra í málin til að öðlast meiri innsýn í núverandi samstarf og 

þjónustu. Við gagnagreiningu var beitt innihaldsgreiningu. 

Niðurstöður: Allir þátttakendur voru jákvæðir gagnvart auknu samstarfi og 

jafnframt höfðu þeir svipaða afstöðu og sýn á þjónustu og hlutverk. Bæta þarf 

aðgengi starfsfólks að upplýsingum ásamt því að veita tækifæri til að ræða 

saman, og samræma þarf þjónustumat. 

Ályktanir: Sameiginleg afstaða og sýn þátttakenda varðandi samstarf getur 

nýst sem grundvöllur aukinnar samþættingar. Samþætting er breytingaferli 

sem þarf að undirbúa vel og gefa tíma. Skilgreina þarf markmið samstarfs með 

verkferlum og leiðbeiningum og mikilvægt er að stjórnendur skapi starfsfólki 

samstarfsvettvang til að stuðla að aukinni samvinnu. Samræma þarf 

þjónustumat og skilgreina þjónustuþætti hvorrar starfsemi fyrir sig. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Integration of home care services for older people – Vision of homecare and 

social workers on ways to integrate home care services for older people in 

Reykjanesbæ. 

Abstract 

The relative increase in elderly people with multiple health problems calls for 

integration into services provided by many professional groups and service 

units. The concept of integrated services has many definitions and it has been 

difficult to assess the performance of integrated projects in a scientific way. 

No one way has been found to be best suited for the implementation of 

integrated services. However, it is the goal that decides how best to integrate 

with the service components in the environment. Integration is a change that 

requires time and preparation as well as providing staff with a working 

platform to coordinate their work and form a common understanding of goals 

and tasks. 

Purpose: to research healthcare workers and social workers position for 

integration and collaboration on home service for elder people in 

Reykjanesbær. 

Method: a qualitative study where data was collected through individual 

interviews (n=10) and two focus groups (n=13). Both the interviews and focus 

groups were used to collect data on the participants’ views and understanding 

towards existing collaboration and integration. The focus groups collected 

more in-depth data on the current collaboration and services. The data was 

analyzed using content analysis.  

Results: All participants had a positive attitude towards increased 

collaboration and shared the same views and position on services and roles. 

Workers access to information needs to be improved along with providing 

opportunities for them to communicate. The coordination of the service 

evaluation also needs improvement.  

Conclusion: The views and vision the participants had in common can be 

used as a platform for improved integration. Integration is a process that 

requires great preparation and time. The goals need to be defined through 

procedures and instructions. It is important that the administration creates a 

platform for cooperation in order to promote teamwork. The service evaluation 

needs coordination and service components of each operation to be defined.





 

Efnisyfirlit 

Myndir ...........................................................................................................xi 

Töflur .......................................................................................................... xiii 

Þakkir ........................................................................................................... xv 

Inngangur....................................................................................................... 1 

Samþætt þjónusta .......................................................................................... 3 

Umfang og uppbygging samþættrar þjónustu ............................................ 5 

Innleiðing á samþættri þjónustu ................................................................. 7 

Samstarf ....................................................................................................... 11 

Fjölfagleg teymisvinna ............................................................................. 11 

Starfsstéttir og verkefni ............................................................................ 12 

Innleiðing breytinga ................................................................................. 13 

Heimaþjónusta við aldraða á Íslandi ......................................................... 17 

Heimaþjónusta Reykjanesbæjar ............................................................... 18 

Starfsemi heimahjúkrunar. ............................................................. 20 

Starfsemi félagsþjónustunnar. ........................................................ 21 

Horft til framtíðar ..................................................................................... 21 

Tilgangur og markmið ............................................................................. 23 

Rannsóknarspurning ................................................................................. 23 

Aðferð ........................................................................................................... 25 

Rannsóknarsnið ........................................................................................ 25 

Framkvæmd ............................................................................................. 26 

Val á þátttakendum. ....................................................................... 27 

Söfnun gagna. ................................................................................ 28 

Gagnagreining .......................................................................................... 29 

Innihaldsgreining (e. content analysis). ......................................... 29 

Réttmæti og áreiðanleiki .......................................................................... 29 

Siðferðileg álitamál .................................................................................. 30 



 

Niðurstöður ................................................................................................. 33 

Vinnuumhverfi heimaþjónustu Reykjanesbæjar ..................................... 33 

Afstaða starfsfólks til núverandi heimaþjónustu – „Við 

reynum okkar besta“. ....................................................... 34 

Sameiginlega sýn allra að veita „hjálp til sjálfshjálpar“. .............. 34 

Auka þarf þjónustu við þá sem glíma við færniskerðingu. ........... 35 

Tímaskortur bitnar á þjónustunni. ................................................. 37 

Fyrirkomulag samvinnu óformlegt .......................................................... 38 

Samskiptaleiðir – „Við höfum samband við heimahjúkrun ef 

eitthvað er að“. ................................................................. 39 

Starfsfólk félagsþjónustu illa upplýst – „Vitum ekki hvað er í 

gangi“. .............................................................................. 40 

Skapa starfsfólki vettvang til að tala saman – „Við ættum að 

hittast oftar“...................................................................... 42 

„Við reynum að dreifa heimaþjónustu yfir vikuna“. ..................... 43 

Leggja upp dreifðari þjónustu og jafnvel að nota stundatöflu. ..... 45 

Þjónustumat gert tvisvar. .............................................................. 46 

Verkefnaskipting og hin svokölluðu gráu svæði........................... 47 

Sýn til samstarfs og samþættingar – „Getum gert meira saman“ ............ 49 

Sameiginleg sýn um að „skjólstæðingurinn á að græða á 

þessu“ en „við erum ekki komin nógu langt í 

samtalinu“. ....................................................................... 51 

„Mikilvægt að þeir sem stjórna hafi trú á verkefninu, geti 

fengið fólk með sér, þyki vænt um fólk og hafi áhuga 

á fólki“.............................................................................. 52 

Fjármunir. ..................................................................................... 54 

Umræður ..................................................................................................... 55 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar ................................................................. 61 

Takmarkanir rannsóknar ......................................................................... 63 

Framtíðarrannsóknir ................................................................................ 63 

Heimildaskrá ............................................................................................... 65 

Viðauki A .................................................................................................... 77 

Viðauki B ..................................................................................................... 80 



 

Viðauki C ..................................................................................................... 83 

Viðauki D ..................................................................................................... 86 

Viðauki E...................................................................................................... 89 

Viðauki F ...................................................................................................... 91 

Viðauki G ..................................................................................................... 94 

Viðauki H ................................................................................................... 101 

 



 



 

Myndir  

Mynd 1. Flokkun Leutz ................................................................................... 6 

Mynd 2. "Bottom-up"-ferli .............................................................................. 9 

Mynd 3. Vilji (e. willingness) og þrír þættir samheldni ................................ 16 

Mynd 4. Vilji (e. willingness) og þrír þættir samheldni ................................ 56 

Mynd 5. Byggingareiningar heimþjónustu í Reykjanesbæ ............................ 58 

Mynd 6. Samstarf heimaþjónustu .................................................................. 63 

 

https://d.docs.live.net/9f8c73e2cceeeecd/Lokaverkefni%20apríl%202017/Lokaverkefni%20hreint%20allir%20viðaukar%20aukaeintak%2024%203%20aukabls.docx#_Toc480876505
https://d.docs.live.net/9f8c73e2cceeeecd/Lokaverkefni%20apríl%202017/Lokaverkefni%20hreint%20allir%20viðaukar%20aukaeintak%2024%203%20aukabls.docx#_Toc480876506
https://d.docs.live.net/9f8c73e2cceeeecd/Lokaverkefni%20apríl%202017/Lokaverkefni%20hreint%20allir%20viðaukar%20aukaeintak%2024%203%20aukabls.docx#_Toc480876507
https://d.docs.live.net/9f8c73e2cceeeecd/Lokaverkefni%20apríl%202017/Lokaverkefni%20hreint%20allir%20viðaukar%20aukaeintak%2024%203%20aukabls.docx#_Toc480876508
https://d.docs.live.net/9f8c73e2cceeeecd/Lokaverkefni%20apríl%202017/Lokaverkefni%20hreint%20allir%20viðaukar%20aukaeintak%2024%203%20aukabls.docx#_Toc480876509


 



 

Töflur 

Tafla 1. Fimm þættir samþættingar ................................................................. 8 

Tafla 2. Heimaþjónusta aldraðra Reykjanesbæ ............................................. 19 

Tafla 3. Starfshópar rannsóknar .................................................................... 27 

 



 

 

 



 

Þakkir 

Við gerð þessa verkefnis naut ég leiðsagnar Kristínar Björnsdóttur og 

Þorbjargar Jónsdóttur. Vil ég þakka þeim báðum fyrir þolinmæði ásamt því að 

veita mér góðar og gagnlegar ábendingar. Einnig langar mig að þakka 

vinnuveitanda mínum fyrir það svigrúm sem ég hef fengið við gerð þessa 

verkefnis. Yfirmanni mínum, Þórunni Benediktsdóttur, vil ég þakka skilning 

og hvatningu.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir umburðarlyndi og hvatningu. 

Móður minni, Ásdísi, og eiginmanni mínum, Helga Þór Einarssyni, þakka ég 

að hlusta þolinmóð á mig lesa hvern kafla fyrir sig aftur og aftur, börnunum 

mínum fyrir að brosa til mín og veita mér þannig hvatningu. 

Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga þakka ég veittan fjárstuðning. 

 





1 

Inngangur 

Aldurssamsetning flestra þjóða, í hinum vestræna heimi, mun breytast 

verulega á komandi árum á þann hátt að hrumum eldri borgurum fjölgar 

hlutfallslega. Samfara hækkandi meðalaldri fjölgar þeim sem kljást við 

margþætt heilsufarsvandamál og skerta færni til sjálfsumönnunar (Lafortune 

og Balestat, 2007). Þarfir þessa hóps eru því oft flóknar og kalla á þjónustu 

margra faghópa og þjónustueininga eins og heimahjúkrunar og 

félagsþjónustunnar. Algengt er að þessi þjónusta sé skipulögð í aðskildum 

einingum en það getur valdið því að þjónustan verður brotakennd, illa samhæfð 

og ómarkviss. Til að bregðast við þessu hafa stjórnvöld á Íslandi sem og 

alþjóðastofnanir á borð við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og 

Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) hvatt til aukinnar samþættingar sem 

talið er að bæta muni þjónustuna á þann hátt að hún verði árangursrík og 

hagkvæm (OECD/European Commission, 2013; Velferðarráðuneytið, 2016a; 

World Health Organization, 2015). Kallað er eftir aukinni samþættingu á 

starfsemi ásamt samvinnu milli þeirra starfshópa sem sinna þjónustu þessara 

einstaklinga (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003; Leichsenring, 

2004; Rostgaard o.fl., 2011; World Health Organization, 2015). 

Á Íslandi er heimaþjónusta annars vegar rekin af ríkinu og hins vegar 

sveitarfélögum. Ríkið ber fjárhags- og faglega ábygð á hjúkrunarþjónustu en 

sveitarfélögin sjá um félagslega hluta þjónustunnar. Það hefur lengi verið 

stefna ríkisins að samþætta þjónustu þessara aðila betur (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Með lögum um reynslusveitarfélög nr. 

82/1994 frá árinu 2000 var sveitarfélögum gert kleift að bera bæði fjárhags- og 

faglega ábyrgð á þeim hluta heimaþjónustunnar sem tilheyrir ríkinu. Árið 1996 

var gerður samningur við sveitarfélögin Akureyrarbæ og Hornafjörð um 

stjórnun og rekstur heilbrigðisþjónustu á svæðinu, þar með talið heimahjúkrun, 

og hann síðan framlengdur til loka árs 2006 (Ríkisendurskoðun, 2005). Árið 

2003 gerði Reykjavíkurborg samkomulag við þáverandi heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneyti um rekstur tilraunaverkefnis um samþættingu 

félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar (Berglind Magnúsdóttir, 2006). 
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Annars staðar á landinu, þar sem ekki er búið að samþætta þessa þjónustu, er 

allt samstarf og skipulag á milli þessara aðila óformlegt.  

Ábyrgð á gæðum þjónustunnar er, eins og framkvæmd hennar, einnig á 

hendi aðskildra aðila. Landlæknir ber ábyrgð á gæðum heilbrigðisþjónustu 

(Lög um heilbrigðisþjónustu, 40/2007) en velferðarráðuneytið hefur eftirlit 

með því að sveitarfélögin veiti lögbundna þjónustu (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, 40/1991). Fimm manna samstarfsnefnd um málefni aldraðra fer 

með ráðgjafarhlutverk gagnvart ráðherra ásamt því að vera tengiliður milli 

ráðuneyta, stofnana og samtaka sem starfa að málefnum aldraðra. 

Ábyrgðarsvið og verkaskipting á milli þessara tveggja þjónustuveitenda er 

óljós (Velferðarráðuneytið, 2016a) og það virðist ekki vera nógu skýrt hver 

hafi það hlutverk að samhæfa og tryggja að hinn aldraði fái viðeigndi þjónustu 

(Kristín Sóley Sigursveinsdóttir, 2008). 

Í þessari rannsókn verður athyglinni beint að samþættingu heimaþjónustu í 

Reykjanesbæ sem hrumir eldri borgarar, sem búa heima, og fjölskyldur þeirra 

njóta. Fram hefur komið að það er sérstaklega mikilvægt að samþætta þjónustu 

við þennan hóp (Leichsenring, 2004). Um nokkurt skeið hafa stjórnmálamenn, 

yfirmenn heilbrigðismála og fagmenn rætt mikilvægi þess að efla samþættingu 

þessarar þjónustu (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og fagdeild 

öldrunarhjúkrunarfræðinga, 2015; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2003; Velferðarráðuneytið, 2015; Velferðarráðuneytið, 2016a). Rannsóknir 

hafa sýnt að með vilja allra til að starfa saman (Alter og Hage, 1993; 

McKeown, Fortune og Dupuis, 2015) ásamt svigrúmi til að skipuleggja 

þjónustu sem þróast út frá starfsmönnum (e. bottom-up approach) (Wodchis, 

Dixon, Anderson og Goodwin, 2015) hefur náðst árangur í samþættingu á 

þjónustu sem veitt er af tveimur aðskildum stofnunum. Því var ákveðið að 

skoða núverandi samstarf á milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu. Það var 

gert með því að kanna afstöðu starfsmanna til samþættingar og samstarfs milli 

heimahjúkrunar og félagsþjónustu ásamt viðhorfum þeirra til heimaþjónustu 

sem aldraðir einstaklingar með skerta færni og getu njóta hjá þessum sömu 

aðilum. Markmiðið er að benda á hvar bæta þurfi heimaþjónustu aldraðra 

ásamt því að leita leiða til að auka samvinnu og samþættingu á milli þeirra sem 

veita þjónustuna.  
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Samþætt þjónusta 

Samþætting þjónustu við aldraða einstaklinga er verkefni sem öll samfélög 

þurfa að takast á við til að geta sinnt hinum margþættu og flóknu þörfum þeirra. 

Samþætt þjónusta, sem veitt er af bæði félagsþjónustu og heimahjúkrun er oft 

kölluð heimaþjónusta. Í þessum kafla mun ég skilgreina hvað felst í samþættri 

þjónustu ásamt því að fjalla um rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu sviði. 

Hugtakið samþætt þjónusta hefur fjölmargar og stundum mótsagnakenndar 

skilgreiningar eins og samhæfing, samstarf og samstarfsaðilar (Gröne og 

Garcia-Barbero, 2001; Leutz, 1999; MacAdam, 2008; Nolte og Pitchforth, 

2014). Þess vegna hefur reynst erfitt að bera saman samþættingarverkefni, efla 

þekkingu innan fagsins ásamt því að meta árangur samþættingar á vísindalegan 

hátt (Kodner og Spreeuwenberg, 2002; Leichsenring, 2004; Shaw, Rosen og 

Rumbold, 2011). Margir hafa hvatt til þess að notuð sé ein sameiginleg 

skilgreining (Gröne og Garcia-Barbero, 2001; Nolte og Pitchforth, 2014) og að 

litið sé á samþætta þjónustu sem aðferð til að ná markmiðum en ekki markmið 

í sjálfu sér (Stein og Rieder, 2009).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir samþætta þjónustu sem: „safn 

aðferða til að skapa tengsl, samvinnu og samstarf á milli 

heilbrigðisþjónustunnar og umönnunargeirans. Samþætting er aðferð til að 

bæta aðgengi, gæði, ánægju notenda og skilvirkni“ (Gröne og Garcia-Barbero, 

2001). Auk þess á samþætt þjónusta að stuðla að hagkvæmni innan kerfisins 

en skilgreina þarf vel og vandlega alla kostnaðarþætti, fylgjast með og reikna 

þá út áður en hægt er að fullyrða um kostaðarskilvirkni (Kodner og 

Spreeuwenberg, 2002). Einnig hefur verið sýnt fram á að samþætta þjónustu 

þarf að skipuleggja og veita í samráði við einstaklinginn og fjölskyldu hans 

með það að markmiði að tryggja að þjónustuþarfir og væntingar fari saman 

(Goodwin, 2014; Kodner og Spreeuwenberg, 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að samþætting eykur gæði og bætir aðgengi að 

þjónustunni og að með henni næst betri stjórnun varðandi framboð og 

eftirspurn ásamt því að dregið hefur úr töfum á flutningi milli þjónustustiga 

(Goodwin, 2014; Ham og De Silva, 2009). Innan allra OECD-landa er að finna 

vísbendingar þess efnis að litið sé á heimaþjónustu sem fjárhagslega sjálfbæra 

leið til að veita öldruðum og einstaklingum með ýmiss konar fötlun umönnun 

og stuðning til sjálfstæðis (Rostgaard o.fl., 2011). Þó er skortur á gögnum um 

efnahagsleg áhrif hennar (Nolte og Pitchforth, 2014). Í niðurstöðum 
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samantektarrannsóknar Evans og félaga (2014) kom fram að stefnumarkandi 

breytingar til að styðja við samþættingu geti verið nauðsynlegar og gagnlegar. 

Þær eru þó ekki nægjanlegur grundvöllur til að ná fram samþættingu í þjónustu. 

Aftur á móti geta tíðar breytingar á opinberum reglum, sem fela í sér 

endurskipulagningu eða samkeppnishvata, unnið gegn því tengslaneti og 

samböndum sem fyrir eru með því að beina athyglinni að innra skipulagi frekar 

en ytra tengslaneti. 

Til að auðvelda samanburð á samþættingu hefur verið stuðst við 

mismunandi flokkanir. Hægt er að skoða samþættingu út frá uppbyggingu (t.d. 

tengd þjónusta eða fullsamþætt þjónusta). Einnig er hægt að skoða hana út frá 

mismunandi þáttum samþættingar (t.d. kerfislæg, stöðluð o.s.frv.) eða út frá 

breidd samþættingar, þ.e. hvort hún er á sama þjónustustigi eða á milli 

mismunandi þjónustustiga. Enn fremur má skoða samþættingu út frá aðferðum 

hennar, t.d. menningar- og félagsleg samþætting, eða út frá uppbyggingu og 

skipulagi þjónustunnar sem á að samþætta (Nolte og McKee, 2008). Þegar 

talað er um samþættingu innan heilbrigðisþjónustunnar er oft talað um að hún 

sé annaðhvort lárétt (e. hortizonal) eða lóðrétt (e. vertical). Með lóðréttri 

samþættingu er átt við samþættingu á þjónustu sem á sér stað t.d. við útskrift 

frá sjúkrahúsi (Shaw o.fl., 2011), þ.e. þjónustu sem felur í sér samstarf á milli 

þjónustueininga sem starfa á mismunandi stigum. Lárétt samþætting er 

samstarf á milli þjónustueininga sem starfa á sama stigi, eins og samstarf á 

milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu (Gröne og Garcia-Barbero, 2001).  

Rannsóknir á samþættri þjónustu ná 25 ár aftur í tímann. Þegar litið er til 

baka má sjá áherslubreytingar frá lóðréttri samþættingu yfir í lárétta 

samþættingu. Einnig hefur verið horfið frá áherslu á efnahagslegan ávinning 

samþættingar í átt að gæðum umönnunar og verðmætasköpun. Aðferðir við 

mat á árangri hafa færst frá því að beinast aðallega að sjónarmiðum stjórnenda 

og fagfólks yfir í upplifun þjónustuþega með gæðamælingum. Auk þess má 

greina áherslubreytingar frá því að umbreyta stofnunum og umhverfisþáttum 

yfir í að breyta vinnuaðferðum og að hafa áhrif á ríkjandi viðhorf og gildi. Að 

lokum kom fram að áhersla samþættingar sé í auknum mæli að færast frá því 

að vera fyrir alla sjúklinga innan skilgreinds svæðis yfir í að samþætta þjónustu 

fyrir ákveðinn fólksfjölda (Evans, Baker, Berta og Jan, 2014). Í takt við þá 

þróun, sem hefur átt sér stað í áherslum samþættingar, er lagt til að 

stefnumótendur, stjórnendur og þeir sem veita þjónustuna styðjist við fjórar 
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spurningar við skoðun á núverandi starfi sínu og noti þær sem leiðarvísi 

umræðna og samskipta. Þessar spurningar eru: 

1. Hvaða stofnanir eða starfsemi á að samþætta? 

2. Hver eru æskileg markmið samþættingarinnar? 

3. Hvernig á að ná fram samþættingu? 

4. Hvar, hvenær og hverjum á samþættingin að gagnast? 

Svörin við þessum spurningum er hægt að nota til að hefja samtal og til að 

koma augu á tækifærin sem hægt er að byggja samþættingu á (Evans o.fl., 

2014).  

Sú þróun, sem hefur átt sér stað í samþættingu heimaþjónustu síðastliðna 

áratugi, rímar við áherslu þessa verkefnis þar sem samskipti og teymisvinna á 

milli heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar verða skoðuð með það að 

markmiði að finna leiðir til þess að auka samþættingu í heimaþjónustu aldraðra 

á milli þessara tveggja starfseininga. Ofangreindar spurningar verða hafðar að 

leiðarsljósi við gerð spurningaramma rannsóknarinnar.  

Umfang og uppbygging samþættrar þjónustu 

Skilgreining Leutz (1999) á samþættri þjónustu felur í sér útskýringu á 

uppbyggingu þjónustunnar. Hann skilgreindi þjónustuna út frá því hvað hún 

felur í sér og skipti samþættri þjónustu í þrjú stig, tengda þjónusta (e. linkage), 

samhæfða þjónustu (e. coordination) og fullsamþætta þjónustu (e. full 

integration) (sjá mynd 1). Með tengdri þjónustu er átt við að einstaklingur fær 

þjónustu frá aðskildum stofnunum með aðskilda fjárhagslega ábyrgð. Ákveðið 

samstarf á sér stað á milli stofnananna og er þjónustan samræmd með 

vinnuferlum og leiðbeiningum og er skýrt hver á að gera hvað. Samhæfð 

þjónusta gengur skrefinu lengra en tengd þjónusta. Enn er þjónustan veitt af 

tveimur aðskildum stofnunum eða deildum en markmiðið er aukin samræming 

í þjónustu með skýrari fyrirmælum um samstarfið. Unnið er að sama markmiði 

og til þess stuðst við verklagsreglur, samhæfingu á milli deilda og 

sameiginlega upplýsingaskrá. Ákveðin verkefnastýring er innan þjónustunnar 

og skýrt kveðið á um hver ber ábyrgð á hverjum þjónustuþætti. Þegar talað er 

um fullsamþætta þjónustu er búið að samnýta öll úrræði, ný stofnun hefur verið 

sköpuð til að veita alhliða þjónustu sem miðast við þarfir ákveðins 

sjúklingahóps (Leutz, 1999).  
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Mynd 1. Flokkun Leutz 

Eins og fram hefur komið er erfitt að bera saman hin ýmsu 

samþættingarverkefni. Rannsakendur þurfa að skapa sér grundvöll til að 

byggja allan samanburð á svo sem að láta verkefnin svara ákveðnum 

spurningum (Evans o.fl., 2014; Goodwin, Dixon, Anderson og Wodchis, 2014; 

Wodchis o.fl., 2015). Jafnframt er skilgreining Leutz oft notuð til að lýsa 

umfangi samþættingar. Í nýlegri rannsókn Wodchis og félaga (2015) voru sjö 

samþættingarverkefni frá jafnmörgum löndum skoðuð. Verkefnin voru á 

misjöfnum stigum samþættingar samkvæmt flokkun Leutz (1999), allt frá því 

að vera tengd þjónusta yfir í að vera fullsamþætt þjónusta. Í rannsókn Wodchis 

og félaga (2015) voru valin verkefni sem áttu það sameiginlegt að: 

 Veita öldruðum einstaklingum með flóknar þarfir þjónustu. 

 Samþætta heilbrigðisþjónustu og félagslega þjónustu. 

 Samþætta þjónustu úti í samfélaginu (lárétt samþætting).  

 Beinast að reynslu skjólstæðinga, færni þeirra og getu, gæðum eða 

kostnaði. 

 Vera með vel skipulögð umönnunarúrræði fyrir ákveðinn 

skjólstæðingahóp eða landsvæði. 

Full                                                                   
samþætting

Ný stofnun                                                  
hefur verið sköpuð                                   
til að veita alhliða                                                  

þjónustu sem miðast við                              
þarfir ákveðins sjúklingahóps.

Samhæfð þjónusta

Markmiðið er aukin samræming í                   
þjónustu, skýrari uppbygging er á samstarfinu   

sem er veitt af aðskildum stofnunum eða deildum. 
Unnið er að sama markmiði og stuðst við 

verklagsreglur, samhæfingu á milli deilda og 
sameiginlega upplýsingaskrá. Ákveðin 

verkefnastýring er innan þjónustunnar og skýrt 
hver ber ábyrgð miðað við þjónustuþörf.

Tengd þjónusta

Einstaklingur fær þjónustu frá aðskildum stofnunum með aðskilda 
fjárhagslega ábyrgð. Ákveðið samstarf á sér stað á milli stofnana og 

er þjónustan samræmd með vinnuferlum og leiðbeiningum og er 
skýrt hver á að gera hvað.
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Niðurstöðurnar (Wodchis o.fl., 2015) leiddu í ljós að teymisstjórar, sem 

vinna út frá sjónarmiðum skjólstæðinga sinna, eru lykillin að árangursríkri 

samþættingu. Þessi niðurstaða kom fram í öllum sjö samþættingarverkefnum 

sem rannsakendur skoðuðu. Einnig kom fram að mikilvægt er að veita nægu 

fjármagni og styðja þannig þjónustuveitendur til að skipuleggja og endurbæta 

þjónustuna svo hún gagnist til fulls (e. bottom-up). Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við þá þróun sem átt hefur sér stað síðastliðna áratugi í 

samþættingarverkefnum. Fram kom að leggja þurfi áherslu á klíníska 

samþættingu, eins og skipulag á þjónustu við einstaklinga með hjartabilun eða 

langvinna lungnasjúkdóma, frekar en að skapa nýtt starfsumhverfi eins og t.d. 

með því að flytja bæði heimahjúkrun og félagsþjónustu undir sama þak. 

Mikilvægt er að þjónustuáætlun sé unnin í sameiningu af sjúklingi og 

umönnunaraðila, beiðni um þjónustu fari í gegnum eina þjónustugátt og að 

notuð séu sameiginleg matstæki, að þjónustan sé veitt af þverfaglegum 

teymum þar sem hlutverk og ábyrgð hvers og eins sé vel skilgreint ásamt því 

að góð samskipti og traust sambönd ríki á milli umönnunaraðila þverfaglegra 

teyma. Rannsakendur bentu á að það tekur tíma að koma á félagslegum 

samböndum og efla traust á meðal þjónustuveitenda, innrita og meta sjúklinga, 

skipuleggja þjónustu sem sýnir að kerfið virki, t.d. með færri endurinnlögnum 

og í sparnaði.  

Heimaþjónustan á Suðurnesjum fellur ekki að skilgreiningu Leutz. Hún er 

næst því að vera tengd þjónusta en upp á vantar verkferla og skýrari 

hlutverkaskipan. Til að efla samstarf á milli tveggja aðila er eins og fram hefur 

komið mikilvægt að skilgreina markmið samþættingarinnar. Út frá 

markmiðunum er síðan hægt að vinna að aukinni samþættingu.  

Innleiðing á samþættri þjónustu 

Innleiðing breytinga eins og samþættingar er flókið ferli sem getur verið 

gríðarlega erfitt að framkvæma (Kodner, 2008). Í upphafi skyldi endririnn  

skoða og mikilvægt er að þeir sem innleiða samþætta þjónustu geri sér grein 

fyrir því að þetta er ferli sem tekur tíma. Það þarf að stýra því og leiða áfram 

með styrkri hendi og þeir sem gera það þurfa oft að yfirvinna ýmsar hindranir, 

s.s.ríkjandi skipulag og féleysi (Goodwin o.fl., 2014).  

Samþætting er aðferðin sem notuð er til að ná fram samþættri þjónustu. 

Samþætting felur í sér ferli, aðferðir ásamt þeim tækjum og tólum sem þarf til 
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að tengja saman t.d. heilbrigðiskerfið við félagsþjónustuna (Leutz, 1999). 

Shaw og félagar (2011) lýsa fimm þáttum samþættingar (sjá töflu 1) sem hægt 

er að ná með margvíslegum samþættingarferlum.  

 

Tafla 1. Fimm þættir samþættingar 

 

Kerfi Samræmd stefna og stuðst við ýmsa hvata sem ýta 

undir ákveðið skipulag, t.d. gæðavísa, fjárveitingu  

Staðlar  

 

Sameiginleg verkefni, gildi og faglegt skipulag og 

gildi.   

Skipulagsbreytingar Þarna er búið að sameina alla þjónustuna undir eitt 

þak undir einni stjórn með sameiginlega 

fjármögnun. 

Stjórnsýsla Samræmd starfsemi stjórnsýslu, t.d. sameiginleg 

kerfi ábyrgðar, ferli fjármögnunar og 

upplýsingakerfi. 

Klíník  

 

Samræmdar upplýsingar, þjónusta samræmd með 

verkferlum, t.d. skipulagning á sérhæfðum 

kínískum göngudeildum eða verkefnum, 

leiðbeiningar og kennsla sem auðvelda sjúklingi að 

taka þátt í ákvörðunum um eigin meðferð. 

 

Samþættingarferli getur verið allt frá því að snúast um uppbyggingu og 

kerfi yfir í það að vera minna áþreifanlegt eins og fagleg hegðun og 

teymisvinna. Það eru markmið samþættingar sem ákvarða hvaða þátt eða þætti 

þarf að beita til að ná henni fram. Í upphafi þarf því að skilgreina markmið 

samþættingar og skoða að hve miklu leyta á að samþætta þjónustuna 

samkvæmt t.d. skilgreiningu Leutz. Þegar það liggur fyrir er hægt að velja 

leiðina sem á að fara til að ná samþættingunni fram. Ef markmiðið með 

samþættingunni er að skapa sameiginleg starfsskilyrði félagsþjónustu og 

heimahjúkrunar þá er mikilvægt að koma á fót vinnuhópum til að auka þátttöku 

umönnunaraðila í samþættingarferlinu (Simoens og Scott, 2005). Einnig að 

undirbúa skipulag og verkferla til að gera teymi kleift að starfa að sameiginlegu 

markmiði (Rosen og Ham, 2008) og að styðja stjórnendur við að koma á 

tilfinningu fyrir sameiginlegum markmiðum (Feachem og Sekhri, 2005).  
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Ekkert eitt líkan eða aðferð hentar best við samþættingu (Goodwin o.fl., 

2014). Það sem ræður því hvaða leið er farin við innleiðingu samþættingar er 

markmið samþættingar, hagsmunaaðilar, úrræði innan heilbrigðis- og 

félagsþjónustunnar ásamt öðrum úrræðum sem tiltæk eru á vettvangi. Skýr 

markmið einkenna árangursrík samþættingarverkefni og eru einnig helsti 

drifkrafur þeirra (MacAdam, 2008). Sameiginleg sýn starfsfólks er forsenda 

árangursríkrar samþættingar (Goodwin o.fl., 2011; Guðrún Björk Reykdal, 

2010; Nolte og Pitchforth., 2014). Einnig er mikilvægt að skoða vel í hvaða 

samhengi samþætt þjónusta á að þróast. Það er gert með því að skoða 

lagaumhverfi og uppbyggingu stjórnskipulagsins ásamt því að kanna viðhorf 

þátttakenda, notenda og stjórnenda (Shaw o.fl., 2011).  

Kodner og Spreeuwenberg (2002) bentu á tvær mikilvægar leiðir til að 

framkvæma samþættingu. Annars vegar er það „top down“-ferli sem er drifið 

áfram af hugmyndum um breytingu á stjórnskipulagi. Ákvarðanir koma að 

ofan og starfsmenn hafa ekkert um þær að segja. Hins vegar er það „bottom-

up“-ferli en það snýst um tengingu sem myndast á milli smærri eininga þegar 

upplýsingum er deilt á milli og við þessa tengingu myndast stærra og flóknara 

kerfi (sjá mynd 2).  

 

 

Hafa áhrif á stærri hóp

Skapa ákveðið 
andrúmsloft út frá þörfum 

hópsins

Innsýn í þarfir                 
hóps

Mynd 2. "Bottom-up"-ferli 
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Þetta ferli felur í sér að þarfir, t.d. skjólstæðinga, ákvarða hvers vegna, hvernig 

og hvar samþættingin er. Telja Kodner og Spreeuwenberg (2002) að seinni 

umgjörðin sé sérstaklega gagnleg vegna þess að í henni felist ákveðin rök og 

merking fyrir því hvað mikilvægast sé fyrir skjólstæðingana en rannsóknir hafa 

einnig sýnt að þessi aðferð er árangursrík (Goodwin, Sonola, Thiel og Kodner, 

2013; Wodchis o.fl., 2015).  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að samþætting er flókið ferli sem 

felur í sér breytingar. Innleiðing breytinga er vandmeðfarin og hefur verið sýnt 

fram á að innleiðing breytinga heppnist ekki nema í um 30% tilvika (Herold 

og Fedor, 2008; Kotter, 1995). Með tilliti til þess að innleiðing á samþættri 

þjónustu er flókið breytingarferli þarf að skoða þjónustuna í Reykjanesbæ til 

að gera grein fyrir því hvað má betur fara og hvað vel er gert. Það gefur 

vísbendingar um þætti eða samþættingarferli sem hægt er að byggja upp eða 

bæta við. Rannsóknir hafa sýnt að vel er hægt að skipuleggja samþætta 

þjónustu sem veitt er af tveimur aðskildum stofnunum. Samkvæmt 

niðurstöðum Wodchis og félaga (2015) er hægt að bæta slíka þjónustu með 

ýmsum aðferðum, t.d. sameiginlegu þjónustumati, þverfaglegri teymisvinnu, 

sameiginlegum matstækjum, skýrum hlutverkum og sameigilegri ábyrgð 

ásamt traustum og góðum samskiptum, en til þess þarf að beina sjónum í meira 

mæli að því að byggja upp gott samstarf og teymisvinnu og að skipuleggja 

þjónustu sem þróast frá starfsfólkinu (e. bottom-up). Til að átta sig á 

hugmyndafræðinni er gott að hafa í huga að samþætting byggist á 

„uppgötvunum en ekki uppbyggingu“ og með árangursstjórnun sem snýst um 

notagildi þjónustunnar sem veitt er einstaklingum og samfélagi frekar en þær 

aðferðir sem notaðar eru (Goodwin o.fl., 2011).  
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Samstarf 

Í þessu kafla ætla ég að skoða hvaða leiðir er hægt að fara til að bæta samstarf 

og þverfaglega teymisvinnu tveggja stofnana. Þá verður skoðað hvort hægt er 

að stuðla að aukinni samþættingu eftir þessum leiðum.  

Hægt er að skilgreina samstarf sem ákveðið form samþættingar. Samstarf 

ber svipuð einkenni og lárétt (e. hortizonal) eða samfélagsmiðuð samþætting 

en þess konar samstarf byggist á vilja beggja aðila eða stofnana til að vinna 

saman (Alter og Hage, 1993). Það sem einkennir árangursríkt samstarf eru 

skilvirk samskipti, teymisvinna og skuldbinding (Alter og Hage, 1993; Atwal 

og Caldwell, 2002; Kristín Björnsdóttir, 2011). Samstarf tveggja stofnana felur 

einnig í sér þverfaglegt samstarf sem er aðallega skipulagt með fjölfaglegum 

teymum (e. multidisciplinary teams) sem vinna saman yfir mörkin milli 

stofnananna (Axelsson og Axelsson, 2006). Markmiðið með samstarfinu er að 

umbreyta sérþekkingu yfir í sameiginlega þekkingu (Huzzard, Ahlberg og 

Ekman, 2010). Mikilvægt er að skilja að samþætting, sem felur í sér samstarf 

á milli einstaklinga með mismunandi sérþekkingu, er bæði tímafrek og krefst 

breyttra vinnubragða.  

Fjölfagleg teymisvinna  

Fjölfagleg teymi samanstanda af hópi fólks með mismunandi bakgrunn, eða 

sérfræðiþekkingu, sem vinnur hjá fleiri en einni stofnun og hittist reglulega til 

að samræma þjónustu sem veitt er einstaklingum innan skilgreinds svæðis 

(Ovretveit, 1993).  

Gott samstarf næst með því að deila vinnureynslu, túlka og bera saman 

mismunandi skilning á aðstæðum. Þannig er hægt að byggja upp 

sameiginlegan skilning og þekkingu. Til þess að þetta sé hægt er mikilvægt að 

gefa starfsfólki tækifæri til að ræða saman, t.d. með samráðsfundum (Huzzard 

o.fl., 2010; Kristín Björnsdóttir, 2011). Einnig hefur komið fram að mikilvægt 

sé að innan teymis séu samskipti skýr og að einstaklinga hafi skilning á 

hlutverkum hvers annars (Suter, Arndt, Arthur, Parboosingh, Taylor og 

Deutschlander, 2009) ásamt því að starfsfólk hafi sameiginlega sýn og átti sig 

á sameiginlegri ábyrgð (Guðrún Björk Reykdal, 2010). Stjórnendur eru í 

lykilhlutverki að skilgreina skýr markmið, hlutverk hvers og eins starfsmanns 

og veita stuðning og að mynda sterka liðsheild þar sem gagnkvæmt traust ríkir. 
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Samþætt heimaþjónusta byggist á samstarfi fjölmargra starfsstétta en 

rannsóknir sýna að mikilvægt er að teymisstjóri, sem er eins konar 

verkefnisstjóri, stýri þessum hópi fagaðila (Kodner, 2006). Niðurstöður 

samantektarrannsóknar (Lemieux-Charles og McGuire, 2006) bentu til þess að 

fjölbreytni klínískrar þekkingar innan teymisins hefði mikil áhrif á gæði 

umönnunar og skilvirkni teymisins. 

Starfsstéttir og verkefni 

Störf heimahjúkrunar og félagsþjónustu fela í sér sameiginleg verkefni sem 

skarast yfir mörk sem liggja á milli þessara tveggja starfseininga. Mörg þessara 

verkefna eru þess eðlis að erfitt er að meta hvort þau tilheyri heimahjúkrun eða 

félagsþjónustunni og eru á svokölluðu „gráu svæði“. Þegar talað er um „gráu 

svæðin“ er vísað til þess að notendur tiltekinnar velferðarþjónustu fái lakari 

úrlausn sinna mála vegna óskýrrar verk- og ábyrgðarskiptingar á milli þeirra 

aðila sem veita þjónustuna (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016). Dæmi um 

verkefni, sem eru sameiginleg, er aðstoð við daglegar athafnir, svo sem að 

klæðast, hjálpa til með líkamlega umhirðu og baðast.  

Að verkefnum heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar kemur fjölbreyttur 

hópur starfsmanna með mismunandi bakgrunn og úr mismunandi 

starfsstéttum. Annars vegar eru það starfsstéttir heimahjúkrunar en þar starfa 

sjúkraliðar, hjúkrunarfræðingar og læknar. Þetta eru löggiltir 

heilbrigðisstarfsmenn (Lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012). Hins vegar 

eru það starfstéttir innan félagsþjónustunnar en þar starfa félagsráðgjafar, 

félagsliðar og ófaglærðir. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að þarna er 

ekki einungis um að ræða ólíkar starfsstéttir heldur ríkja ólík vinnubrögð og 

viðhorf á hvorum vinnustað fyrir sig. Heilbrigðisþjónustan hefur mun lengri 

sögu að baki og byggist á sterkari hefðum en félagsþjónustan sem er tiltölulega 

ung starfsemi. Innan heilbrigðisþjónustunnar eru starfsstéttir almennt með 

meiri menntun ásamt því að þar er mun sterkari alþjóðleg rannsóknarhefð (Lára 

Björnsdóttir, 2006; Leichsenring, 2004).  

Starfsstéttir heimaþjónustu vinna yfir ákveðin mörk sem eru á milli 

stofnananna. Fjölfaglegt samstarf á milli tveggja aðskildra stofnana, þar sem 

unnið er yfir slík stofnanamörk, er bæði brothætt og óstöðugt. Þess vegna er 

mikilvægt að það njóti víðtæks stuðnings frá yfirmönnum eða leiðtogum til að 

lifa af (Axelsson og Axelsson, 2006). Til að ná betri skilvirkni í samstarfi á 
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milli tveggja stofnana þarf annaðhvort að minnka aðgreiningu eða auka 

samþættingu (van Wijngaarden, de Bont og Huijsman, 2006). Hægt er að 

minnka aðgreiningu á milli tveggja stofnana með fræðslu, t.d. með því að 

kenna starfsfólki að tala tungumál hvað annars, hvernig störfum annarra 

sérfræðinga og stofnana er háttað ásamt því að gera þessum hópum kleift að 

samhæfa starf sitt, vettvang og tækifæri til að ræða saman og fá sameiginlegan 

skilning á markmiðum og verkefnum (Kristín Björnsdóttir, 2011; Suter o.fl., 

2009; van Wijngaarden o.fl., 2006).  

Stjórnendur og sérfræðingar gegna mikilvægu hlutverki í 

samþættingarferlinu. Það er mikilvægt fyrir stjórnendur mismunandi stofnana 

að vera í góðum samskiptum en leiðtogahæfni skiptir einnig máli fyrir 

samþættingarverkefni (Ling, Brereton, Conklin, Newbould og Roland, 2012). 

Ein af helstu hindrunum samþættingar eru yfirráð fagfólks og sérgreina 

(Glendinning, 2003; Leathard, 2004). Þessir aðilar eru einnig oft stjórnendur 

en til að fá stjórnendur að samþætta þjónustu sína er mikilvægt að auka 

þekkingu þeirra, sjónarmið og hagsmuni (Leutz, 1999).  

Innleiðing breytinga 

Samþætting er breytingaferli en fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að yfirleitt 

gengur illa að innleiða breytingar hjá fyrirtækjum og í raun mistekst innleiðing 

breytinga í 70 til 90% tilfella (Gilley, Gilley og McMillan, 2009; Kotter, 1995). 

Mikilvægt er að breytingum sé vel stýrt en fram hefur komið að skortur á 

þekkingu stjórnenda sé ein af hindrunum samþættingar (Leichsenring, 2004).  

Draga má lærdóm af þeim fyrirtækjum sem vel hefur tekist að innleiða 

breytingar. Algengasti lærdómurinn er sá að breyting er ferli sem fer í gegnum 

ákveðin þrep og tekur hvert um sig yfirleitt töluvert langan tíma. Að sleppa 

þrepum skapar aðeins þá blekkingu að breytingar virðist ganga hraðar fyrir sig 

en kemur í veg fyrir fullnægjandi árangur. Annar mikilvægur lærdómur er sá 

að ef gerð eru mistök í einhverjum af þrepunum getur það haft neikvæð áhrif, 

hægt á skriðþunganum og minnkað árangur sem búið er að vinna að hörðum 

höndum (Kotter, 1995).  

Þrepin, sem Kotter leggur áherslu á að breytingaferlið þurfi að fara í 

gegnum, eru: 

1. Koma á tilfinningu fyrir mikilvægi breytinga. 
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2. Setja saman hóp sem drífur áfram breytingarnar. 

3. Skapa framtíðarsýn.  

4. Nota hvert tækifæri til að ræða nýja framtíðarsýn. 

5. Virkja starfsfólkið í breytingunum og koma í veg fyrir hindranir. 

6. Búa til áfangasigra, skapa sýnilegan og skýran árangur. 

7. Nýta ávinning til enn meiri breytinga.  

8. Festa nýbreytnina í sessi.  

Ef stiklað er á stóru um þróun heimaþjónustu á Íslandi undanfarna áratugi 

er hægt að segja að margir aðilar hafi lagt mikla vinnu í að sýna fram á þörf 

fyrir breytingar ásamt því að skapa þeim grundvöll, marka stefnu og skapa 

framtíðarsýn. Árið 2002 var gefin út skýrsla um málefni eldri borgara. Þar kom 

fram að efla yrði heimaþjónustu verulega en til að það markmið næðist væri 

mikilvægt að einn aðili yrði ábyrgur fyrir þjónustunni (Forsætisráðuneytið, 

2002). Með lögum um reynslusveitarfélög nr. 82/1994 var sá grundvöllur 

skapaður að sveitarfélögum var gert kleift að reka heilbrigðishluta 

þjónustunnar. Árið 2003 settu stjórnvöld á Íslandi sér framtíðarstefnu í 

málefnum aldraðra. Segja má að slík framtíðarstefna feli í sér svipaða aðferð 

og að skapa framtíðarsýn samkvæmt þrepum Kotter (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Sama ár var undirritaður samningur um 

rekstur tilraunaverkefnis um samþættingu félagslegrar heimaþjónustu og 

heimahjúkrunar í Reykjavíkurborg (Berglind Magnúsdóttir, 2006). Í kjölfarið 

var farið út í könnun á þörfinni. Árið 2006 voru skipaðar tvær nefndir sem 

höfðu það hlutverk að koma með tillögur að uppbyggingu heildrænnar 

öldrunarþjónustu. Önnur starfaði á Suðurlandi og hin í Hafnarfirði 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2006a; Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006b). Einnig skilaði nefnd á vegum 

forsætisráðuneytisins (2006) af sér niðurstöðum varðandi búsetu- og 

þjónustumál aldraðra sama ár. Allar þessar aðgerðir stjórnvalda og ráðamanna 

eru mikilvægur hlekkur í breytingaferli og til þess fallnar að leggja grunninn 

að stefnumótun innan heilbrigðiskerfisins. Þarna koma fram atriði eins og að 

sýna fram á þörfina á breytingum, að skapa framtíðarsýn ásamt því að koma í 

veg fyrir hindranir, t.d. með því að veita auknu fjármagni í málaflokkinn 

(Forsætisráðuneytið, 2006).  

Á Íslandi hafa verið birtar tvær nýlegar rannsóknir sem fjalla um 

stefnumótun innan heilbrigðiskerfisins. Fyrri rannsóknin, sem vísað er til, er 

eigindleg rannsókn Guðjóns S. Brjánssonar (2014). Sú rannsókn náði til tíu 

yfirmanna íslenskra heilbrigðisstofnana og leiddi í ljós mótsögn í reynslu 
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þeirra af stefnu og sýn stjórnvalda varðandi heilbrigðismál. Þátttakendur í 

rannsókninni töldu stjórnvöld vera með óljósa framtíðarsýn á sama tíma og 

heilbrigðisráðuneytið héldi því fram að stefnan væri alveg skýr. 

Rannsóknarniðurstöður gáfu til kynna þörf á að styrkja og endurbyggja 

samskiptaleiðir sem og að skýra hlutverk stjórnenda gagnvart 

heilbrigðisráðuneytinu. Í seinni rannsókninni, sem vísað er til, rannsakaði 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2016) upphaf og örlög stefnumarkandi hugmynda 

í íslenska heilbrigðiskerfinu. Hennar markmið var að skoða hvers vegna 

hugmyndin um fyrsta viðkomustaðinn í heilbrigiskerfinu hefði misst marks. Í 

niðurstöðum hennar kom fram að skortur á pólitískri forystu, áhugaleysi og 

slök eftirfylgni stjórnvalda með stefnumótun innan heilbrigðiskerfisins hefði 

öðru fremur mótað kerfið þar sem að ráðandi hagsmunum innan kerfisins 

gæfist svigrúm til að hnika til stefnumótuninni sér í hag.  

Báðar þessar rannsóknir benda til þess að erfitt sé að framfylgja stefnu og 

að hindranir geti birst í alls kyns myndum. Í rannsókn Margrétar Guðnadóttur 

(2016) kom fram enn önnur birtingarmyndin á þeim erfiðleikum sem geta 

komið upp við innleiðingu breytinga. Rannsókn hennar leiddi í ljós að 

skilningur og þekking starfsmanna á tilgangi og markmiðum samþættingar 

hefði ekki náð til allra starfshópa. Við nánari skoðun kom í ljós að aðgengi að 

skriflegum gögnum varðandi samþættingu var ekki til staðar hafði ekki verið 

kynnt með markvissum hætti. Einnig kom í ljós að ágreiningur var á milli 

starfshópa vegna skorts á samskiptum, skilningi og trausti þeirra á milli ásamt 

óljósri hlutverkaskipan og skorti á starfslýsingum og sameiginlegum 

verklagsreglum. Þrátt fyrir þessa erfiðleika hafði starfsfólk sameiginlega trú á 

því að aukin samhæfing væri hagur allra. 

Í þessum rannsóknum kemur birtingarmynd hindrana fram með ýmsu móti 

eins og t.d. í misjafnri upplifun einstaklinga á stefnu stjórnvalda, áhrifum 

hagsmunahópa á stefnumótun stjórnvalda og skorti á upplýsingum til 

starfsmanna ásamt óljósum hlutverkaskipunum og verklagsreglum. Í rannsókn 

Hill, Brandeau, Truelove og Lineback (2014) á stjórnunarháttum innan 

framúrskarandi fyrirtækja kemur fram að hlutverk leiðtogans er ekki að skapa 

sýn og hvetja fólk til að framkvæma þá sýn. Þeir stjórnendur, sem hún skoðaði, 

höfðu allir endurhugsað og samið hlutverk sitt upp á nýtt. Þeirra hugsun var að 

skapa samfélag sem byggist á sameiginlegum skilningi starfsfólks á tilgangi, 

sameiginlegum gildum og reglum um þátttöku. Þessu náðu stjórnendurnir fram 

með því að hvetja starfsfólk til samvinnu, sameiginlegrar ákvarðanatöku ásamt 
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því að skapa umhverfi þar sem hugmyndum var leyft að þróast. Það gerðu þeir 

með því að skapa þannig umhverfi að starfsfólki leið nógu vel til að deila 

þekkingu sinni en jafnframt að það hefði hugrekki til að takast á um misjafnar 

hugmyndir (sjá mynd 3).   

 

  

Tilgangur: Af hverju 
erum við hér?

Þátttökureglur:
Hvernig eigum við 
í samskiptum hvert 

við annað og 
hvernig hugsum við 

um vandamálin?

Sameiginleg 
gildi: Hvað erum 

við sammála um að 
sé mikilvægt?

Samheldni 

Mynd 3. Vilji (e. willingness) og þrír þættir samheldni 
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Heimaþjónusta við aldraða á Íslandi 

Velferðarráðherra fer með vald yfir öldunarmálum og jafnframt heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. Hér áður fyrr tilheyrðu heilbrigðis- og félagsþjónustan sínu 

ráðuneytinu hvort en með tilkomu nýrra laga árið 2010 varð til nýtt 

velferðarráðuneyti sem tók til starfa 1. janúar 2011 (Lög um breytingar á 

ýmsum lögum vegna sameiningar ráðuneyta nr. 121/2010). Markmið 

sameiningarinnar var að móta heildstæða stefnu á sviði velferðarþjónustu, frá 

félagslegum stuðningi til heilbrigðisþjónustu. Einn helsti hvati 

sameiniingarinnar var óskýr verkaskipting á milli ráðuneytanna og í sumum 

tilvikum stóð hún þjónustunni fyrir þrifum og bitnaði á þeim sem á þjónustunni 

þurftu að halda. Með sameiningunni var stefnan tekin að sveigjanlegri og 

samþættri þjónustu um allt land, bættri nýtingu fjármuna, að eftirlit með 

velferðarþjónustu yrði eflt á öllum stigum, samþættingu velferðarúrræða, til 

dæmis heimahjúkrunar og heimaþjónustu, og einnig að einfalda samstarf og 

samskipti við sveitarstjórnartigið (Velferðarráðuneytið, 2010).  

Það sem stýrir þjónustu aldraðra einstaklinga í heimahúsum er flókið 

samspil laga og reglugerða. Fram kemur í lögum að skipuleggja skuli 

þjónustuna með hag aldraðra að leiðarsljósi þannig að samhæfing og samfella 

verði í þjónustunni. Einnig á að veita öldruðum þá þjónustu sem þeir þurfa á 

að halda og á eðlilegu þjónustustigi miðað við þörf og ástand viðkomandi 

einstaklingsins (Lög um málefni aldraðra nr.125/1999, ). Heimaþjónusta 

aldraðra er veitt og skipulögð af heimahjúkrun eða félagsþjónustu eða báðum 

aðilum í sameiningu. 

Hlutverk heimahjúkrunar er að veita einstaklingshæfða, markvissa, 

árangursríka og faglega heimahjúkrun. Þjónustan er til þess að gera fólki kleift 

að búa heima hjá sér við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir veikindi eða 

heilsubrest. Nánari skilgreiningu á hlutverki heimahjúkrunar má finna á 

heimasíðum heilsugæslustöðva. Þjónustutími heimahjúkrunar er að jafnaði alla 

daga og kvöld ársins. Þjónustutíminn á kvöldin getur verið misjafn t.d. er hann 

frá 17-21 á Suðurnesjum (Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 2015) en frá 18:30-

22:30 á svæði heimahjúkrunar á Akranesi (Hallveig Skúladóttir, 2015). Á 

höfuðborgarsvæðinu og Akureyri er sólarhringsþjónusta alla daga vikunnar í 

samvinnu við félagsþjónustuna. Þjónustumat er ekki samræmt en búið er að 

taka ákvörðun um að nota styttri útgáfuna af RAI-HC-mælitækinu á öllu 

landinu (Velferðarráðuneytið, 2016a). 
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Fjallað er um hlutverk sveitarfélaga varðandi félagslegan þátt 

heimaþjónustunnar í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 en 

sveitarfélög setja sér sjálf reglur um framkvæmdina, sbr. 29. gr. sömu laga. 

Reglur sveitarfélaga um heimaþjónustu aldraðra eru misjafnar eftir 

sveitarfélögum en hægt er að finna þær bæði á vef velferðarráðuneytisins og 

heimasíðum sveitarfélaganna (Velferðarráðuneytið, 2016c). Misjafnt er eftir 

sveitarfélögum hvernig þjónustan er og hvort hún er veitt á öllum tímum 

sólarhringsins. Almennt markmið félagslegrar heimaþjónustu er að efla fólk til 

sjálfsbjargar og gera því kleift að búa sem lengst í heimahúsum við sem 

eðlilegastar aðstæður. Þjónustumat er ekki samræmt á milli sveitarfélaga 

(Kristín Sóley Sigursveinsdóttir, 2008) en eins og með heimhjúkrun er búið að 

taka ákvörðun um innleiðingu á styttri útgáfunni af RAI-HC 

(Velferðarráðuneytið, 2016a). 

Fram kemur í rannsókn, sem gerð var á heimaþjónustu níu landa innan 

OECD, að heimaþjónusta er skilgreind sem aðstoð við líkamlega hirðu og 

almenn verkefni á heimili viðtakenda. Þetta getur falið í sér aðstoð við að þrífa, 

versla, klæða sig, baða sig, undirbúa mat ásamt aðstoð við að borða, sálrænan 

stuðning og að taka þátt í félagsstarfi (Rostgaard o.fl., 2011). Til að veita 

einstaklingum með flóknar þarfir persónulega umönnun þurfa fagmenn að 

deila ábyrgð með notendum, óformlegum umönnunaraðilum og samfélaginu. 

Nies (2014) telur að heilbrigðisstarfsmenn og stofnanir getu veitt forystu í 

þessum málum en til þess þurfa þeir sem veita þjónustuna að hafa skilning á 

því hvernig deila megi ábyrgð og hvernig hugtakið „að virkja samfélagið“ 

virkar á einstaklinga. Með því á Nies (2014) við að starfsfólk þarf skilja 

umhverfi einstaklings og vera fært um að styrkja getu hans til að takast á við 

daglegt líf og þannig hlotnast aukin lífsgæði. Það er í raun lífsgæði sem skiptir 

einstaklinga meira máli heldur en gæði þjónustunnar (Nies, 2014). 

Heimaþjónusta Reykjanesbæjar 

Yfirlýst stefna velferðaráðuneytisins og markmiðið með sameiningu 

ráðuneytanna árið 2011 var að auka samstarf milli heimahjúkrunar og 

félagslegrar þjónustu (Velferðarráðuneytið, 2017). Í reglum Reykjanesbæjar 

um heimaþjónustu er kveðið á um að hafa skuli samstarf við aðra aðila sem 

veita viðkomandi viðskiptavini þjónustu, t.d. heimahjúkrun 

(Velferðarráðuneytið, 2016c). Samkvæmt heimasíðu Heilbrigðisstofnunar 
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Suðurnesja er heimahjúkrun unnin í samvinnu við skjólstæðinginn, 

aðstandendur og lækni. Ekki er tekið fram að haft skuli samstarf við aðrar 

stofnanir (Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 2015).  

Tvær stofnanir sjá um að reka formlega heimaþjónustu aldraðra í 

Reykjanesbæ. Annars vegar er það Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS), sem 

rekur heimahjúkrun, og hins vegar sveitarfélagið Reykjanesbær sem rekur 

félagsþjónustuna. Starfsemi þessara stofnana er alveg aðskilin hvað varðar 

stjórnun, fjármögnun, verklag, markmið, verkefnastýringu og 

upplýsingaskráningu. Samstarfið á milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu er 

óformlegt en samskipti fara fram með reglulegum fundum einu sinni í mánuði 

og í gegnum netpóst og símtöl þegar við á.  

Þjónusta þessara stofnana byggist á að styðja veika aldraða í heimahúsum 

með því að veita félagslega heimaþjónustu, heimahjúkrun, dagdvalarþjónustu 

ásamt hvíldarinnlögnum (sjá töflu 2.).  

 

Tafla 2. Heimaþjónusta aldraðra Reykjanesbæ 

 

 Dag-

þjónusta 

Kvöld-

þjónusta 

Nætur-

þjónusta 

Helgar-

þjónusta 

Sólar-

hrings-

þjónusta 

Félagsleg 

heima-

þjónusta 

Dagvinnutími, 

þjónusta utan 

þess tíma háð 

samþykki 

fjölskyldu- og 

félagsmála-

ráðs 

Háð 

samþykki 

fjölskyldu- 

og 

félagsmála-

ráðs 

Nei Nei Nei 

Heima-

hjúkrun 

8-16 

Hjúkrunar-

fræðingar og 

sjúkraliðar 

17-21 

Sjúkraliðar 

Nei 8-16 og 

17-21 

Nei 

HSS Á ekki við Á ekki við Á ekki við  Á ekki við Hægt að fá 

hvíldar-

innlagnir 

Dagdvöl, 

Nesvöllum 

8-16 Nei Nei Nei Nei 

Dagdvöl, 

Selinu 

8-16 Nei Nei Ein helgi 

árlega 

Ein helgi 

árlega 
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Hvíldarinnlagnir eru veittar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og 

einstaklingar með samþykkta umsókn um færni- og heilsumat geta fengið 

reglubundnar hvíldar- og endurhæfingarinnlagnir. Þjónusta heimahjúkrunar og 

félagsþjónustunnar fer fram að mestu leyti á dagvinnutíma. Umfram 

félagsþjónustuna nær þjónusta heimahjúkrunar lengra fram á kvöldið og er 

einnig í boði um helgar. Félagsþjónustan veitir dagþjónustu alla virka daga frá 

9-16 eða 17 og svo er einnig innlitsþjónusta frá 17-19 á kvöldin. Þjónusta utan 

dagvinnutíma er háð samþykki fjölskyldu- og félagsmálaráðs samkvæmt 

reglum Reykjanesbæjar um félagslega heimaþjónustu (Velferðarráðuneytið, 

2016c). Heimahjúkrun er með þjónustu alla daga og öll kvöld frá 8-16 og 17-

21 (Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 2015).  

Starfsemi heimahjúkrunar. 

Heimahjúkrun er lögbundinn hluti af þjónustu við aldraða. Fram kemur á vef 

velferðarráðuneytisins að henni sé ætlað að gera öldruðum kleift að búa heima 

hjá sér við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir veikindi eða heilsubrest. Alla 

jafnan er heimahjúkrun rekin af heilsugæslustöðvum fyrir utan þau 

sveitarfélög þar sem búið er að sameina félagslega heimaþjónustu og 

heimahjúkrun. Ekkert gjald er tekið fyrir heimahjúkrun (Velferðarráðuneytið, 

2016b). 

Fram kemur á heimasíðu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja (2015) að 

markmið heimahjúkrunar sé að veita hjúkrunar- og læknisþjónustu í 

heimahúsum. Skjólstæðingarnir eru allir sem þurfa á einstaklingshæfðri 

hjúkrun að halda til að geta búið heima hjá sér þrátt fyrir breytingar á heilsufari. 

Við heimahjúkrun starfa hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar sem vinna í 

samstarfi við aðrar deildir og lækna innan stofnunarinnar. Helstu stoðdeildir 

eru: almenn sjúkradeild, rannsóknarstofa, röntgendeild, Dagdvöl aldraðra í 

Reykjanesbæ, apótekin og félagsþjónustan. Beiðni um heimahjúkrun getur 

komið frá einstaklingnum sjálfum, aðstandendum, sjúkrahúsum eða öðrum 

stofnunum. Hjúkrunarfræðingur kemur í fyrstu vitjun, metur hjúkrunarþörf og 

skipuleggur þjónustu í samvinnu við hinn aldraða, aðstandendur og eftir 

þörfum lækni. Vinna hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða byggist á 

upplýsingasöfnun þar sem áhersla er lögð á samvinnu og sveigjanleika. Miðað 

er við að hefja þjónustu sem fyrst, innan tveggja sólarhringa frá því að beiðni 

berst. Heimahjúkrun er veitt meðan þörf er á þjónustu. Heimahjúkrun býður 
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ekki upp á þjónustu sem felur í sér fasta viðveru eða yfirsetu, slíkt kemur frá 

félagsþjónustu sem er á vegum sveitarfélagsins.  

Starfsemi félagsþjónustunnar. 

Eins og heimahjúkrun þá er félagsþjónustan lögbundin starfsemi. Inni á vef 

velferðaráðuneytisins undir liðnum „verkefni“ má finna útlistun á því í hverju 

heimaþjónusta við aldraða felst. Aldraðir einstaklingar, sem búa í heimahúsum 

og eru ekki færir um að sinna heimilishaldi og persónulegri umhirðu 

hjálparlaust, eiga rétt á félagslegri heimaþjónustu. Það er í höndum 

sveitarfélaga að veita þessa þjónustu á grundvelli laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 en sveitarfélögum er í sjálfsvald sett að setja sér 

nánari reglur um framkvæmdina samkvæmt 29. grein sömu laga. Á Íslandi eru 

74 sveitarfélög og öll með sína útgáfu af reglum um framkvæmd á þeirri 

þjónustu sem veitt er öldruðu fólki. Það er stefna Reykjanesbæjar að bjóða upp 

á öfluga félagslega heimaþjónustu sem stuðlar að því að gera öldruðum, 

fötluðum og sjúkum kleift að búa sem lengst í heimahúsum. Félagsleg 

heimaþjónusta er stærsti þáttur öldrunarþjónustunnar en hún skiptist í 

heimilishjálp, heimsóknarþjónustu eða innlit og heimsendan mat. 

Heimilishjálpin felur í sér aðstoð samkvæmt þjónustusamningi þar sem þörf 

einstaklingsins er metin. Þessi liður þjónustunnar felur í sér almenn þrif ásamt 

annarri aðstoð og greitt er fyrir þennan þjónustuþátt. Markmiðið með 

heimsóknarþjónustunni er að rjúfa félagslega einangrun fólks, halda sambandi 

við hinn aldraða og veita aðstoð sem þörf er á hverju sinni, s.s. útréttingar í 

verslanir, stofnanir, banka, heilbrigðisstofnun og fleira. Þjónustan felst í 

stuttum en tíðum heimsóknum. Boðið er upp á þjónustuna síðdegis virka daga 

(Reykjanesbær, 2015). 

Horft til framtíðar 

Mikið umrót á sér stað í samfélaginu vegna ástandsins innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Lengi hefur verið deilt um byggingu nýs 

háskólasjúkrahúss og uppi eru háværar raddir sem bent hafa á alvarleika 

ástandsins sem skapast hefur vegna lélegs aðbúnaðar starfsfólks og sjúklinga. 

Fram hefur komið í fjölmiðlum að Landsspítalinn-háskólasjúkrahús (LSH) eigi 

í erfiðleikum með að veita þeim þjónustu sem á þurfa að halda vegna 
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plássleysis og erfiðleika við að útskrifa sjúklinga úr bráðarýmum í viðeigandi 

úrræði í lok læknismeðferðar. Einnig hefur það verið rætt í fjölmiðlum að 

læknar starfi í auknum mæli á sínum einkastofum samhliða störfum sínum við 

LSH. Í ritstjórnargrein læknablaðsins ritar Rúnar Vilhjálmsson (2015), 

prófessor í félagsfræði við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, að fjölgun 

einkarekinna rekstrareininga innan heilbrigðiskerfisins auki hættuna á 

brotakenndri og ósamhæfðri þjónustu. Þegar margir ótengdir aðilar veiti 

afmarkaða þjónustu, hafi takmörkuð samskipti og eru í samkeppni hver við 

annan sé tilhneigingin sú að þjónustan verið bortakennd.  

Í kjölfarið á þessu hefur athyglinni verið beint að mikilvægi þess að styrkja 

heimaþjónustu ásamt því að byggja fleiri öldrunarrými. Uppi eru háværar 

raddir um það hvernig móta skuli öldrunarþjónustu til framtíðar. Ljóst er að 

aldraðir vilja hafa sjálfstæði (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006) og láta 

skoðanir sínar heyrast. Leggur Jóna Valgerður Kristjánsdóttir (2014), 

formaður Landssambands eldri borgara, til að stofnuð verði svokölluð 

Öldungaráð sem verði vettvangur til að auka áhrif eldri borgara innan 

sveitarfélaganna og hefur henni verið falið að móta hugmyndina frekar 

(Landssamband eldri borgara, 2014). Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH) 

setti nýverið fram stefnu hjúkrunarþjónustu eldri borgara horft til framtíðar í 

samstarfi við fagdeild öldrunarhjúkrunarfræðinga. Þar er lögð áhersla á að 

hjúkrunarfræðingar séu í forsvari og fararbroddi þegar kemur að 

öldrunarhjúkrun, stýri henni og beri faglega ábyrgð á henni. Lögð er áhersla á 

samræmingu á þjónustu stofnana, aukna skilvirkni, hagkvæmni og bætta 

nýtingu úrræða. Einnig kemur þar fram að skilgreina þurfi þætti heimaþjónustu 

betur um það hvað sé í verkahring heimahjúkrunar annars vegar og 

félagsþjónustunnar hins vegar ásamt því að bæta þurfi aðgengi aldraðra að 

hjálpartækjum (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og fagdeild 

öldrunarhjúkrunarfræðinga, 2015).  

Nýverið var skipaður starfshópur til að vinna að því að skapa skýra 

framtíðarsýn og markmið varðandi nýsköpun og tækni í félagsþjónustu 

(Velferðarráðuneytið, 2015). Stefnunni verður fylgt eftir með áætlun um 

framkvæmd hennar til ársins 2020. Leitað var samráðs margra og meðal annars 

tóku þátt í þessu verkefni fulltrúar frá ríkinu, sveitarfélögum, notendur og 

fulltrúar frá atvinulífinu. Með þessu verkefni verður horft til lausna sem nýtast 

borgurum með sérstakar þarfir, t.d. við umönnun, verklega aðstoð, hjálpartæki, 

skipulag á heimilum, þjálfun og endurhæfingu. Í þessari stefnu er verið að 
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horfa á tækifærin í framtíðinni og bent á að hin nýja kynslóð eldri borgara muni 

gera auknar kröfur til velferðarþjónustu og að „eldri borgarar framtíðarinnar 

munu vera betur menntaðir, búa við betri fjarhag og betri heimilisaðstæður. 

Þeir munu þekkja betur til tækninnar og réttinda sinna og vilja hafa meira um 

sín mál að segja.“ 

Í ljósi þessa alls er ljóst að mikið starf á sér stað um þessar mundir sem á 

eftir að nýtast í framtíðinni. Á meðan þróunarvinna stendur enn yfir og ekki 

hefur verið sett fram skýr stefna og framkvæmdaáætlun í málum aldraðra 

varðandi samþætta þjónustu þurfa þeir sem vinna við þessa þjónustu að laga 

sig að aukinni þörf með einhverjum hætti til þess að geta veitt bestu þjónustu 

sem völ er á miðað við aðstæður og umhverfi hverju sinni. Þess vegna vildi ég 

leggja þessu máli lið, meðal annars með þessari rannsókn. 

Tilgangur og markmið 

Samþætt þjónusta er veitt af mörgum stéttum sem starfa við ólíkar stofnanir. 

Samskipti við þessar aðstæður geta verið flókin og krefjast ákveðinnar færni, 

þekkingar og stuðnings frá umhverfi og stjórnendum. Í þessari rannsókn er 

leitast við að varpa ljósi á árangur og erfiðleika sem eiga sér stað í samstarfi 

og samskiptum á milli heilbrigðis- og félagsþjónustu en þau lúta að atriðum 

sem ekki er búið að samþætta Markmiðið er að benda á leiðir til að efla 

samþættingu og samstarf í þjónustu við aldraðra einstaklinga sem búa heima 

við skerta færni og getu.  

Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig telur starfsfólk heimahjúkrunar og 

félagsþjónustu sveitarfélaga árangursríkast að samþætta þá heimaþjónustu sem 

eldra fólk nýtur?   
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Aðferð 

Í þessari rannsókn var afstaða ólíkra starfshópa, félagslegrar heimaþjónustu og 

heimahjúkrunar, skoðuð með það að markmiði að leita leiða til að auka 

samstarf og samþættingu þar á milli. Til þess að svara rannóknarspurningunni 

var eigindleg aðferð valin en sú aðferð hentar vel þegar verið er að skoða 

sjónarhorn og afstöðu ólíkra aðila (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013) og þar með öðlast aukinn skilning á venjum og þörfum 

hvors vinnustaðar fyrir sig (Ritchie og Spencer, 2002). Í rannsókninni beindist 

athyglin að starfsfólki heimahjúkrunar og félagsþjónustu í Reykjanesbæ. 

Rannsóknaraðferðin byggist á einstaklingsviðtölum og rýnihópum. 

Vísindasiðanefnd fjallaði um rannsóknina en taldi hana ekki þess eðlis að veita 

þyrfti leyfi.  

Rannsóknarsnið 

Söfnun gagna fór annars vegar fram með einstaklingsviðtölum og hins vegar 

með rýnihópaviðtölum. Eigindleg einstaklingsviðtöl hafa þann tilgang að lýsa 

og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks ásamt því að lýsa félagslegum 

ferlum (Brinkmann og Kvale, 2009). Rýnihópaviðtöl eru aftur á móti skilvirk 

og áreiðanleg rannsóknaraðferð til þess að öðlast skilning á raunverulegum 

aðstæðum fólks (Morgan David, 1998) en þessi aðferð hentar einnig vel þegar 

verið er að fara af stað með nýja þjónustu, á meðan hún er mótuð og eftir að 

henni hefur verið komið á fót (Sóley S. Bender, 2013). Með rýnihópunum er 

hægt að fara dýpra í rannsóknarefnið þar sem þátttakendur bregðast við og 

svara hver öðrum og stjórnandanum (Kolanowski, Van Haitsma, Penrod, Hill 

og Yevchak, 2015) og þannig er hægt að öðlast innsýn í hvernig þátttakendur 

sjá málefni og hvernig þeir heyra eða skynja það sem hinir segja (Kristín 

Guðmundsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Við gagnagreiningu var beitt innihaldsgreiningu. Innihaldsgreining er 

aðferð sem rannsakandi beitir til þess að skoða gögn,em eru oftast textar eða 

myndir, sem eitthvað sem eigi að horfa á, lesa, túlka og bregðast við út frá 

merkingunni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Helstu kostir innihaldsgreiningar 

er að hægt er að meðhöndla mikið magn texta og nota sem áreiðanlegar 

vísbendingar (Elo og Kyngäs, 2008). Greina má þrjú afbrigði 

innihaldsgreiningar, þ.e. hefðbundna greiningu (e. conventional), leiðbeinandi 
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geiningu (e. directed) og samantektargreiningu (e. summative). Í þessari 

rannsókn var notuð hefðbundin innihaldgreining (Hsieh og Shannon, 2005) til 

að öðlast sýn á skoðun og reynslu starfsmanna. Greiningu gagna var skipt í 

tvennt. Fyrst voru einstaklingsviðtöl greind og öllum gögnum safnað í sömu 

töfluna. Viðtöl við rýnihópana tvo voru síðan greind en þar voru gögnin 

flokkuð eftir starfsfhópum.  

Framkvæmd  

Rannsóknin byggðist bæði á einstaklingsviðtölum og rýnihópum að 

undangengnu leyfi frá yfirmönnum beggja þjónustueininga þann 15. febrúar 

2016 (sjá viðauka A og B). Viðtöl voru tekin við stjórnendur í heimaþjónustu, 

þ.e. einstaklinga sem sjá um að meta og skipuleggja þjónustuna ásamt því að 

stýra henni. Rýnihóparnir voru tveir og skipaðir starfsmönnum sem sjá um 

framkvæmd þjónustunnar. Hóparnir skiptust þannig að fyrri hópinn skipuðu 

sjúkraliðar heimahjúkrunar og seinni hópurinn var skipaður af félagsliðum og 

ófaglærðum frá félagsþjónustunni. Vinna rýnihópa byggðist á sama 

spurningalista og viðtölin.  

Öll viðtöl byggðust á hálfstöðluðum viðtölum. Við gerð spurningalista 

leitaðist rannsakandi við að semja spurningar sem myndu gefa sem mesta 

innsýn í hvernig þátttakendur sjá málefnið. Til þess að svara 

rannsóknarspurningunni var sprurningum viðtala skipt í tvo hluta. Fyrri hluta 

hans var ætlað að ná fram upplýsingum um viðhorf þátttakenda til 

heimaþjónustu og seinni hluti átti að gefa innsýn í skilning viðmælenda á 

samþættingu og hvernig væri best að standa að samstarfi á milli 

heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar.  

Reynt var að búa til spurningar sem gæfu nokkuð góða mynd af viðhorfum 

þátttakenda til þeirrar heimaþjónustu sem þeir annaðhvort skipuleggja og veita 

eða hafa yfirumsjón með. Þátttakendur voru valdir vegna þekkingar og reynslu 

sinnar af málefnum aldraðra. Viðtöl rannsóknarinnar voru tekin við 

stjórnendur heimahjúkrunar og félagsþjónustu. Störf þeirra fela meðal annars 

í sér að bera ábyrgð á þjónustunni, skipuleggja vinnu og verkefni annarra, 

skipuleggja og meta þjónustuna sem veitt er eða hvort tveggja.  

Vegna stöðu sinnar sem deildarstjóri heimahjúkrunar á HSS hefur 

rannsakandi sterk tengsl við þáttakendur rannóknarinnar og því var valin sú 

leið að ráða aðstoðarmenn til að sjá um öflun gagna í viðtölum og rýnihópum. 
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Andrea Klara Hauksdóttir hjúkrunarfræðingur sá um að taka viðtöl við 

stjórnendur félagsþjónustu og heimahjúkrunar. Ingibjörg Steindórsdóttir 

hjúkrunarfræðingur hafði umskjón með rýnihópastarfinu. Margrét Blöndal 

(rannsakandi) var aðstoðarmaður í rýnihópi félagsliða og ófaglærðra frá 

félagsþjónustunni en Andrea sá um að aðstoða Ingibjörgu í rýnihópi sjúkraliða 

heimahjúkrunar. 

Val á þátttakendum. 

Þýði rannsóknarinnar var starfsfólk heimahjúkrunar og félagsþjónustu í 

Reykjanesbæ. Úrtakið í þessari rannsókn var tilgangsúrtak, en það byggist á 

því að einstaklingarnir hafi dæmigerða reynslu af því fyrirbæri sem rannsaka á 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Skilyrði fyrir vali var að starfsmaður hefði unnið í a.m.k. tvö ár við það að 

veita öldruðum einstaklingum með skerta færni og getu heimaþjónustu, væri í 

að lágmarki 50% starfshlutfalli, talaði íslensku og hefði áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni. Reynt var ná til allra starfshópa til að endurspegla breidd þeirra 

starfa sem sinnt er í heimaþjónustu aldraðra. Í töflu 3 má sjá starfshópa hvors 

vinnustaðar fyrir sig. Alls tóku 22 einstaklingar þátt í rannsókninni og voru það 

eingöngu konur.  

 

Tafla 3. Starfshópar rannsóknar 

 

Starfshópar Heimahjúkrun HSS Félagsþjónustan 

Yfirmenn 1 2 

Millistjórnendur 1 1 

Teymisstjórar hjúkrunar 4  

Sjúkraliðar 6  

Félagsliðar  7 

Alls 12 10 

 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar fóru fram viðtöl við stjórnendur (n = 9) og í seinni 

hluti fóru fram umræður í tveimur rýnihópum, öðrum skipuðum sjúkraliðum 

heimahjúkrunar (n = 6) og hinum starfsmönnum félagsþjónustunnar (n = 7). 

Þessi skipting í rýnihópa var gerð til þess að hafa hópana einsleita m.t.t. 

verksviðs og menntunar. Æskilegt er að hafa þátttakendur í rýnihópum 
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einsleita vegna þess að einstaklingar eru líklegri til að greina frá eigin 

viðhorfum á meðal þeirra sem eru þeim áþekkir (Sóley S. Bender, 2013). 

Menntun og samfélagsstaða getur einnig haft áhrif á framlag þátttakenda og er 

ákveðin hætta á að þátttakendur með meiri menntun eða af hærri 

samfélagsstöðu verði ráðandi innan hópsins og að aðrir muni telja þeirra 

viðhorf „réttari“ (Krueger og Casey, 2014). 

Söfnun gagna. 

Gagnasöfnun fór fram í mars og apríl 2016. Tekin voru 9 einstaklingsviðtöl 

sem byggðust á spurningalista með hálfstöðluðum spurningum (sjá viðauka 

C). Viðtölin tóku á bilinu 45 til 60 mínútur. Þátttakendur fengu að velja sér 

stað og tíma fyrir viðtölin til að valda þeim sem minnstum óþægindum. 

Viðtölin fóru aðallega fram á vinnustað þátttakenda en tvö viðtöl voru tekin í 

heimahúsi. Tímasetning var samkomulagsatriði. Viðtölin voru hljóðrituð með 

leyfi þátttakenda en þeim gerð grein fyrir að þeir gætu sleppt að svara 

einstökum spurningum eða ræða ákveðin málefni þætti þeim það óþægilegt. 

Fyrir viðtalið höfðu allir þátttakendur fengið sent í netpósti kynningarbréf með 

ýtarlegum upplýsingum um rannsóknina ásamt upplýstu samþykki til 

undirritunar (sjá viðauka D). Langflestir höfðu kynnt sér efni og tilgang 

rannsóknarinnar og undirritað upplýst samþykki áður en þeir mættu til viðtals. 

Í upphafi viðtala voru þátttakendur aftur upplýstir um tilgang rannsóknarinnar, 

síðan var rannsóknarspurningunni varpað fram og hún höfð að leiðarljósi í 

viðtalinu. Notaður var fyrirframákveðinn spurningarammi sem uppistaða í 

viðtalinu. Þátttakendur höfðu ákveðið frelsi að fara eigin leiðir í samræðum en 

þó innan þess efnis sem rannsóknin fjallar um. Að auki voru upplýsingar um 

aldur, kyn, starfsheiti og starfsaldur í núverandi starfi skráðar.  

Gangasöfnun fór einnig fram í umræðum rýnihópa. Notaður var svipaður 

spurningarammi og í viðtölum (sjá viðauka E) og höfðu þátttakendur undirritað 

upplýst samþykki áður en rýnihópavinnan hófst (sjá viðauka F). Þátttakendur 

í rýnihópum voru samtals 13 og skiptust í tvo hópa og tóku umræður í þeim 

um 60-90 mínútur. Umræðurnar voru hljóðritaðar en jafnframt voru skráðar 

athugasemdir bæði á meðan umræðurnar fóru fram og að þeim loknum. 

Aðstoðarmaður var fenginn til að vera með þeim sem stjórnaði umræðunum 

og hans hlutverk var að skrá lýsandi athugasemdir um þátttakendur, eins og 
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líkamstjáningu og lundarfar. Rýnihópavinnan fór fram á vinnustað hvors hóps 

fyrir sig. Að öðru leyti var sama aðferðin notuð og í viðtölunum.  

Hljóðupptökur voru skráðar nákvæmlega á blað og þeim eytt að lokum. Úr 

viðtölunum fengust 74 blaðsíður af texta og vinna rýnihópa gaf af sér 29 

blaðsíður af hreinrituðum texta. 

Gagnagreining 

Beitt var eigindlegri innihaldsgreiningu (e. content analysis) við greiningu 

ganga. Eigindleg innihaldsgreining er góð leið til að greina mikið magn gagna 

og búa til alhliða yfirlit yfir skilning allra starfshópa á raunverulegum 

aðstæðum (Rabiee, 2004). Þessi aðferð auðveldar rannsakanda að setja efnið 

fram á samfelldan hátt en jafnframt halda tengingu við upprunalegt efni 

(Ritchie og Spencer, 2002).  

Innihaldsgreining (e. content analysis). 

Greiningin fór þannig fram að í upphafi voru öll gögnin lesin hratt yfir í heild 

sinni og glósur gerðar um fyrstu áhrif. Þetta var gert til þess að fá tilfinningu 

fyrir heildinni. Síðan voru gögnin lesin vandlega, línu fyrir línu, og jafnframt 

byrjað að  skrá mikilvægustu atriðin sem komu fram sem og endurtekningar. 

Gögnin voru þannig greind á skipulegan hátt til að bera kennsl á stök orð, 

orðasambönd, viðhorf, hugtök, setningar eða kafla sem skiptu máli. Þannig 

mynduðust ákveðnir efnisflokkar sem síðan voru settir upp í töflur (sjá viðauka 

G og H). Efnisflokkarnir voru síðan merktir með lýsandi titli. Þessir 

efnisflokkar og tengslin á milli þeirra mynduðu síðan meginniðurstöður 

rannsóknarinnar. Meginniðurstöður mynda nýja þekkingu sem orðið hefur til 

út frá sjónarhorni þátttakenda rannsóknarinnar.  

Réttmæti og áreiðanleiki 

Það getur verið erfitt og flókið að meta réttmæti eigindlegra rannsókna (Kvale, 

1989) en rannsakandi getur aukið réttmæti og áreiðanleika með því að halda 

sig fast við greiningaraðferðina eða skráningarkerfið (Hsieh og Shannon, 

2005). Til að vita hvort rannsóknin styðst við nægjanleg gögn þarf að skoða 
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hugtökin réttmæti og áreiðanleika en þau eru eins konar mælikvarðar á gæði 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Hægt er að auka ytra réttmæti eigindlegra rannsókna og þá sérstaklega 

viðtala með því að ná fram mettun gagna sem miðast við að ef ekki koma fram 

ný sjónarhorn, bendi það til að ákveðinni mettun sé náð. Í þessu samhengi er 

mettun gagna ákveðið viðmið um vel gerða rannsókn, þannig að ef mettun næst 

fram auki það réttmæti gagnanna. Þessi möguleiki var þó ekki fyrir hendi í 

þessari rannsókn vegna smæðar úrtaksins en í úrtakinu var nær allt þýðið og 

því hefði verið erfitt að bæta við gögnum ef mettun hefi ekki náðst. Hins vegar 

er hægt að ná fram mettun gagna með því að tala við fáa viðmælendur sem 

hafa mikla þekkingu á málefninu. Ef úrtakið hefur mikla þekkingu á 

viðkomandi efni þarf færri þátttakendur. Upplýsingastyrkur er hluti af innra 

réttmæti rannsóknarinnar ef hann næst (Malterud, Siersma og Guassora, 2016). 

Trúverðugleiki er mælikvarði eigindlegra rannsókna á sannleiksgildi. Því 

er framsetning á niðurstöðum mikilvæg til að mannlegri reynslu sé vel lýst á 

þann hátt að lesandi beri kennsl á sömu reynslu eftir að hafa lesið um hana í 

rannsóknarniðurstöðum (Lincoln og Guba, 1985). Til að auka trúverðugleika 

þessarar rannsóknar leitaðist rannsakandi við að gefa þátttakendum góðan tíma 

til að tjá sig á þeim stað sem þeir völdu sjálfir. Í viðtölum og rýnihópum var 

leitast við að staldra lengur við og spyrja spurninga til að fá staðfestingu á 

skilningi þess sem þátttakandi sagði. Skoðaður var skilningur þátttakenda á 

málefni sem ekki snertir þá persónulega og því lítil hætta á því að viðtölin taki 

þannig stefnu að þau getið valdið þátttakendum tilfinningaróti. Ekki var talin 

þörf á að gera neinar sérstakar varúðarráðstafanir í þessum efnum. 

Siðferðileg álitamál 

Í siðfræði heilbrigðisgreina er almennt talað um fjórar höfuðreglur, sjálfræði, 

skaðleysi, velgjörðir og réttlæti.  

Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 

hennar. Þetta leiðir af sér kröfu um upplýst samþykki og samhliða því þarf 

rannsakandinn að sjá til þess að val þátttakandans sé eins frjálst og óþvingað 

og frekast er unnt. Einnig þarf að ganga úr skugga um að þátttakendur skilji og 

geti lagt mat á þær upplýsingar sem þeim eru veittar. Skaðleyisreglan kveður 

á að forðast skuli að valda skaða og að rannsóknin feli ekki í sér ónauðsynlega 

áhættu fyrir þátttakendur. Velgjörðarreglan leggur þá skyldu á rannsakandann 
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að hann láti sem best af sér leiða og að lokum kveður réttlætisreglan á um 

sanngirni, að hver og einn skuli fá það sem hann eða hún á skilið (Sigurður 

Kristinsson, 2013). 
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Niðurstöður 

Í þessari rannsókn var athyglinni beint að starfsfólki heimaþjónustu í 

Reykjanesbæ. Um er að ræða tvo aðskilda vinnustaði sem sjá um að veita 

heimaþjónustu. Á hvorum stað vinna nokkrir starfshópar og voru viðtöl tekin 

við fulltrúa þeirra allra. Viðtölin voru til þess fallin að ná fram viðhorfum, mati 

og skilningi þátttakenda á núverandi samstarfi á milli heimahjúkrunar og 

félagsþjónustunnar ásamt þjónustu sem öldruðum stendur til boða, afstöðu til 

aukinnar samþættingar og tillögum að útfærslu hennar.  

Vinnuumhverfi heimaþjónustu Reykjanesbæjar 

Í sveitarfélaginu Reykjanesbæ eru Keflavík, Njarðvík og Hafnir og er þetta 

fimmta stærsta sveitarfélag landsins með samtals 16.350 íbúa (Hagstofa 

Íslands, 2017). Reykjanesbær skiptist í nokkur hverfi sem mynda öll eina 

þyrpingu fyrir utan Hafnir. Lengsta mögulega akstursleið innan 

sveitarfélagsins er 16 kílómetrar og það er vegalendin milli Hafna og 

Keflavíkur. Þannig má segja að byggð sé þétt og vegalengdir í flestum tilvikum 

stuttar á milli staða. Þessi staðreynd gerir það að verkum að einfaldara er að 

skipuleggja og samhæfa þjónustuna.  

Heimahjúkrun er ein af mörgum deildum Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. 

Á stofnuninni er fjölbreytt starfsemi og til að mynda er þar skipulögð 

sjúkrahús- bráða-, sérfræði- og heilsugæsluþjónusta. Starfsfólk 

heimahjúkrunar er þannig lítill hluti af mjög stórri og flókinni heild sem er 

samansett úr mörgum starfsstéttum. Starfsemin fer fram innan veggja 

heilbrigðisstofnunarinnar og hefst vinnudagurinn í heimahjúkrun alltaf með 

morgunfundi. Þar hittast allir starfsmenn og farið er yfir verkefni dagsins. 

Deginum lýkur á svipuðum nótum þar sem að allir hittast aftur, farið yfir 

daginn og næsta vakt undirbúin. 

Félagsleg heimaþjónusta er einnig hluti af stærri heild sem rekin er af 

sveitarfélaginu Reykjanesbæ. Starfsemin fer fram innan veggja Nesvalla en 

það húsnæði hýsir fjölbreytta starfsemi fyrir aldraða, eins og félagsstarf 

aldraðra, dagdvöl, mötuneyti, þjónustuíbúðir ásamt hjúkrunarheimilinu 

Hrafnistu. Starfsfólk heimaþjónustu byrjar daginn á svipuðum nótum og 

heimahjúkrun með því að hittast og fara yfir verkefni dagsins.  
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Heimahjúkrun og félagsþjónustan veita sama hópi fólks heimaþjónustu. 

Eins og gefur að skilja er mikilvægt að haft sé samráð eða samvinna um 

þjónustu þessara sameiginlegu skjólstæðinga. Samstarfið er óformlegt en 

haldnir eru sameiginlegir fundir mánaðarlega og þess á milli eru samskiptin í 

gegnum síma eða tölvupóst. Á fundunum hittast yfirmenn, deildarstjórar og 

teymisstjórar hjúkrunar. Aðrir starfshópar eins og sjúkra- og félagsliðar hittast 

ekki eða eru þátttakendur í skipulögðum samskiptum á milli þessara 

starfeininga.  

Afstaða starfsfólks til núverandi heimaþjónustu – „Við reynum 

okkar besta“. 

Það sjónarmið var almennt meðal þátttakenda í rannsókninni að flestir í hópi 

aldraðra fái góða eða jafnvel mjög góða heimaþjónustu. Þátttakendur töldu að 

þjónustan fullnægði þörfum flestra en álitu jafnframt svigrúm til að gera betur. 

Þátttakandi í einstaklingsviðtali lýsti því þannig: „Við gætum ekki sinnt öllum 

á fullnægjandi hátt ... en finnum úrræði fyrir flesta þannig að allir fái 

nauðsynlega þjónustu en kannski ekki útfærða eins og væri best fyrir 

viðkomandi.“ Jafnframt kom fram að þetta væri ekki kröfuharður hópur og því 

kæmi ekki fram hvaða þörfum væri ekki sinnt nægjanlega. Tveir þátttakendur 

í viðtölum lýstu þessu þannig: „Við komum ekki til móts við hinn aldraða eins 

og hann þarf ... [hann] þiggur bara það sem hann fær, feginn að fá eitthvað,“ 

og annar sagði, „við fáum allavega ekki fyrirspurnir um meiri þjónustu.“ 

Einnig var bent á að reikna mætti með kröfuharðari hópi aldraðra í framtíðinni. 

Nokkrir þátttakendur félagsþjónustunnar fullyrtu að heimaþjónustan í 

Reykjanesbæ væri með því besta á landinu en þá tilfinningu fengu þeir eftir að 

hafa kynnst því, á námskeiði um félagsþjónustu, hvernig þjónustunni var 

háttað annars staðar á landinu. Fram kom að til framtíðar litið sé mikilvægt að 

fylgjast með væntingum eldra fólks til þeirrar þjónustu sem það vill njóta. 

Viðmælandi heimahjúkrunar stakk upp á því að til þess yrði gerð könnun 

meðal eldri borgara.  

Sameiginlega sýn allra að veita „hjálp til sjálfshjálpar“. 

Það var sameiginleg sýn allra þátttakenda að þjónustan ætti að miðast við hjálp 

til sjálfshjálpar þannig að hinir öldruðu geti verið eins lengi heima og mögulegt 
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er. Til að ná þessu markmiði voru þátttakendur frekar opnir, þ.e. sögðust „gera 

það sem þarf að gera“. Í flestum tilvikum var verið að tala um að panta 

hjálpartæki eins og göngugrindur, stuðningshandföng, öryggishnapp, 

sokkaífæru o.fl. Einnig töluðu þátttakendur um mikilvægi þess að veita 

andlegan stuðning. Þeir sögðust reyna að létta hinum öldruðu lífið en ekki á 

þann hátt að taka verkefni af þeim heldur með því að fá þá til að vinna með sér 

og með hvatningu. Þátttakendur í rýnihópi 2 lýstu því þannig:  

Við erum alltaf að reyna að fá fólk til þess að vinna með okkur ef það er 

hægt. Það gengur misvel. Maður reynir bara að létta þeim lífið og sinna 

því sem þarf að gera.  

Svipuð sjónarmið koma fram hjá þátttakendum í einstaklingsviðtölum:  

Styðja einstaklinga í því að vera sjálfbjarga heima, gera þeim kleift að vera 

eins lengi heima og hægt er og vera sjálfbjarga og hvetja þá til þess ... 

hvað það er sem þarf til að vera heima á eigin forsendum; met einstaklinga 

og já geri bara það sem þarf að gera (viðmælandi 1). 

Og einnig að: 

Margir sem vilja líta á þetta sem svona hreingerningarfyrirtæki. Þetta er 

meira aðstoðin við fólk og í sjálfu sér erum við að reyna að koma því líka 

bara betur að í dag að við erum meira til að aðstoða, viljum helst að fólk sé 

bara heima ef það hefur tök á því og þetta sé aðstoð á heimilinu 

(viðmælandi 9). 

Auka þarf þjónustu við þá sem glíma við færniskerðingu. 

Andlegur stuðningur og hjálpartæki duga mörgum en stundum þarf öflugri 

úrræði, eins og aukna félagslega heimaþjónustu og heimahjúkrun, 

sólarhringsþjónustu og aðgengi að betra búsetuformi með sólarhringsþjónustu. 

Flestir þátttakendur voru sammála því að aldraðir einstaklingar fái ekki 

nægilega þjónustu á kvöldin. Kvöldþjónustan ætti að vera öflugri og standa 

lengur. Um er að ræða aðstoð við daglegar athafnir, heimilishald, lyf og 

öryggisinnlit. Fram kom hjá þátttakendum í rýnihópi 2 að: 

Það er örugglega mjög brýn þörf fyrir það, sumir eiga mjög erfitt með að 

hátta sig og bara komast upp í rúm þannig að það [kvöldþjónustan] væri 

eitthvað sem yrði mikið notað ... þegar fólk er svona langt leitt þá þyrfti 

einhvern sem kemur inn kannski fyrir nóttina, sjá um að fólkið fari á 

klósettið, að það hátti sig, sofi kannski ekki í buxunum og öllu, búið að 
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gera í sig, að það sé séð um að koma fólki kannski í svefn og úr fötum 

(rýnihópur 2).  

Viðmælendur í viðtölum viðtala töluðu á svipuðum nótum og benti einn á 

að: 

... ef félagsþjónustan væri með kvöldvaktir þá gætu þeir sinnt svo mörgu 

sem við erum að gera sem að þeir gætu gert. Það þarf ekki 

hjúkrunarfræðing eða sjúkraliða til að gefa t.d. augndropa, setja í 

teygjusokka. Þá er ég að tala um ekki hjartabilaðan einstakling eða veikan 

(viðmælandi 5). 

Ásamt því að:   

Auðvitað vildum við fá t.d. svona millistig eins og þjónustuíbúðir, jafnvel 

þar sem félagsþjónustan eða velferðarsviðið ætti íbúðir, sem væri 

sólarhringsþjónusta í, sem væri samt sem áður ekki sambærileg þjónusta 

og á hjúkrunarheimili heldur meira bara svona stuðningsþjónusta. Við 

myndum vilja sjá svoleiðis, ekki spurning (viðmælandi 8).  

Þó að þátttakendur hafi talað um að flestir í hópi aldraðra fái góða þjónustu 

var einn hópur sem þótti hafa orðið út undan. Það eru aldraðir með heilabilun 

og þá sérstaklega þeir sem búa einir. Töldu þátttakendur að veita þyrfti þessum 

hópi betra utanumhald og að tryggja þyrfti þeim sólarhringsþjónustu. Núna er 

þjónustan að mestu veitt á daginn og sækja flestir í þessum hópi Selið sem er 

dagdvalarúrræði fyrir einstaklinga með heilabilun. Frá klukkan fjögur á daginn 

og þar til átta næsta morgun er þjónustan við þessa einstaklinga takmörkuð. 

Flestir fá kvöldvitjun frá heimahjúkrun sem kemur annaðhvort með lyf eða 

aðstoðar í háttinn en annars er lítið í boði. Vitjanir heimahjúkrunar eru stuttar 

og því eru þessir einstaklingar einir meira eða minna þar til daginn eftir. Þetta 

veldur bæði starfsfólki heimaþjónustu, ættingjum og jafnvel nágrönnum 

áhyggjum. Ef einstaklingur býr með maka eru hvíldarinnlagnir notaðar til þess 

að hvíla makann. Fram kom hjá öðrum rýnihópnum að þeim fyndist 

hvíldarinnlagnir ekki gagnast einstaklingum með heilabilun. Ástæðan kom 

ekki fram en það er þekkt að tímabundinn flutningur getur oft valdið truflun á 

daglegum  vanaverkum en þau eru mikilvæg fólki með heilabilun. Þátttakendur 

í rýnihópi 2 lýstu sinni reynslu þannig að: 

... hann var mjög langt leiddur með alzheimer. Það sem manni finnst 

kannski um það dæmi, hvað manni fannst eiginlega sorglegt að horfa upp 

á það hvað hann var ofboðslega lengi heima hjá sér, aleinn svona illa 

haldinn, alveg umkomulaus. Það var það sem fór virkilega fyrir brjóstið á 



37 

manni ... nágrannakonan var að segja mér að hún hefði stoppað hann úti á 

götu kl.1 að nóttu til og þá var hann bara úti að labba týndur og hún var 

með lykil heima hjá honum. Þú veist, nágrannarnir voru komnir á vakt líka 

(rýnihópur 2).  

Viðmælendur í einstaklingsviðtölum lýstu þessu á svipaðan hátt: 

... ættingjum sem eiga einstaklinga sem eru heima aldraðir, þeim líður oft 

illa að vita af foreldrum sínum alveg einum frá fjögur á daginn til átta 

daginn eftir og kannski kemur heimahjúkrun öðru hvoru rétt smá stund 

með lyf eða eitthvað (viðmælandi 1). 

Þátttakendur nefndu fleiri hópa aldraðra sem þurfa meiri þjónustu en er í 

boði. Þessa hópa skipa einstaklingar sem glíma við félagslegan vanda og eru 

einangraðir. Fram kom að þeir þyrftu jafnvel meiri viðveru. Einnig nefndu 

þátttakendur þann hóp aldraðra sem glímir við margvísleg langvinn veikindi 

og er þess vegna í þörf fyrir meiri aðstoð. Einn viðmælandi í einstaklingsviðtali 

lýsti því þannig að „þeir sem hafa flókna sjúkdóma og eiga erfitt með að hreyfa 

sig og eru einir, hafa ekki sterkt öryggisnet í kringum sig, það er fólkið sem 

við þurfum að horfa á.“ 

Oft og tíðum er um að ræða sama hóp og talað var um hér á undan, þ.e. 

einstaklinga með heilabilun en þeim er hættara við því að missa tökin á 

daglegum verkum ásamt því að einangrast félagslega. Einn viðmælandi í 

einstaklingsviðtali lýsti því þannig: „Ég nefni t.d. með heilabilaðan einstakling 

sem þarf að fylgjast með t.d. hvort hann borði og hvort hann eigi mat í 

ísskápnum.“ Jafnframt kom fram hjá öðrum rýnihópnum: „Já, matur í ísskáp 

ónýtur og svo vantar svona eftirlit ... betra að það komi einhver annar en 

ættingi, aðstandendur eru oft erfiðari við ættingja en okkur.“ Í dag er boðið upp 

á aðstoð við þrif á tveggja vikna fresti en einnig má skipta tímanum niður og 

fá styttri tíma vikulega. Fannst þátttakendum að koma þyrfti oftar inn á 

heimilin að veita létta heimilisaðstoð. Eins þarf að fylgja því betur eftir að fólk 

nærist eðlilega og að matur sé í ísskápnum. 

Tímaskortur bitnar á þjónustunni. 

Frá sjónarhorni sjúkraliða heimahjúkrunar (rýnihópur 2) takmarkar 

tímaskortur þjónustuna sem þeir veita öldruðum. Vegna tímahraks fundu þeir 

sig knúna til að vinna hraðar. Skjólstæðingar heimahjúkrunar fundu það vel 

bæði vegna þess að þeir þurftu að bíða eftir þjónustunni en einnig vegna þess 
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að starfsfólk gaf sé minni tíma í vitjunum. Einn þátttakandi þessa rýnihóps lýsti 

vanlíðan skjólstæðings sín á þann hátt að „hún var alveg að fara yfir um á 

taugum að bíða,“ og vísar þar til upplifunar skjólstæðings af því að þurfa að 

bíða eftir þjónustunni.  

Ástæða tímaskortsins er sú að stór hluti verkefna raðast niður á svipuðan 

tíma á morgnana. Hluti þessara verkefna er skipulagður í samvinnu við 

félagsþjónustuna. Félagsþjónustan sér um að skipuleggja akstursþjónustu í 

dagdvöl en heimahjúkrun sér um að undirbúa skjólstæðinga fyrir dagdvöl. 

Verkefnin eru misjöfn en stundum er þörf á að hjálpa skjólstæðingi á fætur, 

aðstoða við dagleg verk, gefa lyf og jafnvel að styðja út úr íbúð og að bíða með 

honum þar til bíllinn kemur. Starfsemi dagdvalanna fer fram kl. 8-16 og því er 

reynt að koma öllum af stað fyrrihluta morguns. Til viðbótar þessum 

verkefnum eru flestar lyfjagjafir heimahjúkrunar einnig á þessum tíma. Öll 

þessi verkefni þarf helst að vinna milli kl. 8:15 og 10:00 á morgnana. Fannst 

sjúkraliðum því mikil pressa vera á sér á þessum tíma og að fleiri þyrftu að 

taka þátt í þessum verkefnum. Þeir töldu til dæmis að hægt væri að létta álagið 

ef fleiri aðstoðuðu fólk í bílana á morgnana. Einnig fannst þeim að fjölga þyrfti 

ferðum í dagdvalirnar. Þeir lýstu reynslu sinni á þennan hátt: 

Við höfum ósköp lítið um þetta að segja. Okkur er bara sagt: Við erum 

eiginlega núna í vandræðum. Við höfum getað sagt að við ráðum ekki við 

þetta og fólk verður bara að fara í seinni bílinn ... Við bara hlaupum 

hraðar, það er samt alltaf fullt í seinni bílinn (rýnihópur 1).  

Fyrirkomulag samvinnu óformlegt  

Samvinna á milli heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar er óformleg. 

Starfsfólkið hittist sjaldan þrátt fyrir að starfsemi beggja aðila feli í sér að sinna 

sama hópi fólks og þrátt fyrir mikla skörun á verkefnum. Flestir þátttakendur 

voru samt sem áður sáttir við núverandi fyrirkomulag og litu samvinnuna 

jákvæðum augum. Einn viðmælandi í viðtali sagði: „Í málefnum aldraðra 

eigum við almennt mjög gott samstarf og finnum lausnir ... við erum ekki alltaf 

sammála en það er alveg eðlilegt en báðir aðilar láta þarfir notandans vera í 

fyrirrúmi.“ Þátttakendur annars rýnihópsins lýstu samvinnu, sem felst í því að 

dreifa þjónustu beggja aðila, á jákvæðan hátt og sögðu:  

Það er bara jákvætt að vera með samvinnu. Jájájájá, og bara nauðsynlegt. 

Já. Þau þrífa á þessum degi og við komum hinn daginn til þess að uppá að 
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það sé að koma oftar einhver inn á heimilið. Við tölum saman. Frábært að 

hafa samvinnu (rýnihópur 2). 

Þátttakendur allra starfsstétta lýstu yfir áhuga sínum á auknu samstarfi. Auk 

þess kom fram að félagsþjónustan hefur óskað formlega eftir því að koma á 

samstarfi við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja um öldrunarmál.  

Samskiptaleiðir – „Við höfum samband við heimahjúkrun ef 

eitthvað er að“. 

Mánaðalega er haldinn fundur og þá hittast deildarstjórar og yfirmaður 

öldrunarmála félagsþjónustunnar ásamt deildar- og teymisstjórum 

heimahjúkrunar. Á fundunum er reynt að samræma þjónustuna hjá 

sameiginlegum skjólstæðingum ásamt því að óska eftir þjónustu fyrir 

skjólstæðinga sem njóta einungis þjónustu frá öðrum aðilanum. Einnig er 

ýmsum skilaboðum miðlað á milli, t.d. um veikindi skjólstæðinga, innlagnir 

ásamt ýmsum breytingum á högum sameiginlegra skjólstæðinga. Skilaboð í 

tölvupósti fela aðallega í sér umsóknir um þjónustu en símtölin, sem eru nánast 

á hverjum degi, snúast um breytingar á ástandi sameiginlegra skjólstæðinga 

eða fyrirkomulagi á þjónustu. Breytingarnar geta verið vegna ófyrirséðra 

vandamála og þarf oft að bregðast strax eða mjög fljótt við þeim. Þetta geta 

verið veikindi eða versnun á sjúkdómum, einhver kemst ekki í dagdvölina og 

þarf því að fá heimahjúkrun eða biðja heimahjúkrun að líta á sár sem er að 

byrja að myndast. Starfsfólk heimahjúkrunar þarf að vera í stakk búið að 

bregðast samdægurs við þessum símtölum með því að fara í vitjun, hafa 

samband við lækni, senda einstaklinga á bráðamóttöku o.fl. Í flestum tilfellum 

eru það deildarstjórar dagdvala sem kalla eftir aðstoð heimahjúkrunar á þennan 

hátt. Það er minna um það að samskiptin séu á hinn veginn, þ.e. að 

heimahjúkrun þurfi að kalla til félagsþjónustu með stuttum fyrirvara enda er 

eðli starfsemi félagsþjónustunnar öðruvísi en heimahjúkrunar. Grunnmunurinn 

felst í starfstéttunum og þar sem vandamálin, sem upp koma, tengjast nær alltaf 

líkamlegri heilsu fólks á einhvern hátt kemur það í hlut heilbrigðisstarfsmanna 

að taka þau mál að sér og meta. Forsendur félagsþjónustunnar til að bregðast 

við heilsufarsvandamálum skjólstæðinga sinna eru litlar þar sem starfsfólk 

hefur hvorki menntun né aðgengi að upplýsingum er varða heilsufar 

skjólstæðinga auk þess sem það hefur enga formlega tengingu við 

heilbrigðisþjónustuna.  
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Það kom fram hjá viðmælendum félagsþjónustunnar að þeim er það 

nauðsynlegur stuðningur að geta kallað til heimahjúkrunar vegna 

heilsufarsvandamála skjólstæðinga sinna. Sögðu þátttakendur rýnihóps 

félagsþjónustunnar að:   

Það hefur bara alltaf verið svona, um leið og við segjum að það sé eitthvað 

að þessu heimili hérna og látum yfirmenn vita, hún myndi hringja í 

heimahjúkrun og segja: Getið þið ekki komið þarna við, það er eitthvað 

að, skilurðu (rýnihópur 2).  

Deildastjóri félagsþjónustunnar lýsti þessu samstarfi einnig á svipaðan hátt 

og sagði: „Við erum til staðar og þær vita það þá að við höfum samband við 

heimahjúkrun ef eitthvað er að“. 

Til að geta brugðist við þessum beiðnum frá félagsþjónustunni þarf 

skipulag heimahjúkrunar að innihalda ákveðinn sveigjanleika. Viðmælandi 

innan heimahjúkrunar lýsti því þannig: „Við erum ekki bráðaþjónusta, við 

erum með valdar heimsóknir sem eru skipulagðar fyrir fram hvert við förum, 

en ef einhver hringir þá förum við um leið, við erum ekki að draga það.“ 

Starfsfólk félagsþjónustu illa upplýst – „Vitum ekki hvað er í 

gangi“. 

Þrátt fyrir almenna ánægju með samvinnu milli heimahjúkrunar og 

félagsþjónustunnar kom fram óánægja hjá þátttakendum í rýnihópi 

félagsþjónustunnar. Snérist óánægja þeirra aðallega um skert aðgengi að 

upplýsingum um heilbrigðisástand sameiginlegra skjólstæðinga, t.d. 

upplýsingar varðandi innlagnir, sjúkdómsástand og framvindu sjúkdóma. Lýsti 

þátttakandi rýnihóps félagsþjónustunnar vondri tilfinningu út af því að vera 

ekki nógu vel upplýstur um heilsufar skjólstæðings síns 

Ég hitti heimahjúkrun hér á göngunum og var að leita mér upplýsinga 

hvort þetta væru veikindin eða hvort þetta væri út af lyfjum eða þú veist, 

manni líður svo illa þegar maður veit ekki hvað er í gangi þótt maður viti 

náttúrlega um mikil veikindi og mikla versnun. En kannski, þú veist hver 

er ástæðan fyrir akkúrat þessu, eru það veikindin eða er það eitthvað annað 

(rýnihópur 2). 

Annar viðmælandi þessa rýnihóps sagði  

Við lendum ítrekað í því að fólkið okkar er komið inn á spítalann, 

hugsanlega dáið, og við erum ekki látnar vita. Þær vita allt svona því þetta 
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er allt í sjúkrahústölvunni, þær vita náttúrlega nákvæmlega með hvern 

einasta kúnna ... [Það] má örugglega segja að vel flestir í heimahjúkrun 

séu með heimaþjónustu svo það helst svolítið í hendur (rýnihópur 2). 

Jafnframt lýsti viðmælandi í sama rýnihópi sinni reynslu þannig: 

Við vitum ekki hvað er í gangi. Svo hefur fólk kannski dáið eftir eitthvað 

en mér fannst það svo hresst og þá veit maður ekki, hún var með 

krabbamein en hversu langt gengið? ... Mér finnst þetta svolítið vont 

(rýnihópur 2). 

Um fyrirkomulag samvinnu sagði viðmælandi félagsþjónustunnar:  

Við hittumst mánaðalega og ég hugsa að það líði ekki einn dagur þar sem 

að ég eða einhver af mínu starfsfólki, deildarstjórinn í dagdvölinni eða 

heimaþjónustunni sé í sambandi við heimahjúkrun. Það er töluvert mikið 

samstarf sem er samt ekki formlegt, er þarna einu sinni í mánuði [fundir 

heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar sem haldnir eru einu sinni í 

mánuði], en hitt er nánast daglegt gæti ég sagt þér (viðmælandi 8). 

Fram kom að meirihluti daglegra samskipta var á milli starfsfólks 

heimahjúkrunar og dagdvalanna. Allir starfshópar heimahjúkrunar tóku þátt í 

þessum samskiptum en hjá félagsþjónustunni er boðleiðin önnur. Hún er 

þannig að samskipti fara í gegnum deildarstjórana. Ef félagsþjónustan þarf að 

ræða við heimahjúkrun vegna sameiginlegs skjólstæðings þá er það 

deildarstjóri sem er í sambandi. Rýnihópur félagsþjónustunnar sagðist ekki 

verða var við mikil samskipti á milli þessara aðila. Einn viðmælandi úr 

rýnihópnum lýsti samvinnu á þennan hátt „Við komum frá ólíkum stöðum eða 

sitthvorum staðnum, það er voðalega lítið þarna á milli...en það eru engin 

samskipti þarna á milli“.  

Starfsfólk í rýnihópi félagsþjónustunnar starfar mjög náið með 

skjólstæðingum sínum og á milli þeirra myndast of mikill trúnaður. Fram 

kemur að skjólstæðingarnir trúa starfsfólki þessa hóps fyrir áhyggjum sínum 

frekar en sínum nánustu. Því er mikilvægt er að hlustað sé á þennan hóp þar 

sem starfsmennirnir hafa mikla vitneskju um skjólstæðinga sína. Einn 

viðmælandi hjá félagsþjónustustunni sagði í einstaklingsviðtali: 

Við erum með öðruvísi kerfi en heimahjúkrun. Þær [heimahjúkrun] eru oft 

á sömu heimilum, þær eru á sama heimili í marga mánuði og jafnvel mörg 

ár þannig að það verður mikil þekking á heimilinu og mikið traust á milli 

(rýnihópur 2). 
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Einnig kom fram að afleiðing þess að skjólstæðingar treysti sínum nánustu 

ekki leiði til þess að heimahjúkrun grípi mikið seinna inn í en þörf er á og oft 

eftir að viðkomandi er orðinn mjög veikur. Viðmælandi þessa rýnihóps sagði:  

... þó þeir hafi þurft á því að halda lengi vel, eins og að baða sig og með 

ýmislegt sem þau eru hætt að geta gert orðið sjalf, þar af leiðandi verið 

heima, beðið eftir að einhver komi svo þau geti farið í sturtu og svona 

(rýnihópur 2). 

Þessi atriði, sem hér koma fram, gefa sterklega til kynna að einhverjir 

hnökrar séu á upplýsingaflæði innan félagsþjónustunnar. Önnur vísbending um 

skort á upplýsingum kom frá viðmælanda heimahjúkrunar. Honum fannst 

félagsþjónustan leggja mikla áhersla á þrif óljóst hvaða þjónustu hægt væri að 

sækja um fyrir utan þrif. Viðkomandi viðmælandi sagði:  

Það eru þrifin, mér finnst aðaláherslan lögð á þrifin og hérna, jú jú, þau eru 

með eitthvað eftirlit en maður sér það ekki. Það eru kannski einhverjir 

aðrir skjólstæðingar sem við erum ekki með, sko, það er til í dæminu líka, 

en það er erfitt að sækja um þessa þjónustu. Þannig að við höfum oftast 

bara tekið hana að okkur. Þá er bara innlit, við gerum ekki neitt sérstak, 

við bara kíkjum inn og út tvisvar á dag eða jafnvel þrisvar (viðmælandi 4). 

Skapa starfsfólki vettvang til að tala saman – „Við ættum að 

hittast oftar“. 

Fram kom að vinnufyrirkomulag beggja stofnana er svipað. Innan þess er 

starfsfólki skapaður ákveðinn samráðsgrundvöllur. Eini samráðsgrundvöllur 

milli stofnana eins og staðan er núna er fundur einu sinni í mánuði og símtöl. 

Þessi samskipti undanskilja starfsfólk félagsþjónustunnar sem skipar rýnihóp 

tvö. Því finnst það í litlum tengslum við heimahjúkrun og skorti upplýsingar 

um heilsufar skjólstæðinga sinna. Fram kom vilji til að bæta úr þessu. Það 

kemur mjög skýrt fram hjá þátttakendum beggja rýnihópa að þeir vilji taka 

meiri þátt í samskiptum við hinn aðilann. Sjúkraliðar heimhjúkrunar lögðu 

áherslu á að samvinnan færi fram umræðuhópum þar sem að allir hópar fái að 

koma sínum sjónaramiðum á framfæri:  

Já, þær sem þrífa sjá helling sem fer fram hjá okkur og þetta mætti alveg 

vera og yrði bara fínt örugglega og svona skilvirkara og árangursríkt, 

pottþétt (rýnihópur 1). 
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Svipað viðhorf kom fram hjá rýnihópi félagsþjónustunnar en þátttakendum 

þar fannst nóg að það væru yfirmenn sem hittust, „betra upplýsingaflæði ... að 

funda einu sinni í viku, hálfsmánaðarlega, og fara fyrir málin ... bara 

yfirmenn.“ 

Jafnframt stakk viðmælandi heimahjúkrunar upp á því að halda fundi um 

alvarleg atvik þar sem að einstök atvik yrðu brotin til mergjar og sagði: 

Ég myndi segja að félagsþjónustan og við ættum að hittast oftar, mér 

finnst einu sinni í mánuði vera rosalega lítið. Ég myndi vilja að við 

myndum bara hittast oftar og fara yfir stöðuna. Það væri allavega liður í 

því að gera hlutina betur (viðmælandi 3). 

Á þessum fundum væri hægt að kafa dýpra í einstök mál og samræma 

vinnubrögð betur, en sú aðferð hefur nýst heimahjúkrun vel. Starfsmaður 

heimahjúkrunar lýsti því hvernig unnið er þar á bæ þegar bæta þarf þjónustuna 

við skjólstæðing:  

Við höfum svolítið gert það að setja það allt upp á borðið og ræða svolítið 

saman, hjúkrunarfræðingarnir. Hvað sko við erum að skiptast á, ekkert 

alltaf ein, sem er mjög gott því fleiri augu sjá hvað okkur fyndist mega 

betur fara; erum við allar sammála eða erum við ekki sammála. Það er 

svolítið kostur að geta sett álit allra í pott og svo vinnum við út frá því, 

hvað við getum bætt og hvað við getum styrkt, hvar við þurfum að styrkja.  

Starfsmaður heimahjúkrunar sagði jafnframt: „Við höfum tekið svona 

tilfellafund, bara sest niður og farið yfir málin sem er gott auðvitað. Svo 

virkjum við ættingjana líka, það skiptir miklu máli.“  

„Við reynum að dreifa heimaþjónustu yfir vikuna“. 

Vonast var eftir að svar við spurningunni: „Hvað gerir þú þegar þér finnst 

aldraðir einstaklingar ekki fá nægjanlega aðstoð heima við? Er það 

nægjanlegt?“ myndi gefa ákveðnar vísbendingar um núverandi samstarf. Fram 

kom í svörum þátttakenda heimahjúkrunar að þeir leituðu eftir samráði við 

samstarfsmenn sína á HSS, t.d. lækna og aðra hjúkrunarfræðinga, en einnig 

nýttu þeir sér úrræði félagsþjónustunnar með því að sækja um heimaþjónustu 

og dagdvalir. Viðmælandi félagsþjónustunnar sagðist virkja úrræði sem 

sveitarfélagið hefur yfir að ráða, svo sem heimsendan mat, heimaþjónustu, 

innlit og aðstoð við innkaup, dagdvalir ásamt því að sækja um hvílarinnlögn.  
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Hér kemur fram að viðmælendur einstaklingsviðtala hafa úr heilmörgum 

úrræðum að ráða, bæði í sinni eigin starfsemi sem og úrræðum annars staðar. 

Ekki kom fram vísbending um samráð á milli heimahjúkrunar og 

félagsþjónustunnar um nýtingu úrræða en samkvæmt svörum felst samstarfið 

oftast í því að vísa skjólstæðingum í frekara úrræði. Vísbendingar um samstarf 

var að finna í lýsingu þátttakenda á samvinnu, sem átti sér stað á milli 

heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar, um ákveðinn skjólstæðing. Lýstu 

þátttakendur því hvernig markvisst var unnið saman við uppbyggingu á 

samþættri þjónustu með því að tvinna saman vitjanir og dreifa þjónustunni til 

að ná yfir sem mestan tíma sólarhringsins eða sem flesta daga í vikunni. 

Þátttakendur annars rýnihópsins lýstu uppbyggingunni þannig að „þau þrífa á 

þessum degi og við komum hinn daginn til þess að það komi oftar einhver inn 

á heimilið,“ og viðmælandi heimaþjónustunnar komst svona að orði: 

Við reynum að koma til móts við fólk og reynum að sirka inn á t.d. að fólk 

sé einn til tvo daga í dagdvölinni og fái heimaþjónustu á móti. Við reynum 

að dreifa heimaþjónustu yfir vikuna, erum í samvinnu við heimahjúkrun 

að við séum ekki að senda fólk á sama tíma. Ég held að það svona heilt 

yfir gangi svona ágætlega (viðmælandi 8). 

Fram kom að þess konar samstarf var haft um þjónustu við suma 

skjólstæðinga en ekki alla. Í fræðilegri umfjöllun hér framar kemur fram að 

árangursrík samþættingarverkefni séu oft byggð þannig upp, þ.e. samstarf er 

haft um ákveðinn hóp en ekki alla sem eru í þjónustunni. Í þeim tilvikum, sem 

slíku samstarfi var lýst af þátttakendum, var um að ræða mjög veikan 

einstakling semþurfti vegna veikinda sinna að glíma við mikla líkamlega 

skerðingu. Báðir aðilar lýstu góðri reynslu af slíku samstarfi. Einn viðmælandi 

heimahjúkrunar sagði: 

Skjólstæðingar, sem þurfa mikla hjúkrun og mikla umönnun heima og 

nefni þá MND-sjúkling sem þarf eftirlit alveg allan daginn meðan maki er 

fjarverandi, og þá var sett í gang liðveisla hjá félagsþjónustunni og við 

sjáum um lyfjagjöf og sondugjafir og það hefur komið mjög vel út og þá 

er þetta þannig að hún mætir frá Reykjanesbæ og hérna er að þrífa og 

sinna sjúklingum. Þegar hún [sjuklingurinn] er komin í stól erum við 

búnar að gefa henni lyfin og taka niður sondugjöf og aðstoðum hana síðan 

með lyftara yfir í stól, síðan kveðjum við og hún er hjá henni í fjóra tíma á 

dag og svo tekur önnur við. Þær hafa tvær skipt þessu á milli sín hjá 

Reykjanesbæ. Svona tilfelli finnst mér koma mjög vel út (viðmælandi 4). 
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Og síðan: 

Þegar við fáum svona þung tilfelli eins og við höfum fengið núna undanfarið 

... að þá svona er, hef ég á tilfinningunni að það sé vandað voðalega vel til 

verka og fundað með félagsþjónustunni, svo allir skynja alvöru málsins og 

það er farið í samvinnu, góða samvinnu sem er í gangi í dag hjá þessu 

sjúklingi og félagsþjónustan kemur með liðveisluna, við með hjúkrunina, 

og það er gaman að sjá hvernig þetta gengur upp (viðmælandi 4).  

Jafnframt var því lýst hvernig samstarfið virkar þegar báðir aðilar fara á 

sama tíma í vitjun. Fannst þátttakendum það koma vel út. Þátttakendur annars 

rýnihópsins lýstu góðri reynslu af samstarfi hjá skjólstæðingi sem var 

rúmliggjandi og samstarfið snérist um að skipta á milli sín verkum. 

Félagsþjónustan kom og skipti á rúminu meðan heimahjúkrun sá um böðun.  

Leggja upp dreifðari þjónustu og jafnvel að nota stundatöflu.  

Samþætting snýst um að samhæfa og skipuleggja flókna þjónustu ásamt því að 

tengja saman vinnu ólíkra aðila. Eitt af því sem vinnur með heimahjúkrun og 

félagsþjónustunni er stærðin á samfélaginu, boðleiðirnar og landafræðin en 

viðmælandi frá félagsþjónustunni komst þannig að orði:   

Þetta er svona þannig stærð á samfélaginu að við náum að halda utan um 

og svona vita hvað hver og einn er að gera og hvaða þjónustu hver og einn 

er að fá. Það eru svona stuttar boðleiðir, það er svakalega mikill kostur. 

Jafnframt kom fram að boðleiðirnar eru einfaldar en eins og fram hefur 

komið eru helstu boðleiðir á milli þessa tveggja stofnana samráðsfundir, símtöl 

og tölvubréf. Til að ná að halda betur utan um þjónustuna lagði viðmælandi 

félagsþjónustunnar til að beitt yrði svokallaðri meðferðaráætlun.  

Kannski þyrftum við að setja meira upp bara svona prógramm sem, þú 

veist, svona stundatöflu eða þannig, þannig að fólk hafi betri yfirsýn yfir 

það eða bara svona meðferðaráætlanir þar sem við erum með alla hluti 

skriflega, svona samningur. Félagsþjónustan gerir þetta og við getum veitt 

dagdvöl og heimsendan mat þannig að við og það sé sýnilegra. Það held 

ég gæti verið hugmynd (viðmælandi 8). 

Með þessum hætti væri hægt að vinna markvissar að því að dreifa 

þjónustunni hvort sem er yfir daginn eða vikuna. Fram kom hjá þátttakendum 

að samstarfið hefði reynst vel þar sem þjónustunni er markvisst dreift yfir alla 

vikuna eða daginn. 
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Þjónustumat gert tvisvar. 

Þegar beiðni um þjónustu berst til annaðhvort heimahjúkrunar eða 

félagsþjónustunnar fer ákveðið ferli í gang. Í sveitarfélögum, þar sem búið er 

að samþætta heimaþjónustu, er ein gátt sem tekur á móti umsóknum um 

þjónustu. Þessi gátt er nokkurs konar móttökuteymi og í því eru nokkrar 

fagstéttir, t.d. iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari, félagsráðgjafi og hjúkrunarfræðingur. 

Hlutverk teymisins er að fara yfir umsóknir, meta og setja í farveg fyrstu 

heimsóknar. Misjafnt er hvort beðið er um hjúkrunarþjónustu eða félagslega 

þjónustu en oft er beðið um bæði. Í Reykjanesbæ er umsóknarferli 

heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar aðskilið og því þarf að sækja um 

þjónustuna hjá hvorum aðilanum fyrir sig. Sækja þarf sérstaklega um 

heimahjúkrun og svo sérstaklega um félagslega þjónustu. Þetta veldur því að 

bæði þjónustumat og mat á heimilisaðstæðum, sem fyrsta heimsókn felur í sér, 

er gert tvisvar þegar fólk þarf á aðstoð að halda frá báðum aðilum.  

Fram kom í svörum allra viðmælenda innan heimahjúkrunar að þeirra 

hlutverk væri að meta einstaklingana sjálfa, heimilin, stuðningsnetið í kringum 

einstaklingana, vera tengiliður og síðan er gerð þjónustuáætlun í samráði við 

einstaklinga og aðstandendur. Þetta gera þeir með því að fara í fyrstu vitjun og 

safna upplýsingum, þeir fara m.a. í gegnum heilsufarsskrá til þess að fá þar 

upplýsingar um heilsufar og sjúkdóma, eða eins og einn viðmælandi 

heimahjúkrunar orðaði það: 

... skoða aðstæður hjá fólki og fara í gegnum söguna og sjúkdómana, 

sjúkdómsástand og fjölskylduna, stuðningsnet og aðstæður heima fyrir 

inni á baði til dæmis og bara, já, svo verður svona samkomulag hvað þarf 

(viðmælandi 4).  

Einn viðmælandi innan félagsþjónustunnar lýsti starfi sínu á svipaðan hátt 

og viðmælendur heimahjúkrunar, þ.e. að fara inn á heimilið, meta aðstæður og 

þörfina á þjónustu  

Ég reyni að setja mig í spor athugandans: hver er þörfin og hvernig fólki 

líður heima. Ég fer reyndar inn á heimilin áður en við byrjum að veita 

þjónustu og tek út og tala við fólkið og hver er þörfin og hverju þarf fólk 

helst á að halda (viðmælandi 9). 

Fram kom einnig í svörum viðmæleda að aukin teymisvinna væri góð við 

upphafsmat fólks þegar það er að byrja að þiggja þjónustu en í dag er þetta mat 

aðskilið. Einn viðmælandi heimahjúkrunar lagði til að með teymisvinnu 

læknis, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðings og félagsráðgjafa væri 
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hægt að fara markvisst yfir málhinna öldruðu, leggja mat á aðstæður og setja 

upp áætlun. Annar viðmælandi viðtala sagði:  

Ég sé að það yrði svona teymisvinna með þessum aðilum og málum skipt 

á milli teyma. Það væri farið markvisst yfir hvert mál og það væri metið 

hversu margir þyrftu að fara inn á heimili í fyrstu vitjun en það væri eftir 

því hversu flókið viðfangsefnið er. En það þarf alltaf að koma einn fulltrúi 

frá félagsþjónustunni og einn frá heimahjúkrun, held ég, til þess að meta, 

og svo þyrfti teymið að skipta með sér verkum (viðmælandi 6).  

Einnig kom fram í svörum að gæði þjónustunnar og aukin teymisvinna fari 

saman.  

Verkefnaskipting og hin svokölluðu gráu svæði. 

Þátttakendur beggja rýnihópa og teymisstjórar heimahjúkrunar höfðu skýra 

sýn á verkefnaskiptingu milli heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar. Aftur á 

móti var þessum þjónustueiningum oft ruglað saman bæði af skjólstæðingum 

og ættingjum. Lýstu báðir starfshópar því hvernig þeim var ruglað saman við 

hinn og þeir beðnir að gera eitthvað sem var ekki í þeirra verkahring. Félagsliði 

í öðrum rýnihópnum lýsti þessu á þennan hátt:  

... ofboðslega mikið af fólki sem veit ekki hvort er hvað, þú veist, taka 

okkur svo oft sem heimahjúkrun, þú veist, fara að spyrja: Ertu ekki með 

lyfin, eða, já já, (hlátur) veit ekki hvort ég er komin til að þrífa eða baða, 

hahaha. Nei nei, vinur minn það er ekki ég (rýnihópur 2). 

Sjúkaliðar heimahjúkrunar lýstu reynslu sinni á svipaðan hátt og sögðu: 

... mér finnst rosamikill munur á störfum okkar. Það er líka bara að fólkið 

lítur öðruvísi á heimaþjónustuna oft á tíðum. Það er bara manneskja sem 

kemur að þrífa og punktur. Við eigum kannski að vera meira í þessum 

samskiptum og já, og er alveg steinhissa þegar maður getur ekki setið eða 

þetta sko, eða skotist í apótekið, ja, allir sammála (rýnihópur 1). 

Og síðan:  

Fólk ætlast til þess að það sé einhver viðvera hjá okkur, sem er ekki, eða 

vill að við komum á einhverjum tímum sem við getum ekki komið á 

(rýnihópur 1). 

Jafnframt lýsti viðmælandi innan heimahjúkrunar sýn sinni á hlutverka-

skiptinguna með því að segja:  
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Það er alltaf þessi hlutverkaskipting hver á að sjá um hvað, og ég hrökk 

við, ég var að tala við hana í félagsþjónustunni …  og ég sagði: Það er 

náttúrlega ykkar hlutverk og okkar hlutverk er ... (viðmælandi 3). 

Eins og áður hefur komið fram hafa teymisstjórar heimahjúkrunar ákveðna 

sýn á sitt hlutverk. Þeir lýsa sér sem sérfræðingum í því að meta einstaklinga, 

líkamlega og andlega, og að tengja síðan einstaklinginn við aðra þjónustu ef á 

þarf að halda. Viðmælandi í heimahjúkrun sagði: „... [halda að] 

hjúkrunarfræðingur geti gert allt saman, alveg sama hvað það er. Hann er besti 

starfskrafturinn þannig lagað séð, finnst mér. Hann er dýr kannski en hann 

getur gert svo margt sem aðrir geta ekki.“ Þessi starfshópur hefur yfir 

ákveðnum sveigjanleika að ráða sem er lýst á eftirfarandi hátt af viðmælanda 

heimahjúkrunar: 

Já, um daginn, mér fannst lak óhreint og ég gat bara ekki hugsað mér að 

viðkomandi héldi áfram að vera því það voru sár og ég virkjaði hann bara 

með mér í að skipta: Þú hlýtur að eiga hreint lak. Hún var ekki alveg svona 

en það hafðist og þetta tekur tvær mínútur. Mér fannst engin ástæða til að 

fara að hringja í félagsþjónustuna því við getum alveg gefið okkur 

stundum þessar tvær mínútur. Mér fannst alveg voða gott að geta gert þetta 

og fylgja því eftir að þetta færi inn í þvottavélina. Svo sá viðkomandi um 

restina (viðmælandi 3). 

Vegna þekkingar sinnar, kunnáttu og sveigjanleika finnst starfsmönnum 

heimahjúkrunar það vera sitt hlutverk að meta þjónustuþörfina og ákvarða 

hvaða þjónusta henti einstaklingunum best. Jafnframt telja þeir mikilvægt að 

unnið sé í samráði og samstarfi við félagsþjónustuna. Viðmælandi 

heimahjúkrunar sagði:  

... við gætum unnið svolítið svona meira saman og þá myndi ég vilja sjá 

náttúrlega hjúkrunina greina þjónustuþörfina, ég myndi vilja sjá það og þá 

ekki vera með þessar hindranir alltaf að það sé ekki til starfsfólk og að það 

sé ekki til peningur. Það væri draumurinn (viðmælandi 4). 

Þátttakendur í rýnihóp heimahjúkrunar lýstu því einnig að hluti af þeirra 

verkefnum væri að meta einstaklinga. Þeir segjast meta einstaklinga, t.d. við 

böðun, og lýstu yfir áhyggjum sínum af því að missa þetta hlutverk ef aðrir 

starfshópar kæmu að þeirra verkefnum. Einn viðmælandi rýnihópsins sagði: 

Nei, þetta er bara okkar starf. Ég vil ekki eiga það á hættu að 

félagsþjónustan komi inn í allt okkar starf og við bara missum vinnuna. 

Við erum alltaf að horfa á fólkið upp og niður og erum að meta. Um leið 
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erum að skanna, við erum að meta í baðinu og erum með miklu betri 

tengingu við sjúkrahúsið og lækna og hjúkkurnar og við látum vita hvenær 

fólk þarf að koma í hvíldarinnlögn. Þú veist, maður er alltaf eða það er 

eitthvað sem við rekum augun í eða eitthvað (rýnihópur 1). 

Öfugt við skýra sýn, þátttakenda rýnihópa og teymisstjóra heimahjúkrunar, 

á sitt hlutverk kom fram að hindrun samstarfs væri skilgreining hlutverka og 

skipting verkefna á milli þessara aðila. Viðmælandi félagsþjónustunnar orðaði 

þetta svo: „Það sem kannski hindrar er að þetta eru tvær stofnanir og stundum 

þetta með gráu svæðin.“ Hann hélt síðan áfram og sagði: „Hvað er félagslegt 

og hvað er hjúkrunarlegt? Þú veist, ég held að við fáum aldrei neinn endanlegan 

botn í það. Þetta er þannig þjónusta að hún flæðir bara pínu yfir á, hérna.“ 

Viðmælandi innan heimahjúkrunar tók í sama streng og sagði:„Það eru allir 

kóngar í sínu ríki og þá er alltaf: Hver á að stýra hverju og hvað telst til þessara 

verkefni, eða á þessi að gera þetta eða á hinn að gera þetta, hver á að gera 

hvað?“ Viðmælanda félagsþjónustunnar fannst lausnin á verkefnaskiptingunni 

felast í því að sleppa gömlu verklagi, hann sagði:  

Við ættum svolítið að henda út því sem við höfum og sjá fyrir okkur 

hvernig við viljum hafa þetta. Við eigum ekki að draga með okkur gamla 

verkaskiptingu eða gamalt verklag ef nýtt lag hentar betur (viðmælandi 7). 

Sýn til samstarfs og samþættingar – „Getum gert 

meira saman“ 

Þekking þátttakenda á samþættum verkefnum var misjöfn. Sumir sögðust enga 

þekkingu hafa en aðrir sögðust hafa lesið sér til á netinu, farið í heimsókn og 

fengið kynningu eða þekkt til einhvers sem hefði unnið þar sem búið er að 

samþætta. Þau verkefni, sem þátttakendur sögðust þekkja best til, voru 

Reykjavíkur- og Akureyrarskipulagið. Einn þátttakandi sagðist þekkja mjög 

vel til samþættingar og hafði fylgst með Akureyrarskipulaginu og yfirfærslu 

heilsugæslunnar til sveitarfélagsins frá byrjun. Ekki kom fram í gögnunum 

hvort þátttakendur í rýnihópum hefðu þekkingu eða reynslu af samþættum 

verkefnum eða að hvort þeir hefðu starfað við slík verkefni.  

Þátttakendur lýstu jákvæðu viðhorfi til samþættingar en enginn þeirra hafði 

reynslu af því að vinna við slík verkefni. Skilningur allra þátttakenda á 

samstarfi byggðist á reynslu þeirra á núverandi samstarfi við aðrar deildir eða 

stofnanir og teymisvinnu milli fagstétta. Flestir þátttakendur sögðust hafa 



50 

mikla reynslu af ýmiss konar samstarfi og teymisvinnu, hvort sem það er innan 

vinnustaðar, milli fagstétta eða á milli stofnana. Einn viðmælandi lýsti sinni 

reynslu þannig: 

Heilsugæslan er teymisvinna í sjálfri sér … samþættri þjónustu, ég vinn 

ekki mikið í því. Ég er reyndar með marga spotta í höndunum og er alltaf 

að reyna að samþætta að fá fólk saman og til að vinna saman og svo 

framvegis (viðmælandi 6). 

Og viðmælandi innan félagsþjónustunnar lýsti samstarfi og teymisvinnu á milli 

fagstétta og stofnana þannig:  

Við köllum til samráðsfunda, oftast þá heilbrigðisstofnun því það er svona 

verkefni milli heilbrigðisstofnunar og sveitarfélagsins. Þetta getur líka 

verið samráð við lækna eða deildir á höfuðborgarsvæðinu eða úrræði sem 

við veitum sem eru á höfuðborgarsvæðinu. Það er sett upp í 

einstaklingsáætlun og svo teymisvinnu (viðmælandi 7). 

Fram hefur komið að viss samvinna eigi sér stað á milli heimahjúkrunar og 

félagsþjónustunnar. Samvinnu er lýst af viðmælanda heimhjúkrunar á þann 

hátt að hjá einum skjólstæðingi eru báðar starfeiningar vinna meira saman. Út 

frá þessu dæmi sér hann tækifæri fyrir báða aðila til að vinna meira saman á 

þennan hátt. Hann sagði: „Félagsþjónustan kemur meira með okkur á einum 

stað. Maður sér alveg að við getum gert meira saman.“ Viðmælendur lýstu 

nokkrum dæmum um samstarf sem sýndu góða samvinnu milli 

heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar. Hægt er að horfa á þessi dæmi sem 

fyrirmynd til að efla frekara samstarf. Slíku samstarfi er lýst af viðmælanda 

heimahjúkrunar þannig:  

Ég get nefnt heilabilaðan einstakling sem gleymir að borða, þá sjáum við 

um lyfjagjafir og félagsþjónustan kíkir við í hádeginu og athugar hvort 

viðkomandi sé búinn að borða. Þetta hefur komið mjög vel út. Ég myndi 

segja að allir hafi gagn af samstarfi en við sjáum alltaf alvarleikann í 

þessum þungu sjúklingum (viðmælandi 4).  

Eins og áður hefur komið fram myndi samstarf gagnast best einstaklingum 

sem glíma við mikla færniskerðingu vegna veikinda og þeim sem eru 

félagslega einangraðir. Jafnframt kom fram að samstarf gagnaðist öllum sem á 

þjónustunni þurfa að halda. Viðmælandi innan félagsþjónustunnar orðaði þörf 

skjólstæðinga fyrir þjónustu þannig:  

Þeir sem eru verst á sig komnir geta kannski ekki farið í dagdvöl og eru 

bara heima og vilja vera heima, og heimahjúkrun og heimaþjónustan 
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myndu sameinast um að aðstoða hann. Ég held að það gæti verið gott. Já, 

það er svona þetta veikasta fólk. held ég (viðmælandi 8). 

Viðmælandi í heimahjúkrun lýsti þessum hópi þannig: 

... heilbrigðir aldraðir sem þurfa þjónustu af því að þeir eru orðnir gamlir. 

Stoðkerfi lélegt, minnið kannski í lagi og allt í lagi. Mér finnst að þeir 

þurfi oft meira en þú heldur. Margir eru einangraðir og finnst þeir vera 

svona annars flokks (viðmælandi 1). 

Sameiginleg sýn um að „skjólstæðingurinn á að græða á þessu“ en 

„við erum ekki komin nógu langt í samtalinu“. 

Þrátt fyrir takmarkaða þekkingu á samþættingu verkefna lýstu allir 

þátttakendur trú á samþættri þjónustu og litu hana jákvæðum augum. 

Grundvallarbyggingareining samþættingar er þarfir þess hóps sem verið er að 

sinna. Síðan er þjónustan byggð upp utan um þarfir hópsins, hvort sem það eru 

allir aldraðir innan ákveðins svæðis eða ákveðinn sjúklingahópur. Það eru 

þarfirnar sem stýra þjónustunni. Þátttakendur höfðu djúpan skilning á þessu 

mikilvæga atriði. Einn viðmælandi í einstaklingsviðtali sagði að það væri 

„skjólstæðingurinn sem á að græða á þessu“ og tveir aðrir þátttakendur í 

einstaklingsviðtölum lýstu því hvernig samstaða um þarfir og velferð 

skjólstæðinga myndu færa okkur frá hindrunum í átt að sameiginlegum 

verkefnum til að leysa.  

Fram kom að mikið magn upplýsinga er nú þegar til staðar sem hægt er að 

nota til að byggja upp samþætta þjónustu. Einnig kom fram að borist hafi 

ábendingar frá hópum eins og öldungaráði, notendum og félagi eldri borgara 

um þjónustuþörf. Viðmælandi innan félagsþjónustunnar sagði:    

Ég vona að við séum núna komin með jarðveg, að það skili sér í samtali 

og samráði og einhverri svona framtíðarsýn til næstu 10-20 ára, að við 

séum að fara inn í eitthvað nýtt tímabil. Það eru margir boltar á lofti og 

einhvern veginn allir tilbúnir. Þannig að ég er bara mjög spennt hvað gerist 

í þessu málaflokki á næstum árum. Þetta er heima í héraði núna eins og ég 

upplifi stöðuna (viðmælandi 7). 

Þátttakendur búa yfir ólíkri sýn á það hvernig best er að útfæra aukið samstarf 

og samþættingu. Fram kemur að þeir voru ósammála um nokkur atriði 

samþættingar, eins og húsnæði og hver á að hafa yfirumsjón með þessu 

verkefni. Einn viðmælandi innan félagsþjónustunnar sagði:  
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Við erum ekki komin nógu langt í bara samtalinu og við erum ekki komin 

með nógu sameiginlega sýn hvernig þjónustan á að vera … auðvitað væri 

best ef þetta væri bara á einni hendi. Eins og við sjáum í Reykjavík og eins 

og er markmiðið að verði hérna, að sveitarfélagið taki yfir málefni 

aldraðra. Þannig náum við bestu yfirsýninni (viðmælandi 7). 

Þátttakendur í rýnihópi félagsþjónustunnar bentu á að ef þjónustan væri 

undir sama þaki mundu allir nota sömu upplýsingar. Viðmælandi innan 

heimahjúkrunar sá kost í nálægðinni og benti á að stundum væri auðveldara að 

vera í beinum samskiptum, þ.e. ekki í gegnum síma eða tölvupóst, og sagði: 

„Þá bregst líka bara fólk mjög fljótt við.“ Öðrum þátttakendum fannst það ekki 

endilega skipta máli hvort starfemi beggja aðila væri undir sama þaki til þess 

að samstarf gæti gengið.  

Svör þátttakenda um það hver ætti að hafa yfirumsjón með samþættri 

öldrunarþjónustu skiptust eftir starfsgreinum. Þannig fannst félagsráðgjöfum 

að sveitarfélögin ættu að stýra þessari þjónustu í samræmi við framtíðarstefnu 

yfirvalda. Aftur á móti kom fram í svörum teymisstjóra heimahjúkrunar að þar 

sem þeirra störf færu að miklum hluta í það að meta skjólstæðinga þá ætti 

heimahjúkrun að vera yfir þessu. Viðmælandi, sem starfar í heimahjúkrun, 

rökstuddi það þannig: 

Ég er búin að hugsa þetta svolítið að þá erum við náttúrlega með tengingu 

við sjúkrahús og sjúkleika, sjúkdóma og allt sem viðkemur því og þar er 

meðtalið þessir andlegu sjúkdómar, geðsjúkdómar – við nátttúrlega 

kynnumst mjög mikið af því – og umgöngumst sem sagt marga 

geðsjúklinga og verðum svona vitni að þessu félagslega, hvað félagslegi 

þátturinn er mikilvægur þegar einhver veikist. Þannig að af því að við 

komum og kynnumst þessum sviðum og það inniber í hjúkruninni allir 

þessir þættir þá finnst mér að hjúkrunin ætti að vera yfir og greina, og 

hérna sem sagt, til félagsþjónustunnar og hvað fer til hennar og hvað fer 

yfir til okkar (viðmælandi 4). 

„Mikilvægt að þeir sem stjórna hafi trú á verkefninu, geti fengið 

fólk með sér, þyki vænt um fólk og hafi áhuga á fólki“. 

Eins og komið hefur fram er árangursríkast að byggja upp samþættingu neðan 

frá (bottom-up approach). Það þýðir að starfsfólk þarf hafa sameiginlegan 

skilning á málefninu sem er í þessu tilviki þarfir skjólstæðingsins. Með 
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sameiginlegum skilningi myndast grundvöllur fyrir samtali. Með samtali 

dreifast skilaboðin síðan yfir á stærri hóp og þekking breiðist út. Fram kom í 

svörum þátttakenda að þeir skynja mikilvægi þess að starfa saman. Þeir höfðu 

sameiginlegan skilning á því að þjónustan snúist um þarfir skjólstæðinganna 

ásamt því að veita hjálp til sjálfshjálpar. Einnig kom fram í svörum þátttakenda 

að þeir skynja að aukið samstarf felur í sér breytingar og þeim þarf að gefa 

tíma og vanda þarf til verka. Viðmælandi innan félagsþjónustunnar sagði: 

„Gefa [þarf] samstarfinu tækifæri og tíma, mannafla,“ og viðmælandi í 

einstaklingsviðtali heimahjúkrunar hafði svipað viðhorf: 

Ef þú ætlar að breyta einhverju, setja bara lítinn bita í einu, bara fjögur 

korn. Ef þú ætlar að koma með einhverja svaka breytingu þá bara fer allt í 

háaloft. Það þarf bara að gera hlutina mjög hægt og sá sem stýrir þessu 

hann þarf að vera dálítið út undan sér, hann þarf að vera svona 

mannþekkjari, hvernig á að fá þig til að breyta því sem þú ert búinn að 

gera í 20-30 ár án þess að þú verðir eitthvað ósáttur. Þetta er alveg 

heljarinnar heilmikil diplómatík í þessu (viðmælandi 1). 

Þátttakendur bentu jafnframt á að breytingar fælu í sér undirbúning. Bæði 

þyrfti að undirbúa samþættingarverkefnið vel sem og starfsfólkið. Hluti af 

undirbúningi er að vinna á móti hræðslu en fólk hræðist oft ný hlutverk og 

breytingar. Benti þátttakandi innan félagsþjónustunar á að við værum t.d. föst 

í gömlum viðhorfum bæði varðandi þjónustuna en einnig um hlutverk 

starfsfólks. Honum finnst að koma eigi fyrr inn með forvarnarstarf og fleiri 

þátttakendur samsinntu því. Jafnframt sagði hann: 

Það sem hindrar samstarf og, ég held, jafnvel á samstarfi hingað til er 

svona fyrirframgefnar forsendur út frá, ég vil oft segja, út frá 

stéttarfélagsástæðum frekar heldur en fagáherslum, launakjörum, 

starfaskilgreiningum, hvar er ég í híerarkíinu, þetta hefur allt áhrif 

(viðmælandi 7). 

Einnig kom fram hjá viðmælendum mikilvægi þess að stjórnendur hafi vilja 

og trú á samstarfinu. Það sé þeirra hlutverk að hlúa að samstarfinu, gefa því 

tíma og mannafla. Viðmælandi innan félagsþjónustunnar sagði að hægt væri 

að stuðlað að samstarfi með samtali og samráði og viðmælandi í heimahjúkrun 

sagði:  

Aðalmálið er að stíga þetta fyrsta skref og fá fólkið með sér vegna þess að 

svo kemst fólk að því að þetta er ekki eins slæmt. Þú getur lært og það er 

bara fræðandi og skemmtilegt að prófa nýja hluti og prófa eitthvað áfram, 
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en mikilvægt að þeir sem stjórna hafi trú á verkefninu geti fengið fólk með 

sér, þyki vænt um fólk og hafi áhuga á fólki (viðmælandi 6). 

Fram kom að hlutverk stjórnenda sé að „taka af skarið á báðum stöðum ... 

þessir aðilar tala saman og tala við fólkið á gólfinu, eins og maður segir, þá 

ætti að geta orðið flott úrvinnsla úr því.“  

Fjármunir. 

Ein aðalhindrunin fyrir því að hægt sé að auka heimaþjónustu aldraðra eru 

fjármunir. Þátttakendur skynja að þörf sé fyrir meiri þjónustu en jafnframt að 

veita verði í hana auknu fjármagni. Fram kom að undanfarin ár hafa einkennst 

af niðurskurði og sagði viðmælandi starfandi í heimahjúkrun: „Hingað til er 

búið að klípa af okkur alveg hægri vinstri.“ Bein afleiðing þess að fjármagn er 

skert er skortur á starfsfólki og skertur vinnutími. Fram kom að hin faglegu 

viðhorf starfsfólks heimaþjónustu þurfi að heyrast betur þegar verið er að áætla 

fjármuni í þessa þjónustu. Þetta kemur vel fram í ummælum viðmælanda sem 

starfar við heimahjúkrun: 

Faglega röddin heyrist allt of lágt, það er bara peningaröddin sem heyrist: 

Hvernig get ég gert það besta á sem hagkvæmastan hátt?“ og sjá svo hvað 

kemur út úr því (viðmælandi 6).  

Einn þátttakandi benti á að fjármagnið komi bæði frá ríki og sveitarfélagi 

og að móta þurfi nýja stefnu um fjármagnið sem báðir aðilar séu samtaka um 

að:   

... við höfum potta og þó að heilbrigðisstofnun borgi eins og núna fyrir eitt 

og við bara fyrir hitt, ef við segjum: „OK, þetta er potturinn sem við erum 

með, tökum út þessa skiptingu,“ þá erum við komin á allt annan stað … 

við erum með sýn við erum með pening og þá þurfum við bara að glíma 

við viðhorfin og leiðirnar að þeim. Það er allt leysanlegt (viðmælandi 7). 
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Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að leita leiða til að auka samvinnu og 

samþættingu milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu í Reykjanesbæ. 

Rannsóknarspurningin var: Hvernig telur starfsfólk heimahjúkrunar og 

félagsþjónustu Reykjanesbæjar árangursríkast að samþætta þá heimaþjónustu 

sem eldra fólk nýtur? Til að svara henni voru skilningur og sýn starfsfólks á 

samþættingu og samstarfi könnuð. Jafnframt var leitast við að varpa ljósi á 

afstöðu þátttakenda til núverandi þjónustu sem aldraðir njóta frá þessum sömu 

aðilum. Með hliðsjón af ofangreindum niðurstöðum má álykta að starfsfólk 

heimahjúkrunar og félagsþjónustu í Reykjanesbæ líti aukið samstarf jákvæðum 

augum og telji að það geti með tímanum leitt til meiri samþættingar á milli 

þessara starfseininga. Eins og lýst var í inngangi verkefnisins er markmið 

samþættingar að veita heildstæða þjónustu þar sem samfella milli 

þjónustuþátta er tryggð. Þátttakendur höfðu ólíka sýn á útfærslu samstarfs eða 

samþættingar enda kemur það í raun ekki á óvart þar sem hugtakið samþætting 

er flókið og á sér bæði margar og oft mótsagnakenndar skilgreiningar. Tillögur 

þátttakenda um útfærslu samþættingar voru jafnframt misjafnar eða allt frá því 

að funda oftar en nú er gert og yfir í að sameina þjónustueiningarnar tvær, 

heimahjúkrun og félagsþjónustu. Í innganginum kom einnig fram að 

stefnumótun hefur í meira mæli færst frá því að umbreyta stofnunum og 

umhverfisþáttum í áttina að því að hafa áhrif á ríkjandi viðhorf og gildi innan 

stofnana (Evans o.fl., 2014).  

Hægt er að álykta út frá niðustöðum rannsóknarinnar að starfsfólk telji að 

samvinna á milli þessara aðila sé góð. Flestir þátttakendur innan beggja 

þjónustueininga lýstu jákvæðri reynslu af því að starfa með starfsmönnum 

hinnar þjónustueiningarinnar. Almenn velferð og hagsmunir skjólstæðinganna 

ásamt innsýn í þarfir þeirra er þeim sem veita heimaþjónustu sameiginlegt 

leiðarljós. Jafnframt má sjá af niðurstöðum þessarar rannsóknar að starfsólk 

beggja eininga heimaþjónustunnar telur það hlutverk sitt að veita hjálp til 

sjálfshjálpar. Það hlýtur að teljast jákvætt að þátttakendur þessarar rannsóknar 

hafi sömu gildi og svipaða sýn varðandi samstarf og þjónustu. Þverfagleg 

teymisvinna byggir meðal annars á því að þátttakendur hafi sameiginleg gildi 

(Reeves, Lewin, Espin og Zwarenstein, 2011). Mikilvægt er að skilgreina 

markmið þverfaglegs teymis (Boon, Mior, Barnsley, Ashbury og Haig, 2009) 
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en þjónusta sem byggir á því markmiði að auka lífsgæði skjólstæðinga er talin 

árangursrík (Nies, 2009).  

 Fram kom í niðurstöðum að dagleg samskipti eru á milli þessara 

starfseininga. Innan félagsþjónustunnar er boðleiðin sú að undirmenn hafa 

samband við yfirmenn og þeir koma boðum til heimahjúkrunar. Álykta má að 

þetta fyrirkomulag geti haft þau áhrif að starfsmenn félagsþjónustunnar skynji 

lítil samskipti og samstarf á milli þessara starfseinininga. Jafnframt fannst þeim 

sig skorta upplýsingar um heilsufar skjólstæðinga sinna með þeim afleiðingum 

að þeir fundu til óöryggis sem kom fram í vanlíðan. Yfirmenn 

félagsþjónustunnar nefndu ekki þetta vandamál, en greindu fyrst og fremst frá 

góðum samskiptum og samstarfi. Bendir þetta til að skoða þurfi betur 

samskiptaleiðir og flæði upplýsinga og kortleggja bæði innan eininga og á milli 

eininga. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að gefa starfsfólki tækifæri 

til að ræða saman. Þannig myndast sameiginleg þekking (Huzzard o.fl., 2010; 

Kristín Björnsdóttir, 2011) og samfélag sem byggist á sameiginlegum skilningi 

starfsfólks á tilgangi, sameiginlegum gildum og reglum um þátttöku (Hill o.fl., 

2014) (sjá mynd 4).  

  

Tilgangur: 

Af hverju erum við hér?

Þátttöku-reglur:

Hvernig eigum við í 
samskiptum hvert við 

annað og hvernig 
hugsum við um 

vandamálin?

Sameiginleg gildi: 

Hvað erum við 
sammála um að sé 

mikilvægt?

Samheldni 

 

Mynd 4. Vilji (e. willingness) og þrír þættir samheldni 
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Með því að skapa starfsfólki beggja eininga tækifæri til að taka þátt í 

samskiptum er kominn vísir að samþættingu sem þróast frá grasrótinni. Með 

samtali er upplýsingum deilt og þannig myndast aukin skilningur og þekking 

meðal starfsmanna en í dag er hægt að álykta út frá niðurstöðum að 

þátttakendur séu ekki nægilega vel upplýstir, t.d. um eðli og umfang samskipta 

og þjónustu sem í boði er. 

Fram kom að knýjandi þörf er á því að bæta þjónustu á kvöldin og einnig 

að veita sólarhringsþjónustu. Allir starfshópar voru sammála um að þörf sé 

fyrir þessa þjónustu, sérstaklega fyrir einstaklinga með heilabilun sem búa 

einir. Að sama skapi þurfa fleiri hendur að koma að verkefnum heimahjúkrunar 

á morgnana en mikið álag skapast við það að aðstoða fólk sem fer í dagdvöl 

auk annarra verkefna. Verkefnin, sem um ræðir, eru þess eðlis að ekki þarf 

endilega sérhæft heilbrigðisstarfsfólk til að fræmkvæma þau en mikilvægt er 

að tryggja framboð þessarar þjónustu með fleira starfsfólki. Ef báðar þessar 

þjónustueiningar tækju sig saman um að veita þjónustu lengra fram á kvöldið 

væri auðveldlega hægt að stórbæta kvöldþjónustuna og þar með skapa 

öldruðum einstaklingum stóraukið öryggi ásamt því að létta á aðstandendum.  

Til að hægt sé að auka og samþætta þjónustu þarf að skilgreina betur 

þjónustuþætti og þjónustutíma beggja þjónustueininga. Í dag er allt samstarf á 

milli heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar óformlegt en segja má að slíkt 

fyrirkomulag sé „barn síns tíma“. Á 21. öldinni hefur ekkert land efni á því að 

skipuleggja ekki samþætta heimaþjónustu (World Health Organization, 2015). 

Fjöldi ára er liðinn síðan farið var að huga að mikilvægi þess að samþætta 

þessar þjónustueiningar með það að markmiði að þjónustan yrði heildstæðari. 

Árið 1999 flokkaði Leutz samstarf í þrjú mismunandi stig samþættingar eftir 

því að hve miklu leyti búið var að samþætta þjónustuna. Þjónustan í 

Reykjanesbæ nær ekki að flokkast sem samstarf miðað við hans skilgreiningu. 

Á milli heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar eru hvorki til staðar verkferlar, 

leiðbeiningar né skilgreining á hlutverkum starfsfólks um samstarf. Það er því 

nokkuð ljóst að gera þarf miklu betur ef byggja á upp samvinnu og 

samþættingu með markvissum hætti. Boðleiðirnar á milli þjónustueininga eru 

einfaldar og fram kom í niðurstöðum að þær virka vel. Huga þarf þó betur að 

því að vinna saman með formlegri hætti. Nauðsynlegt er að skoða núverandi 

skipulag og greina alla þætti þess. Á mynd fimm má sjá að þessar aðskildu 

þjónustueiningar hafa miklu stærra og flóknara kerfi sér að baki sem má líkja 

við nokkurs konar stuðningskerfi (sjá mynd 5).  



58 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoða þarf hvernig bæta má tómarýmið milli þessara kerfa. Það þarf að vinna 

með þessu umhverfi og virkja jákvæða þætti þess öllum til hagsbóta (World 

Health Organization, 2015).  

Mat á þjónustuþörf skjólstæðinga er í dag aðskilið og gert tvisvar hjá þeim 

einstaklingum sem fá þjónustu beggja aðila. Velferðarráðuneytið hefur gefið 

út tilmæli þess efnis að RAI-upphafsmat verði innleitt sem samræmt 

þjónustumat fyrir heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustu 

(Velferðarráðuneytið, 2016a). Notkun þessa mælitækis þarf að ræða og skoða 

hvernig það muni nýtast báðum starfseiningum. Einnig þarf að skoða aðgengi 

allra umönnunaraðila að upplýsingum um skjólstæðinga. Eins og fram kom í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar hafa félagsliðar ekki aðgang að upplýsingum 

um heilsufar skjólstæðinga sinna sem leiddi til þess að þeir fundu til óöryggis 

sem kom fram í vanlíðan. Mikil þróun hefur átt sér stað hér á landi við rafræna 

upplýsingaskráningu en hún hefur ekki verið tengd félagsþjónustunni (Hildur 

Elísabet Pétursdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2014). Rannsókn Wodchis o.fl. 

(2015) leiddi í ljós að aðgengi umönnunaraðila að sameiginlegum 

upplýsingum var misjafnt og af þeim sjö samþættingarverkefnum sem skoðuð 

Heilbrigðis-
stofnun 

Suðurnesja

• Hvíldarinnlagnir 

• Bráðalegudeild

• Sérfræðilæknir

• Sjúkraþjálfari

Heilsugæsla

• Hjúkrunarmóttaka

• Heilsugæslulæknar

• Sykursýkismóttaka

• Geðteymi

• Slysa- og bráðamóttaka

• Rannsókn/Röntgen

Heimahjúkrun 

Hjúkrunar
-heimilið
Hrafnista

Íbúðir fyrir
eldri

borgara

Heimsendur
matur

Dagdvöl

Félagsstarf
eldri

borgara

Sjúkra-
þjálfun

Félagsleg 

Heimaþjónusta 

Mynd 5. Byggingareiningar heimþjónustu í Reykjanesbæ 
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voru var ekkert þeirra með full samþætta skráningu. Þjónustustjóri samþættrar 

þjónustu er sá aðili sem hefur yfir mestu magni upplýsinga að ráða en 

mikilvægt er að einn þjónustustjóri haldi utan um alla þjónustu og hafi yfirsýn 

yfir mál einstaklinga (Guðrún Björk Reykdal, 2010; Wodchis o.fl., 2015). 

Almennt er talað um að hlutverk þjónustustjóra sé að meta þjónustuþörf, vera 

tengiliður, halda utan um og samræma þjónustu ásamt því að koma sjálfur með 

beinum hætti að umönnun skjólstæðinga sinna (Wodchis o.fl., 2015). Einkenni 

árangursríkra samþættingarverkefna eru að allar umsóknir fara um eina 

þjónustugátt sem lýtur þjónustustjórnun og er stýrt af þjónustustjóra (Hildur 

Elísabet Pétursdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2014). Starfssvið teymisstjóra 

heimahjúkrunar er að miklu leyti líkt og starf þjónustustjóra þó umfangsmeira 

sé (Kristín Björnsdóttir, 2011). Það samræmist niðustöður þessarar rannóknar 

en fram kom að teymisstjórar heimahjúkrunar voru mjög samhljóma í sýn á 

hlutverk sitt að meta skjólstæðinga á heildrænan hátt, vera tengiliður og halda 

utan um þjónustuna. Álykta má að hlutverk teymisstjóra sé að vera miðpunktur 

þjónustunnar. Þeir meta og halda utan um þjónustuna, eru í samskiptum og 

koma með beinum hætti að umönnun skjólstæðinga, þeir vinna náið með 

öðrum umönnunaraðilum ásam því að hafa aðgang að upplýsingaskráningu 

heilbrigðisþjónustunnar. Það má því segja að þeir séu einkonar upplýsingaveita 

og hafi því mikilvæga hlutverk að gegna að miðla upplýsingum til sinna 

nánustu samstarfsmanna.  

Nánustu samstarfsaðilar teymisstjóra eru sjúkraliðar. Fram kom að þeir 

meta ástand skjólstæðinga sinna í hverri vitjun. Álykta má að náið samstarf 

sjúkraliða og teymisstjóra hjúkrunar skili sér í auknu öryggi sjúkraliða að meta 

einstaklinga á heildrænan hátt. Er þessi niðurstaða í samræmi við rannsókn 

Kassionos og félaga, (2015) þar sem fram kom að þverfaglegir teymisfundir 

gagnist þátttakendum með því að stuðla að aukinni þekkingu og sameiginlegri 

ákvarðanatöku. Aftur á móti var ekki sýnt fram á að það gagnist 

skjólstæðingum, til þess þarf teymið að vera meira sjúklinga- en 

þjónustumiðað. Einnig kom fram í niðurstöðum að teymisstjórar séu 

meðvitaðir um mikilvægi þess að vera sveigjanlegir í starfi á þann hátt að þeir 

ganga í verk utan síns starfssviðs. Þar sem saman fer sveigjanleiki og sterk 

teymisvinna geta skapast aðstæður til að veita vandaða heimahjúkrun sem 

samræmdist óskum þeirra sem hennar njóta (Björnsdóttir, 2011).  

Í niðurstöðum kom fram að ein helsta hindrun samstarfs er skilgreining á 

hlutverkum starfsfólks, einnig að þetta eru tvær stofnanir og óljós mörk eru á 
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milli þeirra verkefna sem þær sinna. Fram kom að starfsfólk hafði skýra mynd 

af sínum hlutverkum en hluti þátttakenda óttaðist að missa hlutverk til annarra 

starfsstétta. Jafnframt komu fram vangaveltur um það hvað myndi gerast ef 

samstarf ykist og hvaða hlutverkum væri hægt að deila í meira mæli. Það er 

mikilvægt að skilgreina hlutverk starfsfólks vel (Margrét Guðnadóttir, 2016) 

og leyfa þeim jafnvel að þróast frá starfsfólkinu (Goodwin o.fl., 2011). Í 

margverðlaunuðu samþættingarverkefni frá Kanada (The Toronto Central 

Community Care Access Centre, TC-CCAC) var samstarfi tveggja stofnana 

leyft að þróast út frá starfsfólkinu. Í upphafi verkefnisin var dregin upp mynd 

af þörfum skjólstæðinga með því að ræða við þá sjálfa og fjölskyldur þeirra. Í 

framhaldinu var spurningum eins og „hvernig getum við gert betur?“ og 

„hverju viljum við ná fram í sameiningu?“, beint til núverandi og verðandi 

samstarfsaðila. Með því að varpa þessum spurningum fram var sjónunum beint 

frá hinum hefðbundnu hlutverkum hvorrar stofnunar fyrir sig í áttina að 

möguleikum þess sem hægt er að ná fram með samstarfi, fyrir báðar 

starfseiningar, skjólstæðinginn og heilbrigðiskerfið í heild sinni (Evans, Daub, 

Goldhar, Wojtak og Purbhoo, 2016). Samstarf starfsfólks tveggja stofnana eins 

og lýst er hér á undan krefst, sveigjanleika frá starfsfólki sem þarf að vera 

tilbúið að stíga út fyrir hin hefðbundnu hlutverk sem skilgreina þá starfsstétt 

sem það tilheyrir. Samræmist þessi nálgun samstarfs skoðun þátttakanda 

þessarar rannsóknar sem lagði til að starfsstéttir, bæði heimahjúkrunar og 

félagsþjónustunnar, ættu að hugsa verklag sitt upp á nýtt.   

Samþætting er breytingaferli sem þarf að undirbúa vel og gefa tíma. 

Jafnframt þarf að yfirvinna hindranir sem birtast með ýmsu móti. Þátttakendur 

hafa skilning á þessu eðli breytinga og finnst jafnframt stjórnendur eiga að bera 

ábyrgð á því og taka af skarið og halda utan um þetta ferli. Eins og fram hefur 

komið hefur form samþættrar þjónustu þróast í áranna rás og tekið á sig ýmsar 

myndir (Evans o.fl., 2014). Að veita samþætta þjónustu felur í sér að skapa 

tengingu á milli stofnana og starfshópa sem sjá um að veita sama hópi 

þjónustu. Hvernig þetta er gert fer eftir markmiðum samþættingar. Stundum 

hefur sú leið verið farin að umbreyta stofnunum og skapa nýja samþætta 

starfsemi eins og hefur verið gert í Reykjavík (Berglind Magnúsdóttir, 2006). 

Á Akranesi var farin sú leið að skapa samstarf á milli heimahjúkrunar og 

félagsþjónustu með samningi um samstarf og þjónustu. Í samningnum komu 

fram markmið og leiðir ásamt sameiginlegnum verkefnalista 

(Akraneskaupstaður og Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 2008). Það er sama 
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hvert umfang samþættrar þjónustu er, stjórnendur leika þar mikilvægt hlutverk. 

Í áðurnefndu samþættingarverkefni frá Kanada (TC-CCAC) kom fram að 

stjórnendur þyrftu að búa yfir ákveðnum hæfileikum. Þar eru talin upp sex 

atriði sem öll einkenndu leiðtoga innan þessa verkefnis.  

1. Með því að ná fram sameiginlegum skilningi starfsfólks á flóknum og 

óljósum aðstæðum náðu þeir að byggja upp samstöðu og sameiginleg 

gildi.  

2. Þeir reyndu að skilja sjónarhorn annarra og skapa þeim „öruggar 

aðstæður“ til að eiga samskipti á opinskáan hátt. Þannig náðu þeir að 

byggja upp sterkari og traustari sambönd á meðal samstarfsaðila. 

3. Þeir beindu athyglinni að því að tryggja umönnun í samræmi við 

væntingar skjólstæðings og umönnunaraðilans en ekki 

þjónustuveitandans og stofnunarinnar. Á þennan hátt styrktu þeir 

samstarf innan teymisins. 

4. Með því að nota kerfislægan hugsunahátt greindu þeir vandamálin í 

heild sinni frekar en sem einangraðan atburð og á þann hátt stuðluðu 

þeir að lausnum sem ýttu undir meiri samþættingu innan 

heilbrigðiskerfisins. 

5. Þeir deildu völdum með því að hvetja starfsfólk til sjálfstæðis og eigna 

þeim heiðurinn. 

6. Þeir greindu þætti árangurs og mistaka og litu á þá sem tækifæri til að 

læra og þróast. Þannig var hægt að ná samfelldum framförum í áttina 

að samþættri þjónustu. 

(Evans o.fl. 2016). 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má álykta að þátttakendur hafi vilja til að 

auka samstarf á milli stofnana. Þeir deila svipuðum skoðunum og gildum um 

hlutverk sitt. Sýn þeirra á þjónustuna er einnig svipuð og eru þeir sammála um 

að bæta þurfi þjónustuna. Fram komu fleiri atriði á meðal þátttakenda sem 

stuðla fremur að sameiningu en sundrun.  

Þó að ekki sé búið að kanna hug notenda þjónustunnar eiga þeir sterkan hóp 

talsmanna. Á Suðurnesjum voru öldungar meðal þeirra fyrstu á Íslandi til að 

stofna svokallað öldungaráð. Með starfi sínu hefur öldungaráðið ýtt við 

umræðunni um öldurnarmál á Suðurnesjum, m.a. með því að kalla saman 

þjónustuveitendur og með blaðaskrifum. Meðal helstu baráttumála 

öldungaráðs er samþætting á heimahjúkrun og félagsþjónustu (Pressan, 2017). 
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Haustið 2016 samþykkti bæjarráð Reykjanesbæjar að unnin skuli 

framtíðarstefna í öldrunarmálum fyrir svæðið. Búið er að skipa í nefnd til að 

vinna að stefnunni og í apríl 2017 var haldið framtíðarþing um öldrunarmál. 

Það var í svokölluðum þjóðfundarstíl og stóð öllum bæjarbúum til boða að taka 

þátt í því.  

Kominn er jarðvegur til þess að auka samstarf á milli heimahjúkrunar og 

félagsþjónustunnar. Með framtíðarstefnu í öldrunarmálum mun Reykjanesbær 

ákveða hver stefna sveitarfélagsins verður í heimaþjónustu aldraðra. Í þessu 

verkefni komu fram vísbendingar um að bæta þyrfti þjónustu á kvöldin, veita 

sólarhringsþjónustu og að setja þyrfti fleira starfsfólk í morgunverkin. 

Jafnframt þarf að stuðla að samstarfi sem felur í sér samræður allra þátttakenda. 

Til að stuðla að meira samstarfi þurfa stjórnendur að setjast niður og skilgreina 

hvað samstarf felur í sér með því að gera verkferla, leiðbeiningar ásamt því að 

skilgreina hlutverk starfsfólks. Stuðla þarf að eflingu heimaþjónustu aldraðra 

með því að nýta þá þætti sem fyrir eru og að skapa starfsfólki sameiginlegan 

samstarfsvettvang (sjá mynd 6). Það er mikilvægt að fara hægt í sakirnar og 

vanda vinnubrögð vel með það í huga að breytingar taka tíma. Hægt er að nýta 

núverandi umhverfi með tilheyrandi stuðningskerfi og efla það með því að: 

1. Ræða notkun á RAI-upphafsmati. 

2. Skilgreina þjónustuþætti hvorrar starfsemi. 

3. Skilgreina markmið samstarfs með verkferlum og leiðbeiningum.  

4. Skapa starfsfólki sameiginlegan samstarfsvettvang byggðan á 

sameiginlegum tilgangi, gildum og reglum um þátttöku. 

5. Gefa samstarfi tækifæri til að þróast og hafa skilning á að breytingar 

taka tíma.  
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Takmarkanir rannsóknar 

Nokkrar takmarkanir eru á þessari rannsókn. Sú helsta er nálægð rannsakanda 

við umfjöllunarefnið. Rannsakandi reyndi að vinna á móti þessu með því að 

vera meðvitaður um mörkin á milli eigin skoðana og umfjöllun um 

niðurstöðurnar. Notuð voru viðtöl og samræður rýnihópa við gagnaöflun. Til 

að vinna á móti hagsmunaárekstrum voru fengnir aðstoðarmenn til þess að taka 

öll viðtölin. Rannsóknin var fámenn og viðtöl fóru einungis fram einu sinni. 

Aftur á móti var heildarþýði rannsóknarinnar fámennt þannig að sjónarhorn 

stórs hluta starfshópsins komu fram.  

Framtíðarrannsóknir 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram að starfsfólk bæði 

heimahjúkrunar og félagsþjónustu taldi að eldra fólk sem byggi heima hefði 

þröf fyrir þjónustu á kvöldin og nóttunni. Ekki hefur hugur notenda 

heimaþjónustu til lengri þjónustutíma verið kannaður. Því væri áhugavert að 

skoða afstöðu þeirra til þjónustunnar almennt og þar með talið til þjónustutíma. 

Félagsleg 
heima-
þjónusta

Heima-

hjúkrun

Samfélag byggt á 

 Tilgangi 

 Sameiginlegum 

gildum 

 Þátttökureglum  

Mynd 6. Samstarf heimaþjónustu 
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Jafnvel mætti skipuleggja samanburðarkönnun þar sem að staðan er tekin núna 

til að bera saman við stöðuna í framtíðinni ef að úr verður aukið samstarf á 

milli heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar. Niðurstöður þjónustukönnunar 

væri einnig hægt að nota til að draga upp mynd af þörfum notenda og 

fjölskyldum þeirra. Þær upplýsingar gætu gangast til að byggja upp samstarf 

líkt og gert var í Kanadíska samþættingarverkefninu (TC-CCAC) sem lýst var 

fyrr í kaflanum (Evans o.fl. 2016). 
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Viðauki A 

Samþykki fyrir rannókn frá 

félagsþjónustunni 

Ágæti viðtakandi 

Undirrituð er hjúkrunarfræðingur í heimhjúkrun á Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja. Rannsóknin „Samþætting á þjónustu við aldraða“ er hluti af 

lokaverkefni mínu til meistaranáms, M.S. gráðu í stjórnun innan 

heilbrigðisþjónustunnar við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinendur mínir eru 

Kristín Björnsdóttir hjúkrunarfræðingur og prófessor við Hjúkrunarfræðideild 

Háskóla Íslands og Þorbjörg Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur og lektor á 

Heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri. Aðstoðarmenn eru Andrea 

Klara Hauksdóttir, hjúkrunarfræðingur á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja með 

M.S. í stjórnun innan heilbrigðisþjónustunnar og Ingibjörg Steindórsdóttir 

hjúkrunarfræðingur og MBA frá Háskóla Íslands. 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir leyfi til að taka viðtöl við stjórnendur og 

yfirmenn öldrunarmála hjá Reykjanesbæ ásamt því að fá nokkra félagsliða og 

aðra starfsmenn heimaþjónustunnar til að taka þátt í rýnihópastarfi. 

Tilgangurinn rannsóknar: 

Öldrunarmál hafa mikið verið til umfjöllunar undanfarin misseri. Fjölgun er á 

öldruðum einstaklingum sem metnir eru í brýnni þörf fyrir hjúkrunarrými en 

vegna skorts komast hvergi. Fram hefur komið að sú þjónusta sem aldraðir 

njóta heima er oft brotakennd og hafa stjórnvöld kallað eftir aukinni 

samþættingu á þjónustu þeirra aðila sem hana veita. Ætlunin er að varpa ljósi 

á afstöðu starfsmanna til þeirrar heimaþjónustu sem aldraðir einstaklingar fá 

og reynslu af núverandi samstarfs milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu. 

Markmiðið er að finna leiðir til að auka samþættingu í heimaþjónustu sem 

aldraðir einstaklingar með skerta færni og getu njóta. 

Framkvæmd rannsóknarinnar: 

Rannsóknin er eigindleg og gögnum verður safnað með viðtölum við fólk með 

hefur reynslu og þekkingu á því að vinna við heimaþjónustu. Viðtöl munu taka 
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um það bil eina klukkustund og vinna rýnihópa 60-120 mínútur. Þar sem ég er 

of nátengd rannsóknarefninu, vegna stöðu minnar í heimahjúkrun, mun ég 

njóta aðstoðar frá Andreu Klöru Hauksdóttur og Ingibjargar Steindórsdóttur 

sem munu taka viðtölin og að stýra rýnihópum.  

Öllum þátttakendum verður gerð grein fyrir rannsókninni og þeir beðnir að 

veita samþykki sitt áður en rannsókn fer fram. Öll viðtöl eru hljóðrituð og síðan 

afrituð orðrétt. Upptökur af viðtölum og afrit verða geymdar í læstum 

skjalaskáp og á öðrum stað en samþykkisblöðin. Tölvuskjöl verða geymd á 

öruggum þjónum með aðgangsorði. Frumgöngum, ljósritum, hljóðupptökum 

og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar 

verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og 

geta hætt þátttöku hvenær sem er án nokkurra eftirmála eða skýringa.  

Kostir og ókostir við þátttöku: 

Ólíklegt er að fólk hafi beinan hag af því að taka þátt í rannsókninni en 

ókostirnir við þátttöku eru líka fáir. Þátttaka í þessari rannsókn getur valdið 

fólki svolitlum óþægindum, kannski sérstaklega að þetta tekur dálítinn tíma. 

Til að þessi óþægindi verði sem minnst mun ég leitast við að hafa fullt samráð 

við þátttakendur um hvenær og hvar viðtal fer fram. 

Akkur þátttakenda í rannsókninni felst í því að leggja sitt af mörkum til að auka 

við þekkingu á stöðu aldraðra sem þurfa á heimaþjónustu að halda og hvernig 

best er að huga að samstarfi á milli aðila sem sjá um að veita hana.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða notaðar til að vekja athygli á þeim þáttum 

sem viðmælendum eru efst í huga varðandi heimaþjónustu sem öldruðum 

stendur til boða og varpa ljósi á viðhorf og væntingar viðmælenda og til 

samstarfs á milli þeirra aðila sem að henni standa. Ekki er hægt að alhæfa út 

frá rannsókn sem þessari en niðurstöðurnar gefa mikilvægar vísbendingar og 

innsýn í málaflokkinn og leggja grundvöll að leiðum til úrbóta á þessu sviði. 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Margrét Blöndal 
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Viðauki B 

Samþykki fyrir rannsókn frá 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

Ágæti viðtakandi 

Undirrituð er hjúkrunarfræðingur í heimhjúkrun á Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja. Rannsóknin „Samþætting á þjónustu við aldraða“ er hluti af 

lokaverkefni mínu til meistaranáms, M.S. gráðu í stjórnun innan 

heilbrigðisþjónustunnar við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinendur mínir eru 

Kristín Björnsdóttir hjúkrunarfræðingur og prófessor við Hjúkrunarfræðideild 

Háskóla Íslands og Þorbjörg Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur og lektor á 

Heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri. Aðstoðarmenn eru Andrea 

Klara Hauksdóttir, hjúkrunarfræðingur á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja með 

M.S. í stjórnun innan heilbrigðisþjónustunnar og Ingibjörg Steindórsdóttir 

hjúkrunarfræðingur og MBA frá Háskóla Íslands. 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir leyfi til að taka viðtöl við stjórnendur og 

yfirmenn heimahjúkrunar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja ásamt því að fá 

nokkra sjúkraliða heimahjúkrunar til að taka þátt í rýnihópastarfi. 

Tilgangurinn rannsóknar: 

Öldrunarmál hafa mikið verið til umfjöllunar undanfarin misseri. Fjölgun er á 

öldruðum einstaklingum sem metnir eru í brýnni þörf fyrir hjúkrunarrými en 

vegna skorts komast hvergi. Fram hefur komið að sú þjónusta sem aldraðir 

njóta heima er oft brotakennd og hafa stjórnvöld kallað eftir aukinni 

samþættingu á þjónustu þeirra aðila sem hana veita. Ætlunin er að varpa ljósi 

á afstöðu starfsmanna til þeirrar heimaþjónustu sem aldraðir einstaklingar fá 

og reynslu af núverandi samstarfs milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu. 

Markmiðið er að finna leiðir til að auka samþættingu í heimaþjónustu sem 

aldraðir einstaklingar með skerta færni og getu njóta. 

Framkvæmd rannsóknarinnar: 

Rannsóknin er eigindleg og gögnum verður safnað með viðtölum við fólk með 

hefur reynslu og þekkingu á því að vinna við heimaþjónustu. Viðtöl munu taka 

um það bil eina klukkustund og vinna rýnihópa 60-120 mínútur. Þar sem ég er 
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of nátengd rannsóknarefninu, vegna stöðu minnar í heimahjúkrun, mun ég 

njóta aðstoðar frá Andreu Klöru Hauksdóttur og Ingibjargar Steindórsdóttur 

sem munu taka viðtölin og að stýra rýnihópum.  

Öllum þátttakendum verður gerð grein fyrir rannsókninni og þeir beðnir að 

veita samþykki sitt áður en rannsókn fer fram. Öll viðtöl eru hljóðrituð og síðan 

afrituð orðrétt. Upptökur af viðtölum og afrit verða geymdar í læstum 

skjalaskáp og á öðrum stað en samþykkisblöðin. Tölvuskjöl verða geymd á 

öruggum þjónum með aðgangsorði. Frumgöngum, ljósritum, hljóðupptökum 

og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar 

verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og 

geta hætt þátttöku hvenær sem er án nokkurra eftirmála eða skýringa.  

Kostir og ókostir við þátttöku: 

Ólíklegt er að fólk hafi beinan hag af því að taka þátt í rannsókninni en 

ókostirnir við þátttöku eru líka fáir. Þátttaka í þessari rannsókn getur valdið 

fólki svolitlum óþægindum, kannski sérstaklega að þetta tekur dálítinn tíma. 

Til að þessi óþægindi verði sem minnst mun ég leitast við að hafa fullt samráð 

við þátttakendur um hvenær og hvar viðtal fer fram. 

Akkur þátttakenda í rannsókninni felst í því að leggja sitt af mörkum til að auka 

við þekkingu á stöðu aldraðra sem þurfa á heimaþjónustu að halda og hvernig 

best er að huga að samstarfi á milli aðila sem sjá um að veita hana.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða notaðar til að vekja athygli á þeim þáttum 

sem viðmælendum eru efst í huga varðandi heimaþjónustu sem öldruðum 

stendur til boða og varpa ljósi á viðhorf og væntingar viðmælenda og til 

samstarfs á milli þeirra aðila sem að henni standa. Ekki er hægt að alhæfa út 

frá rannsókn sem þessari en niðurstöðurnar gefa mikilvægar vísbendingar og 

innsýn í málaflokkinn og leggja grundvöll að leiðum til úrbóta á þessu sviði. 

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Margrét Blöndal 

 



82 

 

 

 

 



83 

Viðauki C 

Viðtalsáætlun fyrir stjórnendur 

félagsþjónustu og heimahjúkrunar 

Ég mun skipta viðtalinu í tvennt og byrja á því að fá upplýsingar um hvernig 

störf þín snerta heimaþjónustu aldraðra og skoðun þinni á þeirri þjónustu. 

Seinni hluti samanstendur af spurningum sem snerta samstarf á milli 

heimahjúkrunar og félagsþjónustu. 

Tilgangurinn er að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig telja starfsmenn 

heimahjúkrunar og félagsþjónustu sveitarfélaga að árangursríkast sé að 

samþætta þá heimaþjónustu sem eldra fólk nýtur? 

Í fyrsta hlutanum leita ég eftir svörum um viðhorf viðmælenda til 

heimaþjónustu aldraðra. 

Í seinni hlutanum verður rætt um skoðanir viðmælenda á samstarfi og hvernig 

væri best að samþætta þjónustuna.   

Í upphafi þarf ég að fá grunnupplýsingar um stöðu og störf. Mig langar að 

minna þig á að þú getur sleppt því að svara spurningum og einnig hætt við 

viðtalið hvenær sem er án útskýringa. 

Hvaða stöðu gegnir þú hjá [nafn stofnunar/fyrirtækis]?  

Hver eru meginviðfangsefni þín í þeirri stöðu?  

Hvað hefurðu starfað lengi hjá [nafn stofnunar/fyrirtækis]? 

 

1.hluti – heimaþjónusta aldraðra 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá því hvernig þitt starf og reynsla snertir 

aldraða einstaklinga með skerta færni og getu og þurfa á aðstoð að 

halda heimavið? Hvert er þitt hlutverk. 

2. Finnst þér aldraðir einstaklingar á Suðurnesjum fá rétta 

heimaþjónustu, á réttum tíma á réttum stað? Dæmi þar sem hlutirnir 

ganga vel/illa. 

- Hvað telur þú að skipti aldraða einstaklinga sem búa við skerta 

færni og getu mestu máli? 

- Er t.d. einhver hópur aldraðra sem fær ekki fullnægjandi 

þjónustu? Hvaða hópur og á hvaða hátt? 

- Hvað gerir þú þegar þér finnst aldraðir einstaklingar ekki fá 

nægjanlega aðstoð heimavið? Er það nægjanlegt? 
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3. Er eitthvað sem þú getur gert betur til að styrkja heimaþjónustu 

aldraða einstaklinga með skerta færni og getu svo að þeir geti verið 

sem lengst heima?  

4. Hver telur þú að beri ábyrg á því að heimaþjónusta aldraðra sé 

fullnægjandi, hver finnst þér að eigi að hafa yfirumsjón með þessari 

þjónustu?   

5. Hver eru, að þinni hyggju, brýnustu úrlausnarefni fyrir aldraðra 

einstaklinga með skerta færni og getu sem búa heima við?  

6. Hvert leita aldraðir einstaklingar og/eða aðstandendur aðstoðar og 

hvernig finnst þér þeim ganga að fá hana? 

7. Hvað er það hjá stofnuninni þinni sem helst hamlar aðstoð við 

aldraða einstaklinga? 

2.hluti – samstarf  

1. Hvað veist þú um samþætta þjónustu? Þekkir þú til verkefna á sviði 

samþættrar þjónustu, dæmi? 

2. Hver er afstaða þín til aukinnar samþættingar á heimahjúkrun og 

félagsþjónustu/hefur þú trú á þessu? 

3. Hverjar eru hugmyndir þínar um samstarf á milli félagsþjónustu og 

heimahjúkrunar?  

- Hvernig myndir þú vilja að samstarfi væri háttað?  

- Hvað ýtir undir samstarf/hindrar samstarf? 

- Getur þú nefnt dæmi um gott/slæmt samstarf? 

4. Hverjum gagnast samstarf best? (einhver ákv. sjúklingahópur eða 

allir?) 

5. Geta stjórnendur stuðlað að auknu samstarfi á milli félagsþjónustu og 

heimahjúkrunar? 

6. Hvernig er stuðningi við starfsfólk háttað? (t.d. til að það geri sér 

grein fyrir hvort næg samfella er í þjónustunni, eru gæði 

þjónustunnar næg, leiðir til að bæta úr því, vettvang til að ræða mál 

sem koma upp við störf o.s.fr.) 

7. Hvernig finnst þér mikilvægt að hátta stuðningi við starfsfólk? Getur 

þú nefnt dæmi? 

8. Er eitthvað sem þú vilt að komi fram að lokum? 
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Bakgrunnsupplýsingar 

Kyn:  ________________________________________ 

Aldur:  _______________________________________ 

Starfsaldur:  ___________________________________  (ár, mánuðir) 

Staða/starfsheiti: ________________________________ 

 

 

Takk fyrir þátttökuna 
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Viðauki D 

Kynningabréf og samþykki fyrir þátttöku – 

viðtöl 

Heiti rannsóknar: Samþætting á heimaþjónustu fyrir aldraða – Sýn starfsfólks 
í heima-hjúkrun og félagsþjónustu á samþættingu heimaþjónustu fyrir eldra 
fólk í Reykjanesbæ. 

 

Ágæti viðtakandi 

Með þessu bréfi vil ég bjóða þér að taka þátt í rannsókn á heimaþjónustu fyrir 

aldraða og samstarfi milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu í Reykjanesbæ. 

Ég leita til þín þar sem ég tel að reynsla þín og þekking muni varpa ljósi á 

viðfangsefni rannsóknarinnar og spurningarnar sem þar eru settar fram. 

Rannsóknin er liður í meistaranámi mínu í Heilbrigðisvísindum við Háskólann 

á Akureyri og leiðbeinendur eru Dr. Kristín Björnsdóttir og Dr. Þorbjörg 

Jónsdóttir. 

Tilgangurinn rannsóknar: 

Öldrunarmál hafa mikið verið til umfjöllunar undanfarin misseri. Fram hefur 

komið að sú þjónusta sem aldraðir njóta heima er oft brotakennd og hafa 

stjórnvöld kallað eftir aukinni samþættingu á þjónustu þeirra aðila sem hana 

veita. Ætlunin með þessari rannsókn er að varpa ljósi á afstöðu starfsmanna 

til þeirrar heimaþjónustu sem aldraðir einstaklingar fá og reynslu af núverandi 

samstarfi milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu. Markmiðið er að finna leiðir 

til að auka samþættingu í heimaþjónustu sem aldraðir einstaklingar með 

skerta færni og getu njóta. 

Framkvæmd rannsóknarinnar: 

Rannsóknin er eigindleg og gögnum verður safnað með viðtölum við fólk sem 

starfar annað hvort við heimahjúkrun eða félagsþjónustu. Ef þú fellst á að taka 

þátt í rannsókninni verður tekið við þig viðtal sem stendur í um það bil eina 

klukkustund. Tilgangur með viðtalinu er að öðlast skilning á afstöðu þinni til 

samstarfs á milli þeirra aðila sem veita öldruðum heimaþjónustu. Við 

úrvinnslu gagna kemur nafn þitt hvergi fram né starfsvettvangur eða aðrar 

persónugreinanlegar upplýsingar. 
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Þar sem ég er tengd rannsóknarefninu vegna stöðu minnar í heimahjúkrun 

mun Andrea Klara Hauksdóttir hjúkrunarfræðings og M. S. í stjórnun frá 

Háskólanum á Akureyri sjá um viðtölin fyrir mig. Með þínu leyfi mun hún taka 

viðtalið upp á segulband en mun slökkva á tækinu óskir þú þess. Við úrvinnslu 

gagna kemur nafn þitt hvergi fram né starfsvettvangur eða aðrar 

persónugreinanlegar upplýsingar. Ég ásamt leiðbeinendum mínum munum 

hafa aðgang að þessum gögnum og verða þau geymd í læstri hirslu.  
Kostir og ókostir við þátttöku: 

Ólíklegt er að þú hafir beinan hag af því að taka þátt í rannsókninni en 

ókostirnir við þátttöku eru líka fáir. Til að þessi óþægindi verði sem minnst 

munum við leitast við að hafa fullt samráð við þig um hvenær og hvar viðtal 

fer fram, en það mun taka um eina klukkustund. 

Akkur þátttakenda í rannsókninni felst í því að leggja sitt af mörkum til að auka 

við þekkingu á stöðu aldraðra sem þurfa á heimaþjónustu að halda og hvernig 

best er að huga að samstarfi á milli aðila sem sjá um að veita hana. Ég vonast 

til að nýta niðurstöður rannsóknarinnar til að vekja athygli á þeim þáttum sem 

viðmælendum eru efst í huga varðandi heimaþjónustu sem öldruðum stendur 

til boða og varpa ljósi á viðhorf og væntingar viðmælenda til samstarfs á milli 

þeirra aðila sem að henni standa. Ekki er hægt að alhæfa út frá rannsókn sem 

þessari en niðurstöðurnar gefa mikilvægar vísbendingar og innsýn í 

málaflokkinn og leggja grundvöll að leiðum til úrbóta á þessu sviði. 

Það er þitt að velja: 

Þátttaka þín í rannsókninni er algjörlega þín ákvörðun og ef þú ákveður að 

taka þátt í henni, geturðu hætt við þátttöku hvenær sem er án nokkurra 

eftirmála eða skýringa. Ef þú hættir þátttöku í rannsókninni nota ég ekki 

upplýsingar úr viðtölum við þig án þíns leyfis. Ef þú veitir ekki það leyfi verður 

þeim upplýsingum eytt.  

Hljóðupptökur af viðtölunum og uppskriftir af þeim verða geymdar í læstum 

skjalaskáp. Tölvuskjöl verða geymd á öruggum þjónum með aðgangsorði. Til 

að viðhalda sem mestri nafnleynd verða allar upplýsingar geymdar á öruggum 

stað hjá forsvarsmanni rannsóknarinnar og allar rekjanlegar upplýsingar 

verða fjarlægðar. Að rannsókn lokinni verður öllum persónugreinandi 

gögnum eytt.   

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, Margrét Blöndal 
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Samþykki fyrir þátttöku í rannsókn 
 
Rannsankandi:  
Margrét Blöndal, hjúkrunarfræðingur og M.S. nemi við Háskólann á Akureyri. 
Garðavegi 7, 230 Reykjanesbæ. 
Vinnusími er 422-0600, GSM: 860-0153 og heimasími 421-1022. 
Tölvupóstur: margrétb@hss.is  

 
Ábyrgðamenn: 
Dr. Kristín Björnsdóttir, prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 
Eirberg, Eiríksgata 34, 101 Reykjavík. 
Vinnusími: 525-4978, GSM: 891-9198 og heimasími 553-82878. 
Tölvupóstur: kristinbj@hi.is  

 
Dr. Þorbjörg Jónsdóttir, lektor við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. 
Sólborg, 601 Akureyri. 
Vinnusími: 460 8477, GSM: 863 1667 og heimasími 461 2415. 
Tölvupóstur: torbj@unak.is 

  
Aðstoðarmenn: 
Andrea Klara Hauksdóttir, hjúkrunarfræðingur og M.S. í stjórnun frá  
Háskólanum á Akureyri.  
Tölvupóstur: andrea@hss.is  
 
Ingibjörg Steindórsdóttir, hjúkrunarfræðingur og MBA frá Háskóla Íslands. 
Tölvupóstur: ingibj@hss.is  
         

Ég fellst á að taka þátt í þessari rannsókn.    Já  Nei 

____________________  _________________ ________________ 
Undirskrift þátttakanda  Staður   Dagsetning 

 

_____________________ 
Undirskrift rannsakanda 
 
Ég tel að sá sem hér undirritar eyðublaðið skilji hvað felst í þessari rannsókn 
og samþykki af frjálsum vilja að taka þátt í henni. 

_________________________  ___________________ 
Undirskrift rannsakanda   Dagsetning 

mailto:margrétb@hss.is
mailto:kristinbj@hi.is
mailto:torbj@unak.is
mailto:andrea@hss.is
mailto:ingibj@hss.is
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Viðauki E 

Viðtalsrammi rýnihópar 

Tilgangurinn er að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig telja starfsmenn 

heimahjúkrunar og félagsþjónustu sveitarfélaga að árangursríkast sé að 

samþætta þá heimaþjónustu sem eldra fólk nýtur? 

Í fyrsta hlutanum leita ég eftir viðhorfum ykkar til heimaþjónustu aldraðra. 

Í seinni hlutanum leita ég eftir skoðunum á samstarfi og hvernig væri best að 

samþætta þjónustuna. 

Mig langar að minna þig á að þú getur sleppt því að svara spurningum og einnig 

hætt við viðtalið hvenær sem er án útskýringa. 

 

1.hluti – heimaþjónusta aldraðra 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá því hvernig þitt starf og reynsla snertir 

aldraða einstaklinga með skerta færni og getu og þurfa á aðstoð að 

halda heimavið? Hvert er þitt hlutverk. 

2. Finnst þér aldraðir einstaklingar á Suðurnesjum fá rétta 

heimaþjónustu, á réttum tíma á réttum stað? Dæmi þar sem hlutirnir 

ganga vel/illa. 

- Hvað telur þú að skipti aldraða einstaklinga sem búa við skerta 

færni og getu mestu máli? 

- Er t.d. einhver hópur aldraðra sem fær ekki fullnægjandi 

þjónustu? Hvaða hópur og á hvaða hátt? 

- Hvað gerir þú þegar þér finnst aldraðir einstaklingar ekki fá 

nægjanlega aðstoð heimavið? Er það nægjanlegt? 

3. Er eitthvað sem þú getur gert betur til að styrkja heimaþjónustu 

aldraða einstaklinga með skerta færni og getu svo að þeir geti verið 

sem lengst heima?  

4. Hver telur þú að beri ábyrg á því að heimaþjónusta aldraðra sé 

fullnægjandi, hver finnst þér að eigi að hafa yfirumsjón með þessari 

þjónustu?   

5. Hver eru, að þinni hyggju, brýnustu úrlausnarefni fyrir aldraðra 

einstaklinga með skerta færni og getu sem búa heima við?  
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6. Hvert leita aldraðir einstaklingar og/eða aðstandendur aðstoðar og 

hvernig finnst þér þeim ganga að fá hana? 

7. Hvað er það hjá stofnuninni þinni sem helst hamlar aðstoð við 

aldraða einstaklinga? 

2.hluti – samstarf  

1. Hvað veist þú um samþætta þjónustu? Þekkir þú til verkefna á sviði 

samþættrar þjónustu, dæmi? 

2. Hver er afstaða þín til aukinnar samþættingar á heimahjúkrun og 

félagsþjónustu/hefur þú trú á þessu? 

3. Hverjar eru hugmyndir þínar um samstarf á milli félagsþjónustu og 

heimahjúkrunar? Hér er verið að fiska eftir teymisvinnu og hvernig, er 

hún til staðar á milli stofnana á hvaða hátt og hvernig verður þú vör 

við það. 

- Hvernig myndir þú vilja að samstarfi væri háttað?  

- Hvað ýtir undir samstarf/hindrar samstarf? 

- Getur þú nefnt dæmi um gott/slæmt samstarf? 

4. Hverjum gagnast samstarf best? (einhver ákv. sjúklingahópur eða 

allir?) 

5. Hvernig stuðning finnst ykkur mikilvægt að fá (leiðbeiningar um 

framkvæmd verkefna og samskipti, aðstoð við að takast á við erfiðar 

aðstæður og tilfinningar, árekstrar við samstarfsfólk eða ættingja) og 

hvernig finnst ykkur mikilvægast að stuðningi við starfsfólk sé háttað 

við störf sín í heimahúsum?  (Hér er ég að hugsa um að fá svar við því 

hvort starfsfólki finnst það fá stuðning til að geta sinnt störfum við 

allskyns aðstæður úti í  samfélaginu, hvaða stuðning það fær og á 

hvaða hátt mikilvægt er að styðja við bakið á starfsfólki. T.d. 

reglulegir viðrunarfundir, fræðsla, stuðningur úti í bæ ef eitthvað 

kemur uppá.) 

6. Er eitthvað sem þú vilt að komi fram að lokum? 

Bakgrunnsupplýsingar 

Kyn:  ________________________________________ 

Aldur:  _______________________________________ 

Starfsaldur:  ___________________________________  (ár, mánuðir) 

Staða/starfsheiti: ________________________________ 

 

Takk fyrir þátttökuna 
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Viðauki F 

Kynningabréf og samþykki fyrir þátttöku, 

rýnihópar 

 

Heiti rannsóknar: Samþætting á heimaþjónustu fyrir aldraða – Sýn starfsfólks 
í heima-hjúkrun og félagsþjónustu á samþættingu heimaþjónustu fyrir eldra 
fólk í Reykjanesbæ. 

 

Ágæti viðtakandi 

Með þessu bréfi vil ég bjóða þér að taka þátt í rannsókn á heimaþjónustu fyrir 

aldraða og samstarfi milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu í Reykjanesbæ. 

Ég leita til þín þar sem ég tel að reynsla þín og þekking muni varpa ljósi á 

viðfangsefni rannsóknarinnar og spurningarnar sem þar eru settar fram. 

Rannsóknin er liður í meistaranámi mínu í Heilbrigðisvísindum við Háskólann 

á Akureyri og leiðbeinendur eru Dr. Kristín Björnsdóttir og Dr. Þorbjörg 

Jónsdóttir. 

Tilgangurinn rannsóknar: 

Öldrunarmál hafa mikið verið til umfjöllunar undanfarin misseri. Fram hefur 

komið að sú þjónusta sem aldraðir njóta heima er oft brotakennd og hafa 

stjórnvöld kallað eftir aukinni samþættingu á þjónustu þeirra aðila sem hana 

veita. Ætlunin með þessari rannsókn er að varpa ljósi á afstöðu starfsmanna 

til þeirrar heimaþjónustu sem aldraðir einstaklingar fá og reynslu af núverandi 

samstarfi milli heimahjúkrunar og félagsþjónustu. Markmiðið er að finna leiðir 

til að auka samþættingu í heimaþjónustu sem aldraðir einstaklingar með 

skerta færni og getu njóta. 

Framkvæmd rannsóknarinnar: 

Rannsóknin er eigindleg og gögnum verður safnað með viðtölum við fólk sem 

starfar annað hvort við heimahjúkrun eða félagsþjónustu. Ef þú samþykkir að 

taka þátt í rannsókninni þá felst þátttaka þín rýnihópavinnu sem tekur um það 

bil 60-120 mínútur. Þátttakendur rýnihópa verða á bilinu 5-7 og allt 

einstaklingar með svipaðan bakgrunn og reynslu. Tilgangur með vinnu 

rýnihópa er að öðlast skilning á afstöðu þátttakenda til samstarfs á milli þeirra 

aðila sem veita öldruðum heimaþjónustu. Þar sem ég er tengd 
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rannsóknarefninu vegna stöðu minnar í heimahjúkrun mun Ingibjörg 

Steindórsdóttir hjúkrunarfræðingur og MBA frá Háskóla Íslands sjá um að 

leiða umræður rýnihópa. Með þínu leyfi mun hún taka umræðuna upp á 

segulband en mun slökkva á tækinu óskir þú þess. Við úrvinnslu gagna kemur 

nafn þitt hvergi fram né starfsvettvangur eða aðrar persónugreinanlegar 

upplýsingar. Ég ásamt leiðbeinendum mínum munum hafa aðgang að þessum 

gögnum og verða þau geymd í læstri hirslu.  

Kostir og ókostir við þátttöku: 

Ólíklegt er að þú hafir beinan hag af því að taka þátt í rannsókninni en 

ókostirnir við þátttöku eru líka fáir. Samtalið í rýnihópnum tekur um eina 

klukkustund og við munum hafa samráð við þig um hvenær og hvar viðtal fer 

fram. 

Akkur þátttakenda í rannsókninni felst í því að leggja sitt af mörkum til að auka 

við þekkingu á stöðu aldraðra sem þurfa á heimaþjónustu að halda og hvernig 

best er að huga að samstarfi á milli aðila sem sjá um að veita hana. Ég mun 

nýta niðurstöður rannsóknarinnar til að vekja athygli á þeim þáttum sem 

viðmælendum eru efst í huga varðandi heimaþjónustu sem öldruðum stendur 

til boða. Ekki er hægt að alhæfa út frá rannsókn sem þessari en 

niðurstöðurnar gefa mikilvægar vísbendingar og innsýn í málaflokkinn og 

leggja grundvöll að leiðum til úrbóta á þessu sviði. 

Það er þitt að velja: 

Þátttaka þín í rannsókninni er algjörlega þín ákvörðun. Ef þú ákveður að taka 

þátt getur þú hætt við þátttöku hvenær sem er án nokkurra eftirmála eða 

skýringa. Ef þú hættir þátttöku í rannsókninni nota ég ekki upplýsingar úr 

viðtölum við þig án þíns leyfis. Ef þú veitir ekki leyfi verður öllum upplýsingum 

frá þér eytt.  

Allar rekjanlegar upplýsingar verða fjarlægðar úr hljóðupptökum af 

viðtölunum og uppskriftir af þeim verða geymdar í læstum skjalaskáp hjá 

forsvarsmanni rannsóknarinnar. Tölvuskjöl verða geymd á öruggum þjónum 

með aðgangsorði. Að rannsókn lokinni verður öllum gögnum eytt.   

 

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir,  

Margrét Blöndal 
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Samþykki fyrir þátttöku í rannsókn 
 
Rannsankandi:  
Margrét Blöndal, hjúkrunarfræðingur og M.S. nemi við Háskólann á Akureyri. 
Garðavegi 7, 230 Reykjanesbæ. 
Vinnusími er 422-0600, GSM: 860-0153 og heimasími 421-1022. 
Tölvupóstur: margretb@hss.is  

 
Ábyrgðamenn: 
Dr. Kristín Björnsdóttir, prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 
Eirberg, Eiríksgata 34, 101 Reykjavík. 
Vinnusími er 525-4978, GSM: 891-9198 og heimasími 553-82878. 
Tölvupóstur: kristinbj@hi.is  

 
Dr. Þorbjörg Jónsdóttir, lektor við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. 
Sólborg, 601 Akureyri. 
Vinnusími: 460 8477, GSM: 863 1667 og heimasími 461 2415. 
Tölvupóstur: torbj@unak.is 

  
Aðstoðarmenn: 
Andrea Klara Hauksdóttir, hjúkrunarfræðingur og M.S. í stjórnun frá 
Háskólanum á Akureyri.  
Tölvupóstur: andrea@hss.is  

 
Ingibjörg Steindórsdóttir, hjúkrunarfræðingur og MBA frá Háskóla Íslands. 
Tölvupóstur: ingibj@hss.is  
 

Ég fellst á að taka þátt í þessari rannsókn.   Já  Nei 

___________________  __________________ ________________ 
Undirskrift þátttakanda  Staður   Dagsetning 
 

___________________ 
Undirskrift rannsakanda 

Ég tel að sá sem hér undirritar eyðublaðið skilji hvað felst í þessari rannsókn 
og samþykki af frjálsum vilja að taka þátt í henni. 

 
_________________________  ___________________ 
Undirskrift rannsakanda   Dagsetning 

mailto:margretb@hss.is
mailto:kristinbj@hi.is
mailto:torbj@unak.is
mailto:andrea@hss.is
mailto:ingibj@hss.is
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Viðauki G  

Greiningarammi viðtöl  
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Viðauki H 

Greiningarammi rýnihópa 

Hvað telur þú að skipti aldraða sem eru heima mestu máli 

Rýnihópur 1 Rýnihópur 2 

 það skiptir oft miklu bara þetta innlit þó 

svo við séum ekki að gera neitt. Bara að 

vita að einhver komi sé að hugsa til okkar 

t.d. tvisvar á dag. 

 hún var alveg farin yfir um á taugum að 

bíða 

 eins og fólk sé ánægðara með okkur því 

við komum frá sjúkrahúsinu allir 

sammála, 

 

 Það er margir of lengi heima, það er bara 

svoleiðis svona oft langt leidd, já allir 

sammála… 

 númer eitt tvö og þrjú að þau hafi 

öryggistilfinningu kannski eins og er verið 

að gera kannski heimahjúkrun tvisvar á dag 

svo kannski við inn á milli að þau hafi 

svona visst öryggi  

 öryggishnappur hann er náttúrulega alveg 

stórsniðugt 

Hvar þarf að bæta heimaþjónustu aldraðra 

Rýnihópur 1 
Rýnihópur 2 

 svolítið svona tímahrak hjá okkur 

 viðveruna við komum erum stutt, höfum 

ekki tíma til að vera lengi  

 fólk vill oftar böðun sem að við getum 

ekki boðið 

 fólk sem kemst ekki inn á 

hjúkrunarheimili fólk sem er orðið 

óöruggt, fólk sem þyrfti oftar innlit og 

annað 

 kannski einhver sem er með mikinn 

félagslegan vanda og þyrfti meiri viðveru  

 við erum að hendast á milli í hús til þess 

að sjá til þess að fólkið sé klætt svo það 

komist í bíl á morgnana það er voða gott 

ef einhver annar myndi gera það. Það 

mættu alveg vera fleiri ferðir í bílana t.d. 

kl.11 vekja alla mér finnst það eiginlega 

bara frekt já það mætti nú teygja þetta 

mér finnst bara að það komi fyrir matinn 

hádegismatinn. 

 mér finnst vanta við félagsþjónustuna og 

samvinnuna það eru þessi þrif það er bara 

ótrúlegt sumir þurfa náttúrulega alveg 

eins og við þurfum að baða suma tvisvar í 

viku eða einu sinni á dag eða hvernig það 

er þá þarf náttúrulega að þrífa hjá sumum 

einu sinni í viku, mikið oftar, alla vega 

einu sinni í viku, það er bara misjafnt. Já. 

 já matur í ísskáp ónýtur og svona vantar 

svona eftirlit það er kannski betra að það 

 Eins og kom fram með veikindin þá eru þau 

ekkert að tala við sína nánustu þ.a.l. er 

heimahjúkrun oft að koma mikið seinna inn 

í hlutina jafnvel töluvert seinna en hefði 

mátt vera þá erum við búnar að hlusta á þau 

svo reynum við að ef okkur lýst illa á 

viðkomandi að koma því áleiðis að þá er 

hringt í ættingjana og farið út í það að fá 

heimahjúkrun eða fá einhvern til að kíkja á 

þá er það oft eftir að viðkomandi er orðinn 

mjög veikur, hann vill ekkert kvarta nema 

við okkur ef hann treystir sér í það að segja 

okkur frá þá er heimahjúkrun að koma 

mikið seinna inn þó þeir hafi þurft á því að 

halda lengi vel eins og að baða sig og með 

ýmislegt sem þau eru hætt að geta gert 

orðið sjálf hefur þar að leiðandi verið heima 

beðið eftir að einhver komið svo þau geta 

farið í sturtu og svona.  

 sumum vantar að þeim sé gert kleift að búa 

bara heima 

 Aðstandendur mættu kannski koma betur 

inn í hjálpa meira eða gera meira. Það er 

ekkert sem við stjórnun, nei allir sammál. 

 Fyrst og fremst alzheimer já allir sammála,  

 kannski kallmenn líka fer eftir því hvernig 

fjölskyldan er  

 Það er allt í lagi að skoða það að nú er 

vinnutíminn frá 9-16-17 allt í lagi að skoða 

það ef það eru einhverjir sem þyrftu innlit 
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komi einhver annar að en ættingi, 

aðstandendur eru oft svo bara erfiðir við 

ættingja heldur en við okkur 

seinni partinn. Af hverju ekki. það er nú 

bara nógu illa mannað þetta. 

 

Hvernig má bæta þjónustuna 

Rýnihópur 1  Rýnihópur 2 

 Jú jú auka við mannskapinn okkar. 

 Það vantar viðveruna við komum erum 

stutt, höfum ekki tíma til að vera lengi 

það er það sem að vantar svo mikið að 

það sé einhver sem hefur tíma við erum 

stutt.  

 fólk sem þyrfti oftar innlit og annað já 

meiri aðstoð en við kannski getum ...við 

getum ekki verið á þessum tíma úti við 

erum að koma svo mörgum í bíla hér og 

lyfjagjafir. 

 á ég myndi vilja með bílana og annað við 

erum að hendast á milli í hús til þess að 

sjá til þess að fólkið sé klætt svo það 

komist í bíl á morgnana það er voða gott 

ef einhver annar myndi gera það. Það 

mættu alveg vera fleiri ferðir í bílana  

 Nei við höfum ósköp lítið um þetta að 

segja okkur er bara sagt við erum 

eiginlega núna í vandræðum við höfum 

getað sagt að við ráðum ekki við þetta og 

fólk verður bara að fara í seinni bílinn.  

 hlaupum hraðar það er samt alltaf fullt í 

seinni bílinn.  

 ...þegar fólk er orðið svona langt leitt þá 

er þetta orðið fólk sem þarf umönnun 

allan sólarhringinn og eftirlit af því að 

svona langt leiddur alzheimer sjúklingur 

 Við látum okkar yfirmenn vita þeir hafa 

þá yfirleitt samband við heimahjúkrun ef 

það er eitthvað þannig stundum er það 

ekki nóg en reynt stundum er viðkomandi 

farinn inn ef það er hægt að leggja hann 

inn í hvíldarinnlögn til þess að létta. 

 ..þegar fólk er svona langt leitt þá þyrfti 

mér þurfa einhvern sem kemur inn 

kannski fyrir nóttina sjá um að fólkið fari 

á klósettið að það hátti sig, sofi kannski 

ekki í buxunum og öllu búið að gera í sig 

að það sé séð um að koma fólki kannski í 

svefn og úr fötum og tryggja að það sé… 

 Það er örugglega mjög brýn þörf fyrir það 

það er alveg, sumir eiga mjög erfitt með 

að hátta sig og bara komast upp í rúm 

þannig að það væri eitthvað sem yrði 

mikið notað sko. 

hvernig telja þátttakendur að árangursríkast sé að samþætta 

Rýnihópur 1 Rýnihópur 2 

 það væri kannski best að þetta væri allt 

undir einu þaki  

 Kannski bara í sama húsi að allt undir 

heimahjúkrun. Að það væri meira flæði á 

milli það gerist náttúrulega helst ef allt er 

á sama stað þá er auðveldara  

 það yrði að vera þannig já að allir séu 

upplýstir  

 jú er ekki hægt að vera með á sitthvorum 

staðnum, þær eru nú alveg í 

símasambandi, þær eru alveg með 

eitthvað samstarf,  

 Það yrði ekki jafn samþætt þótt við 

færum yfir það er verið að taka 

sjúkraþjálfara með í heimsókn skoða 

heimilisaðstæður og svona það væri 

kannski ekki hægt að kippa í spottana ef 

þetta væri Reykjanesbær  

 Það vantar alveg samskipti á milli ef allir 

kæmu frá einu húsi ef það væri allt undir 

einu þaki þá værri skárra þá eru allir með 

sömu upplýsingar við höfum ekki sömu 

upplýsingar og þær 
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 erum í spretti út af böðum og lyfin, fá þá 

fleiri þar þá meiri tíma… 

Leiðir til að auka samstarf og samþættingu 

Rýnihópur 1 Rýnihópur 2 

 en svona innlit og heimsóknir, þessi 

viðvera sem við getum ekki boðið já þær 

geta þá bara verið í tengslum við okkur  

 Þær voru alltaf á einhverjum fundum 

svona saman já það er ennþá það eru 

mörg ár síðan það voru svona fundir með 

þeim það voru fundir með þeim. Það var 

ótrúlega gott stundum.  

 þyrftu að vera meiri svona samvinna 

umræðuhópa að við hittumst og 

spjölluðum um einstaklingana… 

 ..já þær sem eru að þrífa þær sjá helling 

sem fer framhjá okkur og þetta mætti 

alveg vera og yrði bara fínt örugglega og 

svona skilvirkara og árangursríkt, 

pottþétt. 

 Mér finnst þetta meira svona 

samvinnuverkefni og kannski það sem 

mætti vera öflugra er upplýsinga flæðið á 

milli okkar og heimahjúkrun. Ja allir 

sammála góður punktur  

 já það sem að ég hef stungið upp á er fundur 

einu sinni í viku hálfsmánaðar með 

heimahjúkrun… 

 nei bara einhver ein sem að gæti verið í 

forsvari fyrir heimahjúkrun og sko að koma 

upplýsingum áfram því að það er svo erfitt 

fyrir okkur að koma inn á heimili þar sem 

að fólk er svona fársjúkt og við höfum ekki 

hugmynd um það og sumir eru bara mjög 

langt gengnir og líka  

 bara yfirmenn, jájá allir sammála, 

 svo væri voða gott fyrir okkur að vita hvað 

væri í gangi á hverju stað 

hvernig telja þátttakendur að árangursríkast sé að samþætta - helstu hindranir 

Rýnihópur 1  Rýnihópur 2 

 þarf að vera til peningur 

 Vantar mannskap 

 Ef veikindi þá fær fólk ekki þrif í mánuð 

 það fer svolítill tími í að leita að þessu fólki 

því að það vantar upplýsingaflæði 

skoðun/lýsing/þekking á samstarfi 

Rýnihópur 1  Rýnihópur 2 

 ég vil ekki eiga það á hættu að 

félagsþjónustan komi inn í allt okkar starf 

og við bara missum vinnuna 

 Mér finnst það að sjálfsögðu á þetta að vera 

samvinna. 

 Þær hittast einu sinni í mánuði. En við erum 

ekkert núna, já ég er að segja það var 

þannig fyrir svona tíu árum síðan. 

 Já að því að auðvitað þyrftu þetta að vera 

við líka þetta eru ekki hjúkrunarfræðingar 

fara ekki inní hús í fleiri mánuði 

 ..já þær sem eru að þrífa þær sjá helling sem 

fer framhjá okkur og þetta mætti alveg vera 

og yrði bara fínt örugglega og svona 

skilvirkara og árangursríkt, pottþétt. 

 Ég veit ekki hvort þær eru á fundi einu sinni 

í viku eða mánuði. Ég hef bara ekki heyrt 

það jújú þær fara á fundi jájá. 

 Ég man nefnilega hérna einu sinni þá var 

þetta mjög bara hérna stelpur þar þess 

 við eigum að hringja í yfirmanninn já og 

þeir taka málið svo í sínar hendur  

 það er í okkar verklagi að við mig minnir 

samt að við höfum ekki leyfi til að hringja í 

ykkur  

 það hefur bara alltaf verið svona, um leið og 

við segjum að það er eitthvað að þessu 

heimili hérna og látum yfirmenn vita hún 

myndi hringja í heimahjúkrun og segja getið 

þið ekki komið þarna við það er eitthvað að  

 að er ekki beinlínis nein samþætting, þetta 

eru tveir við komum frá tveimur ólíkum 

stöðum eða sitt hvorum staðnum það er 

voðalega lítið þarna á milli það eru mörg 

heimili bæði með okkur og þau en það eru 

engin samskipti þarna á milli  

 við lendum ítrekað í því að fólkið okkar er 

komið inn á spítalann hugsamlega dáið og 

við erum ekki látnar vita þær vita allt svona 

því þetta er allt í sjúkrahústölvunni þær vita 
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eitthvað er eitthvað með þennan en ég hef 

ekki orðið vör við það lengi.  

 við höfum alveg gert það að þegar við 

komum þá kemur hún með við tökum 

manneskjuna í bað á meðan hún tekur af 

rúminu og svo komum við úr baðinu þá 

er allt orðið hreint  

 Það er bara jákvætt að vera með 

samvinnu. Jájájájá og bara nauðsynlegt. 

Já . Þau þrífa á þessum degi og við 

komum hinn daginn til þess að uppá að 

það sé að koma oftar einhver inn á 

heimilið. Við tala saman. Frábært að hafa 

samvinnu 

 Ég held að það sé með þjónustuna eins og 

núna eins og þær sem voru að versla inn 

fyrir fólkið þær eru komnar núna í 

viðveru hjá fólki hjá bara aðila sem er 

bara veikur, sem er mikið veikur. 

 okkar menntun og okkar starf við verðum 

að passa uppá það, það er allt í lagi með 

að hjálpa fólki og gera tilbúið og bíða 

með því það er allt annað 

 það er bara allt jajaja við tölum saman hef 

enga slæma reynslu við hringjum bara 

þær alveg hringja og við í þær ef það eru 

einhverjar breytingar, þær eru mjög 

duglegar að hringja í okkur, í sambandi 

við lyf og annað ef vantar lyf og lækni, 

þær láta vita um leið. 

náttúrulega nákvæmlega með hvern einasta 

kúnna margir hverjir má örugglega segja að 

vel flestir með heimahjúkrun séu með 

heimaþjónustu svona það helst svolítið í 

hendur.  

 við vitum ekki hvað er í gangi svo hefur 

fólk kannski dáið eftir eitthvað en mér 

fannst það svo hress og þá veit maður ekki 

hún var með krabbamein en hversu langt 

gengið það er mér finnst þetta svolítið vont 

að útskýra hvernig aðstæður þú ert að 

koma… 

 Það er ekkert flæði í dag þær þurfa að hafa 

fyrir því að leitast eftir því hringja niður 

eftir... 

 ég held að heimahjúkrun sé ekki að sækjast 

eftir neinum upplýsingum frá okkur, við 

náttúrulega höfum ekki hugmynd um það  

 ég að hitta heimahjúkrun hér á göngunum 

og var að leita mér upplýsinga hvort þetta 

væru veikindin eða hvort þetta væri út af 

lyfjum eða þú veist manni líður svo illa 

þegar maður veit ekki hvað er í gangi þótt 

maður viti náttúrulega mikil veikindi og 

mikil versnun en kannski þú veist hver er 

ástæðan fyrir akkúrat þessu er það veikindin 

eða er það eitthvað annað. 

 ég hef líka lent í þessu þá hafa þær ekki 

vitað fyrr en kvöldið áður, þær vita það 

kannski ekkert þetta er ekkert þeim að 

kenna en þetta er rosalega óþægilegt, 

Hlutverk 

Rýnihópur 1  Rýnihópur 2 

 Maður reynir bara að létta þeim lífið og 

sinna því sem þarf að gera 

 við erum alltaf að horfa á fólkið upp og 

niður og erum að meta um leið erum að 

skanna við erum að meta í baðinu og erum 

með miklu betri tengingu við sjúkrahúsið 

og lækna og hjúkkurnar og við látum vita 

hvenær fólk þarf að koma í hvíldarinnlögn 

þú veist maður er alltaf eða það er eitthvað 

sem við rekum augun í eða eitthvað… 

 tilfinningin mín er oft sú að mér finnst við 

vera ótrúlega flottar, flottur hópur og 

stöndum okkur vel í öllu 

 

 Fara inn á heimilin og þrífa, og svo er 

félagsþátturinn mjög mikilvægur, mitt 

hlutverk er að fara inn á heimili og fara með 

þau inn í búð að versla  

 Ég hef verið þar sem mikil veikindi eru þá 

hef ég verið þar til aðstoðar. Eins og núna 

hef ég verið í verkefni að hugsa um 

einstakling sem er mikið veikur og þarf 

aðstoð í nokkra klukkutíma á dag. Ég er til 

aðstoðar þar sem að einstaklingurinn getur 

ekkert gert sjálfur. 

 Ég fer bara inn á heimili að þrífa og sjalla 

við fólk. 

 erum við alltaf að reyna að fá fólk til þess 

að vinna með okkur ef það er hægt. Það 

gengur misvel.  

 


