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Útdráttur 

Í ritgerð þessari, sem er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, eru 

málefni eldri borgara á Íslandi tekin til skoðunar. Undanfarna áratugi hefur eldri borgurum 

á Íslandi og í öðrum vestrænum ríkjum fjölgað. Einnig hefur samsetning mannfjöldans 

breyst í þá veru að hlutfall þeirra sem eldri eru hefur hækkað og ber spám saman um að 

þessi þróun komi til með að halda áfram. Fjallað er um aðbúnað eldri borgara og upplifun 

þeirra á högum sínum og líðan. Markmiðið er að skoða hverjar eru helstu áskoranir í 

málaflokknum næstu áratugina og hvar helstu tækifæri til að mæta þeim áskorunum 

liggja. Mikilvæg heimild við vinnslu ritgerðarinnar var könnun velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytisins og Landssambands eldri borgara (2017) um 

hagi og líðan eldri borgara á Íslandi árið 2016. Helstu niðurstöður eru þær að við þróun 

öldrunarþjónustu er mikilvægt að unnið sé að bættri samþættingu þjónustukerfa. 

Félagsráðgjafar eru í lykilstöðu og gegna veigamiklu þjónustuhlutverki í þeim 

samfélagslega aðkallandi verkefnum sem fram undan eru við að mæta þörfum eldri 

borgara. Því ættu þjónustukerfin að hafa á að skipa vel þjálfuðum félagsráðgjöfum sem 

koma að þjónustunni og skipulagi hennar, hvort heldur er í stjórnsýslunni eða á vettvangi.  
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Formáli 

Vinna við þessa ritgerð sem er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands hefur verið einkar ánægjuleg en jafnframt krefjandi. Ég er þakklát fyrir að 

hafa fengið tækifæri til að kynna mér betur málefni eldri borgara á Íslandi og dýpka þannig 

þekkingu mína á málasviðinu. Öll þekkjum við einhvern úr hópi eldri borgara og mörg 

okkar eiga dýrmætar minningar úr æsku þar sem við nutum góðrar leiðsagnar og samveru 

við eldri kynslóðir, eins og ömmur og afa.  

Sem barn og unglingur var ég þeirrar gæfu aðnjótandi að eiga bestu ömmu í heimi, 

hana Rósu Guðrúnu Stefánsdóttur, en hún lést úr Alzheimer sjúkdómnum 80 ára að aldri 

árið 2005. Auk Rósu ömmu er móðir mín, Sóley Benna Guðmundsdóttur, sem nú tilheyrir 

hópi (h)eldri borgara, mér afar mikilvæg og kær. Í lífi mínu hef ég leitast við að hafa Rósa 

ömmu sem fyrirmynd en ritgerðina tileinka ég þessum tveimur konum, ömmu Rósu og 

mömmu. 

Ég þakka fjölskyldu minni, eiginmanni mínum, Stefáni og börnum okkar fyrir ómælda 

þolinmæði og skilning á námsáráttu minni. Einnig vil ég nefna móður mína sem alltaf 

hefur verið reiðubúin, í blíðu og stríðu, til að létta undir með okkur. Margir aðrir eru 

ónefndir en hér skal látið staðar numið. 
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1 Inngangur 

Í þessu verkefni er fjallað um stöðu eldri borgara á Íslandi. Undanfarna áratugi hefur fjölgað í 

hópi aldraðra (Hagstofa Íslands, 2016-b) og fyrirséð að sú þróun haldi áfram og samhliða henni 

muni hlutfall aldraðra af heildarmannfjölda landsins hækka (Hagstofa Íslands, 2016-a). Þá er 

einnig mikilvægt að hafa í huga að innflytjendum meðal eldri borgara kemur til með að fjölga 

á komandi árum og áratugum. Ýmsir hafa velt því fyrir sér hvaða afleiðingar fjölgun eldri 

borgara og hærra hlutfall þeirra kunni að hafa og hvernig unnt sé að bregðast við. Afar 

mikilvægt er að opinber stefnumótun í málaflokknum taki mið af þeim staðreyndum en einnig 

og ekki síður af því að gera má ráð fyrir fjölbreyttari þörfum og nálgun í þjónustu við hópinn 

með fjölgun innflytjenda. 

Til að skoða hvernig megi koma betur til móts við þarfir eldri borgara og auka gæði 

þjónustunnar er í þessari ritgerð leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvernig er búið að eldri borgurum á Íslandi? Hverjar eru helstu áskoranirnar og hvar liggja 

helstu tækifærin í málaflokknum? Aflað var fjölbreyttra heimilda til að leita svara við þessum 

spurningum. Mikilvægt gagn var skýrsla sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann fyrir 

velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og Landssamband eldri borgara í árslok 

2016, Greining á högum og líðan aldraðra á Íslandi 2016 (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

velferðarráðuneytið og Landssamband eldri borgara, 2017). Skýrslan er byggð á niðurstöðum 

sjálfsmatskönnunar meðal eldri borgara þar sem hópurinn er spurður um ýmsa þætti er varða 

mat á eigin heilsu, líðan og lífskjörum. Könnunin hefur farið fram þrisvar áður, árin 1999, 2006 

og 2012 og gefa niðurstöður dýrmætar upplýsingar um hagi og líðan eldri borgara hér á landi. 

Auk þessarar rannsóknar var stuðst við ýmislegt fræðilegt efni; bækur, greinar og önnur 

fræðirit, lagabálka, opinberar skýrslur og önnur gögn og efni af vefsíðum viðurkenndra aðila.  

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í öðrum kafla hennar er viðfangsefnið skilgreint og afmarkað 

út frá fræðilegri nálgun. Gerð er grein fyrir helstu hugtökum og fjallað um þróun 

öldrunarfræðinnar. Greint er frá mismunandi sjónarhornum á öldrun og þeim kenningum sem 

helst hafa haft áhrif á málaflokkinn. Í lok kaflans er gerð grein fyrir rannsóknum og stöðu 

þekkingar á nokkrum atriðum sem ber að hafa í huga þegar kemur að mótun og þróun 

þjónustu fyrir aldraða og sem skipta miklu máli fyrir lífsgæði hópsins. Í þriðja kafla 

ritgerðarinnar er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum könnunar velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytisins og Landssambands eldri borgara (2017) og rýnt í 
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þær með það fyrir augum að greina þætti sem þarfnast úrbóta. Í fjórða kafla er rætt um 

hvernig bregðast megi við niðurstöðum könnunarinnar og fjallað um leiðir til úrbóta. Í fimmta 

og síðasta kafla ritgerðarinnar má finna örstutta samantekt á efni hennar og þar er einnig 

leitast við að draga saman svör við þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. 
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2 Fræðilegt sjónarhorn á viðfangsefnið 

2.1 Eldri borgarar 

Aldur er að vissu leyti afstætt hugtak og því liggur ekki í augum uppi til hvaða aldurshóps 

umfjöllunin nær þegar verið er að fjalla um málefni eldri borgara. Misjafnt er við hvaða aldur 

fólk upplifir sig gamalt en þeir þættir sem hafa áhrif á þá upplifun geta til dæmis bæði tengst 

heilsu viðkomandi og umhverfi hans og menningu (Beckett og Taylor, 2016). Efnahags- og 

framfarastofnunin, OECD, skilgreinir eldri borgara þá sem náð hafa 65 ára aldri (OECD, e.d.) og 

miðar Hagstofa Íslands við þessi skilgreiningu í gögnum sínum (Hagstofa Íslands, 2016-a) en 

samkvæmt íslenskum lögum þá teljast 67 ára og eldri einstaklingar til eldri borgara (Lög um 

málefni aldraðra nr. 125/1999).  

Miðað við skilgreiningu Hagstofunnar á aldurshópnum eru eldri borgarar á Íslandi nú 

14,2% þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Í vestrænum ríkjum hefur hlutfall aldraðra af 

heildarmannfjölda hækkað undanfarna áratugi og samkvæmt spám mun það halda áfram að 

vaxa næstu áratugina og sker Ísland sig ekki úr þessari þróun. Samsetning mannfjöldans hefur 

verið að breytast í þá veru að börnum hefur fækkað hlutfallslega en hlutfall eldri borgara 

hækkað (Hagstofa Íslands, 2016-b). Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands er gert ráð 

fyrir að hlutfall þeirra sem eru 65 ára og eldri verði orðið yfir 20% mannfjöldans árið 2035 og 

árið 2061 yfir 25% (Hagstofa Íslands, 2016-a). Mynd 1 sýnir hlutfall fjögurra aldurshópa af 

heildarmannfjölda þjóðarinnar árin 1950 og 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Skiptingin tekur 

mið af börnum, fullorðnu fólki á aldrinum 18–64 ára, 65–79 ára og að lokum 80 ára og eldri.  

 

Mynd 1. Þróun aldurssamsetningar mannfjöldans á Íslandi 1950–2017 (Hagstofa Íslands, e.d.-c). 
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Mynd 1 sýnir þróun aldurssamsetningar mannfjöldans á Íslandi tímabilið 1950 til 2017. Þar 

sést að hlutfall barna af heildarmannfjölda lækkaði talsvert frá 1950 til aldamóta er það fór úr 

35% í 28%. Þessi þróun hefur svo haldið áfram það sem af er 21. öldinni og nú er hlutfall barna 

komið niður í 24% af mannfjöldanum. Á sama tíma hefur hlutfall fullorðinna einstaklinga 

stöðugt hækkað, hlutfall 18–64 ára um fimm prósentustig og hlutfall elstu aldurshópanna, það 

er 65 ára og eldri, tvöfaldast, eða hækkað um heil sjö prósentustig. Árið 2016 var meðalaldur 

karla 80,7 ár og kvenna 83,7 ár (Hagstofa Íslands, e.d.-d).  

Orsakir þeirra breytinga sem hefur mátt greina í samsetningu mannfjöldans í vestrænum 

ríkjum undanfarna áratugi, og munu halda áfram samkvæmt spám, má einkum finna í þáttum 

eins og lægri fæðingartíðni, heilbrigðari lífsstíl, bættum aðbúnaði fólks og framförum á sviði 

heilbrigðisvísinda (Williams o.fl., 2009). Nú er svo komið að lífslíkur íbúa í Evrópu og ýmsum 

þróuðum ríkjum aukast um heila þrjá mánuði á hverju ári (OECD/EU, 2016) og fæðingartíðni 

víðast hvar, meðal annars hér á landi, er nú lægri en nauðsynlegt er til að viðhalda náttúrulegri 

fjölgun (Hagstofa Íslands, 2016-b).  

Ýmislegt hefur verið rætt og ritað um öldrunarmál og þær áskoranir sem fylgja þeim 

staðreyndum að fólk lifir lengur en áður og hlutfall eldri borgara af heildarmannfjölda er að 

hækka. Heyrst hefur umræða um öldrunarvandann en ekki er ljóst hvort um raunverulegan 

vanda er að ræða. Þeir sem hugsa um málasviðið sem vandamál hafa þá væntanlega einkum 

áhyggjur af því að samfélagið geti ekki staðið undir þeim áskorunum sem felast í því að tryggja 

eftirlaunaþegum framfærslu (Stefán Ólafsson, 2012) og einnig hafa áhyggjur aukist af því að 

samhliða hækkandi meðalaldri og hærra hlutfalli aldraðra af heildarmannfjölda komi 

eftirspurn eftir opinberri þjónustu, svo sem heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu til með að 

aukast (Sigurveig H. Sigurðardóttir, Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2016) 

þar sem hver aldraður nýtir þjónustuna lengur en áður (Glendinning, 2003). 

Mikilvægt er að hafa í huga að eldri borgarar eru langt í frá einsleitur hópur. Hið sama 

gildir um aldraða og aðra einstaklinga að þeir eru eins mismunandi og þeir eru margir og 

markmið, lífshlaup og aðstæður eru ekki þær sömu hjá neinum tveimur. Öldrunarferlið er 

einstaklingsbundið og tekur mið af mörgum þáttum. Aldursbil hópsins er breitt en oft er talað 

um efri árin sem hin síðari fullorðinsár sem hefjast þá um sextugt (von Humboldt og Leal, 

2014). Með hækkandi aldri aukast líkur á því að heilsu fólks hraki og ýmsir sjúkdómar eins og 

hjarta- og lungnasjúkdómar, gigt, heilabilun og sykursýki geri vart við sig (Kodner, 2009). 
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Samhliða því er líklegra að fólk þurfi aðstoð, hvort heldur sem er við heimilishald eða 

persónulega umhirðu (Sigurdardóttir og Kåreholt, 2014). Aldursskeiðið sem gjarnan er kennt 

við eldri borgara, það er 60 ára og eldri, getur varað nokkuð lengi eða um 40 til 50 ár en 1. 

janúar 2017 voru 39 Íslendingar 100 ára eða eldri, þar af tveir sem höfðu náð 107 ára aldri 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c). Af þessu má sjá að hópurinn er fjölbreytilegur en til frekari 

aðgreiningar er þessu síðasta æviskeiði mannsins skipt niður í þrjá aldurshópa sem eru yngri 

eldri borgarar á aldrinum 60–69 ára, miðjuhópur eldri borgara sem nær yfir aldurinn 70–79 

ára og að lokum þeir elstu sem eru þá 80 ára og eldri (von Humboldt og Leal, 2014). Líkur á því 

að þarfnast aðstoðar sem fjölskylda og vinir geta ekki veitt aukast með hækkandi aldri 

(Sigurdardottir og Kåreholt, 2014). Af þessu öllu má sjá að þarfir einstaklinga innan hópsins 

eru langt frá því að vera einsleitar og er afar mikilvægt að opinber stefnumótun í málaflokkum 

taki mið af þeirri staðreynd.  

2.2 Öldrun sem fræðigrein 

Vísindin eiga sér langa sögu en í hinum vestræna heimi er fyrstu heildstæðu kenninguna um 

öldrun að finna í grísk-rómverskum kenningum á sviði læknisfræði, eins og kenningum gríska 

læknisins Hippocrates (Kart og Kinney, 2001). Einnig er gjarnan horft til rómverska 

heimspekingsins Cicero sem frumkvöðuls á fræðasviðinu en grein hans um öldrun On Old Age 

er talin hafa verið gerð opinber árið 44 fyrir Krist (Agronin, 2014).  

Öldrunarfræði í nútímalegum skilningi er tiltölulega ung fræðigrein en fræðigreinin er 

þverfagleg og lætur sig jafnt varða líffræðilega, sálfræðilega og félagslega þætti þegar 

áhrifaþættir öldrunar eru til skoðunar (Kart og Kinney, 2001). Öldrun er ferli sem allir ganga í 

gegnum en þrátt fyrir það er upplifunin af því að eldast einstaklingsbundin og hafa líffræðilegir 

og sálfræðilegir jafnt sem félagslegir þættir mikil áhrif á þá upplifun. Í stuttu máli má segja að 

öldrunarfræðin fjalli um það sem hefur áhrif á hvernig einstaklingurinn eldist og horfir greinin 

jafnt til innri og ytri þátta í lífi einstaklingsins í því samhengi. 

2.3 Mismunandi sjónarhorn á öldrun 

2.3.1 Líffræðileg sýn á öldrun  

Viðurkennt er að öldrun er ekki sjúkdómur heldur náttúrulegt og óhjákvæmilegt ferli sem allir 

ganga í gegnum (Morgan og Kunkel, 2011). Líffræðileg sýn á öldrun (e. Biomedical aspects of 

aging) felur í sér að einkum er horft til ýmissa óhjákvæmilegra áhrifa erfða- og líffræðilegra 
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þátta á öldrun (Wilmoth og Ferraro, 2013) en lengi hefur verið viðurkennt að eftir því sem 

árunum fjölgar þá minnkar hæfni á sumum sviðum. Til dæmis skilgreindi Strehler (1962) ýmsar 

aldurstengdar breytingar sem óumflýjanlegar en tók jafnframt fram að einstaklingsbundnir 

þættir hefðu þó nokkur áhrif á ferlið hjá hverjum og einum. Aldurstengdar breytingar koma 

smám saman í ljós með árunum og leiða til verri heilsu og getu. Dæmi um slíkar breytingar 

sem hefjast upp úr tvítugu eru að styrkur vöðva og beina minnkar og bandvefur tapar 

teygjanleika. Smám saman hægist á viðbrögðum taugakerfisins og líkur á breytingum á sjón og 

heyrn aukast sem og ýmsum sjúkdómum, svo sem hjarta- og æðasjúkdómum og krabbameini. 

Einnig gera ýmsir sjúkdómar sem tengjast hugrænni getu vart við sig í auknum mæli. Dæmi 

um slíkan sjúkdóm er heilabilun sem gjarnan hefur í för með sér skert minni og getu til að 

takast á við ýmis dagleg viðfangsefni (Kart og Kinney, 2001). 

2.3.2 Sálfræðileg sýn á öldun 

Sálfræðileg sýn á öldrun (e. Psychological aspects of aging) kemur inn á atriði sem varða 

einstaklingsbundna eiginleika eins og persónuleika og hugræna getu og þá hæfni sem 

einstaklingurinn býr yfir frá náttúrunnar hendi. Ýmsar kenningar hafa komið fram um 

persónuleikann og áhrif hans á öldrun en ein þeirra þekktari er fimm þátta líkan Costa og 

McCrae (Kart og Kinney, 2001). Í kenningunni er fjallað um fimm persónubundna þætti sem 

hafa áhrif á ferli öldrunar og geta ýmist stuðlað að farsælli öldrun eða því að einstaklingnum 

gangi illa að aðlagast aldurstengdum breytingum. Samkvæmt Costa og McCrae gengur 

einstaklingum sem sýna tilhneigingu til taugaveiklunar á borð við kvíða, fjandsemi, þunglyndi, 

hvatvísi og varnarleysi oft verr að aðlagast en eiginleikar eins og félagshæfni, hugmyndaauðgi, 

samkennd, metnaður og áhugahvöt auka líkur á ánægjulegu ævikvöldi. 

Hugræn geta hefur verið skilgreind á þann veg að um sé að ræða þá virkni sem gerist í 

heilanum frá þeim tíma sem atburður verður þar til einstaklingurinn bregst við. Schaie (1995) 

skilgreinir sex þætti sem tengjast getu einstaklingsins til að viðhalda hugrænni færni á efri 

árum. Þetta eru þættir sem tengjast erfðum, eins og að vera laus við hjarta- og æðasjúkdóma, 

að tilheyra millistétt eða efri stigum samfélagsins, að lífsstíllinn feli í sér örvun og sé 

eftirsóknarverður og að viðhorf og hegðun hafi verið sveigjanleg um miðjan aldurinn. Þetta 

undirstrikar að lífsstíll og líferni á yngri árum geti haft áhrif á andlega hnignun síðar í lífinu (Kart 

og Kinney, 2001). Af þessu má einnig sjá hvernig öldrunarferlið er samtvinnað af mörgum 

þáttum, líffræðilegum, sálfræðilegum, félagslegum eða jafnvel sálfélagslegum. 
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2.3.3 Félagsleg sýn á öldrun 

Félagsleg sýn á öldrun (e. Social aspects of aging) leitast við að skilja öldrunarferlið frá mörgum 

sjónarhornum og samþætta kenningar frá ýmsum greinum félags- og hugvísinda (Morgan og 

Kunkel, 2011). Þegar lagt er mat á öldrunarferli út frá félagslega sjónarhorninu eru þrjár víddir 

gjarnan hafðar til hliðsjónar. Þar skal fyrst nefnd lífskeiðasýnin (e. Life-stage perspective) sem 

gerir ráð fyrir að hver og einn einstaklingur gangi í gegnum svipuð lífskeið sem séu í sömu 

tímaröð og verkefnin á hverju þeirra séu svipuð. Það hvort einstaklingurinn komist yfir á næsta 

lífskeið velti að hluta til á því hvernig til tókst á fyrra skeiði. Lífsspannarsýnin (e. Life-span 

perspective) er svo í nokkurri mótsögn við lífskeiðasýnina að því leyti að hún horfir á lífshlaupið 

í heild sinni og að einstaklingurinn sé að takast á við þroskaverkefni svo lengi sem hann lifi. 

Gert er ráð fyrir að þroski sé ekki ferli sem gengur í eina átt heldur geti einstaklingurinn flakkað 

fram og til baka í þroska og þroskastigum. Að lokum er það lífstíðarsýnin (e. Life-course 

perspective) þar sem horft er á öldrun sem ferli sem sé búið til, viðurkennt og taki mið af 

samfélagslegum þáttum. Þeir sem rannsaka öldrun út frá þessu sjónarhorni horfa á hvernig 

gildi og menning samfélagsins hafa áhrif á mynstur og röð hlutverkabreytinga og umbreytinga 

sem verða í lífi einstaklingsins samhliða öldrun (Kart og Kinney, 2001). 

2.4 Sálfélagslegar kenningar um öldrun 

Öldrunarfræðin sem fræðigrein hefur gjarnan verið gagnrýnd fyrir að leggja of mikla áherslu á 

hagnýt viðfangsefni sem eldra fólk stendur frammi fyrir. Þróun kenninga hafi goldið fyrir þetta 

með þeim afleiðingum að ekki sé til nein heildstæð kenning eða kenningakerfi sem geti skýrt 

öldrunarferlið í lífi manneskjunnar á heildstæðan hátt. Þessi gagnrýni á rétt á sér á ýmsan hátt 

en þó hafa ýmsar kenningar komið fram sem ætlað er að varpa ljósi á þetta ferli. Þó getur 

engin þeirra líklega varpað ljósi á öldrunarferlið hjá öllum manneskjum. Kenningar 

endurspegla oft og tíðum gildi kenningasmiðanna og það sem er samfélagslega viðurkennt 

(Morgan og Kunkel, 2011). Einnig er það eðli kenninga að tilvera þeirra veltur á því hvort þær 

eru hraktar. Ef kenning sem slík er hrakin er notagildi hennar sennilega takmarkað því þá byggir 

hún tilveru sína á trúnni einni saman. Á sama hátt stuðlar kenning sem er hrakin að framförum 

innan fræðanna þar sem hún fækkar þá mögulegum svörum við álitaefnum. Þær kenningar 

sem lifa gagnrýnina koma þá með besta svarið við álitaefninu. Með tilliti til þessa þá er aldrei 

hægt að sanna kenningu því að alltaf er möguleiki á að rannsókn sem gerð er eftir að kenningin 

er sett fram geti hrakið hana (Kart og Kinney, 2001). Við mótun stefnu er engu að síður 
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mikilvægt að horfa til fræðanna og gagnreyndrar þekkingar en kenningar gagnast gjarnan 

þegar móta þarf þjónustu eða forgangsraða. 

Skal nú gerð grein fyrir nokkrum sálfélagslegum kenningum um öldrun (e. Sociological 

theories of aging) sem hver og ein hefur haft mikil áhrif á viðhorf til öldrunar og þeirra 

viðfangsefna sem æviskeiðið hefur í för með sér. 

2.4.1 Félagslega skiptikenningin 

Félagslega skiptikenningin (e. Social exchange theory) eða skiptikenningin á rætur sínar að 

rekja til þriðja áratugar 20. aldarinnar og tengir saman fræðigreinar eins og mannfræði, 

félagslega sálfræði og félagsfræði. Í gegnum tíðina hafa komið fram hin ýmsu sjónarmið um 

félagsleg skipti en eining er þó um það innan fræðanna að félagsleg skipti feli í sér samverkandi 

þætti sem leiði að lokum til skuldbindinga. Innan félagslegu skiptikenningarinnar er venjulega 

litið svo á að þessir samverkandi þættir hafi gagnkvæm áhrif hver á annan og að þeir smiti út 

frá sér og hafi þannig áhrif á hegðun okkar gagnvart hvert öðru. Félagslega skiptikenningin 

gerir einnig ráð fyrir að þessir gagnverkandi þættir geti mögulega stuðlað að góðum og nánum 

samböndum, þrátt fyrir að það gerist ekki alltaf (Cropanzano og Mitchell, 2005). Þannig 

byggjast félagsleg samskipti á gagnkvæmum og réttlátum skiptum þar sem sá sem lætur 

annarri manneskju stuðning í té fær þann stuðning borgaðan til baka. Þó eru sumir hópar í 

þjóðfélaginu sem eru ekki færir um að borga til baka veittan stuðning og eru börn og sumt 

fatlað fólk þar á meðal (Hillier og Barrow, 2011). 

Skiptikenningin hjálpar til við að skilja hvers vegna fjölskylda og sumir vinir og ættingjar 

hins aldraða eru tilbúnir að leggja mikið á sig til að viðhalda sem bestum lífsgæðum hans. Hún 

er einnig í samræmi við kenningu Durkheim um siðrof sem meðal annars felur í sér að félagsleg 

samskipti við aðra og að gefa af sér getur leitt til vellíðunar. Þótt skiptikenningin eigi ekki rætur 

sínar að rekja til öldrunarfræðanna þá hentar hún vel til að skýra vissa hluti sem geta varpað 

ljósi á þá þætti sem líklegir eru til að leiða til farsællar öldrunar (Kart og Kinney, 2001). 

2.4.2 Hlutverkakenningin 

Félagsleg hlutverk mynda grunn að lífskeiði sérhvers einstaklings. Þau tengja fólk við ýmis 

undirkerfi samfélagsins sem eru mismunandi sýnileg og hafa tvær víddir. Sú fyrri er sýnileg og 

nær yfir félagslega viðurkennd hlutverk sem við gegnum og eru yfirleitt mörg á sama tíma en 

dæmi um mörg hlutverk sem einstaklingur getur gegnt á sama tíma eru faðir, sonur, frændi, 
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leikari og námsmaður. Síðari vídd félagslegra hlutverka er ekki eins sýnileg en hún nær yfir þær 

væntingar sem gerðar eru til einstaklingsins í hinum mismunandi hlutverkum sem hann gegnir. 

Þannig er félagslegt hlutverk samansafn af væntingum til einstaklingsins og þeirrar ábyrgðar 

sem hann gegnir í því félagslega neti sem myndar líf hans (Morgan og Kunkel, 2011). 

Hlutverkakenningin (e. Role theory) var meðal fyrstu kenninga sem mótaðar voru innan 

öldrunarfræðinnar þar sem áherslan var á að skoða þær áskoranir sem fylgja því að aðlagast 

lífinu þegar hlutverk breytast samfara hækkandi aldri. Þessar breytingar stafa einkum af því að 

einstaklingurinn afsalar sér félagslegum tengslum og hlutverkum sem hann gegndi á yngri 

fullorðinsárum og við taka starfslok og ný hlutverk sem gjarnan einkenna líf fólks á efri árum, 

eins og að vera háður börnum sínum. Áskorunin sem eldra fólk stendur frammi fyrir er einkum 

sú að oft koma ný hlutverk ekki í stað þeirra sem einstaklingurinn lætur af hendi (Kart og 

Kinney, 2001). Mörg hlutverkanna, eins og til dæmis atvinnustaða, eru óafturkræf sem getur 

leitt til þess að sjálfsmynd einstaklingsins skaðist og sjálfsmat hans minnki (Rosow, 1985). 

Einnig hafa rannsóknir bent til þess að það séu tengsl milli þess að tapa hlutverkum á efri árum 

og þess hvernig einstaklingnum gengur að aðlagast öldrunarferlinu. Til dæmis gengur þeim 

sem misst hafa maka sína og þar með hlutverk sitt sem maki oft verr að aðlagast en þeim sem 

enn eru í hjónabandi (Kart og Kinney, 2001).  

Frá sjónarhorni hlutverkakenningarinnar er mikilvægt að taka ýmsar víddir til athugunar 

þegar skoðað er hvernig fólki gengur að aðlagast á efri árunum. Ein af þeim er kynjavíddin en 

væntingar samfélagsins til kvenna og karla eru ekki þær sömu. Þannig er upplifunin af því að 

eldast alla jafna ekki sú sama fyrir karla og konur (Hillier og Barrow, 2011) en körlum sem falla 

síst inn í hina dæmigerðu karlmennskuímynd gengur oft betur að aðlagast á efri árum en 

hinum (Kart og Kinney, 2001). Aðrar víddir sem taka má með í reikninginn eru til dæmis 

þjóðernisvíddin eða kynþáttavíddin en hlutverk eldra fólks geta verið mismunandi innan ólíkra 

menningarheima (Hillier og Barrow, 2011). 

2.4.3 Hlédrægnikenningin 

Árið 1961 settu þau Cumming og Henry fram hlédrægnikenninguna (e. Disengagement theory) 

í riti sínu Growing old en bókin er meðal þeirra best þekktu í sögu öldrunarfræðanna. 

Kenningin gerir ráð fyrir að með hækkandi aldri dragi einstaklingurinn sig sjálfviljugur í hlé frá 

samfélagslegum skyldum og á sama hátt dragi samfélagið sig frá einstaklingnum með því að 

taka af honum skyldur og hlutverk. Gagnkvæm sátt og ávinningur ríki um þetta fyrirkomulag 
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milli hins aldraða og samfélagsins en tilgangur þess er meðal annars að tryggja áframhaldandi 

virkni einstaklingsins og samfélagsins í heild (Hillier og Barrow, 2011). Höfundar 

kenningarinnar gera ráð fyrir að ekki sé hægt að komast hjá því að draga sig í hlé með hækkandi 

aldri og þetta eigi við alla menningarheima (Kart og Kinney, 2001). 

Hlédrægnikenningin vakti miklar umræður og viðbrögð og hefur fengið á sig þó nokkra 

gagnrýni. Meðal þess sem fram hefur komið er að kenningin dragi dám af tiltekinni menningu, 

það er að hún endurspegli viðhorf iðnvæddra samfélaga þar sem karlar ráði ríkjum. Einnig 

hefur hún verið gagnrýnd fyrir að hún dragi úr vilja samfélagsins til að þjónusta og aðstoða 

eldri borgara. Enn aðrir hafa bent á að hún varpi ekki ljósi á það af hverju sumir eldri borgarar 

kjósi að draga sig í hlé en aðrir ekki. Kenningin ýti undir þau viðhorf að allir eldri borgarar vilji 

draga sig í hlé og þannig sé hætta á að eldra fólk sé neytt til að draga sig í hlé þvert á eigin vilja 

(Hillier og Barrow, 2011).  

2.4.4 Virknikenningin 

Fljótlega eftir að hlédrægnikenningin kom fram var virknikenningin (e. Activity theory) sett 

fram sem andsvar við henni (Morgan og Kunkel, 2011). Kenningin skipar háan sess innan 

fræðasviðsins og felur í sér að félagsleg virkni sé grundvöllur lífs fólks á öllum aldri. Samkvæmt 

rannsóknum þá skiptir félagsleg virkni miklu máli varðandi það hvernig fólki gengur að aðlagast 

á efri árum. Því virkara sem það er, á líkamlega, félagslega og andlega sviðinu, því auðveldara 

eigi það með að aðlagast. Þannig gerir kenningin ráð fyrir að eðlileg öldrun felist í því að halda 

fyrri virkni og viðhorfum eins lengi og mögulegt er. Félagslega virknin tengist hlutverkum náið 

en virknikenningin felur í sér að þeir sem ná að halda sér félagslega virkum þegar komið er 

fram á efri ár séu líklegri til að hafa jákvæða sjálfsmynd, ná félagslegri samþættingu við 

umhverfi sitt og vera ánægðir með lífið. Þannig séu mun meiri líkur á að þessir einstaklingar 

eigi farsæla öldrun. Þá sem skorti félagsleg hlutverk lifi innantómu lífi og fái enga leiðsögn eða 

stuðning frá samfélaginu og séu útilokaðir frá samfélagslegri virkni (Hillier og Barrow, 2011). 

Þrátt fyrir vinsældir virknikenningarinnar hefur hún einnig hlotið nokkra gagnrýni. Fyrst 

ber að nefna að félagslegar þarfir fólks taka oft breytingum samhliða breytingum í umhverfinu 

og hlutverkum fækkar. Dæmi um slíkar breytingar er þegar fólk fer á eftirlaun eða missir maka. 

Kenningin gerir ráð fyrir að einstaklingurinn hafi fulla stjórn á félagslegum aðstæðum sínum 

og að allir geti endurbyggt líf sitt með því að finna sér ný hlutverk í stað þeirra sem tapast með 

hækkandi aldri. Þetta getur verið raunin fyrir suma en það er ýmislegt sem hefur áhrif á hvernig 
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til tekst, til að mynda efnahagur fólks. Það er alls ekki einfalt í öllum tilvikum fyrir þá eldri 

borgara sem missa maka og vini að finna sér nýja vini og/eða maka eða ný hlutverk til að 

viðhalda félagslegum tengslum og tengslanetinu eða öðlast lífsfyllingu og lífsánægju. 

Mikilvægt er að horfa á einstaklinginn en það er ekki endilega umfang virkninnar sem skiptir 

máli í þessu samhengi heldur það hvernig athafnir og virkni einstaklingsins henta honum. Hér 

skipta þættir eins og persónulegir eiginleikar, fjárhagur, fyrri reynsla og heilsa meðal annars 

máli (Kart og Kinney, 2001). 

2.4.5 Samfellukenningin 

Bæði hlédrægnikenningin og virknikenningin hafa hlotið þó nokkra gagnrýni sem meðal annars 

felst í að þær nái ekki að varpa ljósi á farsæla öldrun með heildstæðum hætti og þær skýri 

aðeins þá þætti sem stuðla að farsælli öldrun hjá hluta eldra fólks. Áfram spruttu því fram nýjar 

kenningar, þar á meðal samfellukenningin (e. Continuity theory), sem sett var fram af Atchley 

árið 1989 (Kart og Kinney, 2001). Samkvæmt henni þá hefur aðlögun einstaklingsins á yngri 

árum og á miðjum aldri forspárgildi varðandi það hvernig honum tekst að spjara sig á efri árum. 

Gert er ráð fyrir að einstaklingurinn haldi persónueinkennum sínum, sem voru að mótast á 

fyrri stigum lífsins út lífið, án nokkurra teljandi breytinga. Þannig velti það á viðhorfi og hegðun 

fólks á yngri árum hvernig því gengur að aðlagast öldrunarferlinu (Hillier og Barrow, 2011). 

Samkvæmt kenningunni þá eru þrjú stig samfellu í lífi fólks möguleg; of lítil samfella, hæfileg 

samfella og of mikil samfella. Ef einstaklingurinn upplifir að líf hans sé ófyrirsjáanlegt og án 

tenginga þá er of lítil samfella viðvarandi. En ef hraði breytinga í lífi hins aldraða er í takt við 

persónulegar og samfélagslegar væntingar og samræmist getu hans til að takast á við 

breytingarnar þá er samfellan í lífi hans hæfileg. Að lokum þá getur hinn aldraði upplifað of 

mikla samfellu ef honum finnst allt í lífi hans vera fyrirsjáanlegt og að það skorti nýja reynslu 

og áskoranir sem gefa lífinu fyllingu (Kart og Kinney, 2001).  

Samfellukenningin hefur margt til síns ágætis en þó hefur hún ekki verið undanskilin 

gagnrýni frekar en aðrar kenningar. Ekki er einsýnt að viðhorf og hegðun sem fólk hefur 

tileinkað sér á fyrri lífskeiðum segi algerlega til um það hvernig aðlögun þess verður á efri 

árum. Mögulegt er að sá lífstíll og viðhorf sem fólk tileinkar sér á efri árum sé einfaldlega svar 

þess við því að eldast en endurspegli ekki endilega viðhorf og hegðun á yngri árum. Til dæmis 

getur verið að einstaklingur sem lifði slæmu lífi á sínum yngri árum og/eða hafði tileinkað sér 

neikvæð viðhorf breyti um stefnu eftir því sem árin færast yfir og eigi farsæl og hamingjurík 
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efri ár. Að lokum skal hér nefnt að bent hefur verið á að kenningin horfi svo til eingöngu á 

einstaklinginn og félagsleg tengsl hans og horfi þannig fram hjá kerfisbundnum 

samfélagslegum þáttum sem geta ýmist haft hvetjandi eða hamlandi áhrif á samfellu í lífi 

einstaklingins þegar komið er fram á efri ár (Kart og Kinney, 2001). 

2.4.6 Félagsumhverfiskenningin 

Með félagsumhverfiskenningunni (e. Socioenvironmental theory) sem rakin er til Gubrium árið 

1973 er gerð tilraun til að skýra öldrunarferlið með hliðsjón af áhrifum umhverfisins á virkni 

hins aldraða einstaklings. Gubrium var augljóslega ekki fyrstur til að skoða áhrif umhverfisins 

á öldrun en hann lagði áherslu á að skoða þá merkingu sem eldra fólk leggur í lífið og þau áhrif 

sem ýmislegt í umhverfinu getur haft á þá merkingu. Þessi nálgun byggist á þeim skilningi að 

fólk bregðist frekar við félagslegri merkingu atburða en hinni endanlegu útkomu þeirra. Þannig 

getur fólk brugðist á ólíkan hátt við sama atburðinum, allt eftir því hvaða félagslega merkingu 

það leggur í hann. Tveir þættir hafa einkum áhrif á það hvaða merkingu eldra fólk leggur í 

tiltekinn atburð, það er hvernig það samsamar sig öðrum manneskjum sem koma að 

atburðinum og hversu einsleitt umhverfið er. Rannsóknir benda til að eldra fólk sem býr í 

einsleitu umhverfi, til dæmis í blokk þar sem næstum eingöngu býr fólk á sama aldri, sé líklegra 

til að eignast vini meðal nágranna en eldra fólk sem býr í blandaðri byggð með fólki á öllum 

aldri (Kart og Kinney, 2001). 

Félagsumhverfiskenningin er mikilvæg í því samhengi að hún sýnir fram á að félagslegt 

umhverfi getur haft áhrif á virkni og þar með sjálfsmynd einstaklinga. Það fer því eftir hinu 

félagslega samhengi til hvers er ætlast af hinum aldraða. Þeir sem hafa getu og hæfni til að 

svara kröfum umhverfisins þegar aldurinn færist yfir munu eiga hamingjurík efri ár. Á sama 

hátt er líklegra að þeir sem búa við lélegri heilsu, verri fjárhag og félagslegan stuðning séu síður 

hamingjusamir og finni minni fyllingu í lífinu (Kart og Kinney, 2001). 

2.5 Þroska- og lífskeiðakenningar 

Í þessum undirkafla og þeim næsta má finna stutta umfjöllun um tvær kenningar sem ekki 

teljast til öldrunarfræðinnar sem slíkrar, þroska- og lífskeiðakenningu Erikson og 

vistfræðikenningu Bronfenbrenner. Oftar er fjallað um þessar kenningar þegar málefni barna 

og ungmenna ber á góma en mikilvægt er talið að gera grein fyrir þessum kenningum hér þar 

sem lengi býr að fyrstu gerð og aðbúnaður og umhverfi fyrstu áranna hafa áhrif allt lífið, þar 
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með talin efstu árin (Beckett og Taylor, 2016). Þeir sem starfa í öldrunarþjónustu geta nýtt sér 

þessar kenningar til að átta sig á stöðu hins aldraða og þörfum sem og við þróun úrræða. 

2.5.1 Kenning Erikson um þroska- og lífskeiðin 

Á síðari hluta 19. aldarinnar fóru að koma fram kenningar þar sem farið var að horfa til 

umhverfisins í meira mæli og sífellt fleiri fóru að aðhyllast þá skoðun að erfitt væri að einangra 

líffræðilega og sálfræðilega þætti frá þeim félagslegu þegar leita ætti skýringa á ýmsum 

áhrifaþáttum í mannlegri tilveru. Kenningar Sigmund Freud um persónuleikaþroskann lögðu 

grunn að síðari tíma kenningum á sviði sálfræði og félagsvísinda þar sem horft er á þroskaferli 

og lífshlaup einstaklingsins sem samspil innri og ytri þátta (Agronin, 2014; Beckett og Taylor, 

2016). Margir áhrifamiklir fræðimenn urðu til að byggja á kenningum Freud, bæði með því að 

stigskipta þroskaferlinu en einnig með því að horfa til mikilvægis frumbernsku í lífi hvers 

manns. Erik Erikson var einn þeirra en hann setti fram fyrstu drög að sálfélagslegri kenningu 

sinni um þroskaferli og lífskeiðin árið 1950 sem hann þróaði svo áfram næstu áratugina. 

Erikson vann mikið brautryðjendastarf á sviðinu og þykir kenning hans afar heildstæð en hún 

var fyrsta kenningin sem sett var fram og nær yfir þroska einstaklingslins frá vöggu til grafar. 

Áður höfðu fræðimenn einkum horft til æsku og unglingsáranna og því var gjarnan haldið á 

lofti að einstaklingar hættu að þroskast þegar komið væri fram á fullorðinsár (Beckett og 

Taylor, 2016). 

Kenning Erikson hefur haft mikil áhrif innan sálfræði og hinna ýmsu greina félagsvísinda. Í 

stuttu máli fjallar hún um að persónuleiki einstaklingsins þróist og þroskist ævilangt með því 

að fara í gegnum átta stig félags- og sálarþroska. Á hverju stigi þarf einstaklingurinn að takast 

á við mismunandi erfið viðfangsefni eða verkefni sem ýmist eru líffræðileg eða félagsleg. 

Samkvæmt kenningu Erikson þá felast félagsleg verkefni einstaklingsins meðal annars í því að 

hann nái að uppfylla þær kröfur sem umhverfið gerir til hans í samræmi við ýmsa þætti sem 

taka mið af aldri, kyni og menningu. Því betur sem einstaklingnum gengur að leysa vandamálið 

eða verkefnið á hverju þroskastigi því líklegra er að honum takist að leysa þau verkefni sem á 

eftir koma (Beckett og Taylor, 2016). Hvert stig felur í sér nýja áskorun sem einstaklingurinn 

þarf að glíma við. Takist honum vel upp þróar hann með sér nýja(n) hæfileika en gangi miður 

að eiga við þroskaverkefnið aukast líkur á því að hann hljóti skaða af (Ciccarelli og White, 2013).  

Áttunda og síðasta stigið í kenningu Erikson nær til áranna eftir sextugt og til æviloka. Þá 

snýst þroskaverkefnið um að ná að mynda heilsteypt sjálf en takist það ekki blasir við 
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örvænting (Ciccarelli og White, 2013). Á þessu stigi kemur í ljós hvernig einstaklingnum hefur 

vegnað í lífinu og gengið á stigunum á undan. Ef vel hefur gengið verður einstaklingurinn að 

heilsteyptum öldungi sem nýtur lífsins og óttast ekki dauðann. Á sama hátt getur komið fram 

sú tilfinning að ekki hafi gengið nógu vel og einstaklingurinn fyllist leiða og sjái eftir fyrri stigum 

æviskeiðsins. Líklegt er að slíkt leiði til örvæntingar og ýti undir það að fólki finnist líf sitt vera 

innantómt og það hræðist dauðann (Holt o.fl., 2015). 

Kona Erikson, Joan, vann alla tíð náið með eiginmanni sínum og hélt áfram að þróa 

kenningar þeirra eftir dauða hans árið 1994. Hún setti fram níunda stigið í kenningunni byggt 

á eigin reynslu af því að eldast og að hafa fylgst með manni sínum í hárri elli. Níunda stigið nær 

yfir síðustu æviárin, það er árin eftir áttrætt. Kenninguna byggði Erikson meðal annars á 

kenningu Tornstam um öldrunarinnsæi (e. Gerotranscendence). Samkvæmt henni þá leiðir 

það að eldast og að horfast í augu við þær áskoranir sem það hefur í för með sér gjarnan til 

breytinga á gildismati. Aldrað fólk hverfur gjarnan frá efnishyggju og rökhugsun til innri 

íhuganar og andleg málefni fara að verða mikilvægari. Þessari breytingu fylgir oftast aukin 

ánægja með lífið. Þetta taldi Erikson sig hafa merkt bæði hjá sjálfi sér og manni sínum eftir því 

sem árin færðust yfir og setti því fram níunda stigið í kenningu Erikson um þroska og lífskeiðin 

og lokaði þar með kenningu þeirra hjóna (Brown og Lowis, 2003; Tornstam, 2005). 

2.6 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Árið 1979 setti Bronfenbrenner fram vistfræðikerfiskenningu sína í þeim tilgangi að varpa ljósi 

á þroskaferli einstaklingsins með hliðsjón af umhverfi hans (Bronfenbrenner, 1979). 

Samkvæmt kenningunni þá tekur þroski mið af umhverfinu sem skiptist í fjögur meginkerfi. 

Þessi kerfi nefnast míkró-kerfið, mesó-kerfið, exó-kerfið og makró-kerfið. Innsta kerfið, míkró-

kerfið, er það kerfi sem stendur næst einstaklingnum en því tilheyra fyrir utan hann sjálfan 

fjölskylda hans og vinir og aðrir hópar og stofnanir sem hafa bein áhrif á líf hans, svo sem 

skólar. Mesó-kerfið er svo ytri umgjörð míkró-kerfisins en það samanstendur af næsta 

nágrenni einstaklingsins. Exó-kerfið samanstendur af ytri stofnunum samfélagsins sem ekki 

eru í nánasta umhverfi einstaklingsins og hann er ekki í beinum samskiptum við í sínu daglega 

lífi. Þær stofnanir og einingar sem tilheyra þessu kerfi geta engu að síður haft mikil áhrif á líf 

einstaklingsins með þeim ákvörðunum sem þar eru teknar og öðrum athöfnum sem þar eru 

viðhafðar. Að lokum er það makró-kerfið en það er samfélagið og menningin sem 

einstaklingurinn býr í. Þar eru að verki almenn öfl sem ekki er alltaf auðvelt að koma auga á en 
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þessi öfl hafa mikil áhrif á stefnumótun stjórnvalda, starfsaðferðir stofnana og hegðun og 

viðhorf einstaklinga í fjölskyldum og vinahópum (Wilmoth og Ferraro, 2013).  

Vert er að ítreka að vistfræðikenning Bronfenbrenner er sett fram innan þroskasálfræði 

og sem slík tekur hún mið af lífsmynstri yngstu borgaranna. Ef nota á hana í þjónustu fyrir fólk 

á elsta æviskeiðinu þarf að taka mið af því og aðlaga suma þætti hennar að þeim áskorunum 

sem öldungar standa gjarnan frammi fyrir. 

2.7 Gagnreynd þekking á nokkrum þáttum sem ber að hafa í huga við mótun 
þjónustu við aldraða 

2.7.1  Áhrifaþættir heilbrigðis 

Það hefur lengi verið viðurkennt að aðgangur að heilbrigðisþjónustu er mikilvægur þáttur 

varðandi heilbrigði einstaklinga og hefur betri aðgangur í för með sér aukið heilbrigði. Nokkuð 

er síðan farið var að skoða aðra þætti sem hafa áhrif á heilbrigði og hin síðari ár hefur þekkingu 

á félagslegum áhrifaþáttum heilbrigðis fleygt fram. Helstu félagslegu þættirnir sem stuðla að 

bættu heilbrigði eru reynsla og félagslegt umhverfi einstaklingsins fyrstu æviárin sem og góð 

menntun. Síðar skiptir það máli að hafa góða og trygga atvinnu og að tekjur séu nægar til að 

geta lifað heilbrigðu lífi. Umhverfið þarf að vera heilsusamlegt og að lokum þarf 

einstaklingurinn að forðast reykingar, áfengi og offitu (Marmot, 2005; Marmot og Allen, 2014). 

Auk þessa skal hér nefnt að þekkt er að ávinningur hóflegrar hreyfingar, óháð aldurskeiði, er 

mikill, til dæmis auknar lífslíkur. Hófleg hreyfing stuðlar að betri líkamlegri og andlegri heilsu 

þar sem hún eykur vöðvamassa og vitræna færni og minnkar þannig kvíða og þunglyndi og 

bætir sjálfsmynd fólks (World Health Organization, 2015). 

2.7.2 Heilbrigðisþjónusta og félagsþjónusta fyrir aldraðra á Íslandi 

Meginstefna íslenskra stjórnvalda í málaflokknum kemur fram í 1. grein laga um málefni 

aldraðra þar sem segir að markmiðið sé að aldraðir geti búið eins lengi heima og unnt er. 

Rannsóknir benda til að ekki hafi takist að uppfylla þetta markmið á fullnægjandi hátt og að 

bæta þurfi heimaþjónustuna hér á landi, bæði með tilliti til umfangs og gæða. Viðkvæmir eldri 

borgarar sem geta búið heima, en þurfa meiri heimaþjónustu en boðið er upp á frá opinberum 

aðilum, hafa þurft að sækja stofnanaþjónustu eða treysta á aðstoð ættingja og vina. Þeir sem 

þurfa að flytja á hjúkrunar- eða dvalarheimili af heilsufarsástæðum þurfa oft og tíðum að bíða 

í nokkurn tíma eftir plássi. Þetta er staðreynd þrátt fyrir að heilsa þeirra sem komast inn á 

hjúkrunarheimili í dag sé alla jafna verri og þeir eigi styttra eftir ólifað en var áður fyrr. Þá 
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virðast gæði þjónustunnar hér á landi ekki standast samanburð við önnur Norðurlönd 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir o.fl., 2016).  

Eldri borgarar vilja yfirleitt búa við öryggi á heimili sínu sem lengst en jafnframt geta treyst 

því að fá viðeigandi þjónustu þegar á þarf að halda. Áhyggjur af því að þurfa að flytjast á 

hjúkrunarheimili eru ekki óalgengar meðal eldra fólks, bæði vegna þess að fólk óttast gjarnan 

að komast ekki inn eða þurfa að bíða eftir plássi í nokkurn tíma og einnig vegna þess að margir 

telja þjónustu hjúkrunarheimila ekki samræmast væntingum sínum (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006-b). 

Athyglisvert er að undanfarin ár, á sama tíma og þjóðin hefur verið að eldast og tækni 

hefur fleygt fram, hafa útgjöld til heilbrigðismála sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu verið 

að dragast saman (Hagstofa Íslands, e.d.-e). Einnig hefur verið bent á að núverandi skipulag og 

þjónustustig öldrunarþjónustu hafi ekki verið mótað með viðunandi hætti á landsvísu 

(Velferðarráðuneytið, 2011). 

2.7.3 Samþætting heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu 

Heimaþjónusta við eldri borgara fellur að hluta til undir heilbrigðisþjónustu og að hluta til undir 

félagsþjónustu (Kodner, 2006) og koma margar starfsstéttir að þjónustunni, svo sem 

félagsliðar, félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, læknar, sjúkraliðar og 

sjúkraþjálfarar (Hébert, Durand, Dubuc og Tourigny, 2003). Samfara auknu umfangi 

öldrunarþjónustu er hætta á að samfellan í þjónustunni minnki, erfiðara verði að miðla 

upplýsingum með þeim afleiðingum að þörfum einstaklingsins sé ekki mætt, hann falli á milli 

þjónustukerfa eða að tvíverknaður eigi sér stað (Hébert o.fl., 2008).  

Því hefur verið hvatt til þess að stjórnvöld samræmi þjónustu við eldri borgara, þannig 

megi frekar horfa til þarfa þeirra í heild sinni. Afar mikilvægur þáttur í samþættingu þessarar 

þjónustu er að samræma alla þætti hennar (Kodner, 2006) en með samþættingu er miðað að 

því að gera eitthvað heilt, fullkomna eitthvað eða fella það saman í eina heild (Hildur Elísabet 

Pétursdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2014). Ekki ríkir einhugur um skilgreiningu á hugtakinu 

samþætt félags- og heilbrigðisþjónusta en samkvæmt Leutz (1999) má skipta samþættri 

þjónustu í þrjú stig. Fyrsta stigið sem hann nefnir felur í sér að stofnanir sem veita þjónustuna 

starfa sjálfstætt, hafa hver sína starfsmenn og aðskilda fjárhagslega ábyrgð en vinna saman. 

Oftast eru notuð ákveðin vinnuferli og leiðbeiningar um hvað eigi að gera og hvernig. Á öðru 

stigi starfa þjónustuveitendur í stofnunum eða deildum sem eru aðskildar en vinna mikið 
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saman. Mikilvægt er að allir sem vinna saman komi að upplýsingaöflun, að upplýsingastreymi 

sé gott á milli starfsmanna og teymisvinna mikil og góð. Á þriðja stiginu sem kallast 

fullsamþætt þjónusta er farið að beita nýjum úrræðum og ný stofnun með nýjum einingum 

hefur myndast. Í þessari stofnun er allt starfsfólk og öll þjónusta varðandi umönnun aldraðra 

sameinuð með það að markmiði að skapa heildstæða þjónustu fyrir hópinn (Hildur Elísabet 

Pétursdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2014). 

Undanfarna tvo áratugi hefur stefna stjórnvalda í vestrænum ríkjum miðað að því að efla 

heimaþjónustu fyrir eldri borgara og samþætta hana annarri þjónustu. Þegar horft er til 

Norðurlandanna þá er lengst hefð fyrir samþættingu öldrunarþjónustu í Svíþjóð og Danmörku 

(Colmorten, Clausen og Bengtsson, 2004) en rætur samþættingar í Danmörku ná allt aftur til 

ársins 1984 þegar fyrst voru kynntar aðferðir til samþættingar þjónustu þar í landi (Wagner 

2006). Í Svíþjóð voru svo gerðar breytingar á stjórnskipun í málefnum aldraðra árið 1992 þar 

sem markmiðið var að draga úr miðstýringu í heilbrigðiskerfinu og auka valddreifingu til 

nærþjónustunnar með áherslu á samþættingu líkt og hafði verið gert í Danmörku (Hedman, 

Johansson og Rosenqvist, 2007). 

Fyrirmyndir að samþættingarverkefnum finnast víða um Bandaríkin, Evrópu og Kanada og 

í grein þeirra Hildar Elísabetar Pétursdóttur og Kristínar Björnsdóttur um samþættingu 

heilbrigðis- og félagsþjónustu (2014) má finna fræðilega samantekt sem byggist að mestu á 

nokkrum verkefnum frá Bandaríkjunum, Kanada og Ítalíu þar sem unnið hefur verið að 

samþættingu heilbrigðis- og félagsþjónustu. Greindir eru nokkrir þættir sem taldir eru 

einkenna árangursrík samþættingarverkefni. Þessir þættir eru:  

1. Þjónustustjórnun og þjónustustjóri: Hugtakið þjónustustjórnun felur í sér að 

þjónustu við hinn aldraða er stjórnað á einhvern hátt. Þjónustustjóri er sá sem sér 

um að stjórna og samþætta þjónustuna við hinn aldraða í samráði við hann. Þannig 

vinnur þjónustustjórinn fyrir þjónustuþegann. Í greininni kemur fram að 

þjónustustjóri gegni mikilvægasta hlutverkinu þegar kemur að samþættingu 

þjónustuþátta. Þegar sótt er um þjónustu fær viðkomandi úthlutað þjónustustjóra 

sem fylgir máli hans eftir og er tengiliður hans. Þjónustustjóri leiðir jafnframt 

þjónustuteymið sem myndað er utan um málið. Þjónustustjórar eru oftast 

hjúkrunarfræðingar eða félagsráðgjafar. Félagsráðgjafar í öldrunarþjónustu vinna 
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gjarnan eftir þessari aðferðafræði sem á rætur sínar að rekja til frumkvöðla í 

félagsráðgjöf á borð við Mary Richmond (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-a). 

2. Ein þjónustugátt: Mikilvæg forsenda vel heppnaðrar samþættingar er að rekin sé 

ein þjónustugátt þar sem hægt er að sækja um alla þjónustu sem þörf er á og fá 

allar upplýsingar um það sem í boði er á einum og sama stað.  

3. Þjónustuáætlun: Til að stuðla að samþættingu þjónustukerfa er nauðsynlegt að 

viðtekið verklag sé fyrir hendi svo sem einstaklingsbundin þjónustuáætlun sem 

unnin er í þverfaglegri samvinnu að undangengnu mati á aðstæðum hins aldraða 

og þeim úrræðum sem í boði eru. 

4. Matstæki: Fjórða atriðið sem nefnt er sem liður í því að stuðla að vel heppnaðri 

samþættingu þjónustu er að til staðar séu áreiðanleg og réttmæt matstæki til að 

meta þörf fyrir þjónustuna. Matstækin þurfa einnig að geta gefið vísbendingar um 

umfang, áherslur og gæði veittrar þjónustu. 

5. Sameiginlegt upplýsingaforrit – skráning: Sameiginlegt upplýsingakerfi, sem er 

aðgengilegt öllum þjónustuveitendum, er svo fimmti þátturinn sem talinn er stuðla 

að vel heppnaðri samþættingu þeirra aðila sem koma að þjónustu við eldri 

borgara. 

6. Teymisvinna: Fram kemur að teymisvinna sé grundvallaratriði ef ætlunin er að efla 

samþættingu þjónustukerfa. 

Að lokum nefna þær Hildur og Kristín í samantektinni að ef öll þjónustan sé staðsett í sama 

húsnæði séu meiri líkur á að teymið vinni saman auk þess sem það auðveldi samskipti.  

Í greininni eru teknar saman aðgengilegar niðurstöður árangursmats 

samþættingarverkefna en heimildaleitin afmarkaðist við verkefni á stigi tvö og þrjú samkvæmt 

skilgreiningu Leutz og skilaði sú afmörkun mati á sjö verkefnum. Misjafnt er hversu langt 

samþætting heilbrigðis- og félagsþjónustu er á veg komin. Almennt voru 

samþættingarverkefni í Evrópu komin styttra á veg en í Norður-Ameríku þar sem þegar eru til 

fyrirmyndir um samþættingu þjónustu á þriðja stigi. Víða í Evrópu er viðleitni í þá veru að 

samþætta þjónustuna en erfitt er að bera árangurinn saman vegna þess hversu skipulag, 
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áherslur og hefðir eru ólíkar þegar horft er til fjármögnunar, stjórnunar og annarrar útfærslu 

(Nies, 2006). Fram kemur að með aukinni samþættingu þjónustu megi fækka innlögnum og 

legudögum á sjúkrahúsi, seinka innlögn á hjúkrunarheimili, minnka kostnað í einhverjum 

tilvikum, auka ánægju skjólstæðinga og aðstandenda og minnka álag á þá síðarnefndu. Einnig 

má auka lífslíkur, mæta betur þörfum skjólstæðinga og auka heilbrigði þeirra og líkamlega 

virkni (Hildur Elísabet Pétursdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2014). 

Til að skoða stöðu samþættingarinnar hér á landi, út frá þeim þáttum sem þær Hildur 

Elísabet Pétursdóttir og Kristín Björnsdóttir (2014) nefna sem atriði sem stuðla að 

árangursríkum samþættingarverkefnum, greindi höfundur þrjú stefnuskjöl stjórnvalda með 

hliðsjón af því sem þar kemur fram um þætti sem taldir eru stuðla að árangursríkri 

samþættingu. Stefnuskjölin eru: Tillaga til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017–

2021 með áherslu á börn og barnafjölskyldur (Þingskjal 1502, 2015–2016), Stefna og 

framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017–2021 (Þingskjal 1000, 2016–

2017) og Mótun stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára (Velferðarráðuneytið, 2016-b). Sjá 

má niðurstöður greiningarinnar í töflu 1. 

Tafla 1. Þættir sem stuðla að góðri samþættingu þjónustukerfa sem kveðið er á um í þremur 
stefnuskjölum stjórnvalda (Velferðarráðuneytið, 2016-b; Þingskjal 1502, 2015–2016; Þingskjal 1000, 
2016–2017). 

 Þjónustu- 

stjórnun og 

þjónustustjóri 

Ein 

þjónustu-

gátt 

Þjónustu-

áætlun 

Mats-

tæki 

Sameiginlegt 

upplýsinga-

forrit/skráning 

Teymis-

vinna 

Drög að 

fjölskyldustefnu 
X  X X X X 

Drög að stefnu í 

þjónustu við aldraða 
 X  X  X 

Stefna og 

framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs 

fólks 

X  X X  X 

 

Greiningin leiðir í ljós að nokkur áhersla er á að efla þjónustustjórnun í velferðarþjónustu 

hér á landi en kveðið er á um það með skýrum hætti í tveimur af þeim þremur stefnum sem 

skoðaðar voru þar sem tekið er fram að þeim sem eru með flókna þjónustuþörf skuli skipaður 



29 

málstjóri (hugtak sem notað er í þessum stefnuskjölum og er sambærilegt við þjónustustjóra). 

Þó er ekki fjallað um þennan þátt í stefnumótun þjónustu við aldraða til næstu ára og vekur 

það vissan ugg. Ein þjónustugátt er mikilvægur þáttur sem þjónustuaðilar þurfa að huga að og 

efla í upplýsingatæknisamfélagi nútímans en aðeins er kveðið á um það í stefnudrögum um 

málefni aldraðra. Aftur á móti er ekki fjallað um einstaklingsbundna þjónustuáætlun í 

stefnumótun þjónustu við aldraða til næstu ára en það er gert í stefnu og framkvæmdaáætlun 

í málefnum fatlaðs fólks 2017–2021 sem og þingsályktunartillögu að fjölskyldustefnu. Svo 

virðist sem innleiðing matstækja sé komin nokkuð vel á veg hér á landi, sérstaklega á sviði 

heilbrigðisþjónustu en innleiðing RAI-Home care matstækisins á landsvísu hefur verið meðal 

áhersluatriða heilbrigðisráðherra frá árinu 2006 (Hildur Elísabet Pétursdóttir og Kristín 

Björnsdóttir, 2014). Á sviði félagsþjónustu má sjá skýr merki þess að unnið sé að frekari 

innleiðingu matstækja, samanber niðurstöður ráðherraskipaðs hóps um endurskoðun 

stjórnsýslu og eftirlits á sviði félagsþjónustu og barnaverndar (Velferðarráðuneytið, 2016-a) og 

orð félags- og húsnæðismálaráðherra á Alþingi (Þingskjal 648, 2016–2017). Leiða má að því 

líkur að heilbrigðisþjónustan hér á landi sé komin lengra við innleiðingu, þróun og notkun 

sameiginlegra upplýsingaforrita og skráningu upplýsinga heldur en félagsþjónustan en 

sjúkraskrárkerfið SAGA hefur verið í notkun frá árinu 1992 (Þingskjal 758, 2003–2004). Ekki var 

kveðið á um með skýrum hætti, í neinum hinna þriggja stefna eða stefnudraga sem skoðuð 

voru, að unnið skyldi að því að bæta heildræna sameiginlega skráningu upplýsinga. Í drögum 

að fjölskyldustefnu er þó fjallað um að þetta skuli gert í barnavernd. Hnykkt er á mikilvægi 

teymisvinnu í öllum þremur skjölunum.  

Dæmi eru um tilraunaverkefni hér á landi sem hafa miðað að því að samþætta heilbrigðis- 

og félagsþjónustu á eitt stjórnsýslustig. Þar má nefna verkefni í sveitarfélögunum Akureyri og 

Höfn í Hornafirði en þessi sveitarfélög voru meðal þátttakenda í verkefni sem ráðist var í á 

grundvelli laga um reynslusveitarfélög, nr. 82/1994, og lauk verkefninu í árslok 2001 (Berglind 

Magnúsdóttir, 2006). Árangur þessara tilraunaverkefna eru ekki alveg skýr en þó eru ýmsar 

vísbendingar um jákvæða þætti þeim samhliða (Guðrún Björk Reykdal, 2010). Í febrúar 2004 

hófst svo tilraunaverkefni um samþættingu heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu í 

Reykjavík. Markmiðið með því var að koma í veg fyrir ótímabæra innlögn á sjúkrahús og dvöl 

á hjúkrunarheimili með því að auka þjónustu við elstu notendurna, það er 80 ára og eldri.  
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Hinn 1. janúar 2009 gekk í gildi samkomulag milli Reykjavíkurborgar og ríkisins þess efnis 

að borgin sjái um rekstur heimahjúkrunar í sveitarfélaginu en þannig hefur náðst að samþætta 

félagslega heimaþjónustu og heimahjúkrun fyrir þá íbúa sem nýta sér bæði þjónustuúrræðin 

(Margrét Sigrún Jónsdóttir, 2015 og Reykjavíkurborg, e.d.). Svipað samkomulag er í gildi í 

nokkrum öðrum sveitarfélögum (Sigurveig H. Sigurðardóttir o.fl., 2016). Samkomulag ríkisins 

og Reykjavíkurborgar er enn í gildi og vísbendingar eru um að  þau markmið sem lagt var upp 

með hafi náðst en fækkun hefur orðið í hópi 80 ára og eldri sem vistast á hjúkrunarheimili 

(Sigrún Ingvarsdóttir, 2014). 

2.7.4 Húsnæðisþörf eldra fólks 

Þörfin fyrir öruggt húsnæði er ein af frumþörfum mannsins samkvæmt þarfapýramída 

Maslows (Ciccarelli og White, 2013). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að heimilislausir 

einstaklingar eru í aukinni áhættu á að fá ýmsa sjúkdóma og það að búa ekki við 

húsnæðisöryggi hefur slæm áhrif á heilsu heilt yfir (Doran, Misa og Shah, 2013). Helsta ástæða 

þess að eldra fólk kýs að flytja er sú að húsnæðið sem það býr í hentar ekki. Til dæmis er það 

of stórt eða fullnægir ekki þörfum fólks. Undanfarna þrjá áratugi hefur áhersla stjórnvalda hér 

á landi verið á að fjölga hjúkrunarrýmum en fækka dvalarrýmum á sama tíma. (Steinunn K. 

Jónsdóttir, Jón E. Jónsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2015). Sumir eldri borgarar upplifa að 

það vanti millistig milli heimilis og hjúkrunarheimila fyrir fólk sem er orðið óöruggt á heimili 

sínu en þarf þó ekki á hjúkrun að halda. Mismunandi reglur gilda um gæludýrahald í húsnæði 

þar sem aldraðir búa en margir eru þeirrar skoðunar að alltaf ætti að heimila öldruðum að 

halda gæludýr en það getur spornað gegn einmanakennd (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-

b). Nokkuð hefur verið byggt af sérhönnuðum íbúðum fyrir aldraða hér á landi (Steinunn K. 

Jónsdóttir, o.fl., 2015) en sumum eldri borgurum finnst þær of dýrar og aðeins fyrir þá 

efnameiri (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-b). 

2.7.5 Ofbeldi og vanræksla 

Á alþjóðavísu eru ekki til margar rannsóknir um ofbeldi og vanrækslu gegn öldruðum og erfitt 

getur reynst að bera þær saman þar sem samræmda skilgreiningu skortir. Ofbeldi gegn 

öldruðum hefur verið skilgreint sem líkamlegt, kynferðislegt og sálrænt ofbeldi og einnig 

fjárhagslegt. Mælingar á tíðni ofbeldisins gefa afar mismunandi mynd en sem dæmi þá benda 

mælingar í Ástralíu, Noregi og Bandaríkjunum til að um 1–3% eldri borgara hafi orðið fyrir 

ofbeldi og/eða vanrækslu eftir að komið er á efri ár en þetta hlutfall hefur mælst allt að 20% í 
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Frakklandi (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011). Rannsóknir benda til að aldraðir leiti sér 

síður hjálpar en aðrir sem beittir eru ofbeldi og erfiðara sé fyrir þá að segja frá því. Ástæður 

þessa séu meðal annars þær að þeir upplifi sig valdalausa, kenni sjálfum sér um og vilji vernda 

fjölskylduna (Beaulaurier, Seff, Newmann og Dunlop, 2005). 

Bent hefur verið á að starfsfólk í grunnheilbrigðisþjónustu sé í lykilstöðu til að greina 

ofbeldi gegn öldruðum. Því yfirsjáist þessi þáttur þó oft þar sem það búi hvorki yfir þjálfun né 

greiningartækjum til að skima eftir ofbeldi gegn öldruðum (World Health Organization, 2008). 

Þá hafa niðurstöður rannsókna einnig bent til að starfsmenn félagsþjónustu séu gjarnan illa í 

stakk búnir til að greina og takast á við ofbeldi gegn öldruðum (Anni G. Haugen, 2009). 

Í íslenskri rannsókn sem gerð var árið 2007 var það kannað hversu algengt það væri að 

starfsfólk í heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu verði vart við ofbeldi gegn eldri 

borgurum í starfi. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er gríðarlega algengt að fólk verði 

þess áskynja að hinn aldraði sé mögulega beittur ofbeldi. Heil 83% starfsmanna 

heimahjúkrunar og 57% starfsmanna félagslegrar heimaþjónustu könnuðust úr starfi sínu við 

eina eða fleiri lýsingu sem bendir til einhverrar birtingarmyndar ofbeldis. Einnig sögðust 44% 

starfsmanna heimahjúkrunar og 20% starfsmanna félagslegrar heimaþjónustu hafa orðið vitni 

að eða haft grun um ofbeldi gegn öldruðum undanfarna 12 mánuði í starfi (Sigrún Ingvarsdóttir 

og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010).  

2.7.6 Fordómar 

Viðhorf til eldri borgara taka í miklum mæli mið af makró-umhverfinu, samanber 

kerfiskenningu Bronfenbrenner. Hagsmunir einstaklingsins og staða hans eru meðal þeirra 

þátta sem hafa áhrif á hvaða augum hann lítur heiminn. Við erum mun líklegri til að fordæma 

hegðun annarra en okkar sjálfra og réttlæta hegðun sem við skiljum í ljósi reynslu okkar. 

Hugmyndir okkar um rétt og rangt mótast af umhverfinu en það er misjafnt frá einum tíma til 

annars hvaða fyrirbæri, hegðun og athafnir samfélagið umber (Beckett og Taylor, 2016). 

Þannig er staða aldraðra í samfélaginu misjöfn frá einum tíma til annars og misjöfn á milli 

samfélaga. Fordómar mótast meðal annars af staðalímyndum. Dæmi um staðalímynd er að 

gamalt fólk sé hægfara. Raunin er aftur á móti ekki sú að allt gamalt fólk sé hægfara heldur að 

hraði eldra fólks sé gjarnan minni en þeirra sem yngri eru. En þegar alhæft er um hóp fólks á 

neikvæðan hátt myndast fordómar og eru afleiðingarnar oftast slæmar fyrir hópinn (Devine, 

1989). Fordómar gegn öldruðum hafa áhrif á lífsgæði þeirra og vellíðan og því er mikilvægt að 
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leitað sé allra tiltækra leiða til að minnka þá (Vauclair, o.fl. 2015). Aldraðir upplifa gjarnan 

fordóma í sinn garð en telja að fólk átti sig oft ekki á fordómum gegn öldruðum fyrr en það 

verður sjálft gamalt (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-b). 

2.7.7 Erlendir ríkisborgarar á Íslandi 

Hinn 1. janúar 2017 var hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi  8,9% af heildarmannfjölda eða 

1,5% af íbúum 65 ára og eldri. Þrátt fyrir að erlendir ríkisborgarar meðal eldri borgara séu ekki 

mjög margir rekja þeir uppruna sinn til 59 ríkja (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Vísbendingar eru uppi 

um að innflytjendum haldi áfram að fjölga hér á landi en umsóknum um alþjóðlega vernd hefur 

fjölgað mikið undanfarin ár (Útlendingastofnun, e.d.) og einnig hefur erlendum ríkisborgurum 

sem koma til landsins til að vinna fjölgað mikið og hafa aldrei verið fleiri en nú 

(Vinnumálastofnun, e.d.). Reynslan og rannsóknir hafa sýnt að þótt fólk ætli einungis að dvelja 

tímabundið í einhverju landi til að vinna þá sest alltaf einhver hluti þess að í landinu (Unnur 

Dís Skaptadóttir, 2010).  
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3 Hagir og líðan eldri borgara á Íslandi 

Í febrúar 2017 kom út skýrsla um hagi og líðan eldri borgara á Íslandi árið 2016 

(Velferðarráðuneytið, 2017-a). Skýrslan er unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir 

velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og Landssamband eldri borgara (2017). 

Í henni er gerð grein fyrir niðurstöðum könnunar meðal einstaklinga, 67 ára og eldri, þar sem 

markmiðið er að fylgjast með þróun á högum og líðan aldraðra og að auka þekkingu á þörf 

fyrir þjónustu og gæðum hennar. Könnunin fór fram í lok árs 2016 og er þetta í fjórða sinn sem 

hún er gerð, fyrri kannanirnar fóru fram árin 1999, 2006 og 2012. Þátttakendur voru 1.800 

einstaklingar, 67 ára og eldri, sem valdir voru með tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá. Svör bárust frá 

1.028 einstaklingum og var nettósvarhlutfall 59%. Efnisatriðum skýrslunnar er skipti í tíu þætti 

sem veita mikilvægar upplýsingar um upplifun aldraðra á högum sínum og líðan. Skal nú gerð 

grein fyrir nokkrum völdum þáttum úr könnuninni. 

3.1 Almennt heilbrigði 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar þá meta 73% aldraða á Íslandi heilsufar sitt gott eða 

mjög gott og hefur það hlutfall haldist nokkuð svipað síðastliðin 10 ár en ekki liggja fyrir 

upplýsingar um þennan þátt frá fyrstu könnuninni. Einnig kemur fram að ríflega 75% eldri 

borgara stunda einhverja líkamsrækt einu sinni til tvisvar í viku eða oftar sem er í takt við fyrri 

kannanir. Þá meta um 76% þátttakenda að þeir séu frekar eða mjög vel á sig komnir miðað við 

aldur sem er nokkuð sambærilegt hlutfall úr fyrri könnunum þegar það var 78%. Á móti kemur 

að nú segjast 10% vera frekar eða mjög illa á sig komin miðað við aldur sem er aukning um 3% 

frá könnuninni 2012. Sterk tengsl eru á milli líkamsræktar og heilsufars, þeir sem segjast 

stunda líkamsrækt að lágmarki einu sinni til tvisvar í viku meta heilsufar sitt almennt betra en 

aðrir. (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og Landssamband eldri borgara, 

2017). 

3.2 Viðhorf til heilbrigðisþjónustu 

Sterkar vísbendingar eru um að aldraðir telji heilbrigðisþjónustuna almennt hafa versnað 

undanfarin ár en hærra hlutfall aldraðra nú en í könnununum 1999 og 2006 telja að svo sé en 

hlutfallið nú er áþekkt því sem það var árið 2012 eða um 45%. Upplifun fólks á verði 

þjónustunnar hefur haldist nokkuð stöðug þann tíma sem könnunin hefur verið framkvæmd 

en um 36% telja hana frekar eða mjög ódýra á móti rétt tæpum 40% sem telja hana frekar eða 

mjög dýra. Tengsl eru á milli þess hvernig fólk metur heilsufar sitt og þess hvernig það upplifir 
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verðlag á heilbrigðisþjónustu. Þeim sem meta heilsufar sitt slæmt finnst heilbrigðisþjónustan 

dýrari en hinum. Í könnuninni nú var í fyrsta skipti spurt um viðhorf fólks til aðgangs að 

heilbrigðisþjónustu og virðist meirihluti eldri borgara vera sáttur við hann en 74% töldu 

aðganginn vera góðan eða frekar góðan. Í þessu samhengi er þó vert að hafa í huga að heilum 

14% finnst aðgangurinn vera frekar eða mjög lélegur og því verr sem fólk metur heilsu sínar 

því verri þykir því heilbrigðisþjónustan (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar o.fl., 2017). 

3.3 Félagsþjónusta og heimahjúkrun 

Spurt var um hversu mikla aðstoð þátttakendur þurfa við ýmis verkefni í daglega lífinu. Fram 

kemur að velflestir eldri borgarar telja sig geta sinnt athöfnum daglegs lífs. Svo virðist sem 

eldri borgarar þurfi helst aðstoð við þrif á heimili en um 28% aðspurðra töldu sig stundum, oft 

eða alltaf þurfa aðstoð við þennan þátt. Eftir því sem aldurinn færist yfir telur hærra hlutfall 

aðspurðra sig þurfa aðstoð þótt það sé ekki algilt fyrir allar athafnir. (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar o.fl., 2017). 

Samkvæmt könnuninni þiggja 36% eldri borgara heimaþjónustu sem veitt er af 

sveitarfélagi og er það nokkur aukning frá fyrri könnunum þegar þetta hlutfall hefur mælst á 

bilinu 14% (2006) til 18% (2012) en orðalagi spurningarinnar var nú breytt aðeins frá því sem 

verið hefur. Fram kemur að hlutfall þeirra sem fá þjónustuna vikulega hefur hækkað um 7% 

frá árinu 2006 og þeirra sem fá þjónustuna aðra hverja viku lækkað um 12% á sama tíma. Hér 

ber þó að geta þess að svarmöguleikar eru ekki alveg þeir sömu milli kannana þannig að 

niðurstöðurnar eru ekki fyllilega sambærilegar. Flestir þeir sem fá heimaþjónustu telja hana 

vera nægilega eða 80% á móti 20% sem telja hana þá ekki vera nægilega. Þessi hlutföll hafa 

haldist nokkuð svipuð þann tíma sem kannanir hafa verið framkvæmdar en það lækkar þó 

örlítið nú frá árinu 2012 eða um 3%. Flestir sem njóta þjónustunnar virðast vera nokkuð 

ánægðir með hana en 84% þátttakenda voru frekar eða mjög ánægðir með hana en 7% frekar 

eða mjög óánægðir. Samanburður milli kannanna liggur ekki fyrir varðandi þessa spurningu 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar o.fl., 2017). 

Um 7% þeirra sem svöruðu könnuninni fá heimahjúkrun sem er, á sama hátt og þeirra sem 

þiggja þjónustu sveitarfélagsins, nokkuð hærra hlutfall en í fyrri könnunum þegar það hefur 

mælst á bilinu 2–4% en tekið skal fram að orðalagi þessarar spurningar var nú einnig breytt 

aðeins frá því sem verið hefur. Um 93% segja að hjúkrunin sé fullnægjandi (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar o.fl., 2017). 
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Um 91% segist ekki hafa þurft að bíða eftir heimaþjónustu, heimahjúkrun eða annarri 

þjónustu fyrir eldri borgara (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar o.fl., 2017).  

3.4 Búsetuhagir 

Árið 2016 bjó drjúgur meirihluta eldri borgara á Íslandi í eigin húsnæði, eða 89% þeirra sem 

svöruðu spurningu þess efnis í könnun velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, 

velferðarráðuneytisins, og Landssambands eldri borgara (2017). Eftir því sem árunum fjölgar 

býr lægra hlutfall eldri borgara í eigin húsnæði, eða 82% þeirra sem eru 88 ára og eldri á móti 

93% aldurshópsins 67–69 ára. Þá er athyglisvert að þótt hlutfall þeirra eldri borgara sem búa í 

leiguíbúð sé nánast það sama nú og árið 1999 leigir mun lægra hlutfall þeirra á almennum 

leigumarkaði nú en áður eða 28% á móti 44% árið 1999. Enn fremur virðist lægra hlutfall þessa 

hóps nú búa í leiguíbúð á vegum sveitarfélaga (25%) en árið 1999 (41%). Nokkur hluti leigjenda 

í hópi eldri borgara virðist hafa fært sig úr íbúðum á almenna markaðnum og í eigu 

sveitarfélaga yfir í leiguíbúðir í eigu félagasamtaka (31% nú á móti 15% árið 1999) og í annars 

konar leiguíbúðir (17% nú). Í könnuninni kemur ekki fram hvað átt er við með annars konar 

leiguíbúð en gera má ráð fyrir að þar undir falli til dæmis íbúðir í eigu húsnæðissamvinnufélaga 

eins og Búseta og Búmanna. Í heildina búa um 34% eldri borgara ein en þetta hlutfall hækkar 

verulega um 80 ára aldurinn; það er mjög nálægt meðaltalinu hjá aldurshópnum 76–79 ára en 

tekur stökk upp í 53% þegar um er að ræða fólk á aldrinum 80–87 ára (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar o.fl., 2017). 

3.5 Starfslok 

Í könnun velferðarsviðs Reykjavíkurborgar o.fl. (2017) sögðust um 19% eldri borgara utan 

vinnumarkaðar myndu vilja stunda launaða vinnu en þetta hlutfall var 25% í síðustu könnun 

(2012) og hefur því farið lækkandi undanfarin ár. Rúmur helmingur aldraða (54%) utan 

vinnumarkaðar sagði að starfslokin hefðu verið sveigjanleg en 27% að þeir hafi þurft að hætta 

á vissum aldri. Svo til einhugur er um það meðal aðspurðra að auðvelda ætti þeim sem eru 

komnir á lífeyrisaldur að vera áfram virkir á vinnumarkaði en um 97% þeirra töldu svo vera 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar o.fl., 2017). 

3.6 Félagsleg virkni 

Um tveir þriðju hlutar eldri borgara telja sig aldrei einmana en hópurinn sem upplifir 

einmanaleika sjaldan, stundum eða oft hefur aldrei mælst stærri frá því byrjað var að greina 
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hagi og líðan eldri borgara með reglubundnum og samræmdum hætti árið 1999 (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, o.fl., 2017). Reyndar minnkaði hópurinn talsvert milli mælinga 1999 og 

2006 en síðan hefur hann farið sístækkandi og stækkar um heil 11% milli mælinga nú. Mestur 

mælist einmanaleikinn í hópi ógiftra, ekkna eða ekkla, þeirra sem búa einir, eru tekjulitlir eða 

eru slæmir til heilsunnar. Ekki hafa orðið markverðar breytingar á samskiptum við nánustu 

ættingja eða vini sé horft til fjölda heimsókna einu sinni í viku eða oftar en rétt um 79% segja 

að börn, ættingjar eða vinir komi í heimsókn einu sinni í viku eða oftar og hefur þetta hlutfall 

haldist svo til óbreytt frá árinu 1999 en það mældist þó hærra árið 2012 eða 84%. 

Um 72% eldri borgara taka aldrei þátt í félagsstarfi eldri borgara á vegum síns sveitarfélags 

og hefur það hlutfall aldrei mælst hærra. Rétt 80% svarenda voru ánægð með félagsstarfið en 

ekki liggur fyrir samanburður varðandi þennan þátt frá fyrri könnunum. Á sama tíma og hlutfall 

eldri borgara sem tekur þátt í félagsstarfi á vegum sveitarfélags hefur lækkað hefur hlutfall 

þeirra sem taka þátt í einhverju öðru félagsstarfi en félagsstarfi eldri borgara hækkað jafnt og 

þétt frá því að vera 32% árið 1999 til 47% nú. Svo virðist, samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar, að þeir sem eru ógiftir eða ekki í sambúð og þeir sem hafa misst maka sína taki 

síst þátt í félagsstarfi á vegum sveitarfélagsins og þessir ógiftu séu óánægðari með það en aðrir 

hópar þegar niðurstöður eru greindar eftir hjúskaparstöðu. Að lokum ber þess að geta hér að 

ekki hafa orðið markverðar breytingar á því hvort eldri borgarar eyði meira tíma einir en þeir 

vilja en sem fyrr eru þeir sem eru ógiftir eða ekki í sambúð viðkvæmasti hópurinn hvað þetta 

varðar. Ekkjur og ekklar fylgja þar fast á eftir. 

Sé samhengi skoðað á milli þess hvernig fólk metur eigin heilsu annars vegar og 

einmanaleika, tíðni samskipta og þátttöku í félagsstarfi hins vegar, eru vísbendingar um að þeir 

sem meta heilsufar sitt frekar eða mjög slæmt upplifi frekar einmanaleika, eigi í minni 

samskiptum við börn, ættingja og vini, taki síður þátt í félagsstarfi, séu að jafnaði óánægðari 

með það og eyði meiri tíma einir en þeir vildu (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, o.fl., 2017). 

3.7 Fjárhagur 

Talsvert hærra hlutfall aldraðra er með ráðstöfunartekjur undir 190 þúsundum króna á mánuði 

nú en í síðustu könnun eða 29% á móti 20% árið 2012. Þá sýna niðurstöður að nokkurt misræmi 

er á milli ráðstöfunartekna og þess hve háar tekjur fólk telur sig þurfa. Alls töldu 84% þeirra 

sem höfðu minna en 200 þúsund krónur í ráðstöfunartekjur á mánuði sig þurfa hærri tekjur 

en þetta hlutfall fór niður í 40% hjá þeim sem voru með ráðstöfunartekjur á bilinu 201–300 
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þúsund krónur á mánuði. Samkvæmt könnuninni þá minnkar tekjuþörf eftir því sem fólk 

verður eldra. Í könnununum fjórum árin 1999, 2006, 2012 og 2016 hefur aldrei mælst hærra 

hlutfall eldri borgara sem hafa stundum eða oft fjárhagsáhyggjur. Þetta hlutfall hefur verið í 

kringum 25% í fyrri könnunum en mældist nú 31%. Nokkur fylgni virðist vera á milli 

fjárhagsáhyggna annars vegar og aldurs og heilsufars hins vegar. Þetta lýsir sér á þann hátt að 

eftir því sem fólk verður eldra hefur það minni fjárhagsáhyggjur og eins eftir því sem það er 

betra til heilsunnar. Sá hópur eldri borgara sem hefur einhvern tímann á síðustu fimm árum 

frestað læknisheimsókn eða því að kaupa lyf mælist fremur lítill eða um 5% og hefur það 

hlutfall haldist svo til óbreytt frá fyrstu könnuninni árið 1999. Það eru helst þeir sem eru ógiftir 

og/eða vilja stunda launaða vinnu sem hafa frestað læknisheimsókn eða lyfjakaupum af 

fjárhagsástæðum og er það í samræmi við niðurstöður þess efnis að þetta séu einnig þeir 

hópar sem hafa frekar fjárhagsáhyggjur en aðrir hópar eldra fólks. Þeir sem mældust með 

mestu fjárhagsáhyggjurnar, það eru ógiftir eða þeir sem vilja stunda launaða vinnu, sögðust 

einnig vera líklegastir til að nýta sér ráðgjöf varðandi fjármál (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 

o.fl., 2017). 

3.8 Ofbeldi og vanræksla 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar virðist ofbeldi og/eða vanræksla í garð eldri borgara 

á Íslandi vera afar fátíð. Þegar spurt var hvort þátttakendur hefðu verið beittir líkamlegu 

ofbeldi eftir að þeir komust á eftirlaunaaldur svöruðu fjórir þeirra því játandi á móti 984 sem 

neituðu því. Örlítið fleiri sögðust hafa upplifað vanrækslu af hálfu umönnunaraðila eða 1% sem 

svarar til 11 þátttakenda af þeim 999 sem svöruðu spurningunni. Um 3% eða 24 þátttakendur 

af 982 sem svöruðu sögðust hafa verið beittir fjárhagslegu ofbeldi og um 5% (29 þátttakendur) 

sögðust hafa verið beitt andlegu ofbeldi. Ekki er hægt að bera niðurstöður úr þessum hluta 

könnunarinnar saman við fyrri ár þar sem ekki var spurt um þennan þátt á sama hátt. Þess má 

þó geta að samkvæmt niðurstöðum telja fleiri sig þekkja eða hafa orðið varir við að eldri 

borgarar hafi verið vanræktir eða beittir ofbeldi en í könnununum árin 2006 og 2012 var þetta 

hlutfall um 15% (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, o.fl., 2017). 

3.9 Viðhorf til eldri borgara 

Svo virðist sem nokkuð margir eldri borgarar upplifi að viðhorf í garð aldurshópsins séu nokkuð 

neikvæð en rétt tæpur þriðjungur (31%) taldi þau vera frekar eða mjög neikvæð á móti 53% 

sem taldi þau vera frekar eða mjög jákvæð. Þessi upplifun hefur frekar farið niður á við 
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undanfarin ár og áratug en í könnuninni 2006 töldu 55% viðhorfin vera frekar eða mjög jákvæð 

og heil 62% árið 2012. 

3.10 Tölvuvirkni 

Meirihluti eldri borgara eða 61% notar tölvur daglega en þó notar rétt um fjórðungur eða 24% 

aldrei tölvur og hafa þessi hlutföll ekki breyst frá síðustu könnun. Ríflega helmingur eldri 

borgara notar nú internetið daglega (56%) en þó fara 27% þeirra aldrei á netið samkvæmt 

niðurstöðunum.  
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4 Umræður 

Hér á eftir verður fjallað um nokkra þætti sem gerð var grein fyrir í kaflanum hér á undan og 

fram komu í könnun velferðarsviðs, o.fl. (2017) sem gefa vísbendingar um hvar skórinn kreppir 

en einnig hvar tækifæri til úrbóta liggja. 

4.1 Heilbrigði 

Þótt flestir eldri borgarar meti heilsufar sitt nokkuð gott þá hefur hlutfall þeirra sem segjast 

vera vel á sig komnir lækkað lítillega en hlutfall þeirra sem segjast vera illa á sig komnir aukist. 

Mikilvægt er að fylgjast vel með þessari þróun og hvort hún haldi áfram. Þegar hugað er að því 

hvernig bæta megi heilbrigði eldri borgara eru ýmsar leiðir að því markmiði. Ekki er síst 

mikilvægt að strax við upphaf lífs sé byrjað að skima fyrir áhættuþáttum heilbrigðis og 

skimuninni fylgt eftir með öflugri og samhæfðri þjónustu. Stjórnvöld verða að vera vakandi 

fyrir því að tryggja öllum góða heilbrigðisþjónustu. Í ljósi þekkingar á jákvæðum áhrifum 

hreyfingar á heilsu er mikilvægt að efla hreyfingu eldri borgara og stuðla að því að hækka enn 

frekar hlutfall þeirra sem hreyfa sig einu sinni í viku eða oftar. Það má til dæmis gera með því 

að halda úti öflugum forvörnum og fræðslu um mikilvægi hreyfingar og að horft sé til hennar 

sem mögulegs tækis til að meðhöndla ýmsa sjúkdóma og kvilla meðal eldra fólks. Ýmislegt 

hefur verið unnið í þessa veru á undanförnum árum. Þar má meðal annars nefna innleiðingu á 

hreyfiseðlum sem hófst hér á landi árið 2011 (Velferðarráðuneytið, e.d.-a). Þá má einnig nefna 

að aukin áhersla er lögð á að fólk sem býr heima og kemst ekki mikið njóti líkamsþjálfunar í því 

skyni að bæta hreyfifærni sína. Sem dæmi um slíkt er þjónusta sem Sóltún heima býður upp á 

en þar er fólki boðið að fá reglulega heimsókn frá fagfólki sem aðstoðar við æfingar (Sóltún 

heima, e.d.). Að lokum skal þess getið að Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í kostnaði vegna 

heimasjúkraþjálfunar þegar sjúkraþjálfun reynist nauðsynleg en líkamlegt ástand viðkomandi 

er slíkt að hann kemst ekki í meðferð utan heimilis (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.).  

4.2 Heilbrigðisþjónusta og félagsþjónusta 

Ekki ætti að koma á óvart að eftir því sem fólk verður eldra telur það sig frekar þurfa aðstoð 

við athafnir daglegs lífs (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, o.fl., 2017). Vísbendingar eru um að 

hærra hlutfall eldri borgara fái félagslega heimaþjónustu sveitarfélags nú en áður og það sama 

er uppi á teningnum hvað varðar heimahjúkrun. Upplifun eldri borgara á Íslandi er sú að 

heilbrigðisþjónustan hafi versnað undanfarin ár. Sjálfsagt má skýra það með ýmsum hætti eins 
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og minna fjármagni til þjónustunnar sem mögulega kemur niður á gæðum og því að framboðið 

annar ekki eftirspurn. Einnig eru vísbendingar um að bæta megi skipulagið hér á landi. 

Mikilvægt er að stjórnvöld taki mið af þeim staðreyndum að bæta þurfi 

heilbrigðisþjónustu og félagslega þjónustu við eldri borgara, bæði til að mæta þeirri þörf sem 

nú er til staðar og einnig til að mæta áskorunum í málaflokknum í nánustu framtíð. Eldri 

borgarar þurfa að geta treyst því að fá viðeigandi þjónustu þegar á þarf að halda en nú er svo 

komið að þjónustan sem í boði er annar ekki eftirspurn, hvort sem horft er til heimaþjónustu 

eða stofnanaþjónustu. Þá þarf að vinna að því að bæta gæði þjónustunnar. Við skipulag og 

mótun þjónustu þarf að taka tillit til þess að nú þegar eru eldri borgarar á Íslandi langt frá því 

að vera einsleitur hópur þegar kemur að menningarlegum bakgrunni en einnig bendir allt til 

þess að hlutfall fólks sem ekki er fætt hér á landi komi til með að hækka meðal eldri borgara í 

nánustu framtíð. Mikilvægt er að stjórnvöld og aðrir sem koma að þjónustu við eldri borgara 

taki mið af þessari staðreynd þannig að koma megi til móts við fjölbreyttar þarfir hópsins. 

Gæta þarf að því að starfsfólk sem vinnur með öldruðum fái fræðslu um mismunandi 

menningu, siði og venjur og mikilvægi þess að mæta skjólstæðingum á þeirra forsendum. 

Sálfélagslegar kenningar um öldrun geta vel nýst í þessu samhengi en einnig þurfa að vera til 

úrræði sem mæta þörfum fólks með ólíkan bakgrunn. Ekki er nóg að auka menningarhæfni 

starfsfólks, gæta þarf að því að tungumálaerfiðleikar komi ekki í veg fyrir að starfsfólk sem 

vinnur við öldrunarþjónustu geti átt í samskiptum við skjólstæðinga. Vinna þarf að stöðugleika 

í starfsmannahaldi til að auka öryggiskennd og vellíðan eldra fólks sem þarf á þjónustunni að 

halda. 

Skoða þarf vandlega hvernig forgangsraða á fjármagni þannig að stuðla megi að góðum og 

jöfnum aðgangi að öllum þáttum heilbrigðisþjónustu og félagslegrar þjónustu sem uppfyllir 

gæðaviðmið. Vanda þarf til verka til að tryggja skilvirkni. Síðast en ekki síst er mikilvægt að 

huga ítarlega að því hvernig auka má og bæta samþættingu og samhæfingu þjónustu en ýmis 

tækifæri bjóðast á þeim vettvangi. 

4.2.1 Samþætting heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu 

Ávinningur af því að auka samþættingu þjónustu er mikill eins og fram hefur komið. Hér á landi 

hafa stjórnvöld unnið að því að samþætta félags- og heilbrigðisþjónustu frá því á síðari hluta 

20. aldar (Hildur Elísabet Pétursdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2014). Það hefur þó verið vissum 

erfiðleikum háð þar sem tveir veigamestu þjónustuþættir við eldri borgara sem búa heima, 
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það er heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta, hafa verið og eru sín á hvoru 

stjórnsýslustiginu en lögum samkvæmt skal ríkið sjá um að veita heilbrigðisþjónustu (Lög um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007,) en félagsleg heimaþjónusta er á forræði sveitarfélaga (Lög 

um málefni aldraðra).  

Hinn 1. janúar 2011 var velferðarráðuneytið stofnað en það varð til við sameiningu 

heilbrigðisráðuneytisins og félags- og tryggingamálaráðuneytisins. Mikilvægt markmið með 

sameiningunni var að stuðla að samþættingu þjónustu í því skyni að efla getu sveitarfélaganna 

til að sinna nærþjónustu við íbúana (Velferðarráðuneytið, 2010). Á sama tíma voru málefni 

fatlaðs fólks flutt frá ríki til sveitarfélaga (Lög um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni 

fatlaðra, með síðari breytingum nr. 152/2010). Málið virðist aftur á móti ekki vera ofarlega á 

baugi stjórnvalda sem stendur en lítið fer fyrir því í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.). Þá skipar málið heldur ekki stóran sess í tillögum samstarfsnefndar 

um málefni aldraðra til félags- og húsnæðismálaráðherra sem settar voru fram haustið 2016 

(Velferðarráðuneytið, 2016-b). 

Svo virðist sem heilbrigðisþjónustan sé komin lengra í þróun ýmissa þátta sem stuðla að 

vel heppnaðri samþættingu en unnið er að ýmsum umbótaverkefnum í þessa veru á sviði 

félagsþjónustu. Athygli vekur að samkvæmt því sem fram kemur í drögum að stefnumótun í 

þjónustu við aldraða til næstu ára virðist minnsta áherslan lögð á samþættingu og samhæfingu 

þjónustunnar í þeim málaflokki samkvæmt viðmiðunum sem lágu til grundvallar greiningu á 

þremur stefnuskjölum stjórnvalda sem finna má í fræðilega kaflanum um samþættingu 

heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu. Skýringin á því er sjálfsagt ekki einhlít en yfirstjórn 

málefna aldraðra hefur ekki enn verið flutt yfir til sveitarfélaga (Lög um málefni aldraðra) eins 

og á við um málefni fatlaðs fólks (Lög um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, 

með síðari breytingum). Umfjöllun um yfirfærslu málaflokks aldraðra fer ekki hátt um þessar 

mundir en mikilvægt er að halda málinu á lofti og vinna að framgangi þess innan 

stjórnkerfisins. Ekki má gleyma því að verkefnið er flókið og umfangsmikið og betur er heima 

setið en af stað farið hafi ekki farið fram nægur undirbúningur. Þó má leiða að því líkur að 

yfirfærslan myndi stuðla að samþættingu og samhæfingu þjónustuþátta, notendum til 

hagsbóta.  

Ekki er einsýnt að eitt af meginmarkmiðunum með sameiningu heilbrigðisráðuneytisins og 

félags- og tryggingamálaráðuneytisins árið 2011, um að stuðla að betri samþættingu 
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heilbrigðis- og félagsþjónustu, hafi náðst. Aðeins hefur einn ráðherra gegnt embætti 

velferðarráðherra sem nær yfir báða málaflokka en lengst af, eða frá árinu 2013, hafa tveir 

ráðherrar verið yfir ráðuneytinu, einn yfir heilbrigðishluta þess og annar yfir þeim hluta sem 

sýslar með félagsmál. Stærstu tækifærin til að bæta þjónustu við aldraða liggja í aukinni 

samhæfingu og samþættingu þjónustukerfa. Mikilvægt er að stjórnvöld missi ekki sjónar á 

þessu og að ráðherrar félagsmála og heilbrigðismála styðji báðir af heilum hug aðgerðir sem 

gagnreynd þekking hefur sýnt að stuðli að aukinni samþættingu og samfellu í þjónustu við 

borgarana. Veigamikið tækifæri í þeim efnum væri að dusta rykið af hugmyndum um yfirfærslu 

málaflokks aldraðra til sveitarfélaga sem legið hafa í dvala um nokkurt skeið og vinna þeim 

brautargengi á nýjan leik. 

4.3 Búseta og húsnæði 

Ef rýnt er í þróunina á leigumarkaði, varðandi það að eldra fólk leigi frekar íbúð í eigu 

félagasamtaka eða annars konar leiguíbúð en íbúð á almenna markaðnum eða í eigu 

sveitarfélags, sést á tölum í greiningu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar o.fl. (2017) að þessi 

þróun hófst fyrir efnahagshrunið 2008 og fyrir þá miklu fjölgun ferðamanna sem hefur orðið 

hér á landi frá árinu 2010 (Ferðamálastofa, e.d.). Því er ekki eingöngu hægt að setja þessa 

þróun í samhengi við neikvæðar afleiðingar hrunsins eins og fækkun nýbygginga (Hagstofa 

Íslands, e.d.-b), aukna ásókn í leiguíbúðir í eigu sveitarfélaga (Varasjóður húsnæðismála, e.d.) 

eða fjölgun ferðamanna þótt þessir þættir hafi allir leitt til aukinnar samkeppni um húsnæði 

og þar með hækkandi leiguverðs. Í þessu samhengi er vert að nefna að í könnun velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytisins og Landssambands eldri borgara töldu 53% þeirra 

þátttakenda sem sögðust hafa skipt um húsnæði á síðastliðnum fimm árum, eða hugðust gera 

það á næstu fimm árum, helstu ástæðurnar vera þær að húsnæðið hefði verið/væri of stórt, 

óheppilegt eða óhentugt.  

Í könnun velferðarsviðs Reykjavíkurborgar o.fl. (2017) kemur fram að hlutfall þeirra eldri 

borgara sem búa einir hækkar verulega um 80 ára aldurinn. Það skýrist að mestu leyti af því 

að þá fer fólk að missa maka sína sem undirstrikar mikilvægi þess að með hækkandi meðalaldri 

þjóðarinnar sé hugað að þörfum eldra fólks við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og jafnvel 

skoðað hvort fjölga megi valkostum. Í því samhengi þarf að skoða hvort það vanti millistig 

varðandi þjónustu og að bjóða eigi upp á úrræði í líkingu við dvalarrými á nýjan leik en þau 

hafa verið á undanhaldi undanfarin ár. Einnig þarf að uppfylla viðmið algildrar hönnunar 
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þannig að fólk geti búið sem lengst í sama húsnæði þótt árin færist yfir sem og að tryggja nægt 

framboð minni íbúða til að anna eftirspurn eftir húsnæði í þeim stærðarflokki. Ekki er þó nóg 

að tryggja nægt framboð af húsnæði við hæfi heldur þarf einnig að huga að því að verðlag á 

slíku húsnæði hindri ekki að meginþorri eldri borgara geti búið þar. Mikilvægt er að huga að 

því að sjálfræði og sjálfsákvörðunarréttur eldri borgara sé virtur í hvívetna. Þannig má ekki 

banna fólki að hafa gæludýr, þótt það neyðist til að flytja, sé þess nokkur kostur. 

4.4 Virkni eldra fólks á Íslandi 

4.4.1 Starfslok 

Meðal eldri borgara ríkir svo til einhugur um að auðvelda eigi fólki sem komið er á lífeyrisaldur 

að vera áfram á vinnumarkaði, kjósi það svo (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar o.fl., 2017). 

Lagaumhverfið á Íslandi tekur ekki fyllilega mið af þessu en gert er ráð fyrir að opinberir 

starfsmenn hefji töku lífeyris eigi síðar en við 70 ára aldur (Lög um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins nr. 70/1996) en einkamarkaðurinn er sveigjanlegri hvað þetta varðar 

(Bandalag háskólamanna, e.d.).  

Lagaumhverfi og önnur stefnumarkandi plögg taka oft mið af ríkjandi kenningum hvers 

tíma. Ákvæði laga um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna á Íslandi draga dám af 

hugmyndum fyrri tíma í anda hlédrægnikenningarinnar um að einstaklingurinn dragi sig 

ósjálfrátt í hlé við ákveðinn aldur og afsali sér hlutverkum samhliða því. Nú á dögum er það þó 

viðurkennt að öldrun er ekki sjúkdómur heldur einstaklingsbundið ferli og lögð áhersla á að 

virða sjálfstæði og sjálfræði eldri borgara samanber það sem fram kemur í 1. grein laga um 

málefni aldraðra um að sjálfsákvörðunarréttur eldri borgara sé virtur í hvívetna. Þannig eru 

ákvæði laga um starfslok opinberra starfsmanna ríkisins á Íslandi í mótsögn við lög um málefni 

aldraðra þar sem opinberir starfsmenn hafa ekki sjálfsákvörðunarrétt um hvenær þeir láta af 

störfum. Þessu er mikilvægt að breyta og auka þannig valmöguleika fólks, með hliðsjón af 

andlegum og líkamlegum þáttum sem og félagslegum aðstæðum, varðandi óskir um hvernig 

það hagar sínum starfslokum. Vonir standa til úrbóta í þessum málum ef marka má 

stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar þar sem lögð er áhersla á að aldraðir geti nýtt 

starfsgetu sína og reynslu með því að gera sveigjanleg starfslok að meginreglu (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). 
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4.4.2 Félagsleg virkni  

Niðurstöður könnunar velferðarsviðs Reykjavíkurborgar o.fl. (2017) sem sýna að sá hópur eldri 

borgara sem upplifir einmanaleika að einhverju leyti er nú stærri en áður ber að taka af fullri 

alvöru. Almennt virðast eldri borgarar sem búa einir vera sérlega viðkvæmur hópur þegar 

kemur að ýmsum þáttum varðandi félagslega virkni og sálfélagslega líðan. Mikilvægt er að 

horfa til þessara niðurstaðna þegar kemur að þróun og mótun þjónustu sem og þeirrar 

staðreyndar að stór hluti eldri borgara tekur aldrei þátt í félagsstarfi síns aldurshóps á vegum 

sveitarfélags. Þrátt fyrir að miklar þjóðfélagsbreytingar hafi orðið frá því byrjað var að 

framkvæma könnunina árið 1999 hafa ekki orðið markverðar breytingar á samskiptum við 

nánustu ættingja og kann félagslega skiptikenningin að skýra það, að minnsta kosti að 

einhverju leyti. Afkomendur, ættingjar og vinir halda áfram að heimsækja eldra fólkið sitt álíka 

oft og verið hefur. 

Til að sporna gegn einmanaleika má meðal annars horfa til félagsumhverfiskenningarinnar 

og stuðla að jafningjasamskiptum eldra fólks en jafnframt huga að því að umhverfið sé ekki of 

einsleitt; eldra fólk þarf að hafa tækifæri til að umgangast fólk á ólíkum aldri. Nægt framboð 

af íbúðum í fjölbýli sem eingöngu er ætlaðar eldra fólki gæti til dæmis stuðlað að auknu 

samneyti þessa hóps við jafningja. Til að koma í veg fyrir að slíkt stuðli að of einsleitu umhverfi 

og hindri að eldri borgarar viðhaldi virkni sinni og sjálfsmynd mætti til dæmis skoða hvernig 

styðja megi við aukin og bætt samskipti og tengsl barna og ungmenna annars vegar og eldri 

borgara hins vegar. Víða má finna dæmi um samstarfsverkefni milli leik- og/eða grunnskóla 

annars vegar og dvalar- og/eða hjúkrunarheimila hins vegar og liggja ýmis tækifæri í slíkum 

verkefnum. Sem dæmi um slíkt má nefna samstarf Heilsuleikskólans Kærabæjar og 

elliheimilisins Klausturhóla á Kirkjubæjarklaustri sem felst í því að börnin heimsækja 

elliheimilið vikulega og spila við heimamenn (Kolbrún Vigfúsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2015). 

Hægt er að ganga lengra í samstarfi og samþættingu stofnana sem þjónusta yngstu og 

elstu borgarana, svo sem gert hefur verið í Seattle í Bandaríkjunum þar sem leikskólinn og 

hjúkrunarheimilið eru rekin undir einum og sama hattinum. Verkefnið var sett á laggirnar til 

að reyna að rjúfa einmanaleika og fábreytni sem stundum vill einkenna lífið á 

hjúkrunarheimilum. Einkar áhugavert við þetta tiltekna verkefni er að meðalaldur íbúa 

hjúkrunarheimilisins er 92 ár og eru flestir þeirra frekar veikburða og þurfa umtalsverða hjálp. 
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Samkvæmt forstöðumanni hjúkrunarheimilisins þá er markmið verkefnisins að skapa lifandi 

samfélag þangað sem fólk kemur til að lifa en ekki deyja. Ekki er ljóst hversu margar stofnanir 

byggja á hugmyndafræði á borð við þá sem Seattle-verkefnið styðst við en í öllu falli má finna 

dæmi um slíkar stofnanir í Japan og Kanada auk Bandaríkjanna (Jansen, 2016). 

4.5 Fjárhagur 

Athyglisvert er að hlutfall eldri borgara sem hafa stundum eða oft fjárhagsáhyggjur hefur 

aldrei mælst hærra samkvæmt könnun velferðarsviðs o.fl. (2017). Það er í samræmi við þær 

niðurstöður að tekjur eldri borgara hafi verið með lægsta móti í sögulegu samhengi á þeim 

tíma sem könnunin fór fram og er það mikið áhyggjuefni. Niðurstöður sem sýna að tekjuþörf 

og fjárhagsáhyggjur minnki eftir því sem fólk eldist eru í samræmi við hina umdeildu 

hlédrægnikenningu og einnig kenningar þeirra Joan Erikson um níunda stigið í lífskeiðinu og 

Tornstam um breytingar á gildimati með hækkandi aldri. Fólk hverfi frá efnishyggju og leiti til 

innri íhugunar og andlegra málefna. 

Afar mikilvægt er að tryggja að þeir sem búa við viðvarandi heilsuleysi og/eða mikil 

veikindi til skemmri tíma þurfi ekki að þjást af fjárhagsáhyggjum á sama tíma og þeir eru að 

kljást við erfið veikindi. Eldri borgurum á Íslandi sem upplifa heilsufar sitt slæmt finnst 

heilbrigðisþjónustan dýrari en hinum. Árið 2015 var kostnaðarhlutdeild sjúklinga á Íslandi 

18,5%. Sé kostnaðarhlutdeild á Íslandi borin saman við Bretland og hin Norðurlöndin kemur í 

ljós að útgjöld sjúklinga eru hæst í Finnlandi en Ísland fær þann vafasama heiður að verma 

annað sætið (Rúnar Vilhjálmsson, 2016). Hinn 1. maí 2017 tók nýtt greiðsluþátttökukerfi fólks 

í heilbrigðiskostnaði gildi en markmið þess er að verja fólk fyrir miklum útgjöldum vegna 

heilbrigðisþjónustu (Velferðarráðuneytið, e.d.-b). Þannig hafa verið stigin skref í þá átt að 

lækka heilbrigðiskostnað fólks sem þarf á mikilli og/eða langvarandi þjónustu 

heilbrigðiskerfisins að halda og verður fróðlegt að fylgjast með hvort þessar breytingar nái 

markmiði sínu og dragi þannig úr fjárhagsáhyggjum fólks sem þarf á mikilli heilbrigðisþjónustu 

að halda. 

Samfélaginu ber skylda til að tryggja eldri borgurum jafnt sem öðrum lágmarkskjör svo lifa 

megi mannsæmandi lífi. Mikilvægt skref í þá veru er að bæta kjör þeirra sem minnst hafa milli 

handanna og mælast oftast undir fátæktarmörkum. Í þessu samhengi er vert að geta þess að 

um áramótin 2016–2017 tóku lög um almannatryggingar talsverðum breytingum sem hafa 

haft þau áhrif að kjör aldraðra hafa batnað. Hækkunin varð mest hjá þeim ellilífeyrisþegum 
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sem hafa hvað lægstar tekjur en tekjulægsta tíundin hækkaði um rúm 25% frá febrúar 2016 til 

febrúar 2017 (Velferðarráðuneytið, 2017-b). Þetta er mikilvægt skref til að bæta kjör þeirra 

eldri borgara sem minnstar tekjur hafa og auka jöfnuð í samfélaginu. Leiða má að því líkur að 

þessi aðgerð dragi úr fjárhagsáhyggjum eldri borgara en slíkt verður tíminn að leiða í ljós. 

Skoða ætti af fullri alvöru að bjóða eldri borgurum markvissa fjármálaráðgjöf þar sem þeir 

sem tilheyra hópnum sem mestar hefur fjárhagsáhyggjurnar segjast líklega myndu nýta sér 

slíka ráðgjöf (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar o.fl., 2017). 

4.6 Ofbeldi og vanræksla 

Sé litið til niðurstaðna könnunarinnar virðist ofbeldi og vanræksla í garð eldri borgara á Íslandi 

varla tíðkast (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, o.fl. 2017). Þó ber að hafa í huga að hugsanlega 

gefa þessar niðurstöður ekki rétta mynd af umfangi ofbeldis í garð aldraðra þar sem öldruðum 

reynist oft erfitt að greina frá ofbeldi í eigin garð (Beaulaurier o.fl., 2005). 

Mikilvægt er að þeir sem að málaflokknum koma með einum eða öðrum hætti séu 

meðvitaðir um að ofbeldi getur leynst undir yfirborðinu og að erfitt getur verið að koma auga 

á það. Umönnunaraðilar og ættingjar og vinir aldraðra þurfa að vera með augun opin fyrir 

þeim möguleika að hinn aldraði gæti verið beittur ofbeldi. Huga þarf að þjálfun starfsfólks sem 

sinnir þjónustunni á vettvangi og tryggja að það búi yfir nauðsynlegum tækjum sem  auðvelda 

því að greina ofbeldi. En ekki er eingöngu mikilvægt að ofbeldið sé greint heldur þarf einnig að 

tryggja að starfsfólk tilkynni ofbeldið og að úrræði séu til staðar til að aðstoða þann sem fyrir 

því verður. Meðal annars þarf að huga að lagaumhverfinu og skoða hvort það megi bæta svo 

að heimildir séu til staðar til að hægt sé að ganga inn í mál ef grunur leikur á ofbeldi. Þar sem 

öldruðum reynist oft erfitt að segja frá og gangast við ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir ætti að 

skoða hvort og þá með hvaða hætti hægt sé að valdefla eldra fólk. Vel má hugsa sér valdeflingu 

í formi fræðslu um ofbeldi og að kenna þeim sem þess þurfa að nota heimabanka til að sporna 

gegn fjárhagslegu ofbeldi. 

4.7 Fordómar gegn eldri borgurum 

Það kemur svolítið á óvart og veldur áhyggjum að nokkuð stór hluti eldri borgara upplifi 

neikvæð viðhorf til aldurshópsins eða um 31% og að stærri hluti upplifi þetta nú en áður 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, o.fl. 2017).  
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Berjast þarf á móti fordómum gegn eldri borgurum eins og öðrum hópum. Mun líklegra er 

að framandi hegðun eða fyrirbæri verði fyrir aðkasti og slíkt getur einnig aukið hættu á 

mismunum í garð einstakra hópa við stefnumótun og ákvörðunartöku. Í þessu ljósi er 

áhugavert að velta því fyrir sér hvort aukin tengsl milli kynslóða og verkefni á borð við þau sem 

nefnd voru í umræðukaflanum um félagslega virkni séu til þess fallin að vinna gegn fordómum 

og neikvæðum viðhorfum til eldri borgara.  

Annað sem vert er að skoða alvarlega og miðar að því að bæta stöðu eldra fólks og gæta 

hagsmuna þess er að koma á fót embætti umboðsmanns aldraðra en í könnun velferðarsviðs 

o.fl. (2017) töldu um 90% eldri borgara að það væri frekar eða mjög mikil þörf fyrir slíkt 

embætti. Fyrirmynd að embætti umboðsmanns viðkvæms hóps er að finna í íslenska 

stjórnkerfinu en lög um umboðsmann barna gengu í gildi 1. janúar 1995 (nr. 83/1994). Sé litið 

til umboðsmanns barna þá væri embætti umboðsmanns aldraðra vel til þess fallið að vinna 

gegn fordómum og aukinni hættu á mismunun þeim samhliða. Slíkt embætti myndi meðal 

annars vinna að því að fullt tillit væri tekið til réttinda, hagsmuna og þarfa aldraðra, jafnt hjá 

opinberum aðilum sem einkaaðilum. Umboðsmaður aldraðra væri öflugur málsvari og 

talsmaður eldri borgara og myndi hafa frumkvæði að gagnrýnni og stefnumarkandi umræðu 

um stöðu hópsins. Þannig væri hann í lykilstöðu til að veita nauðsynlegt aðhald (Þingskjal 573, 

1993–1994). 

4.8 Eldri borgarar og tæknisamfélagið 

Niðurstöður könnunar velferðarsviðs Reykjavíkurborgar o.fl. (2017) um tölvuvirkni eldri 

borgara sýna að afar misjafnt er hvort og þá í hversu miklum mæli hópurinn nýtir sér þá 

samskiptatækni sem tölvur bjóða upp á. Á undanförnum árum hefur velferðartækni smám 

saman fengið meiri athygli stjórnmálafólks og fjölmiðla (Nordens välfärdscenter, e.d.). Vel má 

hugsa sér að nýta megi velferðartækni í meira mæli þegar kemur að þróun þjónustu og úrræða 

og einnig mætti bæta aðgang að upplýsingum á netmiðlum. Þó er mikilvægt að stigið sé 

varlega til jarðar við nýtingu tækni í þjónustu við aldraða og ekki má fara fram úr getu eða vilja 

hins aldraða í þeim efnum því að afar misjafnt er hvað hentar hverjum og einum. Þá er einnig 

mikilvægt að félagsleg samskipti og persónuleg umönnun verði áfram í höndum fólks þótt 

tæknin verði  nýtt í ríkari mæli.  
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4.9 Hlutverk félagsráðgjafa við mótun og innleiðingu samþættrar þjónustu 

Eitt megineinkenni þeirra starfsaðferða sem félagsráðgjafar hafa frá upphafi tileinkað sér er 

að þeir nálgast viðfangsefni sín á breiðum grunni og með heildarsýn að leiðarljósi (Lára 

Björnsdóttir, 2006). Hvort heldur unnið er með einstaklinga, hópa eða heilu samfélögin er 

leitast við að taka félagslega þætti, jafnt sem líffræðilega og sálfræðilega, með (Farley, Smith 

og Boyle, 2010). Þverfagleg menntun félagsráðgjafa tekur mið af þessu en í námi sínu fá þeir 

innsýn í hin ýmsu fræðasvið eins og lögfræði, sálfræði og félagsfræði. Frumskyldur 

félagsráðgjafa í starfi eru að mæta hverri manneskju án manngreinarálits og með virðingu fyrir 

réttindum hennar að leiðarljósi (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Afar mikilvægt er að 

félagsráðgjafar séu meðvitaðir um sjálfsmynd sína og ekki síður þá mynd sem þeir hafa mótað 

sér um ýmsa hópa í samfélaginu. Í námi sínu fá þeir þjálfun í að draga úr eða eyða fordómum 

þannig að þeir séu færir um að mæta skjólstæðingum sínum á þeim stað þar sem þeir eru; á 

þeirra forsendum og með þeirra hagsmuni að leiðarljósi. Lykilatriðið er að skilja hvað liggur að 

baki hegðun fólks og dæma hana ekki fyrir fram (Sue, Rasheed og Rasheed, 2016).  

Við mótun og þróun þjónustu við aldraða gegna félagsráðgjafar mikilvægu hlutverki. Með 

menntun sinni og þjálfun eru félagsráðgjafar í lykilstöðu til að skima fyrir áhættuþáttum og 

styðjandi þáttum í lífi einstaklingsins. Þeir þurfa að geta komið auga á styrkleika jafnt sem 

veikleika í umhverfinu og draga fram þann stuðning sem fyrir hendi er. Vel má vera að í hópi 

nánustu ættingja og vina megi finna einstaklinga sem eru reiðubúnir til að koma að umönnun 

hins aldraða en þá þarf að veita þeim nauðsynlegan stuðning og aðstoð við það. Nærþjónustan 

þarf að búa yfir öflugum og vel þjálfuðum félagsráðgjöfum sem eru færir um þetta. Ekki er 

aðeins mikilvægt að stofnanir og þjónustan í nærsamfélaginu hafi á að skipa öflugum 

félagsráðgjöfum heldur þarf að huga að því að félagsráðgjafar komi að þjónustu og 

skipulagningu á öllum sviðum, hvort sem horft er til míkró-, mesó-, exó- eða makró-kerfisins 

(Wilmoth og Ferraro, 2013).  
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5 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um málefni eldri borgara á Íslandi út frá niðurstöðum 

könnunar um hagi og líðan aldurshópsins árið 2016. Leitast hefur verið við að svara 

rannsóknarspurningum um það hvernig búið sé að eldri borgurum á Íslandi, hverjar séu helstu 

áskoranir í málaflokknum og hvernig mæta megi þeim áskorunum. 

Öldrun er ferli sem hefst strax við fæðingu. Þá þegar byrjar einstaklingurinn og líf hans að 

mótast en mótunin og öldrunin eru flókin ferli sem taka mið af líffræðilegum þáttum og 

umhverfisþáttum (Beckett og Taylor, 2016). Ótal fræðilegar rannsóknir hafa sannað 

forspárgildi áhættuþátta í umhverfi og aðbúnaði í bernsku fyrir heilbrigði og vellíðan síðar í 

lífinu en hér skal látið nægja að nefna kenningar þeirra merku fræðimanna Erik Erikson 

(Beckett og Taylor, 2016) og Urin Bronfenbrenner (1979). Eins og sjá má af lífskeiðakenningu 

Erikson þá er þroskaferlið ekki ferli sem lýkur snemma á ævinni heldur er um ævilangt ferli að 

ræða og því mikilvægt að hugað sé að því að mæta þörfum manneskjunnar á þeim stað sem 

hún er stödd, óháð aldri. Þá er einnig tiltölulega einfalt að aðlaga vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner, sem þróuð var innan þroskasálfræði, að hinni þverfaglegu fræðigrein 

öldrunarfræði og nýta kenninguna við þróun einstaklingsbundinnar þjónustu. 

Ýmislegt má gera til að stuðla að bættri heilsu og líðan aldraðra á Íslandi. Hér hafa verið 

nefnd nokkur dæmi um slíkar aðgerðir en stærsta tækifærið felst í því að áfram sé unnið af 

fullum þunga að samþættingu þjónustunnar en það er líklegast til að skila hvað mestum 

ávinningi. Fram hefur komið að samþætting heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu hafi nokkuð 

lengi verið til skoðunar og að ýmislegt hafi áunnist. En betur má ef duga skal. Mikilvægt atriði 

á þeirri vegferð er að stjórnvöld gefi málinu viðeigandi gaum og skoði nánar hvort og þá 

hvernig færa megi meginábyrgð á heilbrigðisþjónustu í nærumhverfi og félagsþjónustu á eitt 

og sama stjórnsýslustig. Með hliðsjón af gagnreyndri þekkingu á alþjóðavettvangi og þeirri 

reynslu sem fengist hefur af sameiningu heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu í 

Reykjavík og í tilraunasveitarfélögum mælir margt með því að haldið verði áfram vinnu við að 

undirbúa flutning málefna aldraðra frá ríki til sveitarfélaga því að líklegt er að slíkt myndi bæta 

velferðarþjónustu við eldri borgara (Sigurdardottir, Sundstrom, Malmberg og Bravell, 2012).  

Félagsráðgjafar eru þarna í lykilstöðu og gegna mikilvægu hlutverki í þeim samfélagslegu 

verkefnum sem fram undan eru við að mæta þörfum eldri borgara sem stækkandi hóps. 

Þverfagleg menntun þeirra og reynsla nýtist vel hvort heldur er við mótun stefnu og þjónustu 
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eða á vettvangi og þannig felur öldrunargeirinn í sér mörg tækifæri fyrir félagsráðgjafa. 

Mikilvægt er að þeir séu á verði og bendi á hvar skórinn kreppir í málaflokknum og séu þar 

með öflugur málsvari hópsins. Hugsa þarf út fyrir boxið og finna nýjar lausnir á 

viðfangsefnunum. 

Mikilvægt er að vinna á móti fordómum gegn eldri borgurum og stuðla að því að réttindi 

þeirra séu ekki fyrir borð borin við stefnumótun og ákvörðunartökur, til dæmis við ákvörðun 

lágmarkslífeyris og starfsloka. Gæta þarf að því að samræmi sé í löggjöfinni og að hún vinni 

ekki gegn sjálfræði eldri borgara eins og dæmi eru um. Miðað við þá reynslu sem fengist hefur 

af umboðsmanni barna hér á landi má gera ráð fyrir að embætti umboðsmanns aldraðra myndi 

styðja þessi markmið.  

Á undanförnum áratugum hefur tækninni fleygt fram og fyrirsjáanlegt að svo verði áfram. 

Tæknin gerir margt mögulegt nú sem ekki var gerlegt áður og innan tíðar verður hægt að gera 

ýmsa hluti sem við sjáum ekki fyrir í dag. Tæknin getur vel nýst á mörgum sviðum við umbætur 

í öldrunarþjónustu, til dæmis við samþættingu þjónustu, hönnun húsnæðis og ýmissa 

hjálpartækja. Ítrekað er mikilvægi þess að fara ekki of hratt í þessum efnum og gæta að því að 

sinna hinni mannlegu þörf fyrir félagsskap af holdi og blóði samhliða því að tækni verði innleidd 

í auknum mæli á málasviðinu. 

Hér hefur verið leitast við að varpa ljósi á hvernig koma megi betur til móts við þarfir eldri 

borgara í íslensku samfélagi. Styrkleikar en jafnframt veikleikar ritgerðarinnar eru þeir að hún 

spannar vítt svið. Þannig hefur verið leitast við að gefa heildarmynd af stöðu mála en 

veikleikarnir samhliða þessu eru þeir að ekki gefst ráðrúm til að kafa djúpt ofan í einstaka 

afmarkaða þætti. Einnig setur það vinnunni skorður að um heimildaritgerð er að ræða en 

áhugavert væri að vinna eigindlega rannsókn í því skyni að öðlast dýpri skilning á nokkrum 

völdum þáttum varðandi hagi og líðan eldri borgara á Íslandi. Þannig mætti fá betri innsýn í 

þörf fyrir úrræði í málaflokknum og hvernig megi þróa þau. Ekki gafst þó ráðrúm fyrir slíkt að 

þessu sinni en það bíður vonandi betri tíma.  

 

 

______________________________________ 

Rósa Guðrún Bergþórsdóttir 
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