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Útdráttur 

Múlabær er dagdvöl fyrir aldraða. Í þessari ritgerð verður farið yfir megindlega rannsókn 

sem framkvæmd var með það meginmarkmið, að rannsaka viðhorf skjólstæðinga 

Múlabæjar til þjónustunnar sem boðið er upp á þar. Fór höfundur af stað í rannsóknina 

með þrjár rannsóknarspurningar. Þær voru, hvert er viðhorf skjólstæðinga til 

þjónustunnar sem veitt er í Múlabæ, hefur dvölin í Múlabæ dregið úr félagslegri 

einangrun hjá skjólstæðingum og hvaða formlegu sem og óformlegu þjónustu eru 

skjólstæðingar að nýta sér utan Múlabæjar. Þátttakendur í rannsókninni voru allir 

skjólstæðingar Múlabæjar sem höfðu bæði möguleika og áhuga á þátttöku. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendur voru almennt ánægðir 

með dagdvölina og þá þjónustu sem boðið er upp á í Múlabæ, þó svo það væru nokkrir 

hlutir sem þátttakendum fannst að betur mættu fara. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar fann rúmlega helmingur þátttakenda fyrir félagslegri einangrun áður 

en þeir byrjuðu að mæta í Múlabæ. Af þeim, sem fundu fyrir félagslegri einangrun, 

sögðu flestir að dregið hefði úr félagslegri einangrun eftir að þeir fóru að mæta í 

Múlabæ. Með tilliti til formlegrar og óformlegrar þjónustu fengu margir þátttakendur 

óformlega þjónustu frá tengslaneti sínu í formi aðstoðar við athafnir daglegs lífs. Einnig 

nýtti hluti þátttakenda sér formlega þjónustu eins og heimahjúkrun, heimaþjónustu, 

heimsendan mat og aðra þjónustu. 

 

Lykilorð: Aldraðir, félagsráðgjöf, dagdvalir, þjónusta við aldraða. 
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Abstract 

Múlabær is a daycare center for the elderly. In this thesis a quantitative research will be 

reviewed which was conducted with the main goal of researching the views of 

Múlabær’s clients to the services provided there. The author started the research with 

three research questions. They were, what are the views of the clients on the service 

provided at Múlabær, has the stay at Múlabær reduced social isolation among the 

clients and what formal and informal services are the clients using outside Múlabær. 

The participants in the research were all clients of Múlabær who had both the chance 

and interest in participating.  

The results revealed that the participants were generally pleased with the daycare 

center and the services provided at Múlabær, although there were a few things that the 

participants felt that could be done better. According to the results of the research just 

over half of the participants felt social isolation before they started attending Múlabær. 

A large proportion of those participants said that the social isolation had reduced after 

they started attending Múlabær. With regards to formal and informal service, many 

participants were receiving informal home care, from their support system, in the form 

of assistance with activities of daily living. Also, a part of the participants received 

formal service like home nursing, home care, food delivery and other services. 

 

Keywords: Elderly, social work, daycare centers for the elderly, service to the elderly 
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1 Inngangur 

Dagdvöl er stuðningsúrræði fyrir aldraða með það meginmarkmið að gera öldruðum 

kleift að búa eins lengi heima hjá sér og hægt er. Það er gert með því að veita þeim, sem 

þurfa á því að halda, umsjón og eftirlit (Reglugerð um dagdvöl aldraðra, nr. 1245/2016). 

Einnig er það markmið dagdvalar að draga úr félagslegri einangrun hjá öldruðum 

einstaklingum (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2017). Margvísleg þjónusta skal vera í 

boði í dagdvöl fyrir aldraða. Má þar nefna hjúkrunar- og læknisþjónustu, ýmsar 

tómstundaiðjur, aðstoð við athafnir daglegs lífs og þjálfun, svo fátt eitt sé nefnt 

(Reglugerð um dagdvöl aldraðra, nr. 1245/2016). 

Það er stefna stjórnvalda að aldraðir geti búið sem lengst heima hjá sér (Lög um 

málefni aldraðra, nr. 125/1999). Einstaklingar vilja eiga möguleikann á því að eldast í 

umhverfi sem þeir þekkja, eins og á heimilum sínum. Til þess að það sé hægt verða þeir 

að aðlaga sig að breyttum aðstæðum og breyttum þörfum sem fylgja því að eldast 

(Fänge, Oswald, og Clemson, 2012). Þegar aldraðir þurfa að flytja af heimilum sínum 

getur það valdið andlegu álagi, þar sem einstaklingarnir eru ekki einungis að yfirgefa 

heimili sitt, heldur einnig minningar tengdar heimilinu. Einnig eru einstaklingarnir að 

missa öryggistilfinninguna sem fylgir því að vera í umhverfi sem þeir þekkja ásamt því að 

vera ekki lengur hluti af félagslegum, faglegum og samfélagslegum athöfnum sem þeir 

voru áður hluti af (Janlöv, Hallberg, og Peterson, 2005). Aldraðir þurfa mikinn og 

fjölbreyttan stuðning til þess að þeir geti haldið áfram að búa heima hjá sér (Sólborg 

Sumarliðadóttir og Kristín Björnsdóttir, 2011). 

Í rannsókn sem Sigurveig H. Sigurðardóttir framkvæmdi árið 2006 kom fram að það 

væri öldruðum mikilvægt að geta búið á sínum eigin heimilum eins lengi og mögulegt 

væri. Þar af leiðandi væri mikilvægt að fólk gæti gengið að því sem vísu að það fengi 

viðeigandi þjónustu þegar hennar gerðist þörf (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a). Fyrir 

aldraða einstaklinga sem vilja búa heima hjá sér eins lengi og þeir geta, en eiga þó erfitt 

með að vera einir heima eða finna fyrir félagslegri einangrun, er dagdvöl góður kostur 

(DePalma, 2003). 
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Stuðningsúrræði, eins og dagdvölin Múlabær, er mikilvægur þáttur í því að gera 

öldruðum kleift að búa heima hjá sér sem lengst (Reykjavíkurborg, 2017). Það er því 

mikilvægt að hægt sé að koma til móts við þarfir aldraðra sem sækja dagdvalir og að 

sjónarmið skjólstæðinga á þjónustunni fái að koma fram. Meginmarkmið þessarar 

rannsóknar er að varpa ljósi á viðhorf skjólstæðinga dagdvalarinnar í Múlabæ til 

þjónustunnar sem þar er veitt. Leitast verður við að kanna hvert viðhorf skjólstæðinga 

er til dvalarinnar, hvað það er sem skjólstæðingar eru ánægðir með og hvort það sé 

eitthvað sem þeim finnist að betur mætti fara. Skoðað verður hvort dvölin í Múlabæ 

hafi, að mati skjólstæðinga, dregið úr félagslegri einangrun þeirra. Einnig verður skoðað 

hvaða formlegu sem og óformlegu þjónustu skjólstæðingar Múlabæjar fá utan þess tíma 

sem þeir eru í dagdvöl. Í rannsókninni verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hvert er viðhorf skjólstæðinga til þjónustunnar sem veitt er í Múlabæ? 

2. Hefur dvölin í Múlabæ dregið úr félagslegri einangrun hjá skjólstæðingum?  

3. Hvaða formlegu sem og óformlegu þjónustu eru skjólstæðingar að nýta sér 

utan Múlabæjar? 

Rannsakandi leggur upp með tvær tilgátur. Sú fyrri er að skjólstæðingar Múlabæjar 

séu almennt ánægðir með þá þjónustu sem þeim er veitt þar. Sú seinni er að það dragi 

úr félagslegri einangrun skjólstæðinga að mæta í dagdvöl í Múlabæ. 

Ástæða þess að höfundur ákvað að rannsaka viðhorf skjólstæðinga til 

dagdvalarinnar í Múlabæ í meistaraverkefninu sínu, er sú að málefni aldraðra eru 

höfundinum hugleikin. Öldrun og málefni aldraðra eru ofarlega á áhugasviði höfundar. 

Hvað sé hægt að gera til þess að efri ár einstaklinga séu sem farsælust og á sama tíma sé 

hugað að því að þeir fái að viðhalda sjálfstæði sínu. Dagdvalir, eins og Múlabær, er 

mikilvægur hluti af þeirri þjónustu sem þarf að vera til staðar til þess að aldraðir 

einstaklingar geti búið heima hjá sér eins lengi og hægt er. Þess vegna finnst höfundi 

það sérstaklega áhugavert að kanna viðhorf skjólstæðinga til dagdvalarinnar í Múlabæ. 

Þessi ritgerð er uppbyggð á þann hátt að í kafla tvö verður fjallað um mismunandi 

þætti öldrunar ásamt því að fjölgun aldraðra í framtíðinni, bæði tölulegri og 
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hlutfallslegri, verður gerð skil. Hugmyndafræðin, að eldast heima, verður tekin fyrir og 

fjallað verður um félagslega virkni og félagslega einangrun hjá öldruðum. Í kafla þrjú 

verður farið í sögu Múlabæjar og það starf sem fer þar fram í dag. Í kafla fjögur verður 

farið yfir mismunandi kenningar tengdar öldrun. Í kafla fimm verður farið yfir lög um 

réttindi og þjónustu við aldraða og fyrri rannsóknir verða skoðaðar. Einnig verður fjallað 

um störf félagsráðgjafa í málefnum aldraðra. Í kafla sex verður farið yfir aðferðafræði 

rannsóknarinnar ásamt rannsóknarferlinu. Einnig verður siðferðislegum álitamálum gerð 

skil ásamt því að farið verður yfir styrkleika og veikleika rannsóknarinnar. Í kafla sjö 

verður niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil. Í kafla átta verður umræða þar sem farið 

er yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar með tilliti til rannsóknarspurninga og tilgáta. 

Einnig verður samanburður á þessari rannsókn og fyrri rannsóknum. Að lokum verða 

lokaorð í kafla níu. 
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2 Öldrun 

Um leið og líf verður til hefst öldrun. Öldrun er það ferli sem hefst við upphaf lífs og 

lýkur þegar líf endar. Ekki er öldrunarferlið eins hjá öllum einstaklingum heldur er það 

eins mismunandi og einstaklingarnir eru margir (Jón Björnsson, 1996). Einstaklingar sem 

náð hafa 67 ára aldri teljast, samkvæmt lögum um málefni aldraða nr. 125/1999, 

aldraðir einstaklingar (Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999).  

Í þessum kafla verður farið yfir þrjá þætti öldrunar, fjölgun aldraðra í framtíðinni 

ásamt því að fjallað verður um hugmyndafræðina að eldast heima (e. aging in place). 

Einnig verður fjallað um félagslega virkni og félagslega einangrun aldraðra. 

2.1 Þrír þættir öldrunar 

Fæðingu barns og þroska þess er hægt að skoða út frá þremur mismunandi 

sjónarhornum. Þessi sjónarhorn eru; líffræðilegt sjónarhorn, félagslegt sjónarhorn og 

sálrænt sjónarhorn. Á sama hátt er hægt að skoða öldrun og lífslok út frá sömu þremur 

sjónarhornum (Bond, Briggs, og Coleman, 1993). Talið er að hægt sé að skipta öldrun 

niður í þrjú mismunandi aldursferli. Þau eru líffræðilegur aldur, félagslegur aldur og 

sálrænn aldur (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Líffræðilegur aldur einstaklinga segir til um hvar þeir eru staddir á sínu lífsferli 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Þegar einstaklingar eldast fer líkamsstarfsemi sem og 

líffærastarfsemi þeirra að breytast (Jón Björnsson, 1996). Það eru mismunandi þættir, 

eins og erfðaefni, lífsskilyrði, lífsstíll og söguleg tímabil í lífi einstaklingsins, sem geta haft 

áhrif á líffræðilega öldrun einstaklinga. Það sem þessir þættir geta gert er annað hvort 

að draga úr eða auka aldursbundna öldrun. Eins er það samspil mismunandi hluta 

líkamans, eins og til dæmis erfðaefna, fruma, líffæra og vefja sem hafa áhrif á 

líffræðilegan aldur (Berk, 2014; Hjerrild og Krabbe, 2003). Líffræðileg öldrun er 

einstaklingsbundin og er líffræðilegt öldrunarferli mismunandi á milli einstaklinga 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Það sem ræður því hvernig fólk eldist eru eiginleikar 

líkama þeirra til að endurnýja og viðhalda líkamsstarfsemi sinni (Hjerrild og Krabbe, 

2003). 
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Félagslegur aldur ræðst af því viðhorfi og þeim tilfinningum sem einstaklingurinn 

sjálfur ber til aldur síns með tilliti til þess samfélags sem hann býr í. Oft helst félagslegur 

aldur einstaklingsins í hendur við það aldursbil sem samfélagið segir að hann tilheyri. 

Mismunandi þættir í samfélaginu ákvarða á hvaða aldursbili einstaklingurinn er staddur. 

Má þar nefna löggjöf, búsetuskilyrði, fjárhagur, viðhorf samfélagsins til aldraðra 

einstaklinga, svo fátt eitt sé nefnt. Til þess að skilja samband einstaklinga og samfélags 

þarf að taka tillit til þeirra menningarlegu sjónarmiða sem til staðar eru í samfélaginu 

(Hjerrild og Krabbe, 2003; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Sálrænn aldur segir til um á hvaða aldri einstaklingurinn sjálfur álítur að hann sé og 

fer aðallega eftir því hvernig hann sér sjálfan sig með tilliti til sjálfsmyndar og þeirra 

tilfinninga sem hann hefur til sjálfs síns. Það er mismunandi hvernig einstaklingar meta 

eigin aldur og geta einstaklingar á sama aldri fundist þeir vera á sitthvoru aldursskeiðinu 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Margir mismunandi þættir geta haft áhrif á sálrænan 

aldur og má þar nefna, breytingar á heilsufari, áföll, hlutverkamissi eða ástvinamissi 

(Hjerrild og Krabbe, 2003; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Þegar kemur að líffræðilegum aldri, félagslegum aldri og sálrænum aldri er æskilegt 

að einstaklingi finnist hann vera staddur á svipuðum aldri í öllum þremur 

aldursferlunum. Ef ekki er samræmi á milli aldursferlanna getur það valdið erfiðleikum 

fyrir einstaklinginn sem og þjónustukerfið (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

2.2 Fjölgun aldraðra 

Fyrirséð er mjög mikil fjölgun aldraðra í heiminum. Samkvæmt Hagstofu Íslands var 

hlutfall þeirra sem eru 67 ára og eldri á Íslandi, árið 2016, 11,9% allra Íslendinga eða 

39.617 einstaklingar. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands koma einstaklingar, 67 

ára og eldri árið 2066, til með að vera um 26,1% af heildarfjölda Íslendinga miðað við 

lágspá eða 96.204 einstaklingar, 23,7% af heildarfjölda Íslendinga miðað við miðspá eða 

105.212 einstaklingar og 22,0% af heildarfjölda Íslendinga miðað við háspá eða 115.802 

einstaklingar. Miðað við þessar upplýsingar fer öldruðum fjölgandi, bæði hlutfallslega og 

tölulega (Hagstofa Íslands, 2016). 
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2.3 Að eldast heima 

Þegar aldraður einstaklingur flytur úr sjálfstæðri búsetu á hjúkrunarheimili er það talið 

kostnaðarsamt. Það er talið ódýrara að hjálpa öldruðum einstaklingum með að búa 

áfram heima hjá sér og veita þeim þjónustu þar. Að hjálpa öldruðum með að eldast 

heima getur orðið til þess að þeir finni fyrir auknu sjálfstæði, verði meira félagslega 

virkir og búi við betri vellíðan. Það að eldast heima stuðlar að heilbrigðri öldrun 

(Sixsmith og Sixsmith, 2008). Þar að auki kjósa flestir aldraðir einstaklingar að geta búið 

á eigin heimilum eins lengi og hægt er (Tinker, 1997). Talið er að það sé ekki einungis 

ávinningur fyrir hinn aldraða að eldast heima, heldur verði þetta hagkvæm lausn í 

framtíðinni þegar fjöldi og hlutfall aldraðra kemur til með að aukast (Sixsmith og 

Sixsmith, 2008). Aftur á móti getur það haft neikvæð áhrif á þjónustu við aldraða í 

framtíðinni ef að það, að hjálpa öldruðum að eiga möguleikann á að eldast heima, er 

notað sem afsökun til þess að byggja ekki fleiri hjúkrunarheimili fyrir aldraða eða leggja 

fé í þau. (Horner og Boldy, 2008). 

Aldraðir þurfa mikinn og fjölbreyttan stuðning til að þeir geti elst heima hjá sér og 

búið þar eins lengi og hægt er. Samkvæmt rannsóknum eru það aðstandendur sem að, í 

flestum tilfellum, sinna öldruðum ættingjum sínum mest (Sigurdardottir og Kåreholt, 

2014; Sólborg Sumarliðadóttir og Kristín Björnsdóttir, 2011). Hér á landi er margvísleg 

þjónusta í boði á vegum ríkis og sveitarfélaga, sem miðar að því að hjálpa og styðja við 

aldraða og fjölskyldur þeirra, svo aldraðir geti búið heima hjá sér eins lengi og hægt er 

og að þeim, sem og fjölskyldum þeirra, líði vel og geti tekist á við athafnir daglegs lífs 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003; Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir og 

Margrét Gústafsdóttir, 2007). Ríki og sveitarfélög bjóða upp á margvíslega þjónustu eins 

og til dæmis dagdvöl, hefðbundna félagshjúkrun, akstursþjónustu, hvíldarinnlagnir, 

heimsendan mat og hefðbundna heimahjúkrun (Sólborg Sumarliðadóttir og Kristín 

Björnsdóttir, 2011).  

Það getur aukið lífsgæði fólks að búa heima hjá sér eins lengi og hægt er, í samfélagi 

sem það þekkir. Þetta verður einnig til þess að ekki er verið að vista aldraða á 

dvalarheimilum eða á hjúkrunarheimilum að óþörfu. Kannanir sem framkvæmdar hafa 

verið í mörgum löndum hafa sýnt fram á það að aldraðir vilja búa sjálfstæðir í sínu 
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samfélagi eins lengi og þeir geta. Þeir vilja einnig viðhalda stjórn á eigin lífi, hafa 

sveigjanleika, lífstílsval og sjálfstæði (Grimmer, Kay, Foot, og Pastakia, 2015). 

2.4 Félagsleg virkni hjá öldruðum 

Í breiðasta skilningi er hægt að skilgreina félagslega virkni sem athafnir sem 

einstaklingur framkvæmir í félagsskap annarra. Tómstundir og aðrar athafnir sem eru 

gefandi fyrir einstaklinginn, eru dæmi um félagslega virkni. Má þar nefna athafnir eins 

og sjálfboðavinnu, spilamennsku, vera virkur í trúfélögum ásamt því að taka þátt í 

ýmsum félagsstörfum (Flatt og Hughes, 2013). 

Talið er að félagsleg virkni einstaklinga á efri árum geti haft jákvæð áhrif á 

vitsmunalega færni (e. cognitive health) þeirra. Undir vitsmunalega færni flokkast til 

dæmis minnið, athyglin, tungumálið og dómgreind ásamt þeim eiginleika að geta 

framkvæmt ákveðna hluti, eins og að aka bifreið. Góð vitsmunaleg færni er einnig stór 

hluti af því að einstaklingar geti lifað innihaldsríku lífi (Flatt og Hughes, 2013).  

Þegar einstaklingar eldast er eðlilegt að þeir tapi niður einhverri vitsmunalegri færni 

sinni. Tapi aldraðir einstaklingar of mikilli vitsmunalegri færni, sem verður til þess að það 

hafi áhrif á daglega virkni einstaklinga eða ógni sjálfstæði þeirra, er ekki um eðlilegt tap 

á vitsmunalegri færni að ræða. Í þeim tilfellum getur verið um að ræða allt frá 

vitsmunalegri skerðingu yfir í hugsanlega heilabilun. Þessu getur fylgt aukið álag á 

umönnunaraðila, aukinn kostnaður, spítalainnlagnir og skerðing á sjálfstæði. Það er því 

mikilvægt að reyna að rannsaka hvernig hægt er að hjálpa öldruðum einstaklingum, 

með að viðhalda vitsmunalegri færni sinni við hækkandi aldur (Flatt og Hughes, 2013). 

Það er engin meðferð til sem hefur sýnt fram á að geta viðhaldið vitsmunalegri 

færni hjá öldruðum einstaklingum. Aftur á móti hafa verið framkvæmdar rannsóknir á 

öldruðum sem hafa sýnt fram á að félagsleg virkni getur dregið úr hættu á skerðingu á 

vitsmunalegri færni. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á félagslegri virkni hafa sýnt, að 

einstaklingar sem eru félagslega virkir og duglegir að eiga samskipti við aðra 

einstaklinga, eiga í minni hættu að deyja ótímabærum dauða. Einnig getur félagsleg 

virkni varnað gegn stressi, einmanaleika, þunglyndi, spítalainnlögnum, vitsmunalegri 

skerðingu og heilabilun. Þetta gefur til kynna að sterk tenging sé á milli félagslegrar 

virkni og heilsu aldraðra. Þegar aldraðir einstaklingar eiga lítið félagsnet og eru ekki 

mjög félagslega virkir, getur það aukið líkurnar á því að þeir fái heilabilun. Eigi aldraðir 
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einstaklingar í litlum eða engum félagslegum samskiptum getur það tvöfaldað líkurnar á 

skerðingu á vitsmunalegri færni. Einnig má nefna að séu einstaklingar ánægðir með sitt 

félagsnet og sína félagslegu virkni, getur það haft fyrirbyggjandi áhrif gegn heilabilun. 

Auk þess er tenging á milli þess að vera félagslega virkur, í gegnum æviskeiðið, og 

langlífis (Flatt og Hughes, 2013).  

Rannsókn var framkvæmd á tengingunni á milli félagslegrar virkni og vitsmunalegrar 

færni hjá öldruðum einstaklingum í Taívan (Glei, o.fl., 2005). 

Í þessari rannsókn var félagsleg virkni mæld í þremur stigum, þeir sem stunduðu 

engar félagslegar athafnir, þeir sem stunduðu reglulega eina til tvær félagslegar athafnir 

og þeir sem stunduðu reglulega þrjár eða fleiri félagslegar athafnir. Félagslegri virkni var 

skipt niður í níu mismunandi félagslegar athafnir. Þær voru, að spila, að eiga félagsleg 

samskipti við einstaklinga í tengslaneti þeirra, að taka þátt í skipulögðum hópa 

athöfnum, að stunda sjálfboðavinnu, að vera virkur í trúfélagi, að vera virkur í pólitík, að 

vera virkur í félagi eldri borgara, vera virkur í viðskiptalífinu og vera virkur í hlutum sem 

tengjast ætt einstaklingsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir öldruðu einstaklingar sem voru 

félagslega virkir áttu á minni hættu að verða fyrir skerðingu á vitsmunalegri færni heldur 

en þeir sem voru ekki félagslega virkir. Jafnvel þó búið væri að taka mið af skertri 

vitsmunalegri færni fyrir rannsóknina. Einnig var tekið mið af heilsufari og félagslegum 

þáttum. Niðurstöðurnar sýndu einnig að þeir öldruðu einstaklingar, sem stunduðu 

reglulega eina til tvær félagslegar athafnir gerðu 13% færri vitsmunalegar villur í 

prófunum heldur en þeir sem voru ekki að stunda neinar félagslegar athafnir. Þeir 

öldruðu einstaklingar sem stunduðu reglulega þrjár eða fleiri félagslegar athafnir gerðu 

33% færri vitsmunalegar villur í prófunum, heldur en þeir sem ekki voru að stunda 

félagslegar athafnir (Glei, o.fl., 2005). 

2.5 Félagsleg einangrun hjá öldruðum 

Einstaklingur er skilgreindur sem félagslega einangraður þegar hann finnur ekki fyrir því 

að tilheyra samfélaginu félagslega, skortur er á félagslegri umgengni við aðra 

einstaklinga sem og skortur á félagslegum samböndum (e. social contacts), sem veldur 

því að einstaklingurinn nær ekki að fullnægja félagslegum samskiptaþörfum sínum 

(Nicholson, 2012). 
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Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni flokkast velferð aldraðra ekki einungis 

undir líkamlega og andlega velferð heldur einnig félagslega. Meðal aldraðra einstaklinga 

er félagsleg einangrun stór áhættuþáttur og áætlað að allt að 43% aldraðra glími við 

félagslega einangrun. Sýnt hefur verið fram á tengsl á milli félagslegrar einangrunar og 

heilsu hjá öldruðum. Sem dæmi má nefna að glími aldraðir einstaklingar við félagslega 

einangrun, getur það aukið líkurnar á heilabilun, aukið hættu á endurinnlögn á spítala, 

getur valdið því að einstaklingar detti oftar og aukið hættu á dauðsfalli. Talið er að ef 

farið yrði í greiningu á félagslegri einangrun hjá öldruðum þá væri hægt að draga úr 

hættu á heilsufarsvandamálum, en eins og staðan er í dag er ekki notast við slíka 

greiningu (Nicholson, 2012). 

Mismunandi áhættuþættir geta valdið því að aldraðir einangrast félagslega. Má þar 

nefna líkamlega þætti eins og yfirþyngd, þar sem fólk getur verið meðvitaðra um eigið 

útlit og átt erfiðara með að fara út á meðal fólks. Einnig geta aldraðir einstaklingar sem 

glíma við marga langvarandi sjúkdóma, eins og til dæmis sjónmissi, heyrnarmissi, 

svefnleysi og áfengisvandamál, átt erfitt með að fara út á meðal fólks eða taka þátt í 

félagslegum athöfnum. Sálfræðilegir þættir sem geta valdið félagslegri einangrun eru, til 

dæmis, minni vitsmunaleg færni ásamt þunglyndi, en þunglyndi er mjög algengur 

áhrifavaldur félagslegrar einangrunar. Aðrir þættir sem geta orðið til þess að aldraðir 

einangrast félagslega eru til dæmis starfslok, en við það getur félagslegt tengslanet 

einstaklingsins minnkað. Það að missa ástvin getur valdið því að einstaklingar fara að 

einangra sig meira og einnig geta fjárhagslegar aðstæður orðið þess valdandi að aldraðir 

einangrast (Nicholson, 2012). 

Þegar aldraðir einstaklingar eru að glíma við félagslega einangrun er hægt að skipta 

heilsufarsáhættuþáttum í þrjá þætti. Í fyrsta þættinum er um að ræða hegðun sem 

hefur neikvæð áhrif á heilsuna eins og áfengisvandamál, næringarvandamál og kyrrseta. 

Í öðrum þættinum er um að ræða sálfræðilegan heilsufarsvanda eins og til dæmis minni 

vitsmunalega færni og ótímabæran dauða, hvort heldur sem það er af völdum sjálfsvígs 

eða annarra ástæðna, en þar eru félagslega einangraðir karlmenn í sérstökum 

áhættuflokki. Aftur á móti hefur það komið fram, að séu aldraðir einstaklingar félagslega 

virkir, getur það dregið úr hættu á því að þeir fái heilabilun. Í þriðja þættinum er um að 

ræða lífeðlisfræðilegan heilsufarsvanda, þar sem til eru mörg dæmi þess að tenging sé á 
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milli félagslegrar einangrunar og hjartasjúkdóma. Einnig hefur komið fram að tenging sé 

á milli félagslegrar einangrunar og almennra kvefpesta (Nicholson, 2012). 

Rannsókn var gerð til að rannsaka félagslega einangrun hjá öldruðum og hvaða áhrif 

hún hefur á heilsuástand og heilsutengd lífsgæði þeirra. Meðvitund gagnvart félagslegri 

einangrun er að aukast og er það eitt af þeim mikilvægu málefnum sem þarf að hafa í 

huga varðandi öldrun. Í rannsókninni voru greind fyrirliggjandi gögn frá annarri rannsókn 

og voru þeir einstaklingar sem valdir voru í þessa rannsókn aldraðir einstaklingar, sem 

voru annað hvort félagslega einangraðir eða áttu á hættu að félagslega einangrast 

(Hawton, o.fl., 2011). 

393 aldraðir einstaklingar voru valdir til að taka þátt í rannsókninni. Þátttakendum 

var skipt í þrjá hópa eftir því hversu félagslega einangraðir þeir voru. Flokkarnir voru, 

þeir sem áttu á hættu að einangrast félagslega, þeir sem voru félagslega einangraðir og 

þeir sem voru mikið félagslega einangraðir. Þeir sem hittu fjölskyldumeðlim, vin eða 

nágranna minnst einu sinni í viku, flokkuðust undir að eiga á hættu að einangrast 

félagslega. Þeir sem hittu fjölskyldumeðlim, vin eða nágranna sjaldnar en einu sinni í 

viku, flokkuðust undir að vera félagslega einangraðir. Þeir sem hittu fjölskyldumeðlim, 

vin eða nágranna sjaldnar en einu sinni í mánuði, flokkuðust undir að vera mikið 

félagslega einangraðir (Hawton, o.fl., 2011). 

24% þátttakenda flokkuðust sem félagslega einangraðir, 17% flokkuðust sem mikið 

félagslega einangraðir og 59% áttu það á hættu að einangrast félagslega. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu neikvætt samband þegar breyturnar, styrkleiki félagslegrar 

einangrunar og stærð félagsnets voru bornar saman. Einnig var neikvætt samband þegar 

breyturnar, styrkleiki félagslegrar einangrunar og félagslegur stuðningur voru bornar 

saman. Þeir sem flokkuðust sem mikið félagslega einangraðir voru við verri líkamlega og 

andlega heilsu, ásamt því að búa við verri heilsutengd lífsgæði, heldur en þeir sem voru í 

hinum tveimur flokkunum. Samkvæmt niðurstöðunum var versta útkoman hjá þeim 

sem voru mikið félagslega einangraðir. Mikill munur var á milli hópanna þriggja. 

Niðurstöðurnar sýndu, með tilliti til heilsuástands og heilsutengdra lífsgæða, að þeir 

sem áttu á hættu að einangrast félagslega komu skást út (Hawton, o.fl., 2011). 

Með tilliti til heilsuástands og heilsutengdra lífsgæða, var gerður samanburður á 

niðurstöðum rannsóknarinnar og almennra gilda úr fyrirliggjandi gögnum fyrir sama 
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aldurshóp. Samanburðurinn sýndi að allir þrír hópar rannsóknarinnar voru undir 

meðallagi bornir saman við almenning, miðað við fyrirliggjandi gögn. Samkvæmt 

niðurstöðunum fyrir hópana þrjá, var heilsuástand og heilsutengd lífsgæði umtalsvert 

verri heldur en rannsakendur áttu von á. Það sama gilti þegar tekið hafði verið tillit til 

þunglyndis, líkamlegra sjúkdóma og lýðfræði (Hawton, o.fl., 2011). 
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3 Múlabær 

Dagdvalir eru fyrir þá öldruðu einstaklinga sem þurfa á meiri þjónustu að halda en 

mögulegt er að veita í félagsmiðstöðvum (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2017a). 

Dagdvalir gegna stóru hlutverki í því að gefa öldruðum möguleika á því að búa áfram á 

eigin heimilum, þær bjóða upp á bæði hjúkrunar- og læknisþjónustu, fæði, ýmsar 

tómstundir og aðstoð við athafnir daglegs lífs, svo fátt eitt sé nefnt (Reglugerð um 

dagdvöl aldraðra, nr. 1245/2016; Reykjavíkurborg, 2017). 

Árið 1983 var dagdvölin í Múlabær opnuð (Reykjavíkurborg, 2017). Hér á eftir 

verður fjallað um sögu Múlabæjar sem og það starf sem fer fram í Múlabæ enn þann 

dag í dag. 

3.1 Saga Múlabæjar 

Félagsmenn í Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands tóku ákvörðun um það að leggja sitt 

af mörkum til þess að hægt yrði að starfrækja dagdvöl fyrir aldraða og öryrkja í 

Reykjavík. Árið 1982 gengu Samtök aldraðra og Samband íslenskra berkla- og 

brjóstholssjúklinga (SÍBS) til liðs við Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands til þess að hægt 

yrði að stofna dagdvöl (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Reynsla þessara þriggja félaga 

sem og könnun sem framkvæmd var, leiddi í ljós að mikil þörf var til staðar fyrir dagdvöl 

fyrir aldraða (Rauði kross Íslands, 1985). Í upphafi voru Samtök aldraðra hluti af Múlabæ 

en árið 1994 tók Félag eldri borgara í Reykjavík við af Samtökum aldraðra (Ólafur E. 

Ólafsson, 1994; Reykjavíkurborg, 2017). 

SÍBS útvegaði um 600 fermetra húsnæði að Ármúla 34 (Margrét Guðmundsdóttir, 

2000). Félögin þrjú, Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands, Samtök aldraðra og SÍBS unnu 

í sameiningu að því að breyta húsnæðinu, sem staðsett er á annarri og þriðju hæð 

hússins, til þess að hægt væri að reka þar dagdvöl. Áður hafði verið starfræktur í 

húsnæðinu verndaður vinnustaður sem ætlaður var einstaklingum með fötlun (Rauði 

kross Íslands, 1985). Í byrjun ársins 1983 var Múlabær opnaður. Hægt var að taka á móti 

48 skjólstæðingum daglega. Skjólstæðingar Múlabæjar mættu að meðaltali tvo til þrjá 

daga vikunnar og var því hægt að leyfa fleirum að njóta þjónustunnar. Flestir 

skjólstæðingar Múlabæjar voru aldraðir einstaklingar (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). 
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Frá upphafi var það markmið Múlabæjar að draga úr félagslegri einangrun hjá 

skjólstæðingum dagdvalarinnar sem og að gera skjólstæðingunum kleift að búa heima 

hjá sér eins lengi og hægt væri. Auk þess var vonast til þess að starfið í Múlabæ myndi 

auðvelda útskriftir aldraðra af sjúkrahúsum og einnig að það yrði til þess að aldraðir 

þyrftu ekki að dvelja á sjúkrastofnunum, þegar möguleiki væri á því að þeir gætu búið 

sjálfstætt heima hjá sér (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). 

Óformlegt samstarf var starfrækt milli Múlabæjar og öldrunarlækningardeildar 

Landspítalans. Það samstarf gekk mjög vel þar sem Múlabær létti undir með dagspítala 

öldrunarlækningadeildar með því að taka á móti einstaklingum sem voru tilbúnir til 

útskriftar. Á móti fékk Múlabær fjölbreytta þjónustu frá öldrunarlækningadeild (Rauði 

kross Íslands, 1985). 

Frá upphafi var boðið upp á fjölbreytta dagskrá í Múlabæ. Þar var öflugt félagsstarf, 

þjálfun, leikfimi og boðið upp á fjölbreytt starf á vinnustofum. Auk þess hlutu 

skjólstæðingar fjölbreytta þjónustu og aðhlynningu (Margrét Guðmundsdóttir, 2000; 

Rauði kross Íslands, 1985). 

3.2 Starfið í Múlabæ í dag 

Dagdvölin í Múlabæ er enn þann dag í dag starfrækt að Ármúla 34 (Reykjavíkurborg, 

2017). Múlabær hefur leyfi til þess að taka á móti 56 einstaklingum á degi hverjum og 

flesta daga er mætingin góð, þar sem rúmlega 50 manns mæta (Rósbjörg S. 

Sigurðardóttir munnleg heimild, 27. október 2017). Að meðaltali mæta um 120 

einstaklingar í Múlabæ í hverri viku og mæta flestir skjólstæðingarnir tvo til þrjá daga 

vikunnar, en hægt er að vera allt að fimm daga vikunnar (Reykjavíkurborg, 2017; Þórunn 

Bjarney Garðarsdóttir munnleg heimild, 31. október 2017). 

Af þeim 56 plássum sem Múlabær hefur yfir að ráða eru fjögur þeirra svokölluð 

Landspítalapláss (Reykjavíkurborg, 2017). Þessi fjögur pláss eru ætluð einstaklingum 

sem koma í Múlabæ beint eftir innlögn af Landspítalanum og koma einstaklingarnir frá 

hinum ýmsu deildum spítalans. Um er að ræða þriggja mánaða dvöl, en einstaklingunum 

er boðið upp á að fara um leið á biðlista fyrir varanlegt pláss. Áður en þriggja mánaða 

dvölinni lýkur, er staðan metin, hvort einstaklingnum bjóðist að framlengja dvöl sína í 

Múlabæ eða hvort hann hætti dvöl þar. Matið er framkvæmt í samstarfi við 
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heilbrigðisstarfsmenn (Þórunn Bjarney Garðarsdóttir munnleg heimild, 31. október 

2017). 

Meginmarkmið Múlabæjar er að auka lífsgæði skjólstæðinga þeirra með bæði 

líkamlegri sem og félagslegri virkni og draga úr félagslegri einangrun hjá skjólstæðingum. 

Einnig er það meginmarkmið Múlabæjar að gera skjólstæðingum kleift að búa sjálfstætt 

á eigin heimilum eins lengi og mögulegt er. Auk þess er dagdvölinni í Múlabæ ætlað að 

létta undir með spítölunum, auðvelda útskriftir af sjúkrahúsum og koma í veg fyrir að 

einstaklingar þurfi að leggjast inn á sjúkrastofnanir að óþörfu (Þórunn Bjarney 

Garðarsdóttir munnleg heimild, 31. október 2017). 

Starfsfólkið í Múlabæ er flest fagmenntað. Þar starfa félagsliði, hjúkrunarfræðingar, 

sjúkraliðar og tómstundafræðingur. Á hverjum degi eru tíu starfsmenn að störfum, 

ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi (Þórunn Bjarney Garðarsdóttir munnleg heimild, 30. 

október 2017). 

Í Múlabæ fá skjólstæðingar aðstoð við athafnir daglegs lífs, lyfjagjafir og ráðgjöf, svo 

fátt eitt sé nefnt (Reykjavíkurborg, 2017). Þar er einnig boðið upp á fjölbreytt 

tómstundastarf og starf á vinnustofu. Á vinnustofunni fer fram ýmiskonar handavinna. Á 

vinnustofunni er einnig setustofa þar sem fólk getur sest niður og spjallað um daginn og 

veginn, hlustað á útvarpið og lesið dagblöð. Dæmi um þær tómstundir sem fara fram í 

Múlabæ eru boccia, keila, bingó, samsöngur og félagsvist. Einnig er boðið upp á 

líkamsþjálfun, annars vegar stólaleikfimi og hins vegar þjálfun þar sem notast er við 

líkamsræktartæki. Flestir skjólstæðingar nýta sér hvort tveggja (Rósbjörg S. Þórðardóttir 

munnleg heimild, 27. október 2017). 

Skjólstæðingum Múlabæjar stendur til boða morgunmatur, hádegismatur og kaffi. 

Oftast er heimabakað brauð eða kökur í boði í kaffitímum. Einnig er boðið upp á 

akstursþjónustu og eru skjólstæðingar þá sóttir heim til sín á morgnana og þeim síðan 

ekið heim aftur að dagdvöl lokinni (Rósbjörg S. Þórðardóttir munnleg heimild, 27. 

október 2017). 

Svokallaðir sérhópar eru starfræktir í Múlabæ, en það eru smáir hópar þar sem, til 

dæmis nýjum skjólstæðingum Múlabæjar er boðið inn á vinnustofu til þess að ræða 

saman og kynnast öðrum yfir kaffibolla. Einnig eru starfræktir kaffiklúbbar og 

tónlistarklúbbar. Í kaffiklúbbnum eru að hámarki átta skjólstæðingar. Boðið er upp á 
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kaffi og meðlæti og rædd eru fyrirfram ákveðin málefni, þar sem skjólstæðingar geta 

lagt sitt til málanna. Málefnin geta verið áhugamál og atvinna svo dæmi séu tekin. Í 

tónlistarklúbbnum er rætt um tónlist, spiluð óskalög og farið á tónleika (Rósbjörg S. 

Þórðardóttir munnleg heimild, 27. október 2017). 

Einu sinni í mánuði fara skjólstæðingar Múlabæjar í ferðir og eru þær mjög 

fjölbreyttar. Sem dæmi má nefna að þá er farið í haustlitaferð í Heiðmörk, vorferð um 

Suðurland, ferð í Bláskógarbyggð og heimsóknir á Nesjavelli og í Boðaþing. Einnig er 

haldið upp á ýmis sérstök tilefni í Múlabæ, haldnir eru bæði sumar- og vetrarfagnaðir, 

jólaball, þorrablót og áramótagleði (Rósbjörg S. Þórðardóttir munnleg heimild, 27. 

október 2017). 

Mikil aðsókn er í Múlabæ og eru 90 einstaklingar á biðlista eftir plássi. Biðtími eftir 

plássi er um það bil eitt ár (Þórunn Bjarney Garðarsdóttir munnleg heimild, 30. október 

2017). 
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4 Kenningar 

Félagsráðgjafar sem starfa með öldruðum skjólstæðingum, byggja vinnu sína, meðal 

annars, á kenningum. Þeir nýta kenningarlegan bakgrunn til þess að geta mætt betur 

þörfum hvers og eins skjólstæðings (Tanner og Harris, 2008). Kenningar geta verið 

gagnlegar til þess að útskýra, spá fyrir um og meta stöðu hvers og eins. Einnig geta 

félagsráðgjafar stuðst við kenningar þegar verið er að aðstoða skjólstæðinga (Teater, 

2014). Félagsráðgjafi þarf alltaf að vera gagnrýninn á kenningar og túlka þær út frá þeim 

viðhorfum og skilningi sem viðgengst í þjóðfélaginu hverju sinni (Tanner og Harris, 

2008). 

Hér á eftir verður farið yfir hlutverkakenninguna (e. role theory), athafnakenninguna 

(e. activity theory), skiptikenninguna (e. exchange theory) og að lokum 

samfellukenninguna (e. continuity theory). 

4.1 Hlutverkakenningin 

Hægt er að skilgreina félagslegt hlutverk á þann hátt að samfélagið, sem einstaklingur 

býr í, gerir ákveðnar væntingar til hans um hegðun, sem tengist því hlutverki sem hann 

hefur í samfélaginu (Morrow-Howell og Greenfield, 2016). Þau hlutverk sem 

einstaklingur getur haft í samfélaginu eru til dæmis fjölskyldumeðlimur, starfsmaður, 

vinur eða meðlimur í samfélagi svo fátt eitt sé nefnt. Þessi hlutverk hjálpa til við að 

aðlaga einstaklinginn að samfélaginu og veita honum í leiðinni lífsfyllingu. Sá fjöldi 

hlutverka sem einstaklingurinn gegnir, getur haft áhrif á líkamlega sem og andlega heilsu 

hans. Eitt mikilvægasta hlutverk sem einstaklingur hefur er það að vera hluti af 

atvinnumarkaðnum, þar sem dagleg virkni, félagshópur og staða mótast mikið af því. 

Þegar einstaklingar hætta að vinna getur fylgt því ákveðin vandkvæði, eins og til dæmis 

einangrun, fjárhagsáhyggjur og þunglyndi. Þessir þættir geta jafnvel orðið til þess að 

lífslíkur einstaklinga minnki (Whitbourne og Whitbourne, 2011).  

Rannsóknir hafa verið framkvæmdar með hliðsjón af hlutverkakenningunni. 

Niðurstöður rannsóknanna sýndu að þegar einstaklingar verða aldraðir er hægt að 

skipta breytingum í lífi þeirra í tvo flokka. Það er annars vegar að láta af hlutverkum og 

félagstengslum sem fylgdu því að vera miðaldra og hins vegar að taka við hlutverkum og 
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félagstengslum sem tengjast því að verða aldraður. Þessi nýju hlutverk geta verið, til 

dæmis, að vera ellilífeyrisþegi. Nýju félagstengslin geta verið, sem dæmi, að vera háðari 

afkomendum sínum heldur en áður. Þegar fólk verður aldrað er mun erfiðara fyrir það 

að finna sér ný hlutverk heldur en að missa eða láta af hlutverkum. Eitt erfiðasta 

hlutverkið sem einstaklingar láta af, er að vera á atvinnumarkaðnum, þar sem þeir eiga 

mjög erfitt með að finna nýtt hlutverk sem kemur í staðinn fyrir það. Þegar einstaklingur 

missir hlutverk og finnur ekki nýtt í staðinn getur það valdið minnkandi sjálfsáliti og 

skertri sjálfsmynd (Kart, 1997). 

4.2 Athafnakenningin 

Athafnakenningin er tengd hlutverkakenningunni og samkvæmt henni er það undirstaða 

lífs einstaklinga að vera félagslega virkir, burtséð frá því á hvaða aldri þeir eru. Það er að 

segja að því virkari sem einstaklingar eru, hvort heldur sem það er andlega, líkamlega 

eða félagslega, í því betra jafnvægi eru þeir. Samkvæmt kenningunni breytast 

félagslegar og sálfræðilegar þarfir einstaklinga ekki, þó svo að breyting verði á heilsu 

fólks. Þegar fólk eldist getur það misst hlutverk og þarf að hætta athöfnum sem það 

gerði áður. Samkvæmt athafnakenningunni er mjög mikilvægt fyrir þá sem geta ekki 

verið virkir þátttakendur í ákveðnum athöfnum að finna sér nýjar athafnir í stað þeirra 

gömlu. Samkvæmt kenningunni eru þeir einstaklingar sem ná að viðhalda félagslegri 

virkni á lífsleiðinni líklegri til að eiga farsælli efri ár. Nái aldraður einstaklingur að 

viðhalda félagslegri virkni sinni getur það orðið til aukins sjálfsálits, lífshamingju og 

jákvæðrar félagslegrar aðlögunar. Þegar einstaklingur er félagslega virkur getur það 

auðveldað honum að sjá hvert hlutverk hans er í samfélaginu. Þeir öldruðu einstaklingar 

sem ná að viðhalda virkni sinni, finna sér aðrar athafnir í staðinn fyrir vinnu við starfslok. 

Einnig ná þeir að mynda tengsl við nýja einstaklinga eftir að vinir eða ástvinir látast 

(Hillier og Barrow, 2011; Kart, 1997). 

4.3 Skiptikenningin 

Samkvæmt skiptikenningunni er það markmið einstaklinga í félagslegu sambandi að 

reyna að auka ávinninginn af því að vera í félagslegu sambandi og á sama tíma að halda 

kostnaðinum í lágmarki. Þetta gefur af sér að einstaklingar eru tilbúnir að vera í 

félagslegu sambandi á meðan að ágóðinn er meiri en kostnaðurinn. Ef kostnaðurinn fyrir 

einstaklinginn er orðinn meiri en ávinningurinn, þá fer hann að draga sig úr félagslega 
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sambandinu. Til þess að viðhalda jafnvægi í félagslegu sambandi, samkvæmt 

skiptikenningunni, þarf að viðhalda gagnkvæmni. Þetta þýðir að einstaklingar innan 

félagslega sambandsins þurfa bæði að gera greiða og þiggja greiða. Í samfélaginu eru þó 

til hópar sem eru ófærir um að endurgjalda þá greiða sem þeir fá. Má þar, til dæmis, 

nefna börn. Í þeim tilfellum gerir sá, sem gefur greiða, ekki kröfu um að fá greiða til baka 

frá barninu, heldur þiggur hann þakklæti og ást frá barninu í staðinn. Þegar fólk eldist 

getur félagslegt samband þess við yngri kynslóðir minnkað sökum þess að eftir því sem 

fólk eldist hefur það minni og minni auðlindir til þess að bjóða uppá til skiptanna í 

félagslega sambandinu (Hillier og Barrow, 2011). 

Skiptikenningin á ekki einungis við um veraldlega hluti heldur á hún einnig við um 

sálræna hluti og annað sem þarf til, svo hægt sé að uppfylla þarfir einstaklinga. Sem 

dæmi um þetta má nefna að kona biður vinkonu sína um að koma við heima hjá sér og 

sitja hjá aldraðri móður sinni á meðan hún skreppur í búð. Vinkonan er alveg til í að gera 

það vegna þess að þegar eiginmaður vinkonunnar var veikur þá var konan til staðar fyrir 

vinkonuna (Hillier og Barrow, 2011).  

Skiptikenninguna er hægt að nota yfir allar stærðir samfélagshópa, allt frá tveimur 

einstaklingum upp í heilu félagslegu samfélögin (Hillier og Barrow, 2011). 

4.4 Samfellukenningin 

Þegar fólk fer að eldast þá geta sumir einstaklingar ekki hugsað sér annað heldur en að 

vera virkir þátttakendur í sem flestu er við kemur fjölskyldu og samfélagi, á meðan aðrir 

vilja frekar draga sig í hlé. Samkvæmt samfellukenningunni getur minni félagsleg virkni, 

gegn vilja aldraðra einstaklinga, valdið minna sjálfsáliti og erfiðari aðlögun. Þetta getur 

verið þegar einstaklingarnir eru, til dæmis, neyddir til þess að hætta að vinna. 

Samkvæmt kenningunni er best að leyfa öldruðum einstaklingum að finna sjálfum 

hversu mikil félagsleg virkni hentar þeim (Whitbourne og Whitbourne, 2011).  

Samkvæmt samfellukenningunni eiga aldraðir einstaklingar að reyna að viðhalda 

eins mörgum hlutverkum og eins mikilli virkni og þeir geta og töldu þýðingamikla fyrir 

sig áður en aldurstengdar breytingar áttu sér stað. Þessar aldurstengdu breytingar geta 

verið, til dæmis, að missa maka eða hætta að vinna. Það er því markmiðið að þeir reyni 

að endurskapa sömu lífsfyllingu og þeir höfðu fyrir aldurstengdu breytingarnar. Það er 
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því hægt að segja að samfellukenningin snúist um félagslega endursköpun (George og 

Ferraro, 2016). 

Á fyrstu stigum ævi einstaklinga móta þeir persónuleika sinn, samkvæmt 

samfellukenningunni. Einstaklingarnir halda svo sínum persónuleika nær óbreyttum eftir 

þrítugt. Þegar kemur að því að aðlagast aldurstengdum breytingum fer það eftir því 

hvernig persónuleikinn mótaðist á yngri árum. Á þeim tíma þar sem persónuleikinn er 

að mótast, mótast stressþol, gremjuþol, aðlögunarhæfni og eiginleikar einstaklings til að 

verja sjálfan sig. Til þess að einstaklingar geti elst sem best er mikilvægt að stöðugleiki 

ríki yfir persónuleika þeirra. Hvernig einstaklingar eldast og verða þegar þeir eru orðnir 

aldraðir, samkvæmt samfellukenningunni, er afrakstur þess hvernig einstaklingarnir 

voru og lifðu á lífsleiðinni (Hillier og Barrow, 2011). 
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5 Þjónusta við aldraða, fyrri rannsóknir og störf félagsráðgjafa 

Margir aldraðir þurfa á engri eða mjög lítilli þjónustu að halda en með hækkandi aldri 

aukast líkurnar á því að þeir þurfi á félagsþjónustu sem og heilbrigðisþjónustu að halda 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  

Samkvæmt lögum eiga aldraðir að hafa val um þá þjónustu, sem þeir gætu þurft á að 

halda, hvort heldur sem það er félagsþjónusta eða heilbrigðisþjónusta. Þessi þjónusta 

skal vera á þann hátt að hún komi til móts við þarfir og ástand hvers og eins (Lög um 

málefni aldraðra, nr. 125/1999). 

Þjónustu við aldraða er hægt að skipta í tvær tegundir. Sú fyrri er kölluð formleg 

þjónusta og sú seinni er kölluð óformleg þjónusta (Sigurdardottir og Kåreholt, 2014; 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). Það er mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir 

umönnunaraðila aldraðra, að skilja sambandið á milli formlegrar þjónustu og 

óformlegrar þjónustu (Lyons og Zarit, 1999).  

Með formlegri þjónustu er átt við þá þjónustu sem aldraðir einstaklingar eiga rétt á 

samkvæmt lögum og reglum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). Í flestum tilfellum þarf 

að greiða fyrir þessa þjónustu og er það þá annað hvort opinber aðili eða notandi 

þjónustunnar sem greiðir fyrir hana. Þeir aðilar sem útvega þjónustuna eru annars vegar 

íslenska ríkið og hins vegar sveitarfélögin (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010).  

Í flestum tilfellum þarf ekki að greiða fyrir óformlega þjónustu þar sem hún er 

framkvæmd af fjölskyldu hins aldraða eða af sjálfboðaliðum. Algengast er að þeir sem 

veiti óformlega þjónustu séu maki hins aldraða, börn hans, fjölskylda, vinir eða 

nágrannar (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010).  

Formleg þjónusta og óformleg þjónusta eru oft veittar samtímis. Í þeim tilfellum 

geta þessar tvær tegundir þjónustu stutt hvor aðra. Á þetta sérstaklega við um þegar 

aukinni þjónustu við hinn aldraða gerist þörf. Þessar tvær tegundir þjónustu eru ólíkar 

og sinna ólíkum þáttum í lífi hins aldraða en eru báðar nauðsynlegar þegar kemur að 

þjónustu við hann (Sigurdardottir og Kåreholt, 2014). Þegar kemur að þjónustu við 

aldraða gegna félagsráðgjafar fjölbreyttu hlutverki (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006) 
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5.1 Lög um réttindi og þjónustu við aldraða 

Hér á eftir verður farið yfir lög um réttindi og þjónustu við aldraða einstaklinga og 

verður opinni öldrunarþjónustu sem og stofnannaþjónustu gerð skil. 

5.1.1 Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999 

Í 1. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 kemur fram að markmið laganna sé að 

öldruðum einstaklingum sé tryggð sú heilbrigðisþjónusta og félagsleg þjónusta, sem þeir 

hafa þörf fyrir og að sú þjónusta taki mið af aðstæðum og þörfum hvers og eins. Aldraðir 

skulu eiga möguleika á því að búa sjálfstætt heima hjá sér eins lengi og mögulegt er. 

Aftur á móti að þegar þess gerist þörf, þá eiga aldraðir að geta fengið stofnanaþjónustu. 

Auk þess kemur fram að gæta skuli þess að aldraðir einstaklingar sitji við sama borð og 

aðrir og að þess sé gætt að sjálfsákvörðunarréttur aldraðra einstaklinga sé ávallt virtur 

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

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 er þjónustu við aldraða skipt 

niður í tvo þætti, opna öldrunarþjónustu og stofnanaþjónustu (Lög um málefni aldraðra, 

nr. 125/1999). 

5.1.2 Opin öldrunarþjónusta 

Í 13. gr. laga um málefni aldraðra kemur fram að til opinnar öldrunarþjónustu teljist 

heimaþjónusta, þjónustumiðstöðvar aldraðra, dagdvöl og þjónustuíbúðir aldraðra. Undir 

heimaþjónustu falla svo félagslegi þáttur heimaþjónustunnar og heilbrigðisþáttur 

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

Félagsleg heimaþjónusta 

Í 25. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er kveðið á um að: 

„Sveitarfélag skal sjá um félagslega heimaþjónustu til handa þeim sem búa í 

heimahúsum og geta ekki séð hjálparlaust um heimilishald og persónulega umhirðu 

vegna skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða fötlunar“ (Lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991). 

Til þess að geta sótt um félagslega heimaþjónustu í Reykjavík þurfa umsækjendur að 

uppfylla ákveðin skilyrði. Þau eru að umsækjendur hafi þörf fyrir þjónustuna, séu með 

lögheimili í Reykjavík, hafi náð sjálfræðisaldri og séu ekki búsettir á stofnunum 

(Reykjavíkurborg, 2006).  
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Meginmarkmið félagslegrar heimaþjónustu er að gera einstaklingum mögulegt að 

búa sjálfstætt heima hjá sér við sem eðlilegastar aðstæður og auka sjálfstæði 

einstaklingsins (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991). Reynt er að koma til 

móts við mismunandi þarfir þeirra sem þurfa á þjónustunni að halda (Reykjavíkurborg, 

2006). 

Einstaklingar sem hljóta félagslega heimaþjónustu geta fengið aðstoð við athafnir 

daglegs lífs, eins og til dæmis að fá aðstoð við að klæða sig og neyta matar. Einnig er 

veitt aðstoð við hluti eins og almenn þrif og heimilishald. Auk þess er þeim 

einstaklingum sem á þurfa að halda, veittur félagslegur stuðningur þar sem einstaklingar 

njóta samveru og hvatningar svo fátt eitt sé nefnt (Reykjavíkurborg, 2006).  

Félagsleg heimaþjónusta fer oftast fram á hinum hefðbundna dagvinnutíma en þurfi 

einstaklingar á því að halda er einnig hægt að fá heimaþjónustu utan dagvinnutíma, á 

kvöldin og um helgar. Oftast er þá um að ræða innlit eða aðstoð við persónulega 

umhirðu (Reykjavíkurborg, 2006). 

Heimsendur matur 

Eigi einstaklingar erfitt með að sjá sjálfir um matseld heima hjá sér og eiga ekki auðvelt 

um vik með að fara í félagsmiðstöð til þess að borða, þá eiga þeir kost á því að fá 

heimsendan mat (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2017a).  

Heimahjúkrun 

Heimahjúkrun er fyrir þá einstaklinga sem búa sjálfstætt á eigin heimilum og hafa þörf 

fyrir hjúkrun (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2017a). „Heimahjúkrun sinnir 

einstaklingum sem þurfa skilgreindan stuðning, einstaklingum sem þarfnast sérhæfðar 

hjúkrunar og einstaklingum sem þarfnast viðtækrar hjúkrunar daglega eða oft á dag.“ 

(Reykjavíkurborg, 2015).  

Tilgangur heimahjúkrunar er að bjóða upp á einstaklingsmiðaða hjúkrun sem sniðin 

er að þörfum einstaklinganna sem njóta þjónustunnar. Einnig að gera einstaklingum 

kleift að búa heima hjá sér eins lengi og hægt er. Heimahjúkrun er veitt í fullri samvinnu 

við einstaklinginn sem nýtur þjónustunnar sem og hans nánustu aðstandendur 

(Reykjavíkurborg, 2015; Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2017a). 
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Áður en að einstaklingar hljóta heimahjúkrun fer fram faglegt mat á aðstæðum 

einstaklingsins. Matið er framkvæmt af hjúkrunarfræðingi. Skoðað er hvernig 

heimahjúkrun komi til með að bæta heilsufarslegar aðstæður einstaklingsins sem og 

fjölskyldu hans (Reykjavíkurborg, 2015). 

Félagsmiðstöðvar fyrir aldraða 

Sveitarfélögin sjá um að reka þjónustumiðstöðvar fyrir aldraða og eru þær reknar bæði í 

samstarfi við aðra þjónustu eða sjálfstætt. Markmið þjónustumiðstöðvanna er meðal 

annars að hafa eftirlit með heilsufari aldraðra, bjóða upp á mismunandi tómstundir, 

skemmtun, næringu, hreyfingu og að veita öldruðum félagsskap (Lög um málefni 

aldraðra, nr. 125/1999).  

Reykjavíkurborg rekur 17 félagsmiðstöðvar fyrir aldraða (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2017). Stöðvarnar bjóða upp á mismunandi starfsemi og er 

einstaklingum frjálst að velja hvaða félagsmiðstöðvar þeir hafa áhuga á að sækja. 

(Reykjavíkurborg, e.d.). 

Mismunandi afþreying og tómstundir eru í boði, eins og dans, ýmis klúbbastörf, 

myndlist eða syngja í kór svo fátt eitt sé nefnt. Einnig er boðið upp á mismunandi 

viðburði, sumir eru árlegir á meðan aðrir eru tilfallandi. Sem dæmi má nefna að þá eru 

haldin þorrablót, fagnaðir á haustin, sem og farið í leikhúsferðir (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2017a). 

Félagsmiðstöðvarnar hafa það markmið að draga úr félagslegri einangrun og vera 

forvörn gegn því að aldraðir einstaklingar einangri sig félagslega (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2017). 

Dagdvalir 

Dagdvalir eru stuðningsúrræði fyrir aldraða einstaklinga sem þurfa stuðning að staðaldri 

til þess að geta búið áfram á eigin heimilum. Hjúkrunarþjónusta, sem og aðstaða fyrir 

læknisþjónustu og þjálfun skal vera til staðar í dagdvöl fyrir aldraða. Í dagdvöl fyrir 

aldraða er til dæmis boðið upp á félagslegan stuðning, hjálp við athafnir daglegs lífs, 

ýmsar tómstundaiðjur og þjálfun (Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999; Reglugerð um 

dagdvöl aldraðra, nr. 1245/2016). 
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Dagdvalir eru ætlaðar þeim öldruðu einstaklingum sem hafa meiri þjónustuþörf en 

hægt er að veita í félagsmiðstöðvum Reykjavíkurborgar (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2017a). Tilgangur dagdvala er að gera einstaklingum kleift að búa 

sjálfstætt heima hjá sér sem og að draga úr félagslegri einangrun (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2017). 

Þjónustuíbúðir 

Þjónustuíbúðir sem ætlaðar eru öldruðum einstaklingum geta verið ýmist leiguíbúðir 

eða búseturéttaríbúðir. Einnig getur verið um að ræða þjónustuíbúðir sem íbúar hafa 

fjárfest í og eiga því sjálfir (Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999).  

Markmið þjónustuíbúða er að gefa öldruðum einstaklingum, sem þurfa á meiri 

þjónustu að halda en hægt er að veita þeim í eigin húsnæði, möguleikann á því að geta 

áfram búið við sem eðlilegastar aðstæður á eigin heimili með aðstoð og stuðningi. Með 

því að bjóða upp á búsetu í þjónustuíbúðum er leitast við að koma í veg fyrir það að 

aldraði einstaklingurinn fari á stofnun eða fresti því að dvöl á stofnun hefjist 

(Reykjavíkurborg, 2008).  

Boðið er upp á vakt allan sólarhringinn í þjónustuíbúðum, þar er einnig boðið upp á 

fæði, ýmsar tómstundir og félagsstarf svo fátt eitt sé nefnt (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2017a). 

Akstursþjónusta 

Akstursþjónusta er í boði fyrir þá öldruðu einstaklinga sem búa sjálfstætt á eigin 

heimilum og hafa ekki eigin bifreið til yfirráða eða geta ekki, vegna hreyfihömlunar, nýtt 

almenningssamgöngur. Tilgangur akstursþjónustu er að gera öldruðum einstaklingum 

kleift að búa eins lengi og mögulega er hægt á eigin heimilum (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2017). 

5.1.3 Stofnanaþjónusta 

Stofnanaþjónusta er úrræði sem ætlað er þeim öldruðu einstaklingum sem geta ekki 

búið heima hjá sér þrátt fyrir þá þjónustu sem í boði er fyrir aldraða í sjálfstæðri búsetu. 

Samkvæmt 14. gr. laga um málefni aldraðra teljast dvalarheimili, sambýli og íbúðir fyrir 

aldraða sem og hjúkrunarheimili til stofnanaþjónustu (Lög um málefni aldraðra, nr. 

125/1999). 
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Hvíldarinnlögn 

Tilgangur hvíldarinnlagna er að stuðla að því að aldraðir einstaklingar geti búið sjálfstætt 

á heimili sínu eins lengi og mögulegt er. Dvalartíminn er í mesta lagi átta vikur 

(Reglugerð um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012). 

Hvíldarinnlagnir fara fram á hjúkrunarheimilum að undangenginni umsókn til færni- og 

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

Dvalarheimili, sambýli og íbúðir 

Á dvalarheimilum, sambýlum og í íbúðum fyrir aldraða er boðið upp á búsetu fyrir 

aldraða sem ekki geta annast almennt heimilishald, þrátt fyrir að þeir njóti aðstoðar og 

stuðnings heimaþjónustunnar. Einstaklingsmiðuð þjónusta er í boði á slíkum stofnunum 

og tekur þjónustan mið af þörfum hvers og eins og miðast þjónustan við að styrkja 

íbúana til sjálfshjálpar. Margvísleg þjónusta er í boði fyrir aldraða á dvalarheimilum, 

sambýlum og í íbúðum fyrir aldraða. Má þar nefna fæði, þrif, tómstunda- og félagsstarf, 

ásamt því að í boði er hjúkrun, endurhæfing og læknishjálp. Í íbúðunum skal vera 

öryggiskerfi og öryggisvarsla allan sólarhringinn (Lög um málefni aldraðra, nr. 

125/1999). 

Hjúkrunarheimili 

Dvöl á hjúkrunarheimili er ætluð þeim öldruðu einstaklingum sem heilsu sinnar vegna 

geta ekki lengur búið í öðrum búsetuúrræðum (Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999). 

Aldraðir einstaklingar sem óska eftir dvöl á hjúkrunarheimili þurfa að fara í gegnum mat 

hjá færni- og heilsumatsnefnd sem starfandi er í því heilbrigðisumdæmi sem 

einstaklingurinn á lögheimili í. Þar er þörf þeirra til dvalar metin og er miðað við að búið 

sé að fullreyna öll þau úrræði sem gera einstaklingnum kleift að búa sjálfstætt heima hjá 

sér, áður en til dvalar á hjúkrunarheimili kemur (Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999; 

Reglugerð um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012). 

Á hjúkrunarheimilum er boðið upp á bæði læknis- og hjúkrunarþjónustu ásamt 

endurhæfingarþjónustu. Sú þjónusta sem veitt er öldruðum einstaklingum miðast við 

mat á heilsu hvers og eins, sem og félagslegum þörfum einstaklinganna (Lög um málefni 

aldraðra, nr. 125/1999). Boðið er upp á ýmsar tómstundir, sjúkra- og iðjuþjálfun svo fátt 

eitt sé nefnt (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2017a). 
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5.1.4 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 

Markmið laga um félagsþjónustu sveitarfélaganna er, samkvæmt 1. gr. laganna, að 

einstaklingum sé tryggður ákveðinn lagalegur réttur til þess að viðhalda félagslegu 

öryggi sem og fjárhagslegu öryggi, ásamt því að velferð skjólstæðinga félagsþjónustu sé 

unnin út frá samhjálp (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991). 

Starfsfólk í félagsþjónustu þarf að gæta þess að það virði sjálfsákvörðunarrétt 

skjólstæðinga sinna, og að skjólstæðingurinn sé styrktur til sjálfshjálpar (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991). 

Í 10. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er fjallað sérstaklega um þjónustu 

við aldraða. Þar kemur fram í 38 gr. að sveitarstjórnin eigi að beita sér fyrir því að 

aldraðir einstaklingar fái möguleika á því að búa sjálfstætt heima hjá sér eins lengi og 

mögulegt er, við sem eðlilegastar aðstæður. Öldruðum einstaklingum skal einnig vera 

tryggður sá réttur að þeir geti fengið stofnanaþjónustu gerist þess þörf. Í 39. gr. kveður á 

um að félagsmálanefnd eða öldrunarmálaráð eigi að leitast við að tryggja að til staðar sé 

húsnæði sem hentar þörfum aldraðra. Einnig er það félagsmálanefnd eða 

öldrunarmálaráð sem á að skipuleggja félagslega heimaþjónustu (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, nr. 40/1991). 

Samkvæmt 40. gr. er það í verkahring sveitarstjórnarinnar að sjá til þess, að til sé 

félagsþjónusta fyrir aldraða einstaklinga eins og þörf er á. Félagsráðgjöf, 

matarheimsendingar og heimaþjónusta eru dæmi um þá þjónustu sem sveitarfélög 

skulu bjóða upp á. Aldraðir einstaklingar eiga að geta sótt námskeið og fengið fræðslu 

um réttindi sín. Aldraðir skulu einnig fá aðstoð við að takast á við þær breytingar í lífi 

þeirra sem fylgja því að ljúka störfum á atvinnumarkaði. Auk þess skulu aldraðir eiga 

aðgang að bæði félags- og tómstundastarfi sem hentar þeim (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, nr. 40/1991). 

5.2 Stefnumótanir í málefnum aldraðra 

Hér á eftir verður farið yfir stefnumótun í þjónustu við aldraða ásamt stefnu 

Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara til ársins 2017. Að lokum verður farið yfir 

stefnumótun Sameinuðu þjóðanna í málefnum aldraðra. 
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5.2.1 Stefnumótun í þjónustu við aldraða 

Í september árið 2016 kom út skýrsla frá Velferðarráðuneytinu þar sem farið var yfir 

tillögur samstarfsnefndar um málefni aldraðra. Þar var farið yfir þá þætti sem 

samstarfsnefndin telur að leggja eigi áherslu á við stefnumótun í málefnum aldraðra. 

Skýrslan var afrakstur rúmlega árs vinnu nefndarinnar. Í skýrslunni koma fram 11 

mismunandi þættir sem nefndin telur að þurfi að leggja áherslu á við stefnumótun í 

málefnum aldraðra (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Fyrsti þátturinn var að einfalda almannatryggingakerfið og skilgreina betur réttindi 

aldraðra. Draga úr skerðingu á tekjum lífeyrisþega og gera lífeyristöku aldraðra 

sveigjanlegri, þannig að þeir geti sjálfir ákveðið hvenær lífeyristaka hefst frá 65 ára aldri 

til 80 ára aldurs. Gera öldruðum kleift að nýta rétt sinn hjá almannatryggingum og 

almennum lífeyrissjóðum á einfaldan hátt og að lífeyrisaldurinn verði hækkaður úr 67 

árum í 70 ár (Velferðarráðuneytið, 2016).  

Annar þátturinn var að efla heilsu aldraðra og virkni þeirra. Þar er megináherslan 

lögð á að gæta þess að aldraðir hafi greiðan aðgang að félagsstarfi sem og 

tómstundastarfi. Er það hlutverk sveitarfélaganna að sjá til þess, samkvæmt lögum. Með 

því væri hægt að bæta virkni einstaklinga og draga úr einmanaleika. Félags- og 

tómstundastarf getur farið fram á þjónustumiðstöðvum fyrir aldraða, sem starfa annað 

hvort sjálfstætt eða í samstarfi við aðra þjónustu. Dæmi um þjónustu sem á að vera í 

boði fyrir aldraða á þjónustumiðstöðvum eru tómstundaiðjur, félagsskapur, fæði, 

heilsueflandi athafnir og ýmsar skemmtanir. Fjallað var um að bjóða öldruðum, 75 ára 

og eldri, upp á árlegar heimsóknir með það markmið að gera þeim kleift að búa heima 

hjá sér eins lengi og hægt er. Með heimsóknunum verður hægt að veita þeim þá 

þjónustu sem þeir þurfa sem fyrst og styrkja þá til sjálfshjálpar. Einnig var fjallað um að 

stuðla að því að aldraðir geti verið á atvinnumarkaði, bjóða öldruðum upp á bæði 

símenntun og endurmenntun og vinna að því að afmá aldursmismunun 

(Velferðarráðuneytið, 2016).  

Þriðji þátturinn var réttur aldraðra til að búa sjálfstætt á eigin heimilum og ráða yfir 

sér sjálfir. Þar er megináherslan lögð á að veita öldruðum þann stuðning og þá þjónustu 

sem þeir þurfa á að halda, svo þeir geti búið heima hjá sér eins lengi og hægt er. Ef það 

kemur að því að hinn aldraði getur ekki búið lengur heima hjá sér og þarf að flytja á 
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hjúkrunarheimili, skal gæta þess að hinn aldraði og fjölskylda hans séu með í 

ráðagerðum og séu vel upplýst um allt ferlið. Einnig kom tillaga um að hætta með 

vasapeningakerfið til að efla sjálfstæði aldraðra og í staðinn myndu þeir borga fasta 

greiðslu fyrir húsnæði og uppihald (Velferðarráðuneytið, 2016).  

Fjórði þátturinn var nýsköpun og tækni, en þegar kemur að þjónustu við aldraða eru 

þetta mikilvægir þættir. Þar er megináherslan lögð á nýjar tæknilausnir í þjónustu, meiri 

nýsköpun og skilvirkari þjónustu, til þess að gera öldruðum auðveldara fyrir að búa 

heima hjá sér eins lengi og hægt er. Einnig að gera þjónustuna einstaklingsmiðaðri svo 

hægt verði að koma til móts við mismunandi þarfir aldraðra (Velferðarráðuneytið, 

2016). 

Fimmti þátturinn var að farið yrði eftir gæðaviðmiðum í þjónustu við aldraða. Þar er 

megináherslan lögð á mikilvægi þess að skilgreina gæðaviðmið, sem verði svo notuð til 

að meta þörf aldraðra fyrir þjónustu. Með þessu er hægt að tryggja að þjónusta við 

aldraða sé forgangsröðuð rétt og að allir eigi möguleika á að fá sömu þjónustu, burtséð 

frá því hvort þeir búi á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni (Velferðarráðuneytið, 

2016). 

Sjötti þátturinn var að það þyrfti að vera gæðaeftirlit með þjónustu við aldraða. Þar 

er megináherslan lögð á að tryggja að aldraðir fái góða og skilvirka þjónustu samkvæmt 

skilgreindum meginþáttum um gæði í heilbrigðisþjónustu. Einnig er í þessum þætti 

fjallað um mikilvægi þess að mæla lífsgæði hjá öldruðum með tilliti til þeirrar þjónustu 

sem þeir eru að nota (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Sjöundi þátturinn var að stöðugleiki og aukin hæfni ríkti innan starfsstétta í 

öldrunarþjónustu. Þar er megináherslan lögð á að gera störf í þjónustu við aldraða meira 

aðlaðandi. Auk þess þarf að auka menntun fólks sem starfar í þjónustu við aldraða, 

sérstaklega meðal ófaglærðra (Velferðarráðuneytið, 2016).  

Áttundi þátturinn var heilabilun. Þar er megináherslan lögð á stefnumótun í 

málefnum fólks sem glímir við heilabilun ásamt því að þjónusta við aldraða með 

heilabilun og aðstandendur þeirra verði bætt (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Níundi þátturinn var að það þyrfti að vera til skilvirkur upplýsingavefur, tileinkaður 

öldruðum einstaklingum sem og öldrun. Þar var megináherslan lögð á að slíkur 

upplýsingarvefur verði búinn til. Þar verði að finna margvíslegar upplýsingar um aldraða 
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og öldrun og þá þjónustu sem í boði er, svo fátt eitt sé nefnt (Velferðarráðuneytið, 

2016).  

Tíundi þátturinn var tengdur réttindagæslu aldraðra. Þar er megináherslan lögð á að 

aldraðir eignist lögbundinn talsmann sem hefur það hlutverk að gæta hagsmuna þeirra 

(Velferðarráðuneytið, 2016). 

Ellefti þátturinn sneri að óljósu ábyrgðasviði þeirra aðila sem veita öldruðum 

þjónustu. Þar er megináherslan lögð á að draga úr óljósum þáttum sem tengjast þeirri 

þjónustu sem sveitarfélögin veita og þeirri þjónustu sem ríkið veitir. Samstarfsnefndin 

vill einnig mynda betra samspil á milli mismunandi þjónustuþátta, svo að þjónustan 

verði skilvirkari, betri og nýtist betur þeim sem nota þjónustuna (Velferðarráðuneytið, 

2016). 

5.2.2 Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara til ársins 2017 

Árið 2013 gaf Velferðarsvið Reykjavíkurborgar út skýrslu þar sem farið var yfir stefnu 

borgarinnar í málefnum eldri borgara til ársins 2017. Í skýrslunni kemur fram að 

Reykjavík vilji vera aldursvæn borg. Þar kemur einnig fram að sú þjónusta sem boðið 

hefur verið upp á, hafi skipst á milli sveitarfélaga og ríkis, en til standi að færa þessa 

þjónustu alfarið yfir á sveitarfélögin. Af því tilefni hafi Reykjavíkurborg viljað gefa út 

skýra stefnu í málefnum aldraðra sem einkennist af því að þjónusta eldri borgara sem 

best og á sama tíma að nýta það sem aldraðir hafa upp á að bjóða úti í samfélaginu 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Sjö meginþættir í málefnum aldraðra eru í stefnu Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 

Meginþættirnir eru, gæði og samráð, forvarnir, stuðningur til sjálfstæðrar búsetu, 

fjölbreyttir búsetumöguleikar, heilbrigðisþjónusta, aðstandendur og starfsfólk 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013).  

Í stefnu sinni um gæði og samráð hyggst Reykjavíkurborg bjóða upp á vandaða og 

góða þjónustu í samræmi við fyrirfram sett gæðaviðmið, þar sem áherslan er lögð á 

öryggi og áreiðanleika. Kannanir og samanburðarhæfar rannsóknir verða framkvæmdar, 

þar sem rannsóknirnar eru framkvæmdar á fjögurra ára fresti, að lágmarki. Þar er 

kannað hver lífskjör aldraðra eru. Hvað varðar þjónustuna sem boðið er upp á, þá vill 

Reykjavíkurborg bæta upplýsingarflæði til aldraðra um þá þjónustu sem þeim stendur til 

boða, ásamt því að aldraðir hafi greiðan aðgang að þeirri þjónustu. Einnig eiga aldraðir 
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að geta auðveldlega sagt sína skoðun á þeirri þjónustu sem þeir hljóta, hvort heldur sem 

það er lof eða last. Þjónustuhópar aldraðra eru starfræktir í Reykjavík og er markmið 

þeirra að hafa yfirsýn með heilsufari aldraðra og félagslegri velferð þeirra. Einnig er 

markmiðið að sjá til þess að til staðar sé sú þjónusta sem aldraðir gætu mögulega þurft á 

að halda. Nærþjónustuhópar eru hópar sem starfa að málefnum aldraðra og er samstarf 

á milli félagssamtaka og stofnanna í hverju hverfi fyrir sig. Öldungaráð samanstendur af 

öldruðum einstaklingum og hefur þann tilgang að vera borgarstjórninni innan handar í 

málefnum aldraðra. Notendasamráð hefur þann tilgang að skoða hverjar þarfir og óskir 

aldraðra eru um þjónustuúrræði (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Í stefnu sinni um forvarnir hefur Reykjavíkurborg áhuga á að gerast aðili að samstarfi 

um aldursvænar borgir, sem er á vegum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Tilgangurinn 

er að koma til móts við þarfir aldraðra með tilliti til hentugleika, aðgengis og aðlöðunar. 

Með tilliti til forvarna vill Reykjavíkurborg bjóða upp á margvíslegar og mismunandi 

athafnir eins og tómstundir, frístundaiðkun og hreyfingu svo fátt eitt sé nefnt. Miðað er 

við, með tilliti til félagsstarfs fyrir aldraða, að sjálfbærni verði aukin og að unnið verði að 

valdeflingu hjá öldruðum. Veittur verður stuðningur fyrir þá sem þurfa á honum að 

halda í félagsstarfinu. Biðlistum verður háttað þannig að þeir sem þurfa mest á þjónustu 

og úrræðum að halda komast fyrstir að. Til að meta stöðu aldraðra og þörf þeirra fyrir 

þjónustu verður framkvæmt mat þar sem skoðaðar eru aðstæður aldraðra einstaklinga 

og þau tækifæri sem þeir hafa ásamt því að tekið er mið af andlegri, líkamlegri og 

félagslegri heilsu þeirra (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Í stefnu sinni um stuðning til sjálfstæðrar búsetu er markmiðið að veita öldruðum 

margvíslega þjónustu svo þeir geti búið heima hjá sér eins lengi og hægt er. Dæmi um 

stuðningsþjónustu sem í boði er fyrir aldraða má nefna heimaþjónustu, dagdvöl, 

akstursþjónustu, hvíldarinnlagnir, heimsent fæði og sérfræðiþjónustu (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2013).  

Í stefnu sinni um fjölbreytta búsetumöguleika leggur Reykjavíkurborg áherslu á að 

hafa mismunandi búsetuúrræði í boði fyrir aldraða. Má þar nefna þjónustuíbúðir fyrir 

aldraða, hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir. Í seinni tíð hefur einnig verið boðið upp á að 

breytingar séu gerðar á húsnæði aldraðra til að aðlaga það að þörfum einstaklinga, svo 

þeir geti haldið áfram að búa í eigin húsnæði (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 
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Í stefnu sinni um heilbrigðisþjónustu hefur Reykjavíkurborg, í tengslum við 

heilbrigðisþjónustu í heimahúsum, verið með gæðaviðmið. Hægt er að meta gæði 

þjónustunnar sem boðið er upp á og eins þjónustuþörfina út frá gæðaviðmiðum. Ef 

gæðin á þjónustunni eru ekki að standast kröfur er hægt að fara í umbótavinnu. Fyrir 

fólk sem þjáist af heilabilun eða er með byrjunareinkenni heilabilunar, er mikilvægt að 

starfsfólkið sem annast það hafi fengið viðeigandi kennslu og þjálfun. Með því er hægt 

að þjónusta betur þá sem þjást af heilabilun. Markmiðið er, í framhaldinu, að bjóða upp 

á mismunandi þjónustu og búsetuúrræði fyrir fólk með heilabilun. Einnig er markmiðið 

að bjóða upp á aukna þjónustu fyrir aldraða sem búa heima hjá sér, með aukinni 

sérhæfingu þjónustuaðila (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Markmið Reykjavíkurborgar í stefnu sinni í garð aðstandenda er að veita þeim 

ráðgjöf, leiðbeiningar og upplýsingar svo þeir geti þjónustað aldraðan ástvin á sem 

bestan hátt. Einnig að veita aðstandendum stuðning þegar þörf er á, eins og til dæmis, 

með hvíldarinnlögn eða dagdvöl (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013).  

Í stefnu sinni í garð starfsfólks vill Reykjavíkurborg reyna að gera störf í þjónustu við 

aldraða eftirsóknarverð og reyna að tryggja það að fólk sé ánægt í vinnunni, bæði með 

vinnuna sjálfa sem og vinnuumhverfið. Gæði þjónustunnar ræðst að hluta til á reynslu 

og þekkingu starfsfólksins (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

5.2.3 Stefnumótun Sameinuðu þjóðanna í málefnum aldraðra 

Þann 10. desember árið 1948 var mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

samþykkt. Í mannréttindayfirlýsingunni er kveðið á um rétt hvers og eins til ákveðinna 

lífskjara sem eiga að stuðla að því að viðkomandi eigi ekki að skorta neinar nauðsynjar 

sem hafa neikvæð áhrif á heilsu hans, vellíðan hans eða fjölskyldu hans. Þessar 

nauðsynjar geta verið húsnæði, fæði, fatnaður, læknis- og félagsaðstoð. Einnig að 

einstaklingar séu tryggðir gegn veikindum, áföllum, örorku og atvinnumissi svo eitthvað 

sé nefnt (Þingskjal 1079, 2015-2016). 

Þann 16. desember árið 1991 var samþykkt, á allsherjarþingi, stefnumótun 

Sameinuðu þjóðanna í málefnum aldraðra. Þar voru tekin fyrir fimm meginmarkmið 

(Þingskjal 1079, 2015-2016).  

Fyrsta meginmarkmiðið er sjálfstæði. Þar er stefnan sú að aldraðir hafi nóga 

fjármuni, hvort heldur sem þeir afla þeirra sjálfir eða fái einhverskonar fjárhagsaðstoð, 
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svo þeir hafi efni á mat, þaki yfir höfuðið, heilbrigðisþjónustu eða annarri þjónustu sem 

þeir gætu þurft á að halda. Aldraðir eigi rétt á því að stunda vinnu og ráði því sjálfir 

hvenær og hvernig þeir ljúka störfum. Aldraðir eiga jafnframt að geta búið við öruggar 

aðstæður, þar sem hægt er að aðlaga umhverfið að þeirra þörfum. Stuðla á að því að 

þeir geti búið heima hjá sér eins lengi og hægt er (Þingskjal 1079, 2015-2016).  

Annað meginmarkmiðið er virkni. Þar er stefnan að gera öldruðum kleift að vera 

áfram virkir þátttakendur í þjóðfélaginu, hafa áhrif á málefni sem tengjast þeim á einn 

eða annan hátt og miðla reynslu sinni áfram til komandi kynslóða. Þeir eiga að hafa 

möguleika á að sinna áhugasviðum sínum ásamt því að starfa í þágu samfélagsins eða í 

sjálfboðavinnu. Auk þess eiga þeir að hafa kost á því að geta stofnað félög aldraðra eða 

samtök aldraðra (Þingskjal 1079, 2015-2016). 

Þriðja meginmarkmiðið er umönnun. Þar er stefnan að aldraðir geti fengið 

félagslega aðstoð og vernd og að þeir hafi aðgengi að heilsugæslu, þar sem þeir hafa 

möguleika á að byggja upp eða viðhalda líkamlegri og andlegri heilsu. Aldraðir eiga að 

hafa aðgang að ráðgjöf til að efla öryggi og sjálfstæði sitt, hvort heldur sem það er 

félagsleg ráðgjöf eða lögfræðiráðgjöf. Aldraðir eiga að hafa aðgang að stofnunum þar 

sem þeir geta fengið þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda. Aldraðir skulu halda fullu 

sjálfstæði ef þeir skyldu þurfa að flytja á þar til gerðar stofnanir (Þingskjal 1079, 2015-

2016). 

Fjórða meginmarkmiðið er lífsfylling. Þar er stefnan að veita öldruðum möguleika á 

að nýta hæfileika sína til fulls. Einnig eiga aldraðir að fá að taka þátt í því félagslífi sem 

þeir hafa áhuga á, í sínu þjóðfélagi (Þingskjal 1079, 2015-2016).  

Fimmta og síðasta meginmarkmiðið er reisn. Þar er stefnan að gæta þess að aldraðir 

geti búið í samfélagi þar sem þeir þurfa ekki að óttast um eigið andlegt eða líkamlegt 

öryggi og þar sem þeir geta haldið eigin reisn. Einnig að það sé komið fram við þá af 

sanngirni, án fordóma (Þingskjal 1079, 2015-2016). 

5.3 Rannsóknir á dagdvölum 

Rannsóknir eru mikilvæg verkfæri, bæði fyrir einstaklinga og einnig fyrir samfélagið í 

heild. Þær geta hjálpað til þegar taka á ábyrga ákvörðun með því að skapa upplýsta 
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umræðu. Einnig geta rannsóknir skipt máli þegar kemur að þróun samfélaga og velferð 

þeirra (Eiríkur Smári Sigurðarson, 2013).  

Hér á eftir verður farið yfir fjórar mismunandi rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

dagdvölum hérlendis sem og erlendis. 

5.3.1 Rannsókn á viðhorfi aldraðra til dagdvalar í Fjallabyggð  

Megindleg rannsókn var gerð í Fjallabyggð, árið 2013, með það meginmarkmið að kanna 

viðhorf aldraðra til þjónustunnar sem boðið er upp á fyrir þá í Fjallabyggð og einnig að 

kanna hvaða umfram þjónustu þeir hafa þörf fyrir. Spurt var um marga þætti 

þjónustunnar en hér verður einungis tekinn fyrir sá þáttur sem snýr að dagdvöl fyrir 

aldraða. Rannsóknin var símakönnun þar sem hringt var í alla íbúa Fjallabyggðar, 70 ára 

og eldri, sem bjuggu sjálfstætt á eigin heimili. Þar sem Fjallabyggð var áður tvö aðskilin 

sveitarfélög, Ólafsfjörður og Siglufjörður, var einnig athugað hvort munur væri á 

þjónustu á milli þessara tveggja byggðarkjarna (Styrmir Magnússon og Elísabet 

Karlsdóttir, 2014). 

Á Ólafsfirði er dagdvöl rekin á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hornbrekku og á 

Siglufirði í Skálarhlíð. Vert er að taka fram að bæði á Hornbrekku og Skálarhlíð er, auk 

dagdvalarinnar, einnig boðið upp á félagsstarf fyrir aldraða (Fjallabyggð, e.d.). 

Í rannsókninni kom fram að rúm 87% þátttakenda voru mjög ánægðir eða frekar 

ánægðir með félagsstarfið í Skálarhlíð. Í Hornbrekku voru tæp 86% þátttakenda mjög 

ánægðir eða frekar ánægðir með félagsstarfið (Styrmir Magnússon og Elísabet 

Karlsdóttir, 2014). 

Þátttakendur voru spurðir hvernig þeir gætu séð fyrir sér að bæta mætti 

félagsstarfið. Kom þar meðal annars fram, frá skjólstæðingum Hornbrekku á Ólafsfirði, 

að gjarnan mætti bjóða upp á fjölbreyttara og meira starf, upplýsingaþjónusta mætti 

vera betri um það starf sem í boði væri og að sundleikfimin mætti vera ókeypis eins og 

hún er á Siglufirði (Styrmir Magnússon og Elísabet Karlsdóttir, 2014). 

Í Skálarhlíð á Siglufirði kom fram að fjöldi skjólstæðinga söknuðu þess að ekki væri 

lengur boðið upp á föndurkennslu. Einnig komu fram tillögur um að meira yrði af starfi 

sem væri miðað að áhugasviði karlmanna og hvernig væri best að nýta akstursþjónustu 

(Styrmir Magnússon og Elísabet Karlsdóttir, 2014). 
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5.3.2 Rannsókn á viðhorfi aldraðra til dagdvala í Kaupmannahöfn 

Árið 2015 framkvæmdi Sundheds- og Omsorgsforvaltningen í Danmörku megindlega 

rannsókn með það að markmiði að varpa ljósi á það hvernig notendur í dagdvölum í 

Kaupmannahöfn upplifðu dvölina. Einnig var kannað hver líðan einstaklinganna væri 

sem sóttu dagdvalirnar (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, 

2015).  

Alls tóku 511 einstaklingar, 66 ára og eldri, frá 16 mismunandi dagdvölum í 

Kaupmannahöfn, þátt í rannsókninni sem var framkvæmd með símakönnun þar sem 

þátttakendur voru spurðir 40 spurninga. 75% þátttakenda voru konur á meðan 25% 

þátttakenda voru karlar (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, 

2015). 

Þegar helstu niðurstöður voru skoðaðar kom í ljós að stór hluti þátttakenda var 

annað hvort mjög ánægður eða frekar ánægður með þær tómstundir sem voru í boði í 

dagdvölinni eða samtals 93% þátttakenda. 96% þátttakenda voru annað hvort mjög 

ánægðir eða frekar ánægðir með starfsfólkið í dagdvölinni. 90% þátttakenda upplifðu 

það að þeir gætu sjálfir ráðið því hvað þeir tækju sér fyrir hendur í dagdvölinni og sami 

fjöldi, eða 90% þátttakenda, upplifðu einnig að þeir gætu tekið þátt í tómstundum með 

öðrum ef þeir vildu það. 82% þátttakenda upplifðu aukin lífsgæði við það að mæta í 

dagdvöl. Samtals voru það 93% þátttakenda sem sögðust vera annað hvort mjög 

ánægðir eða frekar ánægðir með samveru með öðrum notendum í dagdvölinni og 31% 

þátttakenda sögðust hafa samskipti við aðra í dagdvölinni utan þess tíma sem þeir voru í 

dagdvöl (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, 2015).  

5.3.3 Rannsókn á áhrifum dagdvala á lífsgæði fólks  

Rannsókn var framkvæmd með það markmið að varpa ljósi á hvort það hefði áhrif á 

lífsgæði fólks að mæta í dagdvöl á San Francisco svæðinu. Rannsóknartíminn var eitt ár 

fyrir hvern þátttakanda og voru tekin viðtöl við þátttakendur í upphafi tímans og svo 

aftur í lok hans til þess að meta muninn. Þátttakendum var skipt upp í tvo hópa, annars 

vegar þeir sem mættu í dagdvöl og svo þeir sem gerðu það ekki. Einstaklingunum var 

skipt nokkuð jafn niður í hópana með tilliti til aldurs, fæðingarlands, dvalartíma í 

Bandaríkjunum, menntunar, innkomu og þjóðernis (Schmitt, Sands, Weiss, Dowling, og 

Covinsky, 2010). 
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Í þessari rannsókn var notast við alþjóðlega spurningalistann „SF-36“ sem notaður 

er til að meta lífsgæði einstaklinga. Metin var líkamleg virkni (e. physical functioning), 

félagsleg virkni (e. social functioning), geðheilsa (e. mental health), líkamlegt hlutverk (e. 

role physical) og tilfinningalegt hlutverk (e. role emotional) þátttakenda. Líkamleg virkni 

er metin út frá því hversu mikið heilsufarsvandamál takmarka bæði meðal erfiðar, og 

erfiðar líkamlegar athafnir hjá þátttakendum. Félagsleg virkni er metin út frá því hversu 

mikið tilfinningaleg sem og líkamleg heilsufarsvandamál þátttakenda hafa áhrif á 

félagslegar athafnir þeirra. Geðheilsa er metin út frá andlegri líðan þátttakenda. 

Líkamlegt hlutverk er metið út frá því hversu mikið líkamleg heilsufarsvandamál hafa 

áhrif á virkni í daglegu lífi þátttakenda. Tilfinningalegt hlutverk er metið út frá því hversu 

mikið tilfinningaleg vandamál hafa áhrif á daglegar athafnir þátttakenda, með tilliti til 

hvaða athafnir eru framkvæmdar og hversu oft (Schmitt, Sands, Weiss, Dowling, og 

Covinsky, 2010).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í upphafi var munur á hópunum tveimur 

með tilliti til þunglyndiseinkenna, geðheilbrigðis og líkamlegrar heilsu þar sem að 

hópurinn sem var að byrja í dagdvöl sýndi verri niðurstöðu. Að 12 mánuðum liðnum 

sýndu niðurstöður viðtalanna ekki marktækan mun á milli hópanna tveggja með tilliti til 

líkamlegrar virkni, félagslegrar virkni og geðheilsu. Aftur á móti var munur á milli 

hópanna tveggja þegar kom að líkamlegu hlutverki og tilfinningalegu hlutverki þar sem 

dagleg virkni jókst hjá þeim sem voru í dagdvöl á meðan hún minnkaði hjá þeim sem 

voru ekki í dagdvöl. Í niðurstöðunum fyrir líkamlega virkni, félagslega virkni og geðheilsu 

kom ekkert í ljós sem gat útskýrt aukninguna í daglegri virkni (Schmitt, Sands, Weiss, 

Dowling, og Covinsky, 2010). 

5.3.4 Rannsókn á áhrifum þess að mæta í dagdvöl fyrir aldraða og umönnunaraðila 
þeirra 

Eigindleg rannsókn var framkvæmd í Bandaríkjunum, þar sem stuðst var við grundaða 

kenningu. Markmið hennar var að varpa ljósi á hvaða áhrif það hefur á aldraða 

einstaklinga, ásamt umönnunaraðila þeirra, að hinir öldruðu sæki dagdvöl. Í þessari 

rannsókn var lögð áhersla á að niðurstöðurnar endurspegluðu viðhorf skjólstæðinga 

dagdvalarinnar (Dabelko-Schoeny og King, 2010).  
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Þátttakendur í rannsókninni voru 28 talsins, á aldrinum 60 til 92 ára og voru að byrja 

í dagdvöl, fjórum sinnum í viku. Miðað var við að liðið hefðu þrír mánuðir frá því að 

einstaklingarnir byrjuðu að mæta í dagdvöl þangað til viðtal var tekið við þá. Við 

gagnasöfnun var notast við 45 til 60 mínútna einstaklingsviðtöl þar sem þátttakendur 

voru spurðir út í viðhorf sitt til dagdvalarinnar og hvaða áhrif þeim fyndist hún hafa á þá 

sem og umönnunaraðila þeirra. Eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda (Dabelko-

Schoeny og King, 2010). 

Að gagnasöfnun lokinni var hafist handa við að kóða viðtölin til þess að finna 

merkingu í svörum þátttakenda. Báðir rannsakendur kóðuðu viðtölin, sitt í hvoru lagi 

(Dabelko-Schoeny og King, 2010). 

Þátttakendur rannsóknarinnar töluðu um hvað þeim fannst félagsleg samskipti við 

aðra þátttakendur skipta miklu máli, að hafa einhvern til að tala við og að kynnast nýju 

fólki, deila matartímum með öðrum og sömuleiðis athöfnum sem fara fram í 

dagdvölinni. Annað sem þátttakendurnir töluðu um var valdeflingin sem starfsfólkið í 

dagdvölinni hjálpaði þeim með. Það gerði starfsfólkið með því að kenna 

þátttakendunum nýja hluti, bjóða upp á valmöguleika og viðurkenna tilfinningar þeirra. 

Með þessu var starfsfólkið að gefa þátttakendunum möguleikann á því að hafa meiri 

áhrif á það hvernig þátttöku þeirra í dagdvölinni var háttað. Þátttakendurnir töluðu um 

að sú þjónusta og þær athafnir sem í boði voru hefðu jákvæð áhrif á líf þeirra. Þeir höfðu 

gaman að því að fara í leiki, gera æfingar, sjúkraþjálfun, vinnuþjálfun og að læra nýja 

hluti. Sumir töluðu einnig um að það sem þeir gerðu eða höfðu lært í dagdvölinni voru 

hlutir sem þeir væru einnig farnir að gera heima fyrir. Þátttakendurnir töluðu um það í 

viðtölunum að þeir finndu fyrir minnkandi félagslegri einangrun, þunglyndi og kvíða. Þeir 

vildu meina að ástæðan fyrir því væri sú að þeir væru að mæta í dagdvöl þar sem þeir 

væru félagslega virkir og það stuðlaði að betri líðan. Þetta átti ekki einungis við um þann 

tíma sem þátttakendurnir eyddu í dagdvölinni heldur einnig þegar heim kom. 

Þátttakendurnir vildu meina að mæting þeirra í dagdvöl hefði haft jákvæð áhrif á þá, 

þeir væru meira sjálfbjarga og sjálfstæðari. Einnig fannst þeim þeir vera minni byrði á 

umönnunaraðilum sínum. Umönnunaraðilarnir þurftu ekki að hafa áhyggjur af 

þátttakendunum á daginn, sem var ákveðinn léttir fyrir umönnunaraðilana og 

sambandið á milli umönnunaraðilanna og þátttakendanna varð betra í framhaldinu. 



52 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður fannst rannsakendum það vera veikleiki, þegar kom að 

gagnasöfnun, að hafa einungis tekið eitt viðtal við hvern þátttakanda (Dabelko-Schoeny 

og King, 2010). 

5.4 Starf félagsráðgjafa í málefnum aldraðra 

Starf félagsráðgjafa, í málefnum aldraðra, getur verið mjög fjölbreytt. Félagsráðgjafar 

starfa bæði með hinum aldraða einstakling og fjölskyldu hans með heildarsýn að 

leiðarljósi (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Hér á eftir verður starfi félagsráðgjafa í málefnum aldraðra gerð skil og fjallað verður 

um valdeflingu í starfi með öldruðum. 

5.4.1 Starf félagsráðgjafa 

Hjá bæði nemendum í félagsráðgjöf og starfandi félagsráðgjöfum hefur það tíðkast að 

unnið sé með málefni skjólstæðinga út frá heildarsýn. Þetta þýðir að það er ekki hægt að 

alhæfa staðlaðar ímyndir sem gilda jafnt yfir alla, heldur þarf að líta á hvern og einn 

einstakling, þar sem engir tveir einstaklingar eru eins. Þetta þýðir einnig að það er ekki 

nóg að skoða einstaklinginn einan og sér, heldur þarf einnig að skoða allt umhverfi hans 

(Lára Björnsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar eru menntaðir og þjálfaðir til þess að vinna með einstaklingum á 

öllum stigum æviskeiðsins. Þegar félagsráðgjafi vinnur með öldruðum einstaklingum og 

fjölskyldum þeirra, þá eru margir hlutir sem félagsráðgjafinn þarf að hafa í huga og vera 

meðvitaður um, sem tengist þessu æviskeiði einstaklinga. Einn af þeim þáttum sem 

félagsráðgjafar þurfa að vera vakandi fyrir er missir. Sem dæmi upplifa margir aldraðir 

einstaklingar missi þegar þeir missa stöðu sína í samfélaginu. Andlegur og líkamlegur 

missir er hluti af því að eldast. Þessum missi getur fylgt reiði, þunglyndi, depurð og 

vonleysi en það er hlutverk félagsráðgjafa að hjálpa einstaklingnum að komast í gegnum 

sorgarferlið, sem fylgir missinum og hjálpa honum að komast á þann stað í lífinu að 

hann geti sætt sig við að hann sé farinn að eldast. Með þessu getur félagsráðgjafinn 

mögulega dregið úr áhættu þess að einstaklingurinn fái alvarlegt þunglyndi (Sokolec, 

2016). 

Hér áður fyrr var litið á aldraða sem einstaklinga sem voru komnir á lokastöð 

æviskeiðsins. Það sem þeir áttu að vera að gera í þessum hluta æviskeiðsins var að fara í 
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gegnum líf sitt á meðan þeir biðu þess að deyja. Aftur á móti hafa félagsráðgjafar og 

rannsakendur komist að því að margt getur gerst á þessu æviskeiði og einnig að fólk er 

misjafnlega á sig komið á þessu æviskeiði, bæði andlega og líkamlega (Sokolec, 2016). 

Eitt af þeim málefnum sem félagsráðgjafar vinna að með öldruðum einstaklingum 

og fjölskyldum þeirra, er búseta hins aldraða þegar færni hans minnkar. Aðstæður 

einstaklinga geta verið misjafnar. Sumir geta búið þar sem þeir vilja á meðan aðrir hafa 

engan valmöguleika um hvar þeir koma til með að búa, sökum skorts á björgum og 

aðgengi þeirra að þjónustu sem þeir þurfa. Fyrir aldraða þá getur húsnæðið sem þeir 

búa í skipt þá miklu máli. Oft hefur heimili hins aldraða tilfinningalegt gildi fyrir 

einstaklinginn og hann finnur fyrir öryggi á stað sem hann þekkir (Sokolec, 2016). 

Aldraðir einstaklingar og fjölskyldur þeirra geta þurft á aðstoð að halda frá 

félagsráðgjafa, hvort sem það er vegna þess að þeir þurfa stuðning, málsvara eða 

félagsráðgjöf. Aldraðir einstaklingar geta verið misjafnlega vel á sig komnir. Sumir eru 

við góða heilsu og þeim nægir að fá upplýsingar um hvaða þjónustu þeim stendur til 

boða og hvaða félagslegu réttindi þeir eiga rétt á. Aðrir búa við slæma heilsu eða bág 

skilyrði og þurfa þar af leiðandi meiri aðstoð. Í þeim tilfellum aðstoðar félagsráðgjafinn 

aldraða einstaklinginn og fjölskyldu hans við að finna mismunandi úrræði. Úrræðin eiga 

að vera í samræmi við óskir og þarfir einstaklingsins. Þetta getur verið til dæmis dagdvöl, 

heimaþjónusta eða mismunandi búsetuúrræði (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Hægt er að skipta þeim verkefnum sem félagsráðgjafi vinnur með öldruðum í þrjá 

hluta. Í fyrsta hlutanum vinnur félagsráðgjafinn við að sjá til þess að hinn aldraði hafi allt 

sem hann þarf til þess að geta lifað farsælu lífi. Í öðrum hlutanum aðstoðar 

félagsráðgjafinn hinn aldraða þegar áföll koma upp í lífi hans, sem hann þarfnast 

aðstoðar við. Í þriðja hlutanum er félagsráðgjafinn að aðstoða hinn aldraða til þess að 

hann sé sem best undir það búinn, að takast á við þau vandamál, sem geta komið upp í 

lífi hans. Þegar upp kemur vandi hjá hinum aldraða þá skoða hann og félagsráðgjafinn 

vandann í sameiningu. Bjargir hins aldraða og aðstandenda hans eru skoðaðar ásamt því 

að félagsráðgjafinn upplýsir hinn aldraða um hvaða úrræði honum standa til boða. 

Félagsráðgjafinn hjálpar hinum aldraða að viðhalda sjálfstæði sínu, með því að hjálpa 

honum að finna tilgang með lífi sínu, að finna ný hlutverk í stað þeirra gömlu og að 

hvetja hinn aldraða og virkja (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 
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Þegar félagsráðgjafar vinna með öldruðum notast þeir jafnan við tvær mismunandi 

aðferðir. Þær eru þjónustustjórnun (e. case management), sem er langtímamiðuð, og 

verkefnismiðuð aðferð, sem er skammtímamiðuð. Þegar félagsráðgjafar vinna 

samkvæmt þjónustustjórnun, skoða þeir félagslega stöðu hins aldraða og hvert 

tengslanet hans er. Einnig hafa þeir umsjón með hvaða þjónustu hinn aldraði fær og 

hverjir veita hana. Félagsráðgjafinn vinnur að málefnum hins aldraða með heildarsýn að 

leiðarljósi. Hinn aldraði og fjölskylda hans er höfð með í ráðum, eins mikið og hægt er, 

þegar kemur að þjónustu við hinn aldraða. Þegar félagsráðgjafar vinna samkvæmt 

verkefnismiðuðu aðferðinni byrja bæði félagsráðgjafinn og hinn aldraði að vinna saman 

að því að skilgreina hvert verkefnið er, sem þarf að leysa, ásamt því að meta hvaða 

bjargir hinn aldraði hefur. Þar á eftir meta þeir verkefnið og finna aðferðir til þess að 

leysa það, ásamt því að fara yfir mögulegar hindranir sem gætu komið upp. Að lokum, 

eftir að verkefnið hefur verið leyst, er hinn aldraði aðstoðaður við að búa til áætlun um 

framtíð sína (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Margar mismunandi fagstéttir koma að því að þjónusta aldraða og er þá jafnan 

notast við teymisvinnu. Það er því mjög mikilvægt að gott og skilvirkt samstarf sé á milli 

allra aðila sem koma að þjónustu við hinn aldraða og að heildarsýn sé ávallt höfð að 

leiðarljósi. Þegar notast er við teymisvinnu koma þeir þjónustuaðilar, sem vinna að 

málefnum hins aldraða, saman og deila þekkingu sinni og reynslu með hver öðrum. Það 

verður til þess að þjónustan við hinn aldraða verður betri. Þetta virkar þó einungis ef 

gagnkvæmt traust og virðing ríkir á milli allra aðila sem koma að teymisvinnunni. Eitt af 

verkefnum fagaðila í teymisvinnu er að hjálpa öldruðum að búa heima hjá sér eins lengi 

og hægt er. Teymið tekur að sér margvísleg verkefni og má þar nefna sem dæmi, 

margvíslega þætti sem fylgja því að útskrifa aldraðan einstakling, veita hinum aldraða 

einstaklingi, og fjölskyldu hans, stuðning þegar þau þurfa á því að halda og að 

framkvæma færni- og heilsumat þar sem þjónustuþörf hins aldraða er metin (Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, 2006). 

Aldraðir einstaklingar geta verið misvel á sig komnir og þjónustuþörf þeirra og óskir 

verið mismunandi. Það er því mikilvægt fyrir félagsráðgjafa að vinna með hverjum 

einstaklingi fyrir sig og sérsníða úrræði að hverjum og einum (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006). 
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5.4.2 Valdefling 

Valdefling er aðferð sem notuð er til þess að virkja einstaklinga, hópa eða samfélög til 

þess að taka stjórn á þeim hlutum sem eru mikilvægir til þess að þörfum þeirra og 

löngunum sé fullnægt ásamt því að réttur þeirra sé virtur (Lára Björnsdóttir, Halldór S. 

Guðmundsson, Kristín Sigursveinsdóttir og Auður Axelsdóttir, 2011; Teater, 2014; 

Thompson og Thompson, 2001). Með valdeflingu getur einstaklingur fundið fyrir auknu 

sjálfsáliti og sjálfstæði. Hann getur einnig fundið fyrir því að geta haft áhrif á ákveðna 

hluti í lífi sínu til að fá þá útkomu sem hann vill. Þetta þýðir að einstaklingnum getur liðið 

eins og hann sé við stjórnvölinn og valdeflingin hjálpar til við að efla sjálfstæði hans 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Teater, 2014; Toofany, 2007). Aftur á móti þegar 

valdið er tekið af einstaklingnum getur það valdið lágu sjálfsáliti og einstaklingurinn 

getur orðið ósjálfbjarga og háður öðrum. Einnig getur það valdið því að hann fer að 

kenna öðrum um það ástand sem hann er í. Þetta getur orðið til þess að einstaklingurinn 

upplifir aðstæðurnar sem hann er í eins og að hann hafi ekki stjórn á eigin lífi (Teater, 

2014; Toofany, 2007). 

Í valdeflingarlíkaninu er hlutverk félagsráðgjafa, sem vinnur með öldruðum, að vera 

leiðbeinandi og að hjálpa öldruðum með að taka stjórnina á eigin lífi. Eins er það 

hlutverk félagsráðgjafa að virkja skjólstæðinga sína í því að hafa áhrif á hvaða úrræði 

þeir vilja nota til að þörfum þeirra sé fullnægt. Ekki er hægt að gefa hinum aldraða beint 

vald heldur verður félagsráðgjafinn að nýta þekkingu sína til þess að virkja hinn aldraða í 

að taka valdið sjálfur. Með því að virkja einstaklinginn í því að taka valdið sjálfur er þó 

ekki verið að meina að félagsráðgjafinn eigi að stíga til hliðar og láta hinn aldraða sjá 

sjálfan um það að leysa sín eigin vandamál, heldur að þeir í sameiningu vinni að lausn 

vandamála, þar sem hinn aldraði er með í ákvörðunartökunni (Thompson og Thompson, 

2001).  

Þegar kemur að valdeflingu hjá öldruðum geta ýmsir þættir valdið hindrun. Þetta 

getur verið, til dæmis, sökum takmarkaðs fjármagns, mannauðs, takmarkaðs tíma 

starfsfólks og vegna öldrunarfordóma. Öldrunarfordómar geta falist í þeirri staðhæfingu 

að aldraðir séu vanhæfir til að taka þátt í ákvörðunartöku (Toofany, 2007). 

Samstarfsaðferðin er ein mikilvægasta aðferðin sem notuð er í valdeflingarlíkaninu. 

Hún er skilgreind þannig að fagaðili metur hluti eða aðstæður í samstarfi við 
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skjólstæðing sinn en ekki fyrir hönd hans. Það sem samstarfsaðferðin felur í sér er að 

allir sem hlut eiga að máli, vinna saman að því að meta hvað það er sem þarf að gera og 

hver besta leiðin sé til þess að gera það. Það eru tvennar aðstæður sem félagsráðgjafi 

þarf að forðast þegar kemur að valdeflingu með samstarfsaðferðinni. Það er, annars 

vegar, að taka fram fyrir hendurnar á hinum aldraða og ákveða úrræði fyrir hann án þess 

að hafa samráð við hinn aldraða einstakling. Hins vegar er það að láta hinn aldraða um 

að segja til um hvaða úrræði hann hefði áhuga á að nýta sér, en styðja hann ekki í því að 

fá því framfylgt. Aðstæður geta komið upp þar sem hinn aldraði á mjög erfitt með að 

koma til skila hverjar þarfir hans og langanir eru. Fyrir því geta verið mismunandi 

ástæður, eins og til dæmis að hinn aldraði hafi það ekki í sér að vera að koma með 

kröfur um ákveðna þjónustu sem hann vill, þar sem hann vill ekki vera til trafala. Þetta 

getur verið vegna þess að hinn aldraði býr sjálfur yfir öldrunarfordómum. Einnig getur 

það verið sökum þess að hinn aldraði er ekki upplýstur um þá þjónustu sem í boði er. 

Annað sem getur haft áhrif á ákvörðunartökuna eru flóknar kringumstæður, þar sem 

hinum aldraða finnst það ómögulegt, að í boði sé þjónusta sem hjálpar honum úr 

aðstæðunum (Thompson og Thompson, 2001). 

Þegar kemur að samstarfi félagsráðgjafa og hins aldraða getur félagsráðgjafinn lagt 

sitt af mörkum svo auðveldara sé fyrir hinn aldraða að koma skoðunum sínum og 

þörfum á framfæri. Það getur hann gert með því að hjálpa hinum aldraða að takast á við 

öldrunarfordóma sína, ásamt því að hjálpa honum að auka sjálfsöryggi og sjálfsálit sitt. 

Eins getur félagsráðgjafinn hjálpað hinum aldraða með því að útskýra fyrir honum hvaða 

þjónustu honum stendur til boða og hvað felst í henni, til þess að hinn aldraði geti tekið 

meðvitaða ákvörðun. Félagsráðgjafinn getur einnig notað hæfni sína, til þess að meta 

flóknar kringumstæður, ásamt því að finna uppbyggjandi aðferðir sem hinn aldraði getur 

valið úr svo hann geti fengið þá þjónustu sem hann þarf til þess að auðvelda líf sitt 

(Thompson og Thompson, 2001). 
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6 Aðferðafræði 

Hlutverk rannsókna er að auka þekkingu á því viðfangsefni sem rannsóknin nær yfir, 

með það að markmiði að dýpka þekkingarbrunn viðfangsefnisins eða sannreyna þá 

þekkingu sem til staðar er. Rannsókn er kerfisbundið ferli sem hefst með gagnasöfnun 

um viðfangsefni rannsóknarinnar, heldur áfram með greiningu gagnanna og endar með 

túlkun niðurstaða sem fengust úr rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferðina og þýðið sem notað var í 

þessari rannsókn. Mikilvægi rannsóknar verður kynnt ásamt þátttakendum 

rannsóknarinnar. Einnig verður farið yfir gagnasöfnun, úrvinnslu gagnanna og 

framsetningu niðurstaðna. Að lokum verður siðferðilegum álitamálum gerð skil og farið 

yfir styrkleika og veikleika rannsóknarinnar.  

6.1 Rannsóknaraðferð og þýði 

Í þessari rannsókn var ákveðið að notast við megindlega rannsóknaraðferð. Í 

megindlegum rannsóknaraðferðum er upplýsingum safnað kerfisbundið, í tölulegu formi 

og á hlutlægan hátt. Við úrvinnslu gagna sem fengin eru með megindlegum 

rannsóknaraðferðum, eru niðurstöðurnar settar fram á tölfræðilegan hátt. 

Upplýsingarnar sem fást með megindlegum rannsóknaraðferðum eru margvíslegar og 

má þar nefna hlutfall, fjölda, mismun milli þátta og samband milli breyta (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). 

Leitast var við að fá tölfræðilega heildarmynd af viðhorfum skjólstæðinga 

Múlabæjar til þjónustunnar sem þar er í boði. Það var gert með spurningalista. Í 

spurningalistann voru settar inn spurningar sem mögulega gátu gefið niðurstöður sem 

voru lýsandi fyrir þátttakendahópinn.  

Lýsandi spurningar eru, til dæmis, spurningar eins og aldur, kyn og búseta svo fátt 

eitt sé nefnt. Þegar unnið er með niðurstöður megindlegra rannsókna eru þær 

framsettar tölfræðilega og er verið að skoða samband á milli mismunandi breyta 

(Sigurlína Davísdóttir, 2013). 
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Í megindlegum rannsóknaraðferðum er unnið með ákveðið þýði, en þeir sem eru í 

þýðinu eru allir þeir einstaklingar sem uppfylla fyrirfram ákveðin skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókninni. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þegar unnið er með úrtak úr þýði, þá er átt 

við að ákveðinn hluti þýðisins er valinn til að vera fulltrúar allra í þýðinu í rannsókninni. 

Með þessu er hægt að taka niðurstöður úr rannsókn á úrtaki og varpa niðurstöðunum 

yfir á þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

6.2 Mikilvægi rannsóknar 

Að mati rannsakanda er rannsóknin mikilvægur liður í því að afla upplýsinga um viðhorf 

skjólstæðinga Múlabæjar til þjónustunnar sem veitt er þar. Eftir því sem rannsakandi 

best veit hefur ekki verið framkvæmd rannsókn um viðhorf skjólstæðinga Múlabæjar til 

þjónustunnar sem í boði er.  

Með því að afla þekkingar á viðhorfi skjólstæðinga dagdvalarinnar, má gera ráð fyrir 

að hægt verði að koma betur til móts við þarfir þeirra. 

6.3 Þátttakendur 

Á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd voru 115 einstaklingar, að meðaltali, að 

mæta í viku hverri í Múlabæ. Markmið þessarar rannsóknar er að rannsaka viðhorf 

skjólstæðinga til dagdvalarinnar í Múlabæ, því eru allir skjólstæðingar Múlabæjar í 

þýðinu og þar af leiðandi verður ekki notast við úrtak. Í töflu 1 er hægt að sjá yfirlit yfir 

svörun þátttakenda í rannsókninni.  
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Tafla 1. Yfirlit svörunar í rannsókn 

 Fjöldi 

Heildarfjöldi skjólstæðinga Múlabæjar 115 

Skjólstæðingar Múlabæjar sem tóku þátt í rannsókninni vikuna 18. til 22. 
september 2017 

86 

Skjólstæðingar Múlabæjar sem tóku þátt í rannsókninni vikuna 25. til 29. 
september 2017 

3 

Skjólstæðingar Múlabæjar sem ekki höfðu áhuga á að taka þátt í 
rannsókninni 

2 

Skjólstæðingar Múlabæjar sem ekki voru viðstaddir á meðan rannsókn fór 
fram 

22 

Nýir skjólstæðingar Múlabæjar sem ekki höfðu myndað sér skoðun á 
Múlabæ 

2 

 

Eins og sést í töflu 1 tóku 89 einstaklingar, af þeim 115 sem mæta að meðaltali í viku 

hverri, þátt í rannsókninni. Svarhlutfallið í rannsókninni er því 77,4%, sem verður að 

teljast mjög gott. Af þeim einstaklingum sem svöruðu ekki voru tveir þeirra nýbyrjaðir. 

22 einstaklingar tóku ekki þátt í rannsókninni þar sem þeir voru ekki viðstaddir til þess 

að taka þátt. Sumir voru í hvíldarinnlögn, aðrir á ferðalagi eða komust ekki sökum 

annarra ástæðna. Tveir einstaklingar vildu ekki taka þátt í rannsókninni. 

6.4 Gagnasöfnun 

Þegar kemur að gagnasöfnun eru spurningalistar ein algengasta aðferðin sem notuð er í 

félagsvísindum. Við notkun spurningalista getur rannsakandi spurt um marga hluti í einu 

og þátttakendur svara með sinni trú og sínu áliti. Margar breytur koma fram við notkun 

spurningalista, sem eru svo notaðar til þess að svara fyrirfram ákveðnum tilgátum. Með 

einum spurningalista er hægt að svara mörgum tilgátum (Neuman, 2006). 

Spurningalistar eru mælitæki sem mæla, til dæmis, viðhorf þátttakenda rannsóknar. 

Einnig eru spurningalistar það form, sem stærsti hluti samskipta milli rannsakanda og 

þátttakenda fer fram á (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Með notkun spurningalista er 

mögulegt að halda fullri nafnleynd þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). 

Í spurningalistum er notast við mismunandi tegundir af spurningum. Hægt er að 

skipta spurningum í þrjár tegundir. Þær eru opnar spurningar, hálf-opnar spurningar og 

lokaðar spurningar. Í opnum spurningum eru ekki neinir valmöguleikar heldur er 

svaranda frjálst að skrifa í texta sitt svar við spurningunni. Í hálf-opnum spurningum er 
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spurningin sett upp þannig að í boði er að merkja við fyrirfram uppgefna valmöguleika, 

en einnig er í boði einn eða fleiri opnir valmöguleikar þar sem þátttakandi getur sjálfur 

fyllt inn svar sitt, ef hann finnur það ekki í fyrirfram uppgefnum valmöguleikum. Þessi 

tegund af spurningum getur verið notuð þegar rannsakandi er óviss um hvort hann sé 

með alla valkostina fyrirfram. Lokaðar spurningar eru þannig uppbyggðar að einungis er 

hægt að merkja við þá tvo eða fleiri fyrirfram ákveðnu valkosti sem eru í spurningunni 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Við gerð spurningalistans hafði rannsakandi til hliðsjónar tvo aðra spurningalista. 

Annar var notaður í rannsókn á vegum Sundheds- og Omsorgsforvaltningen í Danmörku 

og var notaður til þess að mæla ánægju aldraðra með dagdvalir í Kaupmannahöfn 

(Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, 2015). Hinn 

spurningalistinn var notaður af Styrmi Magnússyni og Elísabetu Karlsdóttur í rannsókn 

þeirra á viðhorfi íbúa 70 ára og eldri til þjónustu Fjallabyggðar (Styrmir Magnússon og 

Elísabet Karlsdóttir, 2014).  

Við gagnasöfnun í þessari rannsókn var notast við spurningalista. Rannsakandi fór 

með útprentuð eintök af spurningalistanum í Múlabæ ásamt kynningarbréfi sem notað 

var til þess að kynna rannsóknina fyrir þátttakendum. Kynningarbréfið má sjá í viðauka 

2. Spurningalistinn inniheldur 25 spurningar, þrjár opnar, 17 lokaðar og fimm hálf-opnar 

spurningar. Í opnu spurningunum er þátttakendum boðið að segja sína skoðun í orðum 

um það sem spurt er í viðkomandi spurningu. Í lokuðu spurningunum er þátttakendum 

einungis boðið að merkja við eitt fyrirfram skilgreint svar. Í lokuðu spurningunum er 

notast við spurningar þar sem valmöguleikarnir geta til dæmis verið já og nei. Aðrar 

lokaðar spurningar geta verið með valmöguleikana mjög ánægð/ur, frekar ánægð/ur, 

hvorki né, frekar óánægð/ur og mjög óánægð/ur eða valmöguleikana mjög sammála, 

frekar sammála, hvorki né, frekar ósammála og mjög ósammála. Einnig eru í 

spurningalistanum lokaðar spurningar þar sem gefnir eru upp mismunandi fyrirfram 

skilgreindir valmöguleikar, þar sem þátttakendur eru beðnir um að merkja við það sem á 

best við þá. Sem dæmi um þetta má nefna aldur og kyn. Í hálf-opnu spurningunum eru 

þátttakendur beðnir um að merkja við fyrirfram skilgreinda valmöguleika en einn af 

þeim er annað, þar sem þátttakendur geta skrifað annað svar en boðið er upp á í 

svarmöguleikunum.  
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Spurningalistinn var lagður fyrir þá notendur Múlabæjar sem höfðu áhuga á að taka 

þátt í rannsókninni. Rannsakandi var, ásamt starfsfólki Múlabæjar, þeim þátttakendum 

innan handar, sem þurftu á aðstoð að halda við útfyllingu spurningalistans. Við 

gagnasöfnun var fullri nafnleynd haldið. Starfsmaður Múlabæjar hafði nafnalista við 

höndina og merkti við þá þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni til að hafa yfirsýn 

yfir þátttakendur. Rannsakandi fékk nafnalistann aldrei í hendurnar.  

6.5 Úrvinnsla og framsetning gagna 

Eftir að rannsakandi hafði lagt spurningalistann fyrir alla 89 þátttakendur 

rannsóknarinnar var listunum safnað saman og þeir gerðir klárir til úrvinnslu. 

Rannsakandi notaðist við tölvuforritið SPSS.  

Tölfræðiforritið SPSS er gott forrit til úrvinnslu gagna úr megindlegum rannsóknum 

og framsetningu á niðurstöðum. Þetta forrit er mikið notað í þessum tilgangi á Íslandi 

(Amalía Björnsdóttir, 2013). Lýsandi tölfræði er aðferð sem notuð er við úrvinnslu og 

framsetningu á niðurstöðum rannsókna. Með lýsandi tölfræði er hægt að sjá hvað er 

lýsandi fyrir þátttakendur rannsóknar og skoða mun milli þátttakenda (Amalía 

Björnsdóttir, 2013). Með lýsandi tölfræði eru niðurstöður birtar í töflum og myndum og 

einnig í texta (Þórarinn Sveinsson, 2013).  

Við úrvinnslu og framsetningu gagnanna var notast við lýsandi tölfræði. Byrjað var á 

því að fara í gegnum spurningalistana 89 og hverjum þeirra gefið auðkenni til 

aðgreiningar. Var notast við talnaröð frá einum og upp í 89. Því næst voru allir listarnir 

færðir inn í SPSS forritið. Tíðnitöflur og samanburðartöflur, sem fengnar voru úr SPSS 

forritinu, voru því næst fluttar yfir í töflureikniforritið Microsoft Excel. Excel var svo 

notað til þess að framkvæma, út frá samanburðartöflunum, hlutfallsreikninga. Excel var 

einnig notað til þess að búa til töflur, stöplarit og kökur til þess að lýsa niðurstöðum 

rannsóknarinnar á myndrænan hátt. 

6.6 Siðferðileg álitamál 

Rannsókn þessi var tilkynnt til Persónuverndar, tilvísun S8378, samkvæmt lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga, nr. 77/2000). Rannsakandi sendi fyrirspurn til Vísindasiðanefndar til 

þess að afla upplýsinga um hvort umsækjandi þyrfti að sækja um leyfi fyrir rannsókninni 
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hjá nefndinni, samkvæmt lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (Lög um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014). Rannsakandi fékk þær upplýsingar hjá 

Vísindasiðanefnd að ekki þyrfti að sækja um leyfi til nefndarinnar fyrir rannsókn þessari. 

Áður hafði rannsakandi fengið leyfi til þess að framkvæma rannsóknina frá stjórn og 

forstöðukonu Múlabæjar. 

Í rannsókninni voru hafðar fjórar höfuðreglur í siðferði heilbrigðisgreina að 

leiðarljósi. Þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, réttlætisreglan og 

velgjörðareglan. Samkvæmt sjálfræðisreglunni er rannsóknin kynnt til hlítar fyrir 

þátttakanda þannig að hann hafi allar upplýsingar sem hann þarf til þess að taka 

upplýsta ákvörðun og geti veitt upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni. 

Einnig skal passa upp á það að val þátttakanda, að taka þátt í rannsókninni, sé algjörlega 

frjálst og óþvingað og ef hann kjósi að taka þátt í rannsókninni geti hann hætt á hvaða 

stigi rannsóknarinnar sem er. Samkvæmt skaðleysisreglunni þarf að forðast að 

rannsóknin valdi þátttakanda skaða. Það þarf að ganga úr skugga um að þátttaka í 

rannsókninni samrýmist hagsmunum þátttakanda. Réttlætisreglan fjallar um að þeir 

hópar sem búa við veika stöðu séu verndaðir fyrir áhættu. Velgjörðareglan fjallar um 

það að láta sem best af sér leiða en á sama tíma að fórna sem minnstu (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Við rannsóknina voru einnig höfð til hliðsjónar grunngildi Vísindasiðanefndar 

Háskóla Íslands. Þau eru, virðing fyrir manneskjunni, velferð, skaðleysi, réttlæti ásamt 

heiðarleika og vísindalegum vinnubrögðum. Með virðingu fyrir manneskjunni er átt við 

að rannsakandi verður að passa upp á að friðhelgi þátttakanda sé virt ásamt sjálfræði 

hans. Með velferð er átt við að áhættan á þátttöku í rannsókninni sé eins lítil og 

mögulegt er, á sama tíma og ávinningur fæst með rannsókninni. Með skaðleysi er átt við 

að forðast skal að valda þátttakanda skaða með þátttöku hans í rannsókninni. Með 

réttlæti er átt við að rannsakandi verður að passa upp á að hlutfall ávinnings og taps í 

rannsókninni sé í eins jöfnu hlutfalli og hægt er. Með heiðarleika og vönduðum 

vísindalegum vinnubrögðum er átt við að rannsakandi skuli nota vísindalega 

aðferðafræði sem er viðurkennd og að hann skuli vera heiðarlegur við vinnu sína að 

rannsókninni (Háskóli Íslands, 2014). 
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6.7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að ekki var notast við úrtak þar sem þýði 

rannsóknarinnar voru allir skjólstæðingar Múlabæjar. Með því að notast við allt þýðið, í 

stað úrtaks úr þýði, verða niðurstöður rannsóknarinnar nákvæmari. Annar styrkleiki 

rannsóknarinnar var hvað svarhlutfallið var gott en rúm 77% skjólstæðinga Múlabæjar 

tóku þátt í rannsókninni. Þetta háa svarhlutfall eykur nákvæmni og áreiðanleika 

rannsóknarinnar. Rannsakandi hefur engin tengsl við Múlabæ og kom þangað inn í 

fyrsta skipti þegar hann mætti til að leggja fyrir spurningalista. Því hefur hann engra 

hagsmuna að gæta í tengslum við Múlabæ, og á þar af leiðandi auðveldara með að 

framkvæma rannsóknina af hlutleysi. 

Við gerð spurningalistans gerði rannsakandi tvenn mistök sem hann áttaði sig ekki á, 

fyrr en hann var byrjaður að leggja fyrir spurningalistana. Annars vegar varð skörun í 

spurningu númer 19 í spurningalistanum, þar sem rannsakandi spurði hversu oft 

þátttakandi fengi að meðaltali aðstoð frá börnum, ættingjum, vinum, kunningjum eða 

nágrönnum. Um var að ræða sex mismunandi svarmöguleika og innihéldu tveir 

svarmöguleikar sama fjölda, eða annars vegar tvisvar til fjórum sinnum í viku og hins 

vegar fjórum sinnum til sjö sinnum í viku. Ljóst er að þeir sem hljóta aðstoð frá börnum, 

ættingjum, vinum, kunningjum eða nágrönnum fjórum sinnum í viku höfðu um tvo 

mismunandi valmöguleika að velja fyrir sama svarið. Þetta hafði þó engin áhrif á 

niðurstöður rannsóknar þar sem þessir tveir svarmöguleikar voru sameinaðir, við 

útreikninga á niðurstöðum, undir einn svarlið, tvisvar til sjö sinnum í viku. Í spurningu nr. 

24 spurði rannsakandi þátttakendur hversu oft þeir nýttu sér eftirfarandi þjónustu: 

heimahjúkrun, heimaþjónustu, heimsendan mat, liðveislu og annað. Rannsakandi áttaði 

sig ekki á því fyrr en búið var að leggja fyrir spurningalista að liðveisla væri ekki í boði 

fyrir aldraða og var sá svarliður því ekki nýttur í rannsókninni og hefur þar af leiðandi 

engin áhrif á niðurstöðu rannsóknar. 
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem framkvæmd var í 

Múlabæ í september 2017. Niðurstöðunum verður gerð skil í máli, myndum og töflum.  

Eins og fram hefur komið tóku 89 skjólstæðingar Múlabæjar þátt í rannsókninni. 

Þátttakendum var gert ljóst, áður en rannsókn hófst, að þeim væri frjálst að taka þátt í 

rannsókninni, ef þeir hefðu áhuga á því. Eins var útskýrt fyrir þeim, sem ákváðu að taka 

þátt, að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem væri og þeim væri jafnframt 

frjálst að sleppa því að svara einstaka spurningum. Eins voru þátttakendur upplýstir um 

það, í spurningalistunum sjálfum, að einungis ætti að merkja við einn valmöguleika við 

hverja spurningu. Þá kom fyrir að þátttakendur völdu að svara ekki einstaka spurningum 

og var það skilgreint í rannsókninni sem „ekki svarað“. Eins kom fyrir að þátttakendur 

merktu við fleiri en einn svarmöguleika og var það skilgreint í rannsókninni sem „ógilt“. 

Þessum kafla er skipt niður í fimm mismunandi hluta þar sem fyrsti hlutinn snýr að 

bakgrunni þátttakenda, annar hlutinn snýr að viðhorfi skjólstæðinga Múlabæjar til 

dagdvalarinnar þar, þriðji hlutinn snýr að félagslegri einangrun og lífsgæðum, fjórði 

hlutinn snýr að formlegri og óformlegri þjónustu og í fimmta hlutanum verður svörum 

við opinni spurningu gerð skil, þar sem þátttakendum bauðst að koma á framfæri því 

sem þeir vildu. 

7.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Nokkrar bakgrunnsspurningar voru lagðar fyrir þátttakendur rannsóknarinnar. 

Þátttakendur voru spurðir um kyn en 22 (24,7%) karlar tóku þátt í rannsókninni og 64 

(71,9%) konur, en þrír (3,4%) þátttakendur gáfu ekki upp hvers kyns þeir væru. Hægt er 

að sjá hlutfallslega skiptingu kynjanna á mynd 1. 
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Mynd 1. Kyn þátttakenda 

Eins og sést á mynd 1 er greinilegur munur á fjölda karla og kvenna í rannsókninni. 

Var það metið svo að ekki væri hægt að bera saman breytur í rannsókninni miðað við 

tölulegan fjölda kynja sökum mikils mismunar í fjölda. Því var ákveðið að þær breytur 

sem skoðaðar væru með tilliti til kynjaskiptingar yrðu bornar saman hlutfallslega. Það er 

að segja að við samanburð yrði hlutfall karla miðað við heildarfjölda karla sem svöruðu 

spurningunni og hlutfall kvenna yrði miðað við heildarfjölda kvenna sem svöruðu 

spurningunni. 

Þátttakendur voru spurðir að því á hvaða aldursbili þeir væru. 36 (40,4%) 

þátttakendur sögðust vera á aldrinum 67-85 ára og 52 (58,4%) þátttakendur á aldrinum 

86 ára eða eldri. Einn (1,1%) þátttakandi gaf ekki upp aldur sinn. Af þeim sem svöruðu 

þessari spurningu voru þrír sem gáfu ekki upp kyn. Af þeim sem gáfu upp aldur og kyn 

voru 22 (100%) karlar og 63 (100%) konur. Hlutfallslega skiptingu með tilliti til aldurs og 

kyns má sjá á mynd 2. 
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Mynd 2. Aldur þátttakenda 

Eins og sést á mynd 2 voru 45,5% karla á aldrinum 67-85 ára á meðan 39,7% kvenna 

voru á sama aldri. Karlar sem voru á aldursbilinu 86 ára eða eldri voru 54,5% á meðan 

konurnar í sama aldurshóp voru 60,3%. Hlutfallslega fleiri, bæði karlar og konur, voru í 

efri aldurshópnum en karlarnir eru þó yngri en konurnar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar í Múlabæ voru spurðir að því hver hjúskaparstaða 

þeirra væri. 15 (16,9%) þátttakendur sögðust vera einhleypir, þrír (3,4%) þátttakendur 

sögðust vera í sambúð, 14 (15,7%) þátttakendur sögðust vera giftir, 52 (58,4%) 

þátttakendur sögðust vera ekkjur eða ekklar og tveir (2,2%) þátttakendur sögðu 

hjúskaparstöðu sína vera aðra en fyrrnefnda valmöguleika. Einn (1,1%) þátttakandi var 

með ógilt svar og tveir (2,2%) þátttakendur gáfu ekki upp hver hjúskaparstaða þeirra 

væri. Heildarfjöldi karla sem sögðu til um hjúskaparstöðu og gáfu upp kyn voru 22 

(100%) á meðan heildarfjöldi kvenna sem sögðu til um hjúskaparstöðu og gáfu upp kyn 

voru 61 (100%). Sex þátttakendur gáfu ekki upp hjúskaparstöðu eða kyn. Hlutfallslega 

skiptingu á milli kynjanna með teknu tilliti til hjúskaparstöðu er hægt að sjá á mynd 3. 
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Mynd 3. Hjúskaparstaða þátttakenda 

Mynd 3 sýnir að hlutfallslega langflestar konur voru ekkjur eða rétt rúm 70%. Lítið 

hlutfall kvennanna voru annað hvort einhleypar, rétt tæp 15%, eða giftar, rúm 11%. 

Einnig svöruðu 3,3% kvennanna, að hjúskaparstaða þeirra væri önnur en uppgefnir 

valmöguleikar. Í þeim tilfellum tilgreindu konurnar að þær væru fráskildar. Hlutfallslega 

flestir karlarnir voru ekklar, tæp 32%, en ekki var mikill munur á milli ekklanna og þeirra 

sem voru einhleypir eða giftir, rúm 27% í báðum tilfellum. Tæp 14% karla voru í sambúð 

en engin kona sagðist vera í sambúð.  

Þátttakendur voru spurðir að því í hvernig húsnæði þeir byggju. Hlutfallslega 

skiptingu er hægt að sjá á mynd 4. 

 

Mynd 4. Búseta þátttakenda 
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Mynd 4 sýnir að langflestir, eða tæp 86% þátttakenda í rannsókninni, bjuggu í eigin 

húsnæði, tæp 6% þátttakenda búa í þjónustuíbúð og rétt rúm 2% þátttakenda búa í 

leiguhúsnæði. Af þeim þátttakendum sem svöruðu spurningunni voru tæp 5% 

þátttakenda sem bjuggu í öðru en fyrrnefndu húsnæði. Af þeim bjuggu tveir 

þátttakendur hjá dætrum sínum, einn þátttakandi bjó í öryggisíbúð og einn þátttakandi 

bjó í húsnæði látins maka sem hann átti ekki hlut í. Einn (1,1%) þátttakandi gaf ekki upp í 

hvernig húsnæði hann bjó.  

Þátttakendur voru spurðir að því hve oft þeir mættu í dagdvöl í Múlabæ í viku 

hverri. Einn (1,1%) þátttakandi var að mæta einu sinni í viku, 43 (48,3%) þátttakendur 

voru að mæta tvisvar sinnum í viku, 28 (31,5%) þátttakendur voru að mæta þrisvar 

sinnum í viku, níu (10,1%) þátttakendur voru að mæta fjórum sinnum í viku og sjö (7,9%) 

þátttakendur voru að mæta fimm sinnum í viku. Svar eins (1,1%) þátttakanda var ógilt. 

Heildarfjöldi karla sem sögðu til um hve oft í viku þeir mættu í Múlabæ og gáfu upp kyn 

voru 22 (100%) á meðan heildarfjöldi kvenna sem sögðu til um hve oft í viku þær mættu 

í Múlabæ og gáfu upp kyn voru 63 (100%). Fjórir þátttakendur gáfu ekki upp kyn eða hve 

oft þeir mæta í viku í Múlabæ. Hlutfallslega skiptingu á milli kynjanna með tilliti til hve 

oft þátttakendur mættu í viku hverri er hægt að sjá á mynd 5. 

 

Mynd 5. Tíðni mætinga í Múlabæ í viku hverri 

Eins og sést á mynd 5 að þá er sá þátttakandi sem mætti einu sinni í viku í Múlabæ 

ekki með. Það er vegna þess að sá þátttakandi gaf ekki upp kyn sitt. Mynd 3 sýnir einnig 

að langflestar konur voru að mæta tvisvar sinnum í viku í dagdvöl í Múlabæ eða tæp 
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56%. Einnig voru rúmlega 33% kvennanna að mæta þrisvar sinnum í viku. Hlutfallslega 

langfæstar konur, eða rúm 3%, voru að mæta fimm sinnum í viku í dagdvöl í Múlabæ á 

meðan tæp 8% kvenna mættu fjórum sinnum í viku. Hlutfallslega flestir karlar, eða rúm 

36%, voru að mæta tvisvar sinnum í viku í Múlabæ. Um 33% karla mættu þrisvar sinnum 

í viku. Fæstir karlar voru að mæta fjórum sinnum í viku eða tæp 14%. Tæp 23% karla 

voru að mæta fimm sinnum í viku í dagdvöl í Múlabæ. Það þýðir að umtalsvert stærra 

hlutfall karla en kvenna var að mæta fimm sinnum í viku.  

7.2 Viðhorf til þjónustunnar í Múlabæ 

Nokkrar spurningar voru lagðar fyrir þátttakendur til þess að fá fram viðhorf þeirra til 

dagdvalarinnar í Múlabæ.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir að því hversu ánægðir þeir væru með 

dvöl sína í Múlabæ. 67 (75,3%) þátttakendur voru mjög ánægðir með dvöl sína í 

Múlabæ, 15 (16,9%) þátttakendur voru frekar ánægðir, þrír (3,4%) þátttakendur voru 

hvorki ánægðir né óánægðir og einn (1,1%) þátttakandi var frekar óánægður. Þrír (3,4%) 

þátttakendur gáfu ekki upp skoðun sína á dvöl sinni í Múlabæ. Tafla 2 sýnir niðurstöður 

fyrir þá þátttakendur sem sögðu til um hvernig þeim fyndist dvöl þeirra í Múlabæ með 

tilliti til kyns. 

Tafla 2. Ánægja þátttakenda með dvöl sína í Múlabæ 

 
Heildarfjöldi Karl Kona 

Mjög ánægð/ur 65 (78,3%) 15 (71,4%) 50 (80,6%) 
Frekar ánægð/ur 14 (16,9%) 3 (14,3%) 11 (17,7%) 
Hvorki né 3 (3,6%) 2 (9,5%) 1 (1,6%) 
Frekar óánægð/ur 1 (1,2%) 1 (4,8%) 0 (0,0%) 
Mjög óánægð/ur 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Samtals 83 (100,0%) 21 (100,0%) 62 (100,0%) 

 

Þegar tafla 2 er skoðuð sést að hlutfallslega langflestir þátttakendur, af þeim 83 

þátttakendum, 21 karl og 62 konur, sem gáfu upp kyn sitt og sögðu skoðun sína á dvöl 

sinni í Múlabæ, voru mjög ánægðir með dvöl sína í Múlabæ eða rúm 78%. Þeir 

þátttakendur sem voru annað hvort mjög ánægðir eða frekar ánægðir með dvöl sína í 

Múlabæ voru samanlagt 95%. Þegar kynin voru borin saman sást að konurnar voru 

hlutfallslega ánægðari með dvöl sína í Múlabæ þar sem rúmlega 98% kvenna sögðust 

vera annað hvort mjög ánægðar eða frekar ánægðar með dvöl sína, á meðan tæp 86% 
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karla sögðust vera annað hvort mjög ánægðir eða frekar ánægðir. Einungis tæp 2% 

kvennanna voru hvorki ánægðar né óánægðar með dvöl sína í Múlabæ á meðan tæp 

10% karla voru hvorki ánægðir né óánægðir. Einungis einn þátttakandi var frekar 

óánægður með dvöl sína í Múlabæ.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir að því hversu ánægðir þeir væru með þá 

þjónustu sem boðið er upp á í Múlabæ. 69 (77,5%) þátttakendur voru mjög ánægðir 

með þá þjónustu sem boðið er upp á, 15 (16,9%) þátttakendur voru frekar ánægðir, einn 

(1,1%) þátttakandi var hvorki ánægður né óánægður og einn (1,1%) þátttakandi var 

mjög óánægður með þá þjónustu sem boðið er upp á í Múlabæ. Þrír (3,4%) 

þátttakendur gáfu ekki upp skoðun sína á þeirri þjónustu sem boðið er upp á í Múlabæ. 

Tafla 3 sýnir niðurstöður fyrir þá þátttakendur sem gáfu bæði upp kyn sitt og hvernig 

þeim fyndist þjónustan sem boðið er upp á í Múlabæ. 

Tafla 3. Ánægja þátttakenda með þjónustuna í Múlabæ 

 
Heildarfjöldi Karl Kona 

Mjög ánægð/ur 67 (80,7%) 17 (77,3%) 50 (82,0%) 
Frekar ánægð/ur 14 (16,9%) 4 (18,2%) 10 (16,4%) 
Hvorki né 1 (1,2%) 1 (4,5%) 0 (0,0%) 
Frekar óánægð/ur 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Mjög óánægð/ur 1 (1,2%) 0 (0,0%) 1 (1,6%) 
Samtals 83 (100,0%) 22 (100,0%) 61 (100,0%) 

 

Eins og sést í töflu 3, svöruðu 83 þátttakendur, 22 karlar og 61 kona, spurningunni 

um hvað þeim fyndist um þjónustuna sem boðið er upp á í Múlabæ og gáfu upp kyn, þá 

voru hlutfallslega langflestir, eða tæp 81% þátttakenda, mjög ánægðir með þá þjónustu 

sem boðið er upp á í Múlabæ. Þegar teknir voru saman þeir sem eru frekar ánægðir og 

mjög ánægðir með þjónustuna voru það tæp 98% þátttakenda. Við samanburð á milli 

kynjanna sást að rúm 98% kvenna voru mjög ánægðar eða frekar ánægðar með 

þjónustuna í Múlabæ á meðan tæp 96% karla voru mjög ánægðir eða frekar ánægðir 

sem þýðir að það var hlutfallslega lítill munur milli kynjanna. Einungis einn karlmaður 

var hvorki ánægður né óánægður með þjónustuna sem boðið er upp á í Múlabæ en 

enginn karlmaður var óánægður. Ein kona var mjög óánægð með þjónustuna sem boðið 

er upp á í Múlabæ. 
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Þátttakendur voru spurðir að því hversu ánægðir þeir væru með þær tómstundir 

sem boðið er upp á í Múlabæ. 53 (59,6%) þátttakendur voru mjög ánægðir með þær 

tómstundir sem boðið er upp á í Múlabæ, 24 (27,0%) þátttakendur voru frekar ánægðir, 

átta (9,0%) þátttakendur voru hvorki ánægðir né óánægðir og einn (1,1%) þátttakandi 

var frekar óánægður. Þrír (3,4%) þátttakendur gáfu ekki upp skoðun sína á þeim 

tómstundum sem boðið er upp á. Tafla 4 sýnir niðurstöður fyrir þá þátttakendur sem 

sögðu til um hvernig þeim fyndist þær tómstundir sem boðið er upp á í Múlabæ ásamt 

því að gefa upp kyn sitt. 

Tafla 4. Ánægja þátttakenda með tómstundirnar í Múlabæ 

 
Heildarfjöldi Karl Kona 

Mjög ánægð/ur 52 (62,7%) 10 (50,0%) 42 (66,7%) 
Frekar ánægð/ur 23 (27,7%) 5 (25,0%) 18 (28,6%) 

Hvorki né 7 (8,4%) 4 (20,0%) 3 (4,8%) 
Frekar óánægð/ur 1 (1,2%) 1 (5,0%) 0 (0,0%) 
Mjög óánægð/ur 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Samtals 83 (100,0%) 20 (100,0%) 63 (100,0%) 

 

Í töflu 4 má sjá að 83 þátttakendur, 20 karlar og 63 konur, gáfu upp kyn sitt og hvað 

þeim fyndist um tómstundirnar sem boðið er upp á í Múlabæ. Af þeim voru tæp 63% 

þátttakenda mjög ánægðir með tómstundirnar. Einnig voru rúm 90% þeirra annað hvort 

mjög ánægðir eða frekar ánægðir með þær tómstundir sem í boði eru í Múlabæ. Rúm 

98% kvenna voru annað hvort mjög ánægðar eða frekar ánægðar með tómstundirnar í 

Múlabæ á meðan 75% karla voru annað hvort mjög ánægðir eða frekar ánægðir með 

tómstundirnar. 20% karla voru hvorki ánægðir né óánægðir með tómstundirnar í 

Múlabæ en tæp 5% kvenna voru hvorki ánægðar né óánægðar með tómstundirnar í 

Múlabæ. Einn karl var frekar óánægður með tómstundirnar sem boðið er upp á í 

Múlabæ en engin kona var óánægð. 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru spurðir að því hversu ánægðir þeir væru 

með samveru með öðrum notendum í Múlabæ. 51 (57,3%) þátttakandi var mjög 

ánægður með samveru með öðrum notendum í Múlabæ, 30 (33,7%) þátttakendur voru 

frekar ánægðir og sex (6,7%) þátttakendur voru hvorki ánægðir né óánægðir. Tveir 

(2,2%) þátttakendur gáfu ekki upp skoðun sína á samveru með öðrum notendum í 
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Múlabæ. Tafla 5 sýnir niðurstöður fyrir þá þátttakendur sem sögðu til um hvað þeim 

fyndist um samveru með öðrum notendum í Múlabæ ásamt því að gefa upp kyn. 

Tafla 5. Ánægja þátttakenda með samveru með öðrum í Múlabæ 

 
Heildarfjöldi Karl Kona 

Mjög ánægð/ur 51 (60,0%) 12 (54,5%) 39 (61,9%) 
Frekar ánægð/ur 28 (32,9%) 8 (36,4) 20 (31,7%) 
Hvorki né 6 (7,1%) 2 (9,1%) 4 (6,3%) 
Frekar óánægð/ur 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Mjög óánægð/ur 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Samtals 85 (100,0%) 22 (100,0%) 63 (100,0%) 

 

Tafla 5 sýnir að 85 þátttakendur, 22 karlar og 63 konur, sögðu til um hvað þeim 

fyndist um samveru með öðrum og gáfu upp kyn. Af þessum 85 þátttakendum voru 60% 

sem sögðust vera mjög ánægðir með samveru með öðrum notendum Múlabæjar og 

sögðust tæp 93% þátttakenda vera annað hvort mjög ánægðir eða frekar ánægðir með 

samveruna. Tæp 91% karla voru annað hvort mjög ánægðir eða frekar ánægðir með 

samveruna með öðrum á meðan tæp 94% kvenna voru annað hvort mjög ánægðar eða 

frekar ánægðar með samveruna með öðrum notendum Múlabæjar. Tæp 10% karla og 

rúm 6% kvenna voru hvorki ánægð né óánægð með samveru með öðrum notendum. 

Enginn þátttakandi var óánægður með samveru með öðrum notendum Múlabæjar.  

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir vildu hafa dagskrána í Múlabæ öðruvísi. 

Tíu (11,2%) þátttakendur sögðu að svo væri á meðan 69 (77,5%) þátttakendur svöruðu 

spurningunni þannig að svo væri ekki. Tíu (11,2%) þátttakendur gáfu ekki upp hvort þeir 

vildu hafa dagskrána í Múlabæ öðruvísi. Hlutfallslega skiptingu er hægt að sjá á mynd 6. 
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Mynd 6. Áhugi fyrir breytingum á dagskránni í Múlabæ 

Mynd 6 sýnir að langflestir þátttakendur rannsóknarinnar voru ánægðir með 

dagskrána í Múlabæ eins og hún er, þó svo að lítið hlutfall þátttakenda hafi ekki verið 

ánægðir. 

Þeir þátttakendur sem vildu hafa dagskrána öðruvísi voru spurðir að því hvernig þeir 

myndu vilja hafa hana. Af þeim 10 þátttakendum sem svöruðu sögðu sjö þátttakendur 

til um hvernig þeir myndu vilja hafa dagskrána öðruvísi. Einn þátttakandi vildi að 

þátttaka vistmanna væri meiri, það er að þeir væru ekki einungis þiggjendur heldur 

tækju þeir virkari þátt í starfinu í Múlabæ. Annar þátttakandi vildi hafa fjölbreyttari 

dagskrá og þriðji þátttakandinn vildi vera lengur á daginn, vildi hafa meiri útiveru og 

fjölbreyttari tómstundir. Einn þátttakandi tók undir með honum með að hafa meiri 

útiveru. Einn þátttakandi vildi hafa meiri hreyfingu og annar vildi meiri þjálfun við iðju. 

Svo var einn þátttakandi sem vildi fá bingó inn í dagskrána.  

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir væru að nýta sér akstursþjónustu á 

vegum Múlabæjar. 76 (85,4%) þátttakendur svöruðu þessari spurningu játandi á meðan 

13 (14,6%) þátttakendur svöruðu spurningunni neitandi. Tekið skal fram að þessi 

spurning var eina spurningin sem allir þátttakendur rannsóknarinnar svöruðu. 

Hlutfallslega skiptingu á milli þeirra sem eru að nýta sér akstursþjónustu og þeirra sem 

nýta hana ekki er hægt að sjá á mynd 7. 
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Mynd 7. Nýting akstursþjónustu 

Mynd 7 sýnir að langflestir þátttakendur voru að nýta sér akstursþjónustu á vegum 

Múlabæjar. 

Þeir þátttakendur sem voru að nýta sér akstursþjónustu á vegum Múlabæjar voru 

spurðir að því hvort þeir væru ánægðir með fyrirkomulag akstursþjónustunnar. Af þeim 

76 þátttakendum sem eru að nýta sér akstursþjónustu á vegum Múlabæjar, svöruðu 75 

(98,7%) þátttakendur því játandi á meðan einn (1,3%) þátttakandi svaraði spurningunni 

neitandi. Hlutfallslega skiptingu er hægt að sjá á mynd 8. 

 

Mynd 8. Ánægja með fyrirkomulag akstursþjónustu 

Mynd 8 sýnir að meginþorri þátttakenda voru ánægðir með fyrirkomulag 

akstursþjónustunnar á vegum Múlabæjar. 
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Einn þátttakandi var ósáttur með fyrirkomulag akstursþjónustunnar á vegum 

Múlabæjar og sagði hann ástæðuna vera þá að hann vildi hafa möguleika á því að fara 

fyrr heim á daginn. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir að því, hvað þeir væru mest ánægðir 

með í Múlabæ. Þrír (3,4%) þátttakendur voru mest ánægðir með þær tómstundir sem 

boðið er upp á í Múlabæ, 49 (55,1%) þátttakendur voru mest ánægðir með starfsfólk 

Múlabæjar, tveir (2,2%) þátttakendur voru mest ánægðir með matinn sem boðið er upp 

á, átta (9,0%) þátttakendur voru mest ánægðir með samveruna með öðrum í Múlabæ, 

einn (1,1%) þátttakandi var mest ánægður með veitta aðstoð við athafnir daglegs lífs og 

sjö (7,9%) þátttakendur voru mest ánægðir með leikfimina sem í boði er. Fimm (5,6%) 

þátttakendur voru með ógild svör og einn (1,1%) þátttakandi gaf ekki upp hvað hann 

væri mest ánægður með í Múlabæ. 13 (14,6%) þátttakendur voru mest ánægðir með 

annað en einn af fyrirfram skilgreindum valmöguleikum.  

Einn þátttakandi sem merkti við annað, nefndi að reglusemin væri það sem hann 

væri mest ánægður með, á meðan annar nefndi að „umönnun, gleði og virðing“ væri 

það sem hann væri mest ánægður með í Múlabæ. Einum þátttakanda fannst 

handavinnan vera það sem hann væri mest ánægður með. Þeir tíu sem eftir voru, vildu 

meina að allir svarmöguleikar spurningarinnar væru það sem þeir væru mest ánægðir 

með í Múlabæ, þó einn þátttakandi tæki sérstaklega fram að stundum væri hann ekki 

ánægður með matinn. Tafla 6 sýnir niðurstöður fyrir þá þátttakendur sem sögðu til um 

hvað þeir voru mest ánægðir með í Múlabæ ásamt því að gefa upp kyn sitt. 
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Tafla 6. Hvað þátttakendur eru mest ánægðir með í Múlabæ 

 
Heildarfjöldi Karl Kona 

Tómstundirnar 3 (3,8%) 0 (0,0%) 3 (5,0%) 
Starfsfólkið 48 (60,0%) 15 (75,0%) 33 (55,0%) 
Maturinn 2 (2,5%) 2 (10,0%) 0 (0,0%) 
Samvera með öðrum 8 (10,0%) 2 (10,0%) 6 (10,0%) 
Aðstoð við athafnir daglegs lífs 1 (1,3%) 0 (0,0%) 1 (1,7%) 
Leikfimin 5 (6,3%) 0 (0,0%) 5 (8,3%) 
Annað 13 (16,3%) 1 (5,0%) 12 (20,0%) 
Samtals 80 (100,0%) 20 (100,0%) 60 (100,0%) 

 

Samkvæmt töflu 6 gáfu 80 þátttakendur, 20 karlar og 60 konur, upp hvað þeir væru 

mest ánægðir með í Múlabæ og hvert kyn þeirra væri. Hlutfallslega, af þessum 80 

þátttakendum, voru 60% þeirra mest ánægðir með starfsfólkið. Átti þetta einnig við 

þegar tekið var tillit til kynjanna, eða 75% karla og 55% kvenna. 10% karla voru mest 

ánægðir með matinn og 10% karla voru mest ánægðir með samveru með öðrum. Einn 

karl var mest ánægður með annað en fyrirfram skilgreinda valmöguleika en 20% kvenna 

voru mest ánægðar með annað en fyrirfram skilgreinda valmöguleika. 10% kvenna voru 

mest ánægðar með samveru með öðrum, sem er sama hlutfall og hjá körlunum. Rúm 

8% kvenna voru mest ánægðar með leikfimina á meðan tæp 2% kvenna voru mest 

ánægðar með aðstoð við athafnir daglegs lífs.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir um það hvað þeir væru mest óánægðir 

með í Múlabæ. Einn (1,1%) þátttakandi var mest óánægður með starfsfólkið í Múlabæ, 

Fjórir (4,5%) þátttakendur voru mest óánægðir með matinn, tveir (2,2%) þátttakendur 

voru mest óánægðir með leikfimina sem boðið er upp á, 64 (71,9%) þátttakendur voru 

ekki óánægðir með neitt í Múlabæ og sjö (7,9%) þátttakendur nefndu 

húsnæðisaðstæðurnar sem það sem þeir voru mest óánægðir með. Einn (1,1%) 

þátttakandi var með ógilt svar og níu (10,1%) þátttakendur gáfu ekki upp hvað þeir voru 

mest óánægðir með í Múlabæ. Einn (1,1%) þátttakandi var mest óánægður með annað 

en einn af fyrrnefndum valmöguleikum. Hann var mest óánægður með að geta ekki 

farið út í útivist í Múlabæ. Tafla 7 sýnir niðurstöður fyrir þá þátttakendur sem sögðu til 

um hvað þeir voru mest óánægðir með í Múlabæ ásamt því að gefa upp kyn sitt. 
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Tafla 7. Hvað þátttakendur eru mest óánægðir með í Múlabæ 

 
Heildarfjöldi Karl Kona 

Starfsfólkið 1 (1,3%) 0 (0,0%) 1 (1,8%) 
Maturinn 4 (5,2%) 1 (4,8%) 3 (5,4%) 
Leikfimin 2 (2,6%) 1 (4,8%) 1 (1,8%) 
Er ekki óánægð/ur með neitt 62 (80,5%) 14 (66,7%) 48 (85,7) 
Húsnæðisaðstæður 7 (9,1%) 4 (19,0%) 3 (5,4%) 
Annað 1 (1,3%) 1 (4,8%) 0 (0,0%) 
Samtals 77 (100,0%) 21 (100,0%) 56 (100,0%) 

 

Eins og sést í töflu 7 gáfu 77 þátttakendur, 21 karl og 56 konur, upp hvað þeir væru 

mest óánægðir með í Múlabæ og hvers kyns þeir væru. Af þeim voru langflestir, eða 

rúm 80% þátttakenda, sem ekki voru óánægðir með neitt í Múlabæ. Þar á eftir voru 

rúmlega 9% þátttakenda sem voru mest óánægðir með húsnæðisaðstæðurnar. Tæplega 

67% karla voru ekki óánægðir með neitt á meðan tæplega 86% kvenna voru ekki 

óánægðar með neitt. 19% karla voru mest óánægðir með húsnæðisaðstæður og tæp 5% 

karla voru mest óánægðir með matinn, tæp 5% með leikfimina og tæp 5% með annað. 

Rúm 5% kvennanna voru mest óánægðar með matinn og rúm 5% með 

húsnæðisaðstæðurnar. Ein kona sagðist vera mest óánægð með starfsfólkið og önnur 

var mest óánægð með leikfimina.  

7.3 Félagsleg einangrun og lífsgæði 

Í spurningalistanum sem lagður var fyrir þátttakendur rannsóknarinnar voru nokkrar 

spurningar sem tengdust félagslegri einangrun og lífsgæðum þátttakenda. 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu fundið fyrir félagslegri einangrun 

áður en þeir fóru að mæta í Múlabæ. 51 (57,3%) þátttakandi svaraði spurningunni 

játandi á meðan 35 (39,3%) þátttakendur svöruðu spurningunni neitandi. Þrír (3,4%) 

þátttakendur gáfu ekki upp hvort þeir hefðu fundið fyrir félagslegri einangrun áður en 

þeir fóru að mæta í Múlabæ. Heildarfjöldi karla sem sögðu til um hvort þeir hefðu 

fundið fyrir félagslegri einangrun áður en þeir fóru að mæta í Múlabæ og gáfu upp kyn 

voru 22 (100%) á meðan heildarfjöldi kvenna sem sögðu til um hvort þær hefðu fundið 

fyrir félagslegri einangrun áður en þær fóru að mæta í Múlabæ og gáfu upp kyn voru 62 

(100%). Fimm þátttakendur gáfu ekki upp hvort þeir höfðu fundið fyrir félagslegri 

einangrun áður en þeir fóru að mæta í Múlabæ eða gáfu ekki upp kyn sitt. Hlutfallslega 

skiptingu á milli kynjanna er hægt að sjá á mynd 9. 
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Mynd 9. Félagsleg einangrun fyrir mætingu í Múlabæ 

Mynd 9 sýnir að hlutfallslega langflestar konur sögðust hafa fundið fyrir félagslegri 

einangrun áður en þær fóru að mæta í Múlabæ, eða 71%, á meðan hlutfallslega 

langflestir karlar sögðust ekki hafa fundið fyrir félagslegri einangrun áður en þeir fóru að 

mæta í Múlabæ, eða rúm 77%. 

Þeir þátttakendur sem sögðust hafa fundið fyrir félagslegri einangrun áður en þeir 

byrjuðu að mæta í Múlabæ voru spurðir út í það hvort að þeim fyndist félagslega 

einangrunin hafa minnkað eftir að þeir fóru að mæta í Múlabæ. Af þeim 51 þátttakanda 

sem svöruðu að þeir hefðu fundið fyrir félagslegri einangrun áður en þeir fóru að mæta í 

Múlabæ svöruðu 48 þessari spurningu. 45 (93,8%) þátttakendur svöruðu þeirri 

spurningu játandi á meðan þrír (6,3%) þátttakendur svöruðu þeirri spurningu neitandi. 

Hlutfallslega skiptingu er hægt að sjá á mynd 10. 
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Mynd 10. Breyting á félagslegri einangrun til hins betra eftir mætingu í Múlabæ 

Mynd 10 sýnir að langflestir þátttakendur, eða tæp 94%, sögðu að félagslega 

einangrunin hefði minnkað eftir að þeir fóru að mæta í Múlabæ.  

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir væru í samskiptum við aðra notendur 

Múlabæjar utan þess tíma sem þeir væru í dagdvöl. Tíu (11,2%) þátttakendur sögðu já á 

meðan 76 (85,4%) þátttakendur sögðu nei. Þrír (3,4%) þátttakendur gáfu ekki upp hvort 

þeir ættu í samskiptum við aðra notendur Múlabæjar utan þess tíma sem þeir væru í 

dagdvöl. Hlutfallslega skiptingu er hægt að sjá á mynd 11. 

 

Mynd 11. Samskipti við aðra þátttakendur utan Múlabæjar 
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Mynd 11 sýnir að langflestir þátttakendur, eða rúm 85%, voru ekki í samskiptum við 

aðra notendur Múlabæjar utan þess tíma sem þeir eru í dagdvöl. Rúm 11% þátttakenda 

voru í samskiptum við aðra notendur Múlabæjar utan tíma dagdvalar.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir að því hvort félagsleg samskipti þeirra 

hefðu aukist eftir að þeir fóru að mæta í Múlabæ. 26 (29,2%) þátttakendur voru mjög 

sammála því að félagsleg samskipti þeirra hefðu aukist eftir að þeir fóru að mæta í 

Múlabæ, 18 (20,2%) þátttakendur voru frekar sammála, 36 (40,4%) þátttakendur voru 

hvorki sammála né ósammála og einn (1,1%) þátttakandi var frekar ósammála því að 

félagsleg samskipti hans hefðu aukist eftir að hann fór að mæta í Múlabæ. Átta (9,0%) 

þátttakendur gáfu ekki upp skoðun sína á því hvort félagsleg samskipti þeirra hefðu 

aukist eftir að þeir fóru að mæta í Múlabæ. Mynd 12 sýnir hlutfallslega skiptingu milli 

svara þátttakenda. 

 

Mynd 12. Hafa félagsleg samskipti aukist eftir mætingu í Múlabæ 

Eins og sést á mynd 12 þá sögðust flestir þátttakendur eða rúm 40% vera hvorki 

sammála né ósammála því að félagsleg samskipti þeirra hefðu aukist eftir að þeir fóru að 

mæta í Múlabæ. Þeir þátttakendur sem voru annað hvort mjög sammála eða frekar 

sammála eru tæp 50%. Einn þátttakandi var frekar ósammála því að félagsleg samskipti 

hans hefðu aukist eftir að hann fór að mæta í Múlabæ. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir að því hvort lífsgæði þeirra hefðu aukist 

eftir að þeir fóru að mæta í Múlabæ. 45 (50,6%) þátttakendur voru mjög sammála því að 

lífsgæði þeirra hefðu aukist eftir að þeir fóru að mæta í Múlabæ, 26 (29,2%) 
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þátttakendur voru frekar sammála og 11 (12,4%) þátttakendur voru hvorki sammála né 

ósammála. Sjö (7,9%) þátttakendur gáfu ekki upp skoðun sína á því hvort lífsgæði þeirra 

hefðu aukist eftir að þeir fóru að mæta í Múlabæ. Tafla 8 sýnir niðurstöður fyrir þá 

þátttakendur sem sögðu til um hvort lífsgæði þeirra hefðu aukist eftir að þeir fóru að 

mæta í Múlabæ ásamt því að gefa upp kyn sitt. 

Tafla 8. Aukin lífsgæði eftir mætingu í Múlabæ 

 
Heildarfjöldi Karl Kona 

Mjög sammála 44 (55,0%) 9 (40,9%) 35 (60,3%) 
Frekar sammála 26 (32,5%) 9 (40,9%) 17 (29,3%) 
Hvorki né 10 (12,5%) 4 (18,2%) 6 (10,3%) 
Frekar ósammála 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Mjög ósammála 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Samtals 80 (100,0%) 22 (100,0%) 58 (100,0%) 

 

Samkvæmt töflu 8 gáfu 80 þátttakendur, 22 karlar og 58 konur, upp hvort að 

lífsgæði þeirra hefðu aukist eftir að þeir fóru að mæta í Múlabæ. Þar af voru langflestir, 

eða 55% þátttakenda, mjög sammála því að lífsgæði þeirra hefðu aukist eftir að þeir 

fóru að mæta í Múlabæ og tæp 88% þátttakenda voru annað hvort mjög sammála eða 

frekar sammála. Með tilliti til kvennanna eru tæp 90% þeirra annað hvort mjög sammála 

eða frekar sammála því að lífsgæði þeirra hafi aukist eftir að þær fóru að mæta í 

Múlabæ á meðan tæp 82% karla eru annað hvort mjög sammála eða frekar sammála. 

Rúm 18% karla og rúm 10% kvenna eru hvorki sammála né ósammála því að lífsgæði 

þeirra hafi aukist en enginn þátttakandi er ósammála því að lífsgæði hans hafi aukist 

eftir að hann fór að mæta í Múlabæ. 

7.4 Formleg og óformleg þjónusta 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir spurninga sem tengdust formlegri og 

óformlegri þjónustu, hvort þátttakendur væru að fá/nýta slíka þjónustu og hversu mikið 

þeir eru að fá/nýta hana. 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir fengju óformlega þjónustu í formi 

aðstoðar við athafnir daglegs lífs frá börnum, ættingjum, vinum, kunningjum eða 

nágrönnum. 73 (82,0%) þátttakendur svöruðu því játandi á meðan 12 (13,5%) 

þátttakendur svöruðu spurningunni neitandi. Fjórir (4,5%) þátttakendur gáfu ekki upp 
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hvort þeir fengju aðstoð við athafnir daglegs lífs frá börnum, ættingjum, vinum, 

kunningjum eða nágrönnum. Hlutfallslega skiptingu er hægt að sjá á mynd 13. 

 

Mynd 13. Óformleg þjónusta 

Mynd 13 sýnir að langflestir þeirra sem svöruðu spurningunni voru að fá óformlega 

aðstoð frá börnum, ættingjum, vinum, kunningjum eða nágrönnum.  

Af þeim 73 þátttakendum sem voru að fá óformlega þjónustu í formi aðstoðar við 

athafnir daglegs lífs frá börnum, ættingjum, vinum, kunningjum eða nágrönnum sögðu 

72 þátttakendur frá því hversu oft, að meðaltali, þeir fengu hana. Tveir (2,2%) 

þátttakendur voru að fá óformlega þjónustu að meðaltali einu sinni í mánuði eða 

sjaldnar, 12 (13,5%) þátttakendur að meðaltali tvisvar til þrisvar í mánuði, 16 (18,0%) 

þátttakendur að meðaltali einu sinni í viku, 28 (31,5%) þátttakendur að meðaltali tvisvar 

til sjö sinnum í viku og 14 (15,7%) þátttakendur voru að fá óformlega þjónustu að 

meðaltali átta sinnum í viku eða oftar. Heildarfjöldi karla sem sögðu til um hve oft þeir 

fengju óformlega þjónustu í formi aðstoðar við athafnir daglegs lífs frá börnum, 

ættingjum, vinum, kunningjum eða nágrönnum og gáfu upp kyn voru 20 (100%) á 

meðan heildarfjöldi kvenna sem sögðu til um hve oft þær fengju óformlega þjónustu í 

formi aðstoðar við athafnir daglegs lífs frá börnum, ættingjum, vinum, kunningjum eða 

nágrönnum og gáfu upp kyn voru 50 (100%). Hlutfallslega skiptingu á milli kynjanna er 

hægt að sjá á mynd 14. 

82,0%

13,5%

4,5%

Já

Nei

Ekki svarað
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Mynd 14. Tíðni óformlegrar þjónustu 

Mynd 14 sýnir að hlutfallslega flestir voru að fá óformlega þjónustu tvisvar til sjö 

sinnum í viku, eða 35% karla og 40% kvenna, á meðan hlutfallslega fæstir voru að fá 

óformlega þjónustu einu sinni í mánuði eða sjaldnar, eða 5% karla og 2% kvenna. Næst 

hæsta hlutfall kvenna, eða 26%, fékk óformlega þjónustu einu sinni í viku á meðan næst 

hæsta hlutfall karla, eða 30%, voru að fá óformlega þjónustu átta sinnum í viku eða 

oftar. Svipað hlutfall karla og kvenna var að fá óformlega þjónustu tvisvar til þrisvar í 

mánuði, 15% karlar og 16% konur. 15% karla fengu óformlega þjónustu einu sinni í viku 

og 16% kvenna fékk óformlega þjónustu átta sinnum í viku eða oftar. Sýnir mynd 14 að 

karlar fengu óformlega þjónustu hlutfallslega oftar en konur. 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort, og hversu oft, þeir nýttu sér formlega 

þjónustu eins og heimahjúkrun, heimaþjónustu, heimsendan mat eða aðra þjónustu. 

Tafla 9 sýnir niðurstöður fyrir þá þátttakendur sem sögðu til um hvort og hversu oft þeir 

nýttu formlega þjónustu.  
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Tafla 9. Formleg þjónusta og tíðni formlegrar þjónustu 

Hve oft tilgreind þjónusta 
er notuð 

Heimahjúkrun Heimaþjónusta 
Heimsendur 

matur 
Annað 

Aldrei 33 (47,1%) 13 (18,1%) 54 (77,1%) 16 (84,2%) 
1 sinni í viku eða sjaldnar 14 (20,0%) 48 (66,7%) 2 (2,9%) 2 (10,5%) 

2 til 3 sinnum í viku 6 (8,6%) 6 (8,3%) 9 (12,9%) 1 (5,3%) 
4 til 5 sinnum í viku 5 (7,1%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 0 (0,0%) 

6 til 7 sinnum í viku 5 (7,1%) 1 (1,4%) 4 (5,7%) 0 (0,0%) 
8 sinnum í viku eða oftar 7 (10,0%) 3 (4,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Samtals 70 (100,0%) 72 (100,0%) 70 (100,0%) 
19 

(100,0%) 

 

Samkvæmt töflu 9 sést að af þeim 89 þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni 

voru mismargir þátttakendur sem svöruðu hverjum þætti spurningarinnar fyrir sig. 

Niðurstöðurnar í töflunni eru miðaðar við þann heildarfjölda þátttakenda sem svöruðu 

sérhverjum lið spurningarinnar.  

Flestir, eða rúm 47% þátttakenda, sögðust aldrei fá heimahjúkrun. 20% fengu 

heimahjúkrun einu sinni í viku eða sjaldnar, 10% fengu heimahjúkrun átta sinnum í viku 

eða oftar. Tæp 9% fengu heimahjúkrun tvisvar til þrisvar sinnum í viku, rétt rúm 7% 

fengu heimahjúkrun fjórum til fimm sinnum í viku og rétt rúm 7% fengu heimahjúkrun 

sex til sjö sinnum í viku. 

Rétt rúm 18% fengu aldrei heimaþjónustu. Langflestir, eða tæp 68% þátttakenda, 

voru að fá heimaþjónustu einu sinni í viku eða sjaldnar á meðan fæstir voru að fá 

heimaþjónustu annað hvort fjórum til fimm sinnum í viku eða sex til sjö sinnum í viku, 

eða rúmt 1% þátttakenda. Rúm 8% voru að fá heimaþjónustu tvisvar til þrisvar í viku og 

rúm 4% voru að fá heimaþjónustu átta sinnum í viku eða oftar. 

Langflestir, eða rétt rúm 77% þátttakenda, fengu aldrei heimsendan mat. Flestir, 

eða tæp 13%, fengu heimsendan mat tvisvar til þrisvar í viku á meðan fæstir, eða rúmt 

1%, fengu heimsendan mat til sín fjórum til fimm sinnum í viku. Tæp 6% fengu mat 

sendan heim sex til sjö sinnum í viku og rétt tæp 3% fengu heimsendan mat einu sinni í 

viku eða sjaldnar. 

Langflestir, eða rúm 84%, þátttakenda nýttu ekki aðra formlega þjónustu en þá sem 

áður hefur verið tilgreind. Af þeim sem voru að nýta sér aðra formlega þjónustu voru 

tæp 11% sem nýttu sé aðra formlega þjónustu einu sinni í viku eða sjaldnar og rúm 5% 
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nýttu sér aðra formlega þjónustu tvisvar til þrisvar í viku. Undir aðra formlega þjónustu 

voru þátttakendur að gefa upp „Innlit frá félagsþjónustu um helgar“ og sjúkraþjálfun. 

7.5 Lokaorð þátttakenda 

Í opinni spurningu í lok spurningalistans voru þátttakendur spurðir að því hvort það væri 

eitthvað sem þeir myndu vilja koma á framfæri.  

Tíu þátttakendur vildu koma því á framfæri hvað þeir væru ánægðir með Múlabæ 

og þjónustuna sem veitt er þar. Einn þátttakandi talaði um að maturinn og þjálfunin sem 

hann fengi í Múlabæ væri góð og væri hann mjög þakklátur fyrir það. Annar þátttakandi 

talaði um að hann væri ánægður með Múlabæ, starfsfólkið sem og aðra notendur 

Múlabæjar. Einn þátttakandi sagði „Er þakklát að vera í Múlabæ. Er ánægð að fara í 

rútuferðir og er ánægð með allt og trúði ekki hvað gott er að vera í Múlabæ. Yndislegt 

fólk.“ Annar þátttakandi talaði einnig um að hann væri mjög þakklátur fyrir 

dagsferðirnar sem farnar eru á sumrin og að farið væri á mismunandi staði í ferðunum. 

Einnig vildi hann koma á framfæri hversu ánægður hann væri með akstursþjónustuna 

sem Múlabær býður upp á „Afar ánægður með akstursþjónustu. Eru tveir bílstjórar 

sérstaklega elskulegir“. Tveir þátttakendur töluðu um að Múlabær væri yndislegur 

staður og annar þátttakandi sagði að allt væri gott í Múlabæ. Annar þátttakandi tók 

undir það að allt væri gott í Múlabæ og hann væri þakklátur fyrir það góða viðmót sem 

hann fengi. 

Tíu þátttakendur vildu koma á framfæri því sem þeim þótti að betur mætti fara í 

Múlabæ. Einn þátttakandi sagði að það væri mjög nauðsynlegt að Múlabær fengi stærra 

og hentugra húsnæði, annar þátttakandi sagði að húsnæðið væri ekki ákjósanlegt auk 

þess sem að lyftan ætti það til að bila. Þriðji þátttakandinn sagði að þörf væri á fleiri 

baðherbergjum í Múlabæ. Einn þátttakandi saknaði þess að ekki væri hægt að fara í 

gönguferðir og annar talaði um að það vantaði útisvæði við Múlabæ. Að sögn eins 

þátttakanda mátti gjarnan vera meira um tómstundir og að meira væri spilað á spil. 

Annar þátttakandi sagði að það yrði ánægjulegt ef meira væri haft af söng í Múlabæ. 

Tveir þátttakendur minntust á það að þörf væri á fleiri líkamsræktartækjum í Múlabæ.  

Einn þátttakandi vildi gjarnan að boðið væri upp á meira hópastarf í Múlabæ og að 

skjólstæðingar væru virkari í því að taka þátt í starfinu: 
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 Vildi gjarnan sjá meira hópastarf. S.s. samsöng eða umræður um efni sem eru efst 

á baugi hverju sinni eða að fólk segði frá atburðum og lífsreynslu sem það hefur 

upplifað. Við vistmenn mættum gjarnan taka meiri þátt í daglegum viðburðum, 

séum ekki aðeins þiggjendur. 

Tveir þátttakendur vildu koma því á framfæri að nauðsynlegt væri að reka fleiri 

dagdvalir eins og Múlabæ því þörfin væri mikil. 

Einn þátttakandi vildi koma því á framfæri að hann fengi góða aðstoð frá börnunum 

sínum og annar talaði um að ættingjar sínir sæju um að aðstoða hann og sinna þrifum. 

Einn þátttakandi vildi koma á framfæri athugasemd varðandi spurningu númer 22, þar 

sem spurt var hvort þátttakendur hefðu fundið fyrir félagslegri einangrun áður en þeir 

fóru að mæta í Múlabæ. Vildi þátttakandi koma því á framfæri að honum fyndist hann 

hafa verið að einangra maka sinn félagslega þar sem hann þurfti alltaf að sitja heima og 

gæta þátttakanda áður en hann byrjaði í Múlabæ. 

Fimm þátttakendur vildu koma því á framfæri að þeir væru þakklátir og ánægðir 

með starfsfólkið í Múlabæ. Einn þátttakandi talaði um að starfsfólkið í Múlabæ veitti 

góða þjónustu og væru með elskulega framkomu við skjólstæðinga. Annar þátttakandi 

vildi koma á framfæri þakklæti fyrir þá frábæru þjónustu sem hann fengi frá 

starfsfólkinu í Múlabæ. Sá þriðji vildi koma til skila þakklæti, sagði að sér væri mætt með 

virðingu og umfram allt gleði og að hann fengi alla þá hjálp sem hann þyrfti, bæði 

líkamlega sem og andlega. Einn þátttakandi talaði um að hann hafði allt frá byrjun verið 

undrandi yfir góðri þjónustu og lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Ég hef frá upphafi undrað mig yfir frábærri þjónustu starfsfólks. Þær eru alltaf 

brosandi, yndislegar hvað sem á dynur. Ganga allar í öll störf jafnt forstöðumaður, 

hjúkrunarfólk og allar hinar. Þetta er svo ótrúlegt að eina niðurstaðan sem ég hef 

ímyndað mér er að aðeins veljist einstakt fólk í þessi störf. Mannvinir og einstaklega 

góðar manneskjur með ótrúlega þjónustulund. 
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8 Umræða 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf skjólstæðinga Múlabæjar til 

þeirrar þjónustu sem þar er boðið upp á. Áður en rannsakandi byrjaði á rannsókninni 

lagði hann fram þrjár rannsóknarspurningar sem hann svo leitaðist við að svara í 

rannsókninni. Rannsóknarspurningarnar voru: 

1. Hvert er viðhorf skjólstæðinga til þjónustunnar sem veitt er í Múlabæ? 

2. Hefur dvölin í Múlabæ dregið úr félagslegri einangrun hjá skjólstæðingum?  

3. Hvaða formlegu sem og óformlegu þjónustu eru skjólstæðingar að nýta sér 

utan Múlabæjar? 

Einnig lagði rannsakandi upp með tvær tilgátur. Þær voru annars vegar að 

skjólstæðingar Múlabæjar væru almennt ánægðir með þá þjónustu sem þeim er veitt í 

Múlabæ og hins vegar að það dragi úr félagslegri einangrun hjá skjólstæðingum 

Múlabæjar að mæta í dagdvöl þar. Spurningalisti var lagður fyrir þá skjólstæðinga 

Múlabæjar sem höfðu bæði möguleika og áhuga á því að taka þátt í rannsókninni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að þátttakendur voru almennt ánægðir með 

dvöl sína í Múlabæ og þá þjónustu sem þar er veitt.  

Þátttakendur voru almennt ánægðir með bæði tómstundirnar sem og samveruna 

með öðrum notendum Múlabæjar. Er það í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem 

var framkvæmd í 16 dagdvölum í Kaupmannahöfn af Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (2015), þar sem mjög svipað hlutfall 

þátttakenda var almennt ánægt með þær tómstundir sem boðið er upp á sem og 

samveruna með öðrum notendum í dagdvölunum. Almenn ánægja ríkir meðal 

þátttakenda með dagskrána í Múlabæ en rúm 11% þátttakenda vildu þó gera breytingar 

á dagskránni. Þær tillögur sem komu fram um breytingar á dagskránni voru, að hægt 

yrði að vera lengur á daginn í Múlabæ, boðið væri upp á meiri hreyfingu sem og meiri 

þjálfun við iðju ásamt því að setja bingó inn í dagskrána. Einnig að boðið væri upp á 

fjölbreyttari tómstundir og dagskrá ásamt því að hægt væri að bjóða upp á meiri 

útiveru. Fram kom ósk um það að skjólstæðingarnir sjálfir tækju meiri virkan þátt í 
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starfinu í Múlabæ, í stað þess að vera einungis þiggjendur. Þegar þær tillögur, sem komu 

fram um breytingu á dagskránni, eru skoðaðar má sjá að tómstundirnar mættu ef til vill 

vera enn fjölbreyttari en þær eru í dag. Aldraðir eru eins misjafnir og þeir eru margir og 

hugsanlega gæti aukin fjölbreytni komið til móts við þarfir og langanir sem flestra 

skjólstæðinga. Auk þess kom fram ósk um það að skjólstæðingarnir sjálfir væru virkari 

og væru ekki einungis þiggjendur í starfinu. Skjólstæðingarnir vilja hafa meira um það að 

segja hvernig dagskipulaginu í Múlabæ er háttað. Mikilvægt er að staðið sé vörð um 

sjálfsákvörðunarrétt aldraðra og að þeir fái möguleikann á því að vera með í því að taka 

ákvarðanir um það hvernig dagskráin er uppbyggð.  

Stór hluti þátttakenda nýtti sér akstursþjónustu Múlabæjar og ríkti almenn ánægja 

með fyrirkomulag hennar. Einn þátttakandi nefndi sérstaklega að hann væri mjög 

ánægður með akstursþjónustuna og að tveir bílstjórar væru einstaklega elskulegir. Það 

sem fundið var að fyrirkomulagi akstursþjónustunnar var að ekki var möguleiki á því að 

fara fyrr heim á daginn. Ljóst er að fyrirkomulag akstursþjónustunnar í Múlabæ er gott 

þó svo að hægt væri að skoða möguleikann á því að bæta við ferðum, fyrir þá sem vilja 

geta átt möguleikann á því að fara fyrr heim á daginn.  

Þegar þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir að því hvað þeir væru mest 

óánægðir með í Múlabæ, kom fram að lítið hlutfall, eða tæp 8% þátttakenda nefndi að 

þeir væru mest óánægðir með matinn, leikfimina og að komast ekki í útiveru. Rétt tæp 

8% þátttakenda nefndu húsnæðisaðstæður sem þann þátt sem þeir væru mest 

óánægðir með í Múlabæ. Nefndu þeir að það væri þörf fyrir stærra húsnæði sem 

hentaði betur fyrir starfsemina í Múlabæ. Þörf væri fyrir fleiri baðherbergi og að til 

staðar væri lyfta sem hægt væri að treysta á að væri í lagi. Einnig kom fram að það 

mættu gjarnan vera fleiri líkamsræktartæki til staðar en eru í dag. Auk þess kom fram að 

vöntun væri á útisvæði, meðal annars til þess að hægt væri að fara í gönguferðir. Miðað 

við það sem fram hefur komið, er ljóst að bæta þarf húsnæðisaðstæður Múlabæjar til 

þess að hægt sé að koma til móts við þarfir og óskir skjólstæðinga og einnig til þess að 

hægt sé að bjóða upp á það að skjólstæðingar geti stundað útiveru óski þeir þess.  

Þátttakendur nefndu nokkur atriði sem þeir væru mest ánægðir með í Múlabæ. Má 

þar nefna samveru með öðrum, leikfimina, tómstundirnar, matinn og aðstoð við 

athafnir daglegs lífs. Nokkrir þátttakendur tiltóku ekki einn einstakan þátt heldur að þeir 
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væru mest ánægðir með allt saman. Annað sem þátttakendur sögðust vera mest 

ánægðir með í Múlabæ var handavinnan og reglusemin.  

Skjólstæðingar Múlabæjar eru ánægðir með starfsfólkið sem þar vinnur. Rúmlega 

55% svöruðu því aðspurðir, hvað skjólstæðingar væru mest ánægðir með, að það væri 

starfsfólkið. Einn þátttakandinn skrifaði að „umönnun, gleði og virðing“ væri það sem 

hann væri mest ánægður með í Múlabæ. Starfsfólkið í Múlabæ ber mikla virðingu fyrir 

skjólstæðingum Múlabæjar og veitir góða þjónustu. Aðeins einn einstaklingur var mest 

óánægður með starfsfólkið. 

Í opinni spurningu, þar sem þátttakendur gátu komið því á framfæri sem þeir vildu, 

völdu fimm þátttakendur að nefna hversu þakklátir og ánægðir þeir væru með 

starfsfólkið í Múlabæ. Þjónustan væri góð og að starfsmenn væru elskulegir í framkomu 

við skjólstæðinga. Þátttakandi undirstrikaði aftur að starfsfólkið sýndi sér virðingu, væri 

glaðlegt og aðstoði hann við það sem hann þyrfti hjálp við. Hvort heldur sem það væri 

hjálp við líkamlega eða andlega umönnun. Einn þátttakandinn talaði um hversu 

undrandi og hissa hann væri á því hversu frábæra þjónustu hann fengi frá starfsfólki 

Múlabæjar og hefði það verið alveg frá því hann byrjaði að mæta í Múlabæ. Einnig sagði 

hann að starfsfólkið væri alltaf brosmilt og með elskulega framkomu, ásamt því að hver 

sem er fari í hvaða verkefni sem er, algjörlega óháð því hvaða stöðu viðkomandi 

starfsmaður gegnir. Sami þátttakandi sagði einnig þessi orð um starfsfólkið í Múlabæ: 

„Þetta er svo ótrúlegt að eina niðurstaðan sem ég hef ímyndað mér er að aðeins veljist 

einstakt fólk í þessi störf. Mannvinir og einstaklega góðar manneskjur með ótrúlega 

þjónustulund“.  

Ljóst er að skjólstæðingar Múlabæjar eru almennt ánægðir með þá þætti sem snúa 

að þjónustu í Múlabæ, þó svo að tillögur hafi komið af hugsanlegum breytingum, en 

alltaf má gott bæta og er þar Múlabær engin undantekning. Af svörum þátttakenda að 

dæma, sinnir starfsfólkið í Múlabæ starfi sínu af alúð, kemur fram við skjólstæðinga sína 

af virðingu og veitir þeim góða þjónustu. Að mati höfundar er virðingin gríðarlega 

mikilvægur þáttur í starfi með öldruðum. Að öldruðum sé sýnd virðing og komið sé fram 

við þá af alúð. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar í Múlabæ styðja fyrri tilgátuna sem lagt var upp með, 

skjólstæðingar Múlabæjar eru almennt ánægðir með þá þjónustu sem þeim er veitt í 

Múlabæ. 

Félagsleg einangrun er stór áhættuþáttur meðal aldraðra einstaklinga þar sem talið 

er að um 43% aldraðra séu félagslega einangraðir. Sýnt hefur verið fram á það að tengsl 

séu á milli heilsu og félagslegrar einangrunar hjá öldruðum einstaklingum. Félagsleg 

einangrun getur, til dæmis, aukið líkurnar á því að aldraðir fái heilabilun, þurfi að 

leggjast endurtekið inn á sjúkrahús, getur valdið því að aldraðir detti oftar og getur 

hættan á dauðsföllum aukist (Nicholson, 2012). Eitt af markmiðum dagdvala, er að 

draga úr félagslegri einangrun hjá skjólstæðingum (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

2017). Í rannsókninni í Múlabæ kom fram að rúm 57% þátttakenda sögðust hafa fundið 

fyrir félagslegri einangrun áður en þeir fóru að mæta í Múlabæ. Mjög stórt hlutfall, eða 

tæp 94% þeirra þátttakenda sem fundu fyrir félagslegri einangrun áður en þeir fóru að 

mæta í Múlabæ, sögðu að félagslega einangrunin hjá þeim hefði minnkað eftir að þeir 

byrjuðu í Múlabæ. Er það í samræmi við eigindlega rannsókn sem framkvæmd var í 

Bandaríkjunum, af Dabelko-Schoeny og King (2010), sem hafði það markmið að varpa 

ljósi á hvaða áhrif það hefði á aldraða og umönnunaraðila þeirra, þegar aldraðir mættu í 

dagdvöl. Í þeirri rannsókn kom einnig fram að þátttakendur hennar fundu fyrir 

minnkandi félagslegri einangrun eftir að þeir fóru að mæta í dagdvöl. Ljóst er, 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar að Múlabær uppfyllir það markmið sem 

dagdvalir hafa að draga úr félagslegri einangrun skjólstæðinga sinna.  

Í rannsókninni í Múlabæ kom fram að stór hluti eða tæp 80% þátttakenda voru 

annað hvort mjög eða frekar sammála því að lífsgæði þeirra hefðu aukist eftir að þeir 

byrjuðu að mæta í Múlabæ. Í rannsókn sem framkvæmd var í 16 dagdvölum í 

Kaupmannahöfn árið 2015 kom fram að 82% þátttakenda voru sammála því að lífsgæði 

þeirra hefðu aukist eftir að þeir fóru að mæta í dagdvöl (Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, 2015). Miðað við þessar niðurstöður 

sést að hlutfall þeirra sem telja að lífsgæði sín hafi aukist eftir að þeir fóru að mæta í 

dagdvöl er mjög svipað í þessum tveimur rannsóknum.  

Ef mikilvægi félagslegrar virkni hjá öldruðum er skoðuð þá hafa, samkvæmt Flatt og 

Hughes (2013), rannsóknir á félagslegri virkni sýnt það að séu einstaklingar virkir og í 
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samskiptum við aðra einstaklinga þá geti það dregið úr áhættu á ótímabærum dauða. 

Auk þess getur félagsleg virkni haft fyrirbyggjandi áhrif gegn þunglyndi, stressi, 

einmanaleika, vitsmunalegri skerðingu og heilabilun. Einnig getur félagsleg virkni varnað 

því að einstaklingar séu lagðir inn á sjúkrahús. Þessar niðurstöður gefa til kynna að það 

sé tenging á milli félagslegrar virkni og heilsu aldraðra. Ætla má að sú félagslega virkni 

sem fram fer í Múlabæ gegni fyrirbyggjandi hlutverki í lífi skjólstæðinga. Þar býður 

dagskráin upp á fjölbreyttar tómstundir sem stuðla að félagslegri virkni og félagslegum 

samskiptum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur rannsóknarinnar eru 

almennt ánægðir með þá félagslegu virkni sem fram fer í Múlabæ og einnig sést að hjá 

um helmingi þátttakenda hafa félagsleg samskipti aukist. Þar sem félagsleg virkni getur 

dregið úr áhættu á því að aldraðir einstaklingar þurfi að leggjast inn á sjúkrahús, 

samkvæmt Flatt og Hughes (2013), má ætla að starfsemi dagdvala og sú félagslega virkni 

sem þar fer fram, geti einnig dregið úr kostnaði fyrir þjóðfélagið.  

Hlutverkakenningin kveður á um að hver og einn einstaklingur hefur ákveðin 

hlutverk í samfélaginu. Þessi hlutverk geta verið margvísleg (Whitbourne og 

Whitbourne, 2011). Eftir því sem einstaklingurinn eldist fer hlutverkum hans í 

samfélaginu að fækka og erfiðara verður fyrir hann að fá ný hlutverk. Eitt versta hlutverk 

til að missa er að vera hluti af atvinnulífinu (Kart, 1997). Þetta hlutverk mótar mikið 

daglega virkni einstaklingsins, stöðu hans og félagshóp hans. Þegar kemur að 

starfslokum hjá einstaklingum þá geta því fylgt vandkvæði, eins og til dæmis einangrun 

(Whitbourne og Whitbourne, 2011). Í rannsókninni í Múlabæ kom fram að rúmlega 

helmingur þátttakenda í rannsókninni fundu fyrir félagslegri einangrun áður en þeir 

byrjuðu að mæta í Múlabæ en það er í samræmi við það sem segir í 

hlutverkakenningunni, að starfslokum og þeim breytingum sem fylgja breyttu hlutverki, 

geti fylgt einangrun. Þeir einstaklingar sem mæta í Múlabæ hafa með því fengið nýtt 

hlutverk og kom í ljós í rannsókninni að það dró úr félagslegri einangrun þátttakenda 

eftir að þeir byrjuðu að mæta í Múlabæ. 

Samkvæmt athafnakenningunni, er félagsleg virkni mjög mikilvæg, á hvaða 

aldursskeiði sem er. Andleg, líkamleg og félagsleg virkni, stuðlar að betra jafnvægi 

einstaklinga. Hækkandi aldur einstaklinga getur haft það í för með sér að einstaklingar 

missa hlutverk og geta ekki lengur verið þátttakendur í athöfnum sem þeir voru áður 
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virkir þátttakendur í. Samkvæmt athafnakenningunni er mjög mikilvægt að aldraðir finni 

sér nýjar athafnir í stað þeirra sem þeir geta ekki lengur stundað. Ef aldraðir 

einstaklingar eru félagslega virkir, þá getur það orðið til þess að þeir fái jákvæða 

félagslega aðlögun, aukið sjálfsálit og aukna lífshamingju. (Hillier og Barrow, 2011; Kart, 

1997). Með því að mæta í dagdvöl í Múlabæ eru skjólstæðingarnir einnig að stunda 

nýjar athafnir. Múlabær gefur skjólstæðingum sínum möguleika á að vera virkir með því 

að stunda hinar ýmsu tómstundir. Einnig fá þeir þjálfun, bæði í líkamsræktartækjum 

sem og í stólaleikfimi og þar fer einnig fram fjölbreytt starf á vinnustofu. Auk þess gefur 

dvölin í Múlabæ skjólstæðingum möguleika á samskiptum við aðra skjólstæðinga 

Múlabæjar og töldu tæplega helmingur þátttakenda að félagsleg samskipti þeirra hefðu 

aukist eftir að þeir fóru að mæta í Múlabæ. Ljóst er að Múlabær gegnir ríku hlutverki í 

því að viðhalda virkni skjólstæðinga sinna með þeirri þjónustu sem boðið er upp á þar. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar í Múlabæ eru skoðaðar má sjá að þær styðja 

seinni tilgátu rannsakanda, það dregur úr félagslegri einangrun hjá skjólstæðingum 

Múlabæjar að mæta í dagdvöl.  

Niðurstöður rannsóknarinnar í Múlabæ sýndu að þátttakendurnir voru að fá 

formlega þjónustu í formi heimahjúkrunar, heimaþjónustu, heimsends matar eða 

annarrar þjónustu. Þátttakendur nefndu félagsþjónustu og sjúkraþjálfun sem aðra 

formlega þjónustu sem þeir hljóta. Einnig sýndu niðurstöðurnar að þátttakendur voru að 

fá óformlega þjónustu í formi aðstoðar við athafnir daglegs lífs. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar fengu mun fleiri þátttakendur óformlega þjónustu í formi aðstoðar við 

athafnir daglegs lífs frá börnum, ættingjum, vinum, kunningjum eða nágrönnum, ásamt 

því að þeir fengu óformlega þjónustu, að meðaltali, oftar en formlega þjónustu. Er þetta 

í samræmi við niðurstöður íslenskra rannsókna (Sigurdardottir og Kåreholt, 2014; 

Sólborg Sumarliðadóttir og Kristín Björnsdóttur, 2011). Þær niðurstöður segja að 

aldraðir fái, í flestum tilfellum, mesta þjónustu frá ættingjum sínum í formi óformlegrar 

þjónustu. Í rannsókninni í Múlabæ vildu tveir þátttakendur koma því á framfæri hvernig 

þeirra óformlegu þjónustu væri háttað. Þar nefndi annar þeirra að börnin hans veittu 

honum góða aðstoð á meðan hinn nefndi að ættingjar hans væru að aðstoða hann, 

meðal annars með þrifum. Ljóst er samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar að 

aðstandendur eru að þjónusta og aðstoða stórt hlutfall þátttakenda í miklum mæli, utan 
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þess tíma sem þeir eru í Múlabæ. Að mati höfundar má því ætla að Múlabær gegni ekki 

einungis því hlutverki að vera mikilvægt stuðningsúrræði fyrir skjólstæðinga Múlabæjar 

heldur einnig fyrir aðstandendur þeirra. 

Árið 2016 voru einstaklingar, 67 ára og eldri, um 11,9% af heildarfjölda Íslendinga. 

Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands sýnir að um það bil tvöföldun muni verða á hlutfalli 

einstaklinga, 67 ára og eldri, árið 2066 (Hagstofa Íslands, 2016). Þegar þessi aukning er 

skoðuð er ljóst að öldruðum mun fjölga mikið í nánustu framtíð. Af því er hægt að draga 

þá ályktun að þeim öldruðu einstaklingum sem þurfa á þjónustu að halda í framtíðinni 

fjölgi einnig. Samkvæmt Sixsmith og Sixsmith (2008) er það talið kostnaðarsamt þegar 

aldraðir einstaklingar flytja úr sjálfstæðri búsetu á hjúkrunarheimili. Þegar horft er til 

framtíðar, þegar bæði hlutfall og fjöldi aldraðra kemur til með að aukast, er það talið 

hagkvæm lausn að hjálpa öldruðum, með góðum stuðningi og þjónustu, svo þeir geti 

búið áfram á eigin heimilum. En sú lausn er ekki einungis hagkvæm fyrir þjóðfélagið 

heldur einnig fyrir öldruðu einstaklingana sjálfa (Sixsmith og Sixsmith 2008). Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á það að flestir aldraðir vilja búa heima hjá sér, á sínum eigin 

heimilum eins lengi og þeir mögulega geta. Þeir vilja ráða sér sjálfir og halda sjálfstæði 

sínu (Fänge, Oswald, og Clemson, 2012; Grimmer, Kay, Foot, og Pastakia, 2015; 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a; Tinker, 1997). En aldraðir verða einnig að geta gengið 

að því vísu, að þegar þess gerist þörf, þá fái þeir viðeigandi þjónustu og aðstoð sem 

miðar að því að gera þeim kleift að búa á eigin heimilum sem lengst. (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006a). Nauðsynlegt er að hlusta á raddir aldraðra. Gefa þeim kost á því 

að búa sem lengst á þeirra eigin heimili og gera þeim kleift að halda sjálfstæði sínu. Til 

þess verður þjóðfélagið að koma til móts við eldri borgara þessa lands og að aðgangur 

að nauðsynlegri þjónustu sem gerir þeim kleift að búa sem lengst heima, sé greiður. Þar 

er hlutverk dagdvala stórt að mati höfundar. Greitt aðgengi þarf að vera að dagdvölum 

svo þeir öldruðu einstaklingar sem þurfa á slíkri þjónustu að halda, geti fengið hana 

þegar þörf er á. Langir biðlistar að slíkri þjónustu gætu haft þær afleiðingar að aldraðir 

geti hugsanlega ekki búið sjálfstætt heima hjá sér vegna skorts á þjónustu.  

Dagdvalir gegna veigamiklu hlutverki í því að gera öldruðum einstaklingum kleift að 

búa á eigin heimilum sem lengst (Reykjavíkurborg, 2017). Þar er Múlabær engin 
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undantekning og ljóst er, samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, að almenn ánægja 

ríkir meðal skjólstæðinga Múlabæjar með dagdvölina og þjónustuna sem þar er veit.  
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9 Lokaorð 

Þar sem dagdvalir eru mikilvægur þáttur í þjónustu við aldraða, má ætla að þörf sé fyrir 

fleiri slík úrræði til þess að hægt sé að framfylgja þeirri stefnu sem er að finna í lögum 

um málefni aldraðra, nr. 125/1999, en þar segir að það sé stefna stjórnvalda að aldraðir 

geti búið á eigin heimilum sem lengst.  

Langur biðlisti er í dagdvölina í Múlabæ en biðtími er um eitt ár. Þegar rannsóknin 

fór fram voru um 90 einstaklingar á biðlista (Þórunn Bjarney Garðarsdóttir munnleg 

heimild, 30. október 2017). Ljóst er að þörfin er mikil og við henni þarf að bregðast. 

Dagdvalir eins og Múlabær, er mikilvægur þáttur í því að gera öldruðum kleift að búa í 

eigin húsnæði eins lengi og hægt er. Ætla mætti að fjölga þyrfti plássum í núverandi 

dagdvölum og huga að fjölgun dagdvala. 

Niðurstöður rannsóknarinnar í Múlabæ sýndu að almenn ánægja er með starfið hjá 

skjólstæðingum dagdvalarinnar og sögðu tæplega 80% þátttakenda að lífsgæði þeirra 

hefðu aukist eftir að þeir byrjuðu í dagdvölinni í Múlabæ. Fróðlegt væri að skoða hvernig 

starfinu er háttað í öðrum dagdvölum og skoða það með tilliti til viðhorfs skjólstæðinga 

til stofnananna. Verði fleiri sambærilegar rannsóknir gerðar á öðrum dagdvölum væri 

komin grundvöllur fyrir því að hægt væri að styrkja enn fremur réttmæti þess að þörf sé 

fyrir því að bjóða upp á fleiri stuðningsúrræði í formi dagdvala. 

Að mati höfundar væri einnig mjög áhugavert að gera eigindlega rannsókn í Múlabæ 

þar sem hægt væri að rannsaka en frekar upplifun skjólstæðinga af Múlabæ og starfinu 

þar. Slík rannsókn gæti bætt við þá þekkingu sem varð til við gerð þessarar rannsóknar 

og hægt væri að afla enn meiri upplýsinga um viðhorf skjólstæðinga til dagdvalarinnar í 

Múlabæ. 

 

 

 ___________________________________________ 

 Hrafnhildur Björg Gunnlaugsdóttir 
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Viðauki 1 

Rannsókn á viðhorfi skjólstæðinga til dagdvalar í 

Múlabæ  

1. Á hvaða aldri ert þú?  

66 ára eða yngri  

  

67-85 ára  
  

86 ára eða eldri  

 

2. Kyn: 

Karl  

  

Kona  
 

3. Hvað kemur þú mörgum sinnum í viku í Múlabæ?  

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Einu sinni í viku  

  
Tvisvar sinnum í viku  

  
Þrisvar sinnum í viku  

  
Fjórum sinnum í viku  

  

Fimm sinnum í viku  
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4. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með dvöl þína í Múlabæ? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Mjög ánægð/ur  
  

Frekar ánægð/ur  
  

Hvorki né  
  

Frekar óánægð/ur  

  
Mjög óánægð/ur  

 

5. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með þá þjónustu sem boðið er 

upp á í Múlabæ? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Mjög ánægð/ur  

  

Frekar ánægð/ur  
  

Hvorki né  
  

Frekar óánægð/ur  
  

Mjög óánægð/ur  
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6. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með þær tómstundir sem 

boðið er upp á í Múlabæ? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Mjög ánægð/ur  

  
Frekar ánægð/ur  

  

Hvorki né  
  

Frekar óánægð/ur  
  

Mjög óánægð/ur  

 

7. Hvað er það sem þú ert mest ánægð/ur með í Múlabæ?  

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Tómstundirnar  

  

Starfsfólkið  
  

Maturinn  
  

Samvera með öðrum  
  

Aðstoð við athafnir daglegs   

lífs  
  

Leikfimin  
  

Annað   
 
______________________ 
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8. Ef eitthvað, hvað er það sem þú ert mest óánægð/ur með í Múlabæ?  

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Tómstundirnar  
  

Starfsfólkið  
  

Maturinn  
  

Samvera með öðrum  

  
Aðstoð við athafnir daglegs   

lífs  
  

Leikfimin  
  

Er ekki óánægð/ur með   

neitt  
  

Húsnæðisaðstæður  
  

Annað   
 
______________________ 

 

 

9. Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með samveruna með öðrum 

notendum Múlabæjar? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Mjög ánægð/ur  
  

Frekar ánægð/ur  
  

Hvorki né  

  
Frekar óánægð/ur  

  
Mjög óánægð/ur  
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10.  Hefur þú samskipti við aðra notendur Múlabæjar utan þess tíma sem 

þú ert í dagdvöl? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Já  

  
Nei  

 

11.  Félagsleg samskipti mín hafa aukist eftir að ég byrjaði að mæta í 

Múlabæ 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Mjög sammála  
  

Frekar sammála  
  

Hvorki né  

  
Frekar ósammála  

  
Mjög ósammála  

 

12.  Lífsgæði mín hafa aukist eftir að ég byrjaði að mæta í Múlabæ 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Mjög sammála  
  

Frekar sammála  

  
Hvorki né  

  
Frekar ósammála  

  
Mjög ósammála  
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13.  Myndir þú vilja hafa dagskrána í Múlabæ öðruvísi? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika.  

Já  
  

Nei  
 

14.  Ef já, hvernig myndirðu vilja hafa dagskrána öðruvísi? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

15.  Nýtir þú þér akstursþjónustu, á vegum Múlabæjar, til og frá Múlabæ? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Já  

  

Nei  
 

16.  Ef já, ertu ánægð/ánægður með fyrirkomulag akstursþjónustunnar? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Já  

  
Nei  

 

17.  Ef þú ert óánægð/ur með fyrirkomulag akstursþjónustunnar, hvað 

myndir þú vilja hafa öðruvísi? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
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18.  Færð þú aðstoð við athafnir daglegs lífs frá börnum, ættingjum, 

vinum, kunningjum eða nágrönnum? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Já  

  
Nei  

 

19.  Ef já, hversu oft færðu að meðaltali aðstoð frá börnum, ættingjum, 

vinum, kunningjum eða nágrönnum? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

1 sinni í mánuði eða   
sjaldnar  

  
2-3 sinnum í mánuði  

  
1 sinni í viku  

  

2-4 sinnum í viku  
  

4-7 sinnum í viku  
  

8 sinnum eða oftar í viku   

hverri  
 

20.  Hver er hjúskaparstaða þín?  

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Einhleyp/einhleypur  
  

Í sambúð  

  
Gift/giftur  

  
Ekkill/ekkja  

  
Annað___________________________________________  
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21.  Í hvernig húsnæði býrðu? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Eigin húsnæði  
  

Leiguhúsnæði  
  

Í þjónustuíbúð  
  
Annað___________________________________________ 

 

22. Fannst þú fyrir félagslegri einangrun áður en þú byrjaðir að mæta í 

Múlabæ? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Já  
  

Nei  
 

23.  Ef já, finnst þér félagslega einangrunin hafa minnkað eftir að þú fórst 

að mæta í Múlabæ? 

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika. 

Já  

  
Nei  
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24.  Hversu oft nýtir þú þér eftirfarandi þjónustu?  

Vinsamlegast merkið aðeins við einn svarmöguleika í hverjum lið 

spurningarinnar. 

 

Aldrei 

1 sinni í 
viku 
eða 

sjaldnar 

2 til 3 
sinnum 
í viku 

4 til 5 
sinnum 
í viku 

6 til 7 
sinnum 
í viku 

8 
sinnum 
í viku 
eða 

oftar 
Heimahjúkrun            

            

Heimaþjónusta            
            

Heimsendur             
matur            
            
Liðveisla            

            
Annað________            

 

____________________________________________________ 

 

25.  Að lokum, er eitthvað sem þig langar að koma á framfæri? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
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Viðauki 2 

 

Kynningarbréf 

Ágæti þátttakandi,  

Undirritaðri langar að byrja á því að þakka þér fyrir þátttöku þína í rannsóknarverkefni þessu 

sem er hluti af meistaranámi mínu í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi minn er Sigurveig H. Sigurðardóttir og er mögulegt að hafa samband við hana 

með tölvupósti á netfangið sighsig@hi.is ef einhverjar spurningar vakna. 

 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á viðhorf skjólstæðinga Múlabæjar til 

þjónustunnar sem þar er veitt. Leitast verður við að kanna hvert viðhorf þátttakenda er til 

dagdvalarinnar, hvað það er sem þátttakendur eru ánægðir með og hvort það sé eitthvað sem 

þeir séu óánægðir með. Skoðað verður hvort dvölin í Múlabæ hafi, að mati þátttakenda, dregið 

úr félagslegri einangrun. Einnig verður kannað hvaða formlegu sem og óformlegu þjónustu 

þátttakendur í rannsókninni hljóta utan Múlabæjar.  

 

Notast verður við megindlega rannsóknaraðferð. Rannsóknin fer fram í Múlabæ og hefur 

rannsakandi útbúið spurningalista sem inniheldur 25 spurningar. Spurningalistinn verður 

lagður fyrir alla þá skjólstæðinga Múlabæjar sem hafa áhuga á þátttöku í rannsókninni. 

Þátttakendum er frjálst að hætta við þátttöku hvenær sem er eða hafna þátttöku án allra 

útskýringa. Ekki er nauðsynlegt að svara öllum spurningum spurningalistans, óháð hver 

ástæða þess kann að vera. Spurningalistarnir eru fylltir út nafnlaust svo ekki verði hægt að 

rekja svarblöð til einstakra þátttakenda. Að rannsókn og úrvinnslu gagna lokinni verður 

spurningalistum eytt. 

 

Rannsókn þessi hefur verið tilkynnt til persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

 

Með fyrir fram þökk fyrir þátttökuna 

Hrafnhildur Björg Gunnlaugsdóttir 

Meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands 

Hægt er að hafa samband við rannsakanda í síma 697 3784 eða í netfangið hbg32@hi.is 


