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Útdráttur 

Allir hafa mismunandi félagslegar þarfir. Mörgum líður vel að vera einir og með sjálfum 

sér og finna sjaldnast til einmanaleika, á meðan aðrir finna fyrir meiri þörf fyrir 

félagslegum tengslum. Flestir þurfa einhver félagsleg tengsl eða hafa þörf fyrir að 

umgangast aðrar manneskjur til að viðhalda góðri geðheilsu. Sá aldurshópur sem telst til 

elsta hóps fjölskyldunnar fer stækkandi í samfélaginu. Hans er lítið getið í umræðu 

samfélagsins um fjölskylduna, enda má segja að þessi hópur sé ekki mjög kröfuharður. 

Nauðsynlegt er hins vegar að huga betur að þessum aldurshóp, bæta aðbúnað þeirra sem 

eru orðnir veikir og háðir umönnun annarra einstaklinga.  Í samfélagslegri umræðu 

undanfarið hefur lítið verið fjallað um líðan aldraðra, þeirra sem komnir eru inn á 

öldrunarstofnanir. Margir hverjir upplifa einmanaleika og lítil vitneskja er um hvað gerist 

í raun þegar aldraðir einstaklingar flytja á öldrunarstofnanir.  Aðstoð við aldraða og 

öldrunarþjónusta hafa tekið miklum breytingum á þessari öld, og einkum síðustu 

áratugina. Þá hefur staða eldra fólks breyst verulega innan fjölskyldunnar og er ekki lengur 

um að ræða þessa samheldnu einingu sem áður var ríkjandi í íslensku samfélagi. 

Aðskilnaður kynslóðanna er því orðinn staðreynd í samfélagi nútímans. Lítið sem ekkert 

hefur verið fjallað um þau áhrif sem samskipti milli ættingja og aldraðra hafa á líðan þeirra 

á öldrunarstofnunum, eða áhrif sem önnur heimsóknaúrræði hafa á líðan þeirra. 

Rannsóknir, sem gerðar hafa verið um áhrif heimsókna til aldraðra, hafa flestar snúist um 

aldraða sem enn búa í heimahúsum en ekki um þá sem búa á öldrunarstofnunum. Í 

ritgerðinni verður leitast eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða áhrif hafa 

samskipti milli ættingja og/eða annarra heimsóknarúrræða á líðan aldraðra á 

öldrunarstofnunum?  

 Gögn sem notuð voru við gerð ritgerðarinnar voru ýmis gagnasöfn eins og 

ProQuest, Hagstofa Íslands, gögn frá ráðuneytum, Google, lög og reglugerðir, fræðilegar 

bækur og aðrir vefir.    

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að áhrif samskipta milli ættingja eða annarra 

heimsóknarúrræða og aldraðra á öldrunarheimilum minnka líkur á einangrun þeirra og 

bæta líðan þeirra. Heimsóknir frá ættingjum stytta daginn, veita styrk og efla 
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fjölskyldutengslin. Stuðningur fjölskyldunnar er því mikilvægur þegar aldurinn færist yfir 

og samskipti aðstandenda hafa góð sálræn áhrif á líðan aldraðra.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég 

vil þakka leiðbeinanda mínum, Valgerði Halldórsdóttur, fyrir jákvæðar viðtökur á þessu 

umfjöllunarefni og góða leiðsögn. Ég vil þakka vinum mínum og íbúum Seljahlíðar fyrir 

hugmyndina að ritgerðarefninu. Ef það hefði ekki verið fyrir starfsreynslu mína við 

umönnun aldraðra í Seljahlíð og vegna samskipta minna við íbúa Seljahlíðar, hefði ég ekki 

skrifað þessa ritgerð.  Ég vil þakka mömmu minni og ömmu fyrir veitta aðstoð á meðan á 

námi mínu stóð.  
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1 Inngangur  

Fyrir um það bil tvö þúsund árum skrifaði rómverski heimspekingurinn Marcus Tullius 

Cíceró um ellina: „Að þessu sinni hef ég kosið að rita þér nokkur orð um ellina og senda 

þér, því að feginn vildi ég létt mér og þér þá byrði sem hún leggur okkur báðum á herðar“ 

(Þórir S. Guðbergsson, 2000). Með þessum orðum andmælir Cíceró þeirri skoðun að ellin 

dragi úr þreki okkar, svipti okkur lífsnautn og hefti lífsgleði okkar. Cíceró tekst á  við 

umfangsmiklar spurningar um hvernig lífinu skuli háttað þannig að ellin verði okkur jafn 

dýrmæt og önnur æviskeið (Þórir S. Guðbergsson, 2000).   

Þegar við eldumst verðum við ólíkari einstaklingar en hinir yngri meðal annars vegna 

fjölbreyttrar og litríkrar lífsreynslu, sem mótar okkur á mismunandi hátt. Það má segja að 

ellin hafi mörg andlit, eins og öll æviskeið mannsins. Börn alast upp við ólíkar aðstæður, 

unglingar rata misvel í gegnum umbrotatíma, ungir og fullorðnir eru mishraustir og líðan 

þeirra ólík. Þeir sem hafa lifað lengi eiga þó eitt sameiginlegt, langa reynslu og mikla 

þekkingu (Þórir S. Guðbergsson, 2000).  

Hér á Íslandi eigum við bæði gamalt fólk með mikla visku og þekkingu án sértækrar 

fræðilegrar og hefðbundinnar menntunar og aldraða með langa reynslu og mikla 

fræðilega menntun. Þegar þessum auði er safnað saman og hann vel nýttur, renna upp 

vænlegir tímar (Þórir S. Guðbergsson, 2000.).  Árið 2015 voru haldin tvö málþing um 

farsæla öldrun hérlendis, með það markmið að fá viðhorf aldraðra til sinnar eigin 

framtíðar. Niðurstöðurnar sýndu að væntingar samfélagsins til aldraðra voru óljósar og 

ómarkvissar. Þeir áttu helst ekki að vera sýnilegir en áttu samt að skila sínu. Upplifun 

þátttakenda var einnig sú að samfélagið líti á aldraða sem einsleitan hóp 

(Þekkingarmiðlun, 2017).  Árið 2017 var haldið málþing um farsæla öldrun á Ísafirði árið 

en þar var markmiðið einnig að fá viðhorf aldraðra til sinnar eigin framtíðar. Þar komu 

fram svipuð viðhorf og á málþingunum árið 2015, margir voru á þeirri skoðun að 

væntingar samfélagsins til aldraðra væru alls ekki miklar,  jafnvel óljósar og að þeir væru 

ekki metnir að verðleikum í samfélaginu.  

Á þeim tíma sem höfundur hefur starfað við umönnun aldraðra hefur hann öðlast nýja 

sýn um svo margt sem hann vissi ekki að hann myndi hafa áhuga á. Höfundur er þakklátur 

fyrir starf sitt og finnst mikill heiður að fá að starfa við umönnun aldraðra.   Í starfinu hefur 

hann fengið að kynnast einstökum manneskjum sem hafa  kennt honum að viðhalda alltaf 
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samskiptum  við ættingja sína. Sérstaklega þegar þeir nánustu eru komnir á efri árin, þá 

þurfa þeir mest á samskiptunum að halda. Það er óhætt að segja að í okkar 

nútímaþjóðfélagi, þar sem allir hafa mikið að gera, verði oft lítill tími eftir til að sinna 

öldruðum ættingjum, þó að fólk sé allt af vilja gert. Það er því óhjákvæmilegt að mestu 

samskiptin verði við þá sem starfa  innan veggja öldrunarstofnanna.   

Í þessari ritgerð verður til umfjöllunar líðan aldraðra á öldrunarstofnunum varðandi 

heimsóknir ættingja eða áhrif annarra úrræða.  Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvaða áhrif hafa samskipti milli ættingja eða annarra 

heimsóknarrúrræða á líðan aldraðra á öldrunarstofnunum? 
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2  Hugtök og skilgreiningar    

Reynslan í lífinu mótar einstaklinginn, og hver og einn hefur sína sögu að segja. Aldraðir 

eru ekki einsleitur hópur og þarfir þeirra því ólíkar. Viðhorf einstaklinga til þess að eldast 

eru einstaklingsbundin, það er því engin ein skilgreining til á hvaða aldursári fólk telst 

gamalt.  Í augum sumra barna er fólk yfir tvítugt talið gamalt en sumir einstaklingar yfir 

sjötugt líta á sig sem unglinga og geta ekki hugsað sér að kalla sjálfa sig aldraða. Hér verður 

skilgreint hvað orðið öldrun merkir, janframt hvað felst í öldrunarþjónustu og farið verður 

yfir hvert markmið með þjónustunni sé. Einnig verður farið í stuttu máli í gegnum þróun 

öldrunarþjónustunnar hér á landi.  

1.1 Hvað er öldrun?  

Orðið öldrun heyrðist fyrst um árið 1970 (Jón Björnsson, 1996). Segja má að orðið sé 

fremur nýtt í  íslenskri tungu.   Áður hafði ekki verið þörf fyrir hugtakið  í umræðunni (Jón 

Björnsson, 1996).  Ástæða þess er eflaust sú að fram að þeim tíma bjuggu aldraðir 

einstaklingar inn á heimilum ættingja/barna sinna og voru hluti af fjölskyldunni. Upp úr 

seinni heimsstyrjöldinni og í kjölfar aukinnar iðnvæðingar og með atvinnuþátttöku kvenna 

utan heimilis, breyttist mynstrið. Eldra fólk fór að verða meira fyrir inni á heimilunum. 

Upp úr því var farið að skilgreina þennan aldurshóp sérstaklega. Einstaklingur telst 

samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 aldraður þegar hann nær 67 ára aldri 

og á hann þá rétt á ellilífeyri. Samkvæmt 1.gr, 1.kafla laga um málefni aldraðra stendur 

eftirfarandi:  

„Markmið þessara laga er að aldraðir eigi völ á þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að 

halda og að hún sé veitt á því þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða“ (Lög 

um málefni aldaðra nr. 125/1999).  

1.1.1 Líffræðilegur aldur  

Erfðir setja ævilengd mannkyns hámark. Lífsskilyrðin, lífsmátinn og heppni ráða því hversu 

löng ævi hvers og eins einstaklings verður og hversu nálægt þeir komast þessum 

hámarksmörkum. Þegar fjallað er um líffræðilegan aldur, er átt við það hvernig tíminn 

færist yfir líkamann og líffærin eða réttara sagt, öldrun líffæra og líkama. Hversu nálægt 

eða fjarri einstaklingurinn er ævilokunum (Ásdís Skúladóttir, 1984). 
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1.1.2 Félagslegur aldur 

Félagsleg öldrun eru þær breytingar sem verða á stöðu okkar sem einstaklingar í 

samfélaginu, aldur manns í samhengi við hið félagslega umhverfi (Ásdís Skúladóttir, 

1984). Hvert nýtt hlutverk og hver ný staða, gerir tilkall til okkar sem einstaklinga og 

hvernig við tökum þessum miklum breytingum fer algjörlega eftir persónugerð og 

félagslegum möguleika okkar (Ásdís Skúladóttir, 1984). Það er almennt mikill vilji hjá 

Íslendingum að vera eins lengi og hægt er á vinnumarkaði og helst vinna eftir að 

hefðbundnum eftirlaunaaldri er náð (Stefán Ólafsson, 2010).  Atvinnuþátttaka aldraðra á 

Íslandi er þó nokkuð hærri hérlendis miðað við önnur Evrópulönd. Hér má segja að ekki 

sé gert ráð fyrir því að einstaklingar fari fyrr á eftirlaun nema með örfáum 

undantekningum (Stefán Ólafsson, 2010). Það er mikil þörf á viðhorfsbreytingum 

gagnvart atvinnuþátttöku aldraðra. Stjórnendur í atvinnulífinu þurfa að einblína á kosti 

þess að hafa eldra fólk í vinnu og þörf er á að vinna gegn aldursmismunun (Efnahags- og 

félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna, 2002). 

1.1.3 Sálfélagslegur  aldur  

Sálfræðilegur aldur snýst um skynjun einstaklingsins á tíma og aldri sínum, hvar hann 

staðsetur sjálfan sig á æviferlinu (Jón Björnsson, 1996). Einstaklingar geta verið ungir í 

aldri en liðið eins og gamalmenni vegna þátta eins og óhamingju og mikilla líkamlegra 

verkja (Jón Björnsson, 1996). Lífsár okkar segja í raun og veru allt, hversu gömul við erum. 

Sumt fólk verður aldrei gamalt, þrátt fyrir háan aldur í árum talið (Ásdís Skúladóttir, 1984).   

1.2 Aldurshyggja  

Aldurshyggja er hugmyndafræði samfélagsins um sérkenni og ólíka stöðu aldurshóps, t.d. 

sérstaða aldraðra. Hugmyndafræðin tengist mismunun samfélagsins gagnvart 

einstaklingum á grundvelli aldurs. Þá eru flestar hugmyndir neikvæðar, staðlaðar 

hugmyndir um gamalt fólk.  

Aldursfordómar eða aldurstengd mismunun byggist einnig á ákveðnum neikvæðum 

viðhorfum og gildum, sem notuð eru til að réttlæta mismunun og lítillækka fólk eftir aldri. 

Sú alhæfing sem algengust er, þegar um aldraða er að ræða, er að gamalt fólk sé eingöngu 

vegna aldurs vanhæft til þess að taka ákvarðanir um ýmsa grunnþætti í eigin lífi, svo sem 

eigin búsetu eða fjármál (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 
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 Aðalvandamál aldursmismununar er hins vegar hvernig komið er fram við eldra 

fólk. Í sumum samfélögum heimsins, þar sem stórfjölskyldan þrífst, er litið jákvæðum 

augum á eldra fólk. Þar ríkir mikil samþætting og borin er mikil virðing fyrir eldra fólki, það 

er talið  viturt, frjótt og  að það eigi að kenna hinum ungu. Í vestrænum löndum, þar sem 

aðaláherslan er lögð á einstaklingshyggju, er ekki litið á aldraða sömu augum og í þeim 

samfélögum þar sem stórfjölskyldan þrífst.  Í vestrænum samfélögum eru eiginleikar 

ungdómsins metnir mikils og gamalt fólk er ekki mikils metið og margar neikvæðar 

staðalímyndir eru til um það (Ingibjörg Harðadóttir, 2015).  Í vestrænum samfélögum í 

dag er algengt að sérstakar félagsmiðstöðvar séu fyrir aldraðra og aðrar fyrir yngri 

kynslóðir. Börn eru síður sett í pössun hjá ættingjum heldur sett í barnagæslu hjá 

opinberum stofnunum. Börn og unglingar eru ekki lengur í sama mæli þátttakendur í 

atvinnulífinu og áður, og eru því ekki á vinnustöðum fullorðinna.  

Í dag eru einstaklingar metnir út frá framleiðni og afkastagetu, og þegar á þann stað 

er komið að framleiðni minnkar og einstaklingar starfa ekki lengur við launuð störf 

minnkar virðingin sem menn njóta  (McHugh, 2003; Nelson, 2005). 

1.3 Öldrunarþjónusta  

Aðstoð við aldraða og öldrunarþjónusta almennt, hafa tekið miklum breytingum á þessari 

öld og einkum síðustu áratugina (Stjórnarráðið, e.d.-a). Öldrunarþjónusta, samkvæmt 

lögum um málefni aldraðra, skiptist í tvennt, annars vegar opin öldrunarþjónusta og hins 

vegar stofnanaþjónusta (Lög um málefni aldraðra nr.125/1999). Með opinni 

öldrunarþjónustu er stefnt að því að aldraðir fái tækifæri á að búa við fullt sjálfræði á eigin 

vegum, til að auðvelda þeim að mæta þar allri skerðingu á högum sínum, sem verða kann 

með hækkandi aldri. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 er einkenni 

þessarar stefnu að aldraðir hafi beinan aðgang að þjónustunni, svo hann geti haldið áfram 

óbreyttu lífi þrátt fyrir annarra breytinga með hækkandi aldri.  

Stofnanaþjónustan er hugsuð fyrir þann hóp sem hefur þörf fyrir meiri stuðning 

heldur en er í boði annars staðar, samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999. 

Með stofnanaþjónustu er stefnt að því að gefa öldruðum tækifæri til þess að draga sig í 

hlé frá allri ábyrgð, skyldum og áhyggjum og njóta alhliðaumsjár í hópi jafnaldra, í 

friðsömu og öruggu umhverfi, samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999. 

Einkenni þessarar stefnu er að aldraðir eru færðir úr umhverfi sem er orðið þeim erfitt og 
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ofviða, á stað þar sem þeir geta verið áhyggjulausir og þeim er séð fyrir öllum 

lífsnauðsynjum.  

Til öldrunarstofnana teljast stofnanir ætlaðar öldruðum sem þurfa daglega 

hjúkrun, aðstoð við athafnir daglegs lífs og endurhæfingu (Hagstofa Íslands, 2015). Til 

stofnana fyrir aldraðra teljast, skv. 14gr. laga nr. 125 frá 1999, annars vegar:  

„Dvalarheimili, sambýli og íbúðir, sérhannað fyrir þarfir aldraðra sem 

ekki eru færir um að annast heimilishald þrátt fyrir heimaþjónustu. 

Aðstaða skal vera fyrir hjúkrun, læknishjálp og endurhæfingu. Þjónusta 

skal byggð á einstaklingsbundnu mati á þörfum hins aldraða og skal 

byggjast á hjálp til sjálfshjálpar“. (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). 

Stjórnvöld landsins hafa það markmið að aldraðir geti dvalið eins lengi í sínu heimahúsi 

og hægt er, í stað þess að vera vistaðir á öldrunarheimilum (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Því hefur verið lögð aukin áhersla á önnur úrræði eins og heimaþjónustu og heimahjúkrun 

en þrátt fyrir að slík þjónusta hafi aukist verulega er ekki útlit fyrir að stofnanaþjónusta 

fyrir aldraða leggist af í náinni framtíð (Ríkisendurskoðun, 2005).  

Stofnanaþjónusta hér á landi hefur verið þríþætt, það eru dvalarrými, hjúkrunarrými 

og dagvistunarrými (Ríkisendurskoðun, 2005).  Dvalarrými eru fyrir þá sem eru ekki lengur  

færir um að annast heimilishald og eiga ekki kost á heimaþjónustu en talið er að þörf fyrir 

dvalarrými geti minnkað með bættri heimaþjónustu. Stöðug þörf fyrir hjúkrunarrými 

eykst hins vegar vegna fjölgunar aldraðra hér á landi (Ríkisendurskoðun, 2005).   

Hjúkrunarrýmin eru ætluð fólki sem þarf á mikilli umönnun að halda. Sumir aldraðir þiggja 

einungis tímabundin hjúkrunarrými en það er að jafnaði síðasti áfanginn á lífsleið þeirra. 

Að meðtaltali líða um þrjú ár frá innlögn og þar til fólk andast. Hjúkrunarheimili eru 

algengasta form stofnanadvalar aldraðra hér á landi. Dagvistunarrými er stuðningsúrræði 

sem eykur möguleika fólks á lengri búsetu heima.. Slík þjónusta brúar að vissu leyti bilið 

á milli heimaþjónustunnar og stofnanavistunar (Ríkisendurskoðun, 2005).   

Í fyrstu lögum um málefni aldraðra frá 1982 var í fyrsta sinn sett heildarlöggjöf um 

öldrunarþjónustu. Þar var kveðið á um að öldrunarmál heyrðu undir heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, sem hafði reyndar frá stofnun þess árið 1970 farið með málefni 

öldrunarheimila (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Ráðuneytið ber 
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ábyrgð á stefnumótun og áætlanagerð um málefni öldrunarheimila, ákveður hvaða 

þjónustu þau skuli veita og sinnir lögbundnu eftirliti með þeim (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Meginhlutverk öldrunarþjónustunnar er í stuttu máli að tryggja öldruðum valfrelsi og 

fjárhagslegt sjálfstæði og auka möguleika á búsetu heima eins lengi og mögulegt er 

(Félags- og tyggingarmálaráðuneytið, 2009). Með fjölgun aldraðra er mikilvægt að auka 

framboð á skipulagðri heilbrigðisþjónustu við aldraða utan heilbrigðisstofnana, þar á 

meðal öldrunarstofnana. Heilbrigðisþjónustan er ómissandi þáttur heildstæðrar 

öldrunarþjónustu og skal því aukið framboð hennar vera í fullu samræmi við stefnu félags- 

og tryggingamálaráðuneytis (Félags- og tyggingarmálaráðuneytið, 2009). 

1.4 Kenningar  

Öldrunarfræði er í dag orðin þverfagleg fræðigrein við Háskóla Íslands, þar sem fjallað er 

um öldrun frá mismunandi sjónarhornum (Háskóli Íslands, 2017).  Innan öldrunarfræða 

eru ýmsar kenningar sem hafa mótað viðhorf og þjónustu við aldraða og snúa einnig að 

þeim þáttum sem snerta síðustu ár einstaklingsins.  Kenningarnar sem hér verða skoðaðar 

eru hlédrægnikenning, athafnakenning og samfellukenning.  Þær snúa meðal annars að 

því hvað gerist í lífi aldraðra og í  samfélaginu þegar fólk eldist, félagslegum tengslum 

aldraðra og hvaða breytingar verða á persónuleika aldraðra.  

1.4.1 Hlérdrægnikenningin  

Hlédrægnikenningin var sett fram árið 1961 af þeim E. Cumming og W.E. Henry. Kenningin 

er ein sú útbreiddasta varðandi persónuleika aldraðra (Jón Björnsson, 1996). Hún beinir 

sjónum að því aldursbili þegar eldra fólk dregur sig í hlé og félagsleg samskipti minnka. 

Kannski er þetta sambærilegt við það sem við Íslendingar köllum að setjast í helgan stein 

(Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007). Þetta á sér stað meðal annars 

vegna þess að samfélagsleg ábyrgð minnkar og hefðbundnum hlutverkum sem 

einstaklingurinn sinnir fækkar. Með því að aldraðir dragi sig sjálfviljugir og með samþykki 

samfélagsins í hlé, leiðir til farsældar á efri árum (Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009).  

Þessar breytingar hafa hins vegar mikil áhrif á félagslega stöðu einstaklingsins, 

félagslegt umhverfi breytist þar sem vinir deyja eða flytja burt, vinnufélagar eru ekki 
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lengur til staðar og börnin eiga sínar fjölskyldur (Jón Björnsson, 1996). Eldra fólk lagar sig 

að þessum breytingum með því að draga sig í hlé. Með hlédrægnikenningunni eru settar 

fram staðhæfingar um samfélagið og þarfir þess, um hinn aldraða og þarfir hans, tengslin 

milli samfélagsins og hins aldraða og hvernig þarfir beggja mætast (Jón Björnsson, 1996). 

1.4.2 Athafnakenningin  

Segja má athafnakenningin sé andstæða hlédrægnikenningarinnar.  Árið 1982 komu 

saman nokkrir öldrunarfræðingar og komu fram með andstæða kenningu, 

athafnakenninguna. Hún snýst um þörf einstaklinga fyrir félagstengsl og afþreyingu á efri 

árum (Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Mikilvægi þess að 

viðhalda virkni sinni og vera virkir þátttakendur í samfélaginu en samkvæmt kenningunni 

eru þeir þættir ein af forsendum farsældar á efri árum (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg 

H. Harðardóttir 2007).  

1.4.3 Samfellukenningin  

Samfellukenningin er eins konar andspyrnuhreyfing gegn hlédrægnikenningunni og 

athafnakenningunni. Kenningin var sett fram árið 1989 og er varpað ljósi á að fólk sé 

mismunandi og ævi þess einnig, þar af leiðandi eru viðhorf  þess einnig mismunandi hvað 

ellina varðar (Jón Björnsson, 1996). Aldraðir einstaklingar verða því ekki allir eins á 

einhverju ákveðnu æviári, heldur er gert ráð fyrir því með kenningunni að einstaklingur 

upplifi breytingar efri áranna með sambærilegum hætti og hann gerði á fyrri æviskeiðum 

lífsins (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007).  Farsæld fólks í elli er mest 

undir því sjálfu komið, að það geti haldið áfram því lífi sem það valdi sér eða vandist við. 

Að það geti viðhaldið lífsstíl sínum, hvort sem hann var athafnasamur eða hlédrægur (Jón 

Björnsson, 1996).  Fólk kýs oftast að hafa samfellu í gjörðum sínum og lífsháttum, sú 

afstaða verður æ sterkari með aldrinum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Á þessari öld, eða réttara sagt 21. öldinni, spratt upp fræðilegur áhugi á öldruðum og 

myndaðist einnig þjóðfélagsleg umræða varðandi þá. Það er óhætt að segja að fjöldi og fjölgun 

aldraðra, breytingar á fjölskyldulífi, hlutverk aldraðra og breytt staða þeirra hafi haft áhrif á líf 

þeirra í íslensku samfélagi í gegnum árin. Í þessum hluta verður fjallað um tölulegar 

upplýsingar varðandi aldraða í dag, farið verður yfir stöðu aldraðra í samfélagi okkar fyrr og 

nú, og þá fjölgun sem mun eiga sér stað í hópi þeirra í heiminum. Skoðuð verða lög og stefnur 

sem snerta málefni aldraðra, farið verður yfir helstu kenningar öldrunarfræðinnar og að lokum 

verða skoðaðar innlendar og erlendar rannsóknir er varða heimsóknir til aldraðra á 

öldrunarstofnunum. Einmanaleiki aldraðra verður einnig skoðaður í þessum kafla og komist 

verður að því hvort flutningur á öldrunarstofnun hafi einhver áhrif á líðan þeirra.   

2.1 Tölulegar upplýsingar  

Árið 1703 var framkvæmt ítarlegt manntal á Íslandi, eitt elsta manntal í heiminum þar sem 

tæmandi upplýsingum var safnað um heila þjóð (Jón Björnsson, 1996). Fyrir þann tíma var lítið 

sem ekkert vitað um mannfjölda hér á landi en giskað hefur verið á að í lok landnáms hafi 

hlutfall aldraðra verið um 3-5% af þjóðinni, heildarfjöldi þjóðarinnar var þá um 25.000 manns. 

Í skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 er beint á að aldur  

þjóðarinnar fer hækkandi. Allt frá miðri síðustu öld hefur fjölgun í hópi þeirra verið mun meiri 

en í öðrum aldurshópum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Í miðspá mannfjöldaspár Hagstofunnar 2016–2065 er gert ráð fyrir að mannfjöldi á Íslandi 

verði 442.000 árið 2065 (Hagtíðindi, 2016). Það er því óhætt að segja að hlutfall aldraðra vaxi 

hratt á Íslandi, líkt og  í öðrum löndum heimsins. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2016) nær 

hlutfall aldraðra núna um 14,2% mannfjöldans en árið 2036 er spáð því að hlutfall 65 ára og 

eldri nái yfir 20% og árið 2059 yfir 25%.  

Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands er gert ráð fyrir að fram til ársins 2020 fjölgi 

öldruðum 71-80 ára um 32%, 81-90 ára um 6% og 91-100 ára um 56% (Aðalbjörg 

Finnbogadóttir, 2015).  Íslendingar, 65 ára og eldri, voru árið 2010 um það bil 30 þúsund og 

gerir Hagstofan ráð fyrir rúmlega tvöföldun á næstu tuttugu árum. Árið 2050 er því líklegt að 

aldurshópurinn 65 ára og eldri verði rúmlega 95 þúsund (Hagstofa Íslands, 2010). 
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Meðalævi Íslendinga mun lengjast þannig að meðalævilengd karla við fæðingu hækkar úr 

79,6 árum árið 2016 í 84,3 ár árið 2065, en kvenna úr 83,6 árum árið 2016 í 88,6 ár árið 2065 

(Hagtíðindi, 2016). Það er ekki einungis á Íslandi  sem fjöldi aldraðra fer hækkandi heldur einnig 

í þróuðum ríkjum, ásamt Evrópu (Künemund og Kolland, 2007). Á myndinni hér fyrir neðan 

sést áætluð fjölgun hjá einstaklingum eldri en 65 ára til ársins 2065.   

 

Mynd 1. Áætluð fjölgun einstaklinga 65 ára og eldri (Hagstofan, 2017a).  

Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar verður hópur aldraðra, 80 ára og eldri á 

öldrunarstofnunum, orðinn 12.214 árið 2025. Til þess að uppfylla markmiðið um að 25%  geti 

dvalið í öldrunarrými þarf því að fjölga rýmum að meðaltali um 43 á ári, næstu 20 árin. Þörfin 

er þó mest fyrstu tíu árin, eða að meðaltali 53 rými á ári og síðan aftur undir lok tímabilsins. Á 

árunum 2014–2022 hægir mjög á fjölgun í aldurshópnum, sem tímabundið mun væntanlega 

létta nokkuð þrýstingi af heilbrigðiskerfinu (Hagstofa Íslands, 2010). 

Tölur Hagstofunnar sýna okkur mikilvægi þess að huga þurfi að aðgerðum fyrir þennan 

hóp aldraðra, sem fer ört stækkandi í samfélagi okkar. Þessi mikla fjölgun segir okkur að 

þjónustan sem okkur ber að veita þurfi að vera margvísleg og ná til allra þessara einstaklinga 

(Hagtíðindi, 2016). Sá þjóðfélagshópur sem þarfnast hvað mestrar aðstoðar og stuðnings frá 

heilbrigðiskerfinu eru aldraðir, og eins og staðan er nú benda allar spár til þess að aldraðir 

verði stærsti hópur langveikra í nánustu framtíð. Þessar tilteknu aðgerðir þurfa að koma til 

móts við þarfir þessa  stóra hóps, því ekki eru allir eins. Aldraðir einstaklingar eru ólíkir og hafa 

ólíkar þarfir. Mikilvægt er að huga að því að væntingar þeirra til þjónustunnar eru misjafnar, 

eftir því sem þeir eldast þurfa þessir einstaklingar á heilbrigðis- og félagsþjónustunni að halda 

(Hagtíðindi, 2016).   
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2.2 Stefnumótun í málefnum aldraðra  

Árið 1982 var fyrsta heildstæða löggjöfin varðandi málefni aldraðra sett. Markmið með henni 

var að stuðla að betri þjónustu við aldraða, með því að vinna með heilbrigðisþjónustu 

heilsugæslustöðva og félagsþjónustu á vegum sveitarfélaganna. Lögin voru endurskoðuð árið 

1989 og voru þá sett ný lög um málefni aldraðra, lög nr. 82/1989 og tóku þau gildi 1. janúar 

1990. Seinna voru lögin endurskoðuð og tóku gildi sem lög nr. 125/1999. Í núgildandi 

markmiðsgrein laga nr. 125 frá 1999 um málefni aldraðra stendur:   

„Við framkvæmd laganna skal þess gætt að aldraðir njóti jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna og að 

sjálfsákvörðunarréttur sé virtur“ (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).   

Við setningu þessara laga, sem aðeins ná til tiltekins hóps landsmanna, er rétt að gera þá kröfu 

að þau séu réttlát og að mannréttinda sé gætt. Lög um málefni aldraðra, nr. 125 frá 1999, eru 

fyrst og fremst sett með þann megintilgang að tryggja velferð aldraðra (Ástríður Stefánsdóttir 

og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Velferðarráðuneytið fer með yfirstjórn öldrunarmála, samkvæmt lögum um málefni 

aldraðra. Þann 1. janúar 2008 voru bæði heilbrigðisráðuneytið og félags- og 

tryggingamálaráðuneytið sameinuð, en áður fóru þessu tvö ráðuneyti með yfirstjórn málefna 

aldraðra. Velferðarráðuneytið gegnir því hlutverki að annast stefnumótun og áætlanagerð um 

málefni aldraðra út um allt land (Stjórnarráðið, e.d.-a). Ráðuneytið ber einnig ábyrgð á 

framkvæmd laga um málefni aldraðra. Það er óhætt að segja að stórt skref hafi verið tekið í 

viðhorfsbreytingum með sameiningu ráðuneyta.  Þar sem áður var áhersla á aðskilda félags- 

og heilbrigðisþjónustu er nú lagt meira vægi á velferðarþjónustu fyrir aldraðra (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2010).  

Stefna stjórnvalda hér á landi undanfarin ár hefur beinst  að því að aldraðir hafi þann 

möguleika að geta búið á sínum eigin heimilum, eins lengi og hægt er (Stjórnarráðið, 2016). 

Lögin um málefni aldraðra nr. 125/1999 kveða skýrt á um rétt aldraðra til stofnanaþjónustu ef 

þeir geta ekki lengur búið heima en reyndin er sú að rýmin hafa ekki uppfyllt þörfina á 

öldrunarstofnunum. Flest sveitarfélög bjóða sínum eldri borgurum upp á margs konar 

þjónustu, t.d. heimilishjálp, heimahjúkrun, félagsstarf, heimsendan mat, akstursþjónustu og 

hvíldarinnlagnir (Ríkisendurskoðun, 2005).  Stefna íslenskra stjórnvalda er að stofnandvöl sé 

síðasti valkostur fyrir aldraðra þegar önnur úrræði eru fullreynd (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2005). 
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Segja má að forsendur stefnumótunar varðandi málefni aldraða séu lýðfræðilegar 

breytingar, eins og: Þróun mannfjöldans, aldursþróun þjóðarinnar, fyrirsjáanlegar breytingar 

á heilsufari, breyttar aðstæður í samfélaginu, nýjar kynslóðir og síðast en ekki síst aukin 

tækjanotkun sem minnkar samskipti okkar hvert við annað (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Markmið með lögum um málefni aldraðra eru meðal annars 

þau að aldraðir eigi val á þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda 

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

Í stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara til ársins 2017 kemur skýrt fram 

hvernig borgin geti stutt við samfélagsþátttöku og virkni eldri borgara (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2013). Þar er því lýst að ekki einungis aðgangur að þjónustu hafi afgerandi 

áhrif á líðan og lífsgæði aldraðra, heldur einnig að einstaklingurinn finni að hann sé sjálfráða. 

Hann geti átt innihaldsrík samskipti við sína nánustu og aðra borgara (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2013). Í stefnu Reykjavíkurborgar er lögð áhersla á samráð við eldri borgara 

og fagfólk í öldrunarþjónustu þegar mótuð er stefna í málefnum eldri borgara, ásamt því að 

tekið verði mið af niðurstöðum rannsókna í málaflokkum borgara (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2013).  

Megináhersla samstarfsnefndar um málefni aldraða, sem og félags- og 

húsnæðismálaráðherra varðandi mótun stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára, eru 

breytingar á almannatryggingakerfinu. Ásamt rétti hins aldraða til sjálfstæðrar búsetu og 

sjálfræðis, bæði varðandi ræða búsetu á eigin heimili eða á öldrunarheimili  

(Velferðarráðuneytið, 2016). Rannsóknir sýna að flestir aldraðir vilja búa á eigin heimili, eins 

lengi og mögulegt er (Velferðarráðuneytið, 2016). Mikilvægi umfjöllunar um öldrunarmál í allri 

stefnumótun skiptir  miklu máli, svo að þjóðfélög og efnahagslíf aðlagist þessum miklum 

breytingum á fólksfjölda (Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 2003). Félagslegar 

aðstæður eldra fólks er mikilvægur þáttur þegar hugað er að þörfum þess. Búseta fjölskyldu 

hins aldraða skiptir máli gagnvart stofnanadvöl þeirra þar sem fjölskyldan er mikilvægur 

stuðningsaðili og þar sem fjölskyldan er mikilvægur stuðningsaðili, þarf að huga að hennar 

þörfum og veita stuðning (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010).  
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2.3 Breytt hlutverk aldraðra í íslensku samfélagi  

Áður fyrr var algengast að aldraðir einstaklingar bjuggu á eigin heimilum og nytu umönnunar 

uppkominna barna sinna (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2010). Fyrstu nútímaelliheimilin voru 

fyrst stofnuð árið 1922 en öldrunarþjónusta, eins og við þekkjum hana í dag, þróaðist fyrst á 

síðari hluta aldarinnar vegna meðal annars aukinnar þátttöku kvenna á vinnumarkaði. 

Þéttbýlismyndun og fleiri þættir urðu til þess að draga úr mikilvægi stórfjölskyldunnar (Jón 

Björnsson, 1996).  

  Breyttir atvinnu- og búsetuhættir hafa gjörbreytt íslensku þjóðfélagi á fáum áratugum 

á mörgum sviðum.  Öldruðu fólki hefur fjölgað mikið undanfarin ár en ástæður breytinganna 

má helst rekja til aukinnar þekkingar í heilbrigðismálum, varðandi hreinlæti, ungbarnavernd, 

getnaðarvarnir, meðhöndlun sjúkdóma og slysa (Steinunn H. Jónsdóttir, 2001; Ingibjörg H. 

Harðardóttir, 2015). Einnig má nefna að breytingar á þjóðfélagsaðstæðum, félagslegri aðstoð 

og bættum efnahag hefur skilað þjóðinni betra heilsufari og langlífi (Steinunn H. Jónsdóttir, 

2001).  

Á árum áður fór flest öll vinna fram á heimilinu og var í höndum fjölskyldunnar en allt fram 

á tuttugustu öld bjó stórfjölskyldan saman og allir kraftar sem gáfust voru nýttir (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Niðurstöður rannsóknar þeirra Young og Willmott (1973) gáfu til kynna að 

hugtakið fjölskylda hefði farið í gegnum þrjú mikilvæg stig. Framleiðslueining einkenndi fyrsta 

stigið, þá voru allir meðlimir fjölskyldunnar vinnandi á heimilinu eða á bóndabænum. Á öðru 

stigi fjaraði undir þessari framleiðslueiningu með slæmum afleiðingum fyrir konurnar. Á því 

stigi voru báðir foreldrar útvinnandi en þegar börnin fæddust varð konan eftir á heimilinu að 

sjá um þau. Maðurinn sá þá fyrir heimilinu með vinnukrafti sínum utan heimilisins.  Á síðasta 

og þriðja stiginu, á 20.öld, minnkuðu fjölskyldustærðirnar verulega, það leiddi til þess að giftar 

konur leiddust aftur út á vinnumarkaðinn, og börnin fóru í dagvistun yfir vinnudaginn.  

 Í íslensku samfélagi áður fyrr hafði sá sem framleytti fjölskyldunni allt valdið yfir 

viðkomandi einstaklingi. Hann hafði vald til að ákveða hvernig hlutskipti hins framfærða yrði 

(Jón Björnsson, 1996). Í dag, hefur þetta vald verið bundið með lögum, réttur aldraðra til 

heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og almannatrygginga.  Í raun má segja að hlutskipti 

ósjálfbjarga gamalmennis hafi oltið á tvennu í samfélagi fyrri tíma,  hver einstaklingurinn var,  

og hvernig samfélagið var. Það skipti miklu máli hvort viðkomandi einstaklingur var ríkur, 

fátækur, einstæðingur, af stórri ætt, karl eða kona. Allt valt þetta á því hvort viðkomandi 
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einstaklingur hafði til að bera eitthvað sem hann gat látið í skiptum fyrir framfærslu sína (Jón 

Björnsson, 1996).   

Í íslensku samfélagi hér áður fyrr og í dag, eru aldraðir öðrum háðir þegar þeir missa 

sjálfsbjargargetu sínu vegna veikinda eða einfaldlega vegna aldurs. Í samfélagi okkar áður fyrr 

hjálpuðust allir að í lífsbaráttunni og þar stóð eldra fólk vel að vígi (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Eldra fólk naut því oft virðingar og átti þess jafnframt kost að vinna, svo lengi sem kraftar þeirra 

entust, og áttu þeir einnig athvarf hjá fjölskyldu sinni í ellinni, í samræmi við lög og siðvenjur 

þess tíma (Jón Björnsson, 1996). Óhætt er að segja, að á þessum tíma hafi samskipti 

kynslóðanna verið mun meiri, og ástæðan fyrir því er meðal annars sú að stofnanir eins og 

hjúkrunarheimili og aðrar sambærilegar stofnanir, sem sjá um umönnunarhlutverkið í dag, 

voru ekki til (Jón Björnsson, 1996). Þá var mun meiri samheldni innan fjölskyldunnar en í dag 

og má segja að hún hafi breyst verulega.  Í nútímasamfélagi byggjast samskipti manna á öðrum 

lögmálum en áður var og félagslegur veruleiki er flóknari og vandrataðri en menn bjuggust við 

(Ásdís Skúladóttir, 1984).  Fjölskyldan er ekki lengur þessi samheldna eining og er því 

aðskilnaður kynslóðanna staðreynd í samfélagi nútímans (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Þær breytingar sem hafa orðið á íslensku samfélagi á síðustu öld eru miklar þegar litið er 

til atvinnuhátta og lífskjara fólks (Ásdís Skúladóttir, 1984).  Segja má að í dag ráði tíminn og 

tæknin ríkjum. Nýir atvinnuhættir og tækniþróun krefjast meðal annars sérþekkingar, hraða 

og samkeppni. Kröfur til hins vinnandi manns hafa breyst og störf og starfshættir eru háðir 

öðru mati, með því stendur gamalt fólk höllum fæti. Í dag er eldra fólk orðið æ stærri hluti 

þjóðarinnar og með því hefur möguleiki þess á þátttöku og starfi minnkað verulega (Ásdís 

Skúladóttir, 1984).  Ekki einungis hefur möguleiki aldraðra minnkað varðandi þátttöku í 

samfélaginu, heldur einnig hefur staða eldra fólks breyst innan fjölskyldunnar. Á síðustu árum 

hafa orðið miklar breytingar í þjóðfélaginu, má þar nefna breytingar á fjölskyldustofnuninni, 

gerð fjölskyldunnar,  samsetningu, stærð, verkefni og hlutverk hafa breyst á síðustu áratugum. 

Í dag eru til svokallaðar kjarnafjölskyldur, einforeldris- og stjúpfjölskyldur, og svo framvegis. 

Sambúð/hjónabönd eru ýmist staðfest eða lausbundin, með og án barna, sam- eða 

gagnkynhneigð, og svo framvegis (Sigrún Júlíusdóttir, 2004). 

Það er óhætt að segja að ævi allra hefjist og ljúki oftast með því að einstaklingur er upp á 

umhyggju og náð annarra kominn (Jón Björnsson, 1996).  Miklar breytingar hafa orðið á 

samfélagi okkar og fjölskyldumynstri, með þeim breytingum hafa hlutverkin innan 



23 

fjölskyldunnar breyst.  Sjaldgæft er að margar kynslóðir búi saman og samskiptin eru því ekki 

eins mikil og áður var (Umhuga, e.d.). Það hefur aukist að fólk flytji meira milli staða og landa 

á meðan það eru enn unnt og fólk hefur heilsu í það.  Með því verður æ erfiðara að viðhalda 

tengslin við fjölskylduna, eins og foreldrana, sem eru að verða sífellt eldri. Vegna hraða 

nútímasamfélagsins og breyttar búsetu aldraðra er hættan á að tengsl aldraðra við aðra 

fjölskyldumeðlimi breytist og minnki. Með þessari breytingu minnka bein samskipti við 

foreldrana, og verða sem dæmi einungis í formi símtala eða smáskilaboða. Tækni og hraði hafa 

breikkað bilið á milli þeirra sem búa við mikið annríki og þeirra sem sitja hjá (Umhuga, e.d.).  

2.4 Einmanaleiki aldraðra á öldrunarstofnunum  

Hugtök eins og einmanaleiki og félagsleg einangrun eru oft notuð saman en í báðum tilfellum 

er um að ræða einhvern skort á félagslegum tengslum (Baarsen, Snijders, Smith og Duijn, 

2002). Hraði nútímans og búsetuform aldraðra gerir það að verkum að hætta er á að tengslin 

við fjölskyldumeðlimi minnki verulega. Erfiðara verður að viðhalda tengslum innan fjölskyldna, 

sem eykur hættuna á því að aldraðir einangrist fyrr. Þessi þróun er því mjög slæm, því sífellt 

fleiri rannsóknir sýna að lykilatriði í að bæta eða viðhalda virkri hugsun og heilsu, sé að njóta 

stuðnings ástvina og vera í samskiptum við aðra (Landlæknisembættið, 2008). Tilfinningalegur 

einmanaleiki og félagsleg einangrun er aðalvandamál öldrunar.  

 Þær kannanir sem hafa verið gerðar um viðhorf aldraðra sýna að þeir óska yfirleitt að 

dvelja á eigin heimili til æviloka ef heilsan leyfir. Einnig sýna kannanir að nokkur hópur aldraðra 

óskar þess að dvelja í umhverfi þar sem þeir njóta sólarhringsþjónustu en ástæðan fyrir því er 

meðal annars ótti við einmanaleika og öryggisleysi (Sigrún Huld Þorsteinsdóttir, 2010). Þegar 

árin færast yfir að aldraðir þurfa á opinberum stuðningi að halda, upplifa margir sig sem byrði 

á þjóðfélaginu. Það getur valdið óöryggi og vanlíðan (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  Þættir 

eins og takmarkað stuðningsnet, að búa einn, hjúskaparstaða, þörf fyrir fleiri vini en eru til 

staðar og fleira, eru þættir sem hafa meiri áhrif á einmanaleika.  

Það er óhætt að segja að hugmyndir okkar um einveru eldri kynslóðarinnar tengjast 

neikvæðri líðan, eins og einmanaleika. Viðhorf almennings til efri áranna eru því frekar 

neikvæð, fjölmiðlar eru duglegir  að draga upp skakka og ranga mynd af þessum efri árum. Eins 

og hefur verið sagt áður, eru ýmsar ástæður fyrir einmanaleika. Um er að ræða óæskilegar 

tilfinningar sem skyggja á lífsgæði og hamingju þeirra sem fyrir henni verða. Það þarf að 
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bregðast við einmanaleika meðal aldraðra og beina forvarnarstarfi í þá átt að leita 

lausnamiðaðra úrræða og þjónustu við þá sem þjást af  einmanaleika.  

Aldraðir eiga frekar á hættu að þurfa að glíma við vandamál sem hafa áhrif á heilsu og 

lífsgæði (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016). Búseta aldraðra einstaklinga skiptir sköpum hvað 

varðar vellíðan. Íbúar hjúkrunarheimila glíma frekar við þunglyndi en jafnaldrar þeirra sem búa 

í sjálfstæðri búsetu en aukin hætta á þunglyndi eykst eftir því sem búseta hins aldraða varir 

lengur á hjúkrunarheimilinu (Tiong, Yap, Huat, Phoon og Luo, 2013). Íbúar hjúkrunarheimila 

eyða mestum tíma með hjúkrunarfólki, tækifæri þeirra til að spjalla við annað fólk er því 

aðallega við umönnunaraðila. Rannsóknir sýna að í mörgum tilfellum koma umönnunaraðilar 

ekki til móts við þarfir hins aldraða fyrir góð mannleg samskipti (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016). 

2.4.1 Niðurstöður erlendra rannsókna á einmanaleika aldraðra  

Fyrir skemmstu var gerð rannsókn í University of California þar sem markmiðið var að varpa 

ljósi á þau áhrif sem félagsleg einangrun hefur á fólk sem komið er á efri ár. Meðalaldur 

þátttakenda í rannsókninni var 71 ár, en alls tóku 1.604 einstaklingar þátt. Niðurstöðurnar 

sýndu að 43 prósent kvenna viðurkenndu að upplifa einmanaleika og aðeins 14 prósent allra 

þátttakenda sögðust eiga í góðu og mjög reglulegu sambandi við einhverja aðra manneskju.  

Rannsóknin stóð yfir í nokkur ár, en sex árum eftir að hún hófst voru 23 prósent þátttakenda 

látnir. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem kvörtuðu undan einmanaleika voru líklegri en aðrir 

til að deyja fyrir aldur fram. Niðurstöður rannsóknar  Leland, K. (2012) staðfestu þá kenningu 

að einmanaleiki sé áhættuþáttur fyrir ýmsa sjúkdóma.  

Í rannsókn sem Victor o.fl., framkvæmdu (2002) kom í ljós að 6-10% aldraðra skilgreindu 

sig oft eða að miklu leyti einmana. Í annarri rannsókn sem Lecocich o.fl., (2004) framkvæmdu 

seinna, kom í ljós að 5-16% aldraðra voru stundum einmana en 7% af þeim voru oft eða alltaf 

einmana. 

Ef marka má rannsókn Dykstra o.fl., (2005) er einmanaleiki algengur hjá fólki yfir 80 ára 

aldri, samkvæmt rannsókn þeirra, finna 40-50% fyrir einmanaleika að einhverju marki. 

Aukningin er þar mest, því með hækkandi aldri fylgir missir, s.s. maka, sem er gríðarlegur 

áhættuþáttur fyrir einmanaleika á efri árum (Victor, R.C.,  Scambler J.S., Bowling, A. og Bond, 

2005). Rosemary Blieszner, prófessor við Virgina Tech, segir í samtali við New York Times að 

eldra fólk leggi meiri áherslu á að efla tengsl við skyldmenni sín, börn og barnabörn til dæmis, 

en að mynda ný vinasambönd. Þar sem einmanaleiki er áhættuþáttur, þegar kemur að 
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ótímabærum dauðsföllum, er mikilvægt að verja meiri tíma með öldruðum foreldrum okkar 

eða ömmum og öfum (Span P, 2016).  

2.4.2 Niðurstöður íslenskra rannsókna á einmanaleika aldraðra  

Á ári aldraðra árið 1999 var gerð viðhorfskönnun á Íslandi af Heilbrigðis- og 

tryggingarmálaráðuneytinu. Um var að ræða viðamikla könnun á högum aldraðra og 

viðhorfum þeirra til margvíslegra mála, sem meðal annars snertu félagslega og andlega velferð 

fólks. Þar sögðust tæplega 21% vera stundum eða oft einmana. Um 15% þátttakenda eyddu 

meiri tíma einir en þeir vildu (Stjórnarráðið, e.d.-b). Árið 2007 var könnunin endurtekin og þar 

sögðust 12,7% vera stundum eða oft einmana en 14,2 % eyddu meiri tíma einir en þeir vildu 

(Stjórnarráðið, e.d.-b). Í eldri rannsóknum var mikið gert úr því að hækkandi aldur væri 

áhættuþáttur varðandi einmanaleika. Margir telja enn að einmanaleiki sé algengari meðal 

aldraðra þrátt fyrir að rannsóknir sýni fram á að svo sé ekki (Victor o.fl., 2002). Aldurinn hefur 

því einn og sér ekki áhrif á einmanaleika, heldur eru það aðrir þættir sem spila þar inn í.  

Niðurstöður rannsóknar Sigrúnar Þórarinsdóttur árið 2010, á áhrif einmanaleika eldri 

borgara í Reykjavík, sýndu að fimm af sex þátttakendum upplifðu einmanaleika. Þeir vildu 

meiri samskipti við fólk og töldu andlega líðan sína mun betri eftir samskipti við aðra. Félagsleg 

virkni og samneyti við aðra hafði góð áhrif á andlega líðan þeirra. Tveir þátttakendur töldu sig 

hafa lítinn andlegan stuðning (Sigrún Þórarinsdóttir, 2010).   

Árið 2016 framkvæmdi Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands könnun um hag og líðan 

aldraðra á Íslandi. Markmið með rannsókninni var að fylgjast með þróun varðandi hag og líðan 

aldraðra og að auka við þekkingu á þörf fyrir þjónustu og gæða hennar. Þátttakendur 

könnunarinnar voru einstaklingar 67 ára og eldri. Um tveir af hverjum þremur eða 65% 

þátttakenda voru aldrei einmana en sá hópur sem upplifði einmanaleika hafði farið stækkandi 

frá árinu 2007. Árið 2012 voru 13% aldraðra stundum eða oft einmana samanborið við 17% 

svarenda í ár. Mun fleiri upplifðu einmanaleika stundum eða oft í hópi þeirra sem voru ógiftir 

eða ekkjur/ekklar, bjuggu einir, voru tekjulitir eða höfðu slæma heilsu. Alls 16% þátttakenda 

vörðu nokkrum tíma eða miklu meiri tíma einir en þeir vildu (Stjórnarráðið, 2016).  
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3 Þátttaka ættingja í lífi aldraðra  

Í þessum kafla verður umfjöllun um þátt fjölskyldunnar varðandi aldraða á stofnunum.  Farið 

verður yfir formlega og óformlega þjónustu, skoðuð verða kynslóðatengsl í fjölskyldum og 

hvort skilnaðir foreldra hafi einhver áhrif á tengsl barna við afa og ömmu seinna á lífsleiðinni. 

Einnig verður umfjöllun hvaða áhrif þessi breytta samsetning fjölskyldna, sem einkennir 

samfélagið í dag, hefur á líf aldraðra.  Í þessu samhengi verður einnig farið yfir erlendar og 

innlendar rannsóknir þar sem fjallað er um áhrif samskipta milli ættingja og aldraðra á líðan 

þeirra. Skoðaðar verða einnig rannsóknir um mikilvægi tengslamyndunar milli ættingja og 

aldraða sem búa á öldrunarstofnunum.  

3.1 Formleg og óformleg þjónusta 

Rannsóknir sýna að fjölskyldu- og ættartengsl skipta miklu máli í daglegu lífi venjulegs fólks 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Samstaða og samhjálp hefur breyst gríðarlega í gegnum árin en 

sagnfræðingar, heimspekingar og félagsfræðingar hafa fjallað um gildi þess að ættarbönd séu 

ræktuð (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þróun formlegrar þjónustu af hendi samfélagsins þarf að 

haldast í hendur við aukna aðstoð við fjölskylduna, sem gerir henni kleift að sinna umönnun 

og rækta fjölskyldutengsl eftir megni, og á þann hátt sem opinber þjónusta getur aldrei (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001).  

Ákveðinn hópur aldraðra ver síðustu æviárum sínum á öldrunarstofnunum en mikið álag 

er fyrir aldraðan einstakling að flytja á öldrunarstofnun (Landlæknisembættið, 2008). Þrátt 

fyrir álag og óvissu hins aldraða, getur það einnig verið léttir fyrir viðkomandi 

(Landlæknisembættið, 2008). Þegar talað er um þjónustu við aldraða, er henni skipt í formlega 

þjónustu og óformlega þjónustu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). Opinberir aðilar eins og 

ríki og sveitarfélög, þar sem ákveðin lög og reglur gilda, einkenna formlega þjónustu. Óformleg 

þjónusta er hins vegar veitt af fjölskyldunni, maka, börnum eða sjálfboðaliðum. Hún er 

ólaunuð, veitt á allt öðrum forsendum en opinber þjónusta og er ekki með skipulögðum hætti 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). 

Þegar aldraður einstaklingur flytur inn á öldrunarstofnun eða er orðinn slæmur til 

heilsunnar, skerðast ýmis tengsl sem hann átti áður við aðra í þjóðfélaginu. Þá eru dýrmætustu 

samskiptin allt í einu orðin við fjölskylduna og starfsfólk öldrunarstofnunarinnar. Þáttur 

fjölskyldunnar í þjónustu og umönnun við eldri borgara er gríðarlega mikill á Íslandi. Víða 

erlendis hefur einnig orðið aukning á fjölskylduaðstoð við eldri borgara, þar hafa stjórnvöld 
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hvatt sveitarfélög til að styðja betur við þá aðstandendur sem veita aðstoð (Jegermalm og 

Jeppson Grassmann, 2009). 

3.2 Breytt kynslóðatengsl innan fjölskyldna  

Hlutverk innan fjölskyldunnar hafa breyst gríðarlega og þróast á annan veg en áður og 

samskiptamynstur kynslóðanna einnig. Skilnaðir eru ekki ný fyrirbæri í samfélögum heimsins, 

þeir hafa þekkst síðan á miðöldum, en þá er ekki þar með sagt að þeir hafi verið algengir 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Á myndinni hér að neðan sést þróun hjónaskilnaða á Íslandi frá 

árunum 1951 til 2010.  

 

Mynd 2. Lok hjúskapar og skilnaðar á borði og sæng frá 1951 til 2010 (Hagstofan, 2017b).  

Skilnaðir voru lítt þekktir frá 16. öld og fram á 19. öld, en það sem hefur breyst er tíðnin 

og forsendurnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Áður fyrr voru skilnaðir litnir hornauga og 

tíðkuðust einungis hjá yfirstéttafjölskyldum. Skilnuðum hefur fjölgað verulega á síðustu 

áratugum, meðalaldur fólks sem skilur hefur einnig hækkað og skilnaðartíðnin í efri 

aldurshópum hefur aukist hlutfallslega (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 1996). 

Hjónaskilnaðir á efri árum hafa færst í vöxt í vestrænum ríkjum og er Ísland engin 

undantekning. Áður fyrr var fólk fáeina áratugi í hjónabandi, tuttugu ár eða jafnvel minna, 

þegar annar eða báðir aðilar létust fyrir miðjan aldur (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 1996). 

Skilnaðir foreldra hafa haft áhrif og breytt aðstæðum yngri og eldri kynslóða, í hraðri 

framvindu samfélagsins. Í þessari flóknu þróun bætast við fjölskyldur sem riðlast hafa og 

stjúpfjölskyldum fer fjölgandi í samfélaginu. Endurteknar umbreytingar, úr einni fjölskyldugerð 

í aðra verða sífellt fleiri. Þessu fylgir oft tengslarof við ömmur/afa, stundum verða slíkar 



28 

breytingar betri og mynda þéttari tengsl, stundum verða til ný (stjúp)barnabörn (Sigrún 

Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Þessar breytingar hafa 

þau áhrif á samskipti innan fjölskyldunnar, að tengsl ömmu/afa verða meira áberandi og oft 

persónulega mikilvægari.  Kynslóðirnar tengjast saman í gegnum tjáskipti og gagnkvæman 

stuðning en tengslin í dag eru orðin mun margbreytilegri og flóknari (Sigrún Júlíusdóttir og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). 

Á tímum sem þessum, þar sem breyttir samfélags- og samskiptahættir ríkja, ásamt tíðum 

breytingum í fjölskyldu, skiptir samhengi í tilfinningatengslum miklu máli fyrir aldraða og 

ungmenni (Sigrún Júlíusdóttir; 2001; 2010). Vitað er að skilnaðir og stjúptengsl skipta máli 

hvað hagsmuni og hollustubönd varðar, hafa áhrif á praktísk mál, fjárhag og tilfinningar 

(Slagsvold og Solem, 2005).   

Það er tiltölulega nýlega farið að rannsaka samband ömmu/afa við barnabörnin erlendis 

en samband þessara tveggja kynslóða skiptir miklu máli í lífi þessara einstaklinga og fjölskyldna 

í aldanna rás. Hér á landi eru rannsóknir fáar hvað þetta varðar og ekki hefur verið skrifað 

mikið um þessi mál. Nútímasamband kynslóðanna er með nokkuð ólíkum hætti víðast hvar í 

heiminum en mismunandi saga, hefðir og menningaráhrif, auk aldurs og kyns skipta miklu máli 

ásamt gerð og samsetning fjölskyldu. Eitt er þó vitað, að þessar ólíku kynslóðir hafa hlutverki 

að gegna í lífi hvor annarrar.  

Flestir aldraðir einstaklingar mynda sínu sterkustu tengsl við börn sín og barnabörn. Að 

mynda tengsl við fleiri ættliði og kynnast þeim eykur langlífi, með minnkandi fæðingartíðni eru 

að jafnaði færri fjölskyldumeðlimir í hverri kynslóð (Hagestad, 2006). Í lögum um sameiginlega 

forsjá, sem gengu í gildi árið 1992, er ekki hugað að tenglum barns við ömmu og afa eða við 

stjúpforeldri eftir skilnað, hvað þá stjúpömmu og stjúpafa (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 1996).  

Í Þjóðarspeglinum í október 2010 voru kynntar niðurstöður úr rannsókn Sigrúnar 

Júlíusdóttur og Sólveigar Sigurðardóttur á sýn ömmu og afa á skilnaði og jafnri búsetu barna. 

Rannsóknin var framhald og dýpkun á fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið, meðal annars 

af framhaldsskólarannsókninni Ungt fólk og fjölskyldugildi. Markmið með rannsókninni var að 

varpa skýrara ljósi á aðstæður skilnaðarfjölskyldna og meðal annars efla skilning um atriði 

varðandi fjölskylduaðstæður og kynslóðatengsl.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það 
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dregur verulega úr tengslum barna við afa og ömmu við skilnað, sérstaklega við það foreldri 

sem ekki hefur forsjá (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2010).  

3.3 Mikilvægi samskipta við aldraðra  

Þessi hraða þróun sem átt hefur sér stað í nútímasamfélagi er orðin verulega slæm því 

öldrunarstofnanir hafa tekið við umönnunarhlutverki, sem áður var í höndum fjölskyldunnar, 

og hraði nútímaþjóðfélags er orðinn óstöðvandi. Í dag hefur  fólk yfirleitt mikið að gera og því 

fylgir mikil hætta á að tengsl aldraðra við aðra fjölskyldumeðlimi minnki. Misjafnt er hve 

miklum tíma kynslóðir verja saman og hvernig þær verja honum saman, en þar hafa margir 

þættir áhrif eins og vaxandi einstaklingshyggja, atvinnuhættir og búsetumynstur (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). Það er óhætt að segja að aðstæður, bæði 

eldri og yngri kynslóða, hafa breyst og tækni og hraði nútímans hafa breytt samskiptaháttum 

okkar og milli kynslóðanna (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010).  Bilið hefur 

því verulega breikkað milli þeirra sem hafa alltaf nóg að gera og þeirra sem sitja hjá, ein og 

einmana (Ingibjörg Hjaltadóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2002).  

Margir aldraðir njóta aðstoðar ættingja sinna en rannsóknir sýna að þáttur fjölskyldunnar 

í umönnun aldraðra er mikill (Naleppa M,. og Reid, J, 2003). Aldraðir einstaklingar leita fyrst til 

fjölskyldunnar þegar þeir þarfnast aðstoðar, en erfitt og krefjandi getur verið að annast 

veikburða aldraða aðstandendur sína (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Sumir aldraðir 

einstaklingar telja sig vera byrði á þjóðfélaginu, sem veldur þeim miklu óöryggi og vanlíðan 

þegar þeir eru í þeirri stöðu að þurfa að þiggja þjónustu frá hinu opinbera (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006). Í gegnum tíðina hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess að njóta 

stuðnings annarra og eiga í samskiptum við fólk. Það er því lykilatriði  að bæta eða viðhalda 

virkri hugsun og heilsu þessa aldurshóps (Landlæknisembættið, 2008).  

3.3.1 Niðurstöður erlendra rannsókna á samskiptum ættingja og aldraðra  

Niðurstöður rannsóknar, sem gerð var í Finnlandi fyrir nokkrum árum, varpa ljósi á einangrun 

aldraðra á stofnunum. Samskipti þeirra við aðra og tíðni heimsókna var ekki í samræmi við 

upplifun þeirra á einmanaleika, heldur voru það gæði samskiptanna við aðra sem skiptu meira 

máli. Gæðastundir með börnum þeirra  voru mikilvægari heldur en að eiga stórt félagsnet.  

Í þessu sambandi sýndu niðurstöður rannsóknar Larson (2006) fram á að það skipti máli 

hversu oft börn og aldraðir höfðu samskipti sín á milli, því oftar sem samskiptin áttu sér stað  
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því sterkari urðu tengslin og betri og sterkari bönd mynduðust milli þeirra.  Það má því segja 

að með samskiptum kynslóðanna upplifðu aldraðir aukna lífsfyllingu, minni einangrun og 

öðluðust meiri skilning. Það er óhætt að segja að samskipti séu einn af áhrifaþáttum 

heilbrigðis. Mikilvægt er fyrir alla að vera í góðum samskiptum þar sem þau bæta líðan fólks á 

hvaða aldri sem er. Skipulögð samskipti við aldraða og samskipti kynslóða hefur, samkvæmt 

Kaplan (2002), góð sálræn áhrif á líðan þeirra. Það skilar sér í mun betri heilsu, minnkandi líkur 

eru á þunglyndi ásamt því að sjálfstraust aldraðra eykst með skipulögðum samskiptum.  

 Rowe og Kahn (1997) benda á að lífsgæði á efri árum tengist ekki einungis einum þætti 

heldur mörgum. Þar kemur til sögunnar góð heilsa, líkamlegur þróttur, óskert hugarstarfsemi 

og þátttaka í samfélaginu. Þessir þættir eru þeir sömu og Depp og Jeste (2006) töldu mikilvæga 

þegar lífsgæði á efri árum eru metin, þ.e góð heilsa, virk þátttaka í samfélaginu og samskipti 

við aðra. Samkvæmt þessum fræðimönnum er því lykillinn að auknum lífsgæðum aldraðra virk 

þátttaka og samskipti, ásamt góðri heilsu.  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á mikilvægi þess að fjölskyldur haldi góðum 

tengslum við ættingja sína inni á öldrunarstofnunum. Aðstandendur veita ættingjunum  

mikinn tilfinningalegan stuðning enda hafa þeir lítil samskipti við lífið utan dyra 

öldrunarstofnananna, heimsóknir aðstandenda bæta því andlega líðan ættingjanna.  

3.3.2 Niðurstöður íslenskra rannsókna á samskiptum ættingja við aldraðra  

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar, á viðhorfum eldra fólks, sýndu að skiptar skoðanir væru 

hvort tengsl í fjölskyldum væru betri í dag en áður fyrr. Samband við börn og barnabörn mætti 

vera meira, en ábyrgðin lægi ekki einungis hjá börnum og barnabörnum heldur einnig hjá 

hinum öldruðu.  Ræktun fjölskyldubanda getur því komið í veg fyrir einangrun aldraðra 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  

Gerð var símakönnun haustið 2008, meðal Íslendinga 65 ára og eldri, sem bjuggu í 

heimahúsum. Markmið með könnuninni var að fá yfirsýn yfir hvernig þörfum aldraðra fyrir 

aðstoð og þjónustu er mætt og hver það er sem aðstoðar þá.  Þá var einnig kannað hvaða 

þjónustu aðstandendur veittu. Niðurstöður sýndu að 43% þeirra sem spurðir voru fengu 

aðstoð frá óformlegum aðilum, svo sem fjölskyldu eða vinum en 20% fengu aðstoð frá 

formlegum, opinberum aðilum, svo sem heimilishjálp og heimahjúkrun. Makar sem enn voru 

til staðar, voru þeir sem aðstoðuðu svarendur mest, síðan kom fjölskyldan, börn, tengdabörn 

og síðan barnabörn. Það ber að taka fram að hlutfallslega fengu fleiri karlar en konur aðstoð 
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frá mökum sínum, en 51% karla fengu aðstoð og 28% kvenna. Konur fengu mesta aðstoð frá 

ættingjum,  í flestum tilvikum frá dætrum. Opinberir aðilar aðstoðuðu viðkomandi aðila þegar 

þeir þurftu á persónulegri aðstoð að halda en þegar þörf var fyrir hjálp við heimilisstörf, 

innkaup og annað var það í höndum fjölskyldunnar (Sigurveig H. Harðardóttir, 2010). 

Hér á landi er mikil þörf fyrir að huga að þeim þáttum og kanna betur hvernig hægt sé að 

styðja fjölskyldur sem annast aldraða ættingja, bæði í heimahúsum og á öldrunarstofnunum. 

Mikilvægt er að rannsaka betur hvað veldur því að aldraðir einstaklingar fá ekki heimsóknir, 

hvaða afleiðingu það hefur á líðan þeirra og hvað er hægt að gera til að bæta það (Sigurveig 

H. Harðardóttir, 2010). 
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4 Úrræði  

Mikilvægt er að þekkja þá þætti sem geta dregið úr félagslegri einangrun eða einmanaleika 

aldraðra. Í sveitarfélögum landsins eru oftast nær starfandi félagsmiðstöðvar þar sem 

öldruðum býðst að taka þátt í ýmsu tómstunda- eða félagsstarfi.  Félagsmiðstöðvar og 

hjúkrunarheimili eru gjarnan þær stofnanir sem hafa séð um skipulagt starf fyrir eldri borgara. 

Stofnanirnar vinna að því að draga úr eða að koma í veg fyrir félagslega einangrun og 

einmanaleika eldri borgara. Í þessum kafla verður fjallað um þau heimsóknarúrræði sem í boði 

eru fyrir aldraða á öldrunarstofnunum. Hvaða úrræði eru í boði hérlendis varðandi heimsóknir 

fyrir aldraða íbúa öldrunarstofnananna. Fjallað verður um úrræðið Heimsóknavinir Rauða 

krossins, skoðað verður hvað einkennir Share the Care og í lokin verður fjallað nánar um önnur 

heimsóknarúrræði sem í boði eru fyrir aldraða.  

4.1 Heimsóknavinir   Rauða krossins  

Rauði kross Íslands sinnir ýmsum margvíslegum verkefnum í íslensku samfélagi. Hann 

skuldbindur sig til að vinna með og fyrir, þá sem minnst mega sín og þar starfa um þrjú þúsund 

sjálfboðaliðar við ólík en krefjandi verkefni.   

Árið 2005 var framkvæmd landskönnun á vegum Rauða krossins, þar sem markmið var að 

komast að því hvaða hópar á Íslandi standa höllum fæti. Tilgangur með könnuninni var að 

skilgreina betur þörfina fyrir aðstoð, forgangsraða verkefnum til þess að geta nýtt þau sem 

best, ákveða hvernig málsvarastarfi skuli hagað og fyrst og fremst vekja athygli almennings og 

stjórnvalda á aðstæðum bágstaddra á Íslandi (Rauði kross Íslands, 2006). Niðurstöður 

könnunarinnar sýndu að aldraðir voru einn af sjö hópum sem verst standa í íslensku samfélagi. 

Þeir sem búa við veikt félagslegt tengslanet eru líklegri til að verða meira félagslega einangraðir 

og eru að jafnaði enn verr settir samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar (Rauðir kross Íslands, 

2006).  

 Sjálfboðaliðarnir starfa út um allt land og verkefnin eru mörg. Eitt þessara verkefna eru 

Heimsóknavinir Rauða krossins. Um er að ræða sjálfboðaliða á vegum Rauða krossins, sem 

heimsækja fólk á heimili þess, á sambýli og á dvalar- og hjúkrunarheimili. Verkefnið er eitt af 

áhersluverkefnum Rauða krossins á Íslandi og fór af stað árið 2001. Það sem felst í 

heimsókninni getur meðal annars verið spjall, gönguferð, ökuferð, upplestur og margt annað. 

Hlutverk heimsóknarvina er að veita félagsskap, nærveru og hlýju (Rauði kross Íslands, e.d.-a). 

Starf heimsóknarvina er fjölbreytt og er sérsniðið að þörfum og óskum þeirra einstaklinga sem 
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heimsóttir eru. Með það að markmiði að geta boðið íbúum þessa þjónustu, þeim að 

kostnaðarlausu. Þar sem einsemd er alvarlegt vandamál í samfélaginu, leitast Heimsóknavinir 

Rauða krossins við að rjúfa slíka einangrun (Rauði krossinn, e.d.-a).  

4.1.1 Kvennadeild  Rauða krossins  

Kvennadeild Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands var stofnuð árið 1966, af nokkrum konum, 

sem í dag eru grunnurinn að starfsemi deildarinnar (Rauði kross Íslands, e.d-b). Markmið með 

deildinni hefur verið að bæta líðan aldraðra, þrátt fyrir breytingar í þjóðfélaginu virðist þörfin 

fyrir sjálfboðastarf enn mikil (Rauði kross Íslands, e.d.-b). Á þessu ári rak deildin 

sjúklingabókasöfn á sjúkrahótelinu í Ármúla, Landakoti, Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 

og Hjúkrunarheimilinu Mörkinni.  

4.2 Deilum umönnuninni (e. Share the care) 

Í Bandaríkjunum, á brautryðjendadögunum, þegar eina tækifærið til að lifa af var að treysta á 

hjálp og samvinnu nágrannanna, kom upp hugtakið Share the Care (Share the Care, e.d.). Þessi 

starfsemi hófst á 21. öldinni og veitir sjálfboðaliðum eða hópum tækifæri til að verða hluti sem 

lausn á umönnunarástandi, sem getur átt sér stað í hvaða landi sem er (Share the Care, e.d.).  

Áhersla Share the care er að mennta umönnunaraðila, sjúklinga og viðkomandi vini, 

nágranna, samstarfsmenn og kunningja um djúpa persónulegan ávinning fyrir alla sem taka 

þátt í því að deila umönnuninni. Markmið Share the care er að bæta lífsgæði þeirra 

einstaklinga, svo sem aldraðra sem þurfa á stuðningi að halda. Og aðstoða umönnunaraðila 

eða ættingja viðkomandi til þess að draga úr stressi, þunglyndi, einangrun og efnahagslegum 

erfiðleikum (Share the Care, e.d.). Stundum hverfa ættingjar eða vinir þegar veikindi verða 

vegna þess að þeir vita ekki hvað þeir eiga að gera eða segja. Oft þarf einstaklingur sem þarf á 

aðstoð að halda og aðilinn sem hjálpar viðkomandi mest að bera alla byrðina og viðurkenna 

ekki að þeir gætu notið aðstoðar (Share the Care, e.d.).  

4.3 Önnur heimsóknarúrræði  

Heimsóknarúrræði á öldrunarstofnanir eru fá á Íslandi. Heimsóknavinir Rauða kross Íslands er 

eina úrræðið þar sem heimsóknir til aldraðra eru skipulagðar, hvort sem það er í heimahús 

eða á öldrunarstofnanir. Á heimsíðunni heimsoknartimi.is er hægt að skipuleggja 

heimsóknartíma til þeirra sem þurfa á heimsókn eða umönnun að halda. Þar eru ættingjum 
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hjálpað við að halda utan um heimsóknir, svo hægt sé að fylgjast með að viðkomandi aðili fái 

heimsóknir og að ekki líði of langur tími á milli heimsókna (Heimsoknartimi, e.d.) 
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5 Félagsráðgjöf á sviði öldrunar

Eftir því sem einstaklingar verða eldri, fjölgar þeim sem þurfa á þjónustu að halda, bæði 

heilbrigðisþjónustu og félagslega þjónustu.  Stór hluti aldraðra býr við góðar aðstæður og góða 

heilsu og þarf því ekki mikla aðstoð frá samfélaginu. Árið 1962 varð breyting í þróun 

félagsráðgjafar á sviði öldrunar. Þá var starfsemi skrifstofu framfærslumála í Reykjavík skipt í 

tvær deildir, önnur sá um framfærslumál og hin um almenna félagsaðstoð. Það var ekki fyrr 

en árið 1975 sem fyrstu félagsráðgjafarnir, sem unnu að öldrunarfélagsráðgjöf, komu til starfa 

á sjúkrahúsum.  Áður höfðu félagsráðgjafar unnið á almennum deildum, sem voru yfirfullar af 

öldruðum sjúklingum, og unnið þar bæði með öldruðum einstaklingum og fjölskyldum þeirra. 

Fyrsta deildin fyrir aldraða var opnuð á Borgarspítalanum árið 1983 en öldrunarlækningadeild 

var stofnuð þar árið 1984. Þar hafa félagsráðgjafar starfað frá upphafi (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006). 

 Starf félagsráðgjafans í þágu aldraðra er fjölbreytt. Aldraði einstaklingurinn eða 

fjölskylda hans fær aðstoð við að greiða úr sínum málum. Veittar eru upplýsingar um þau 

réttindi sem meðlimir hennar hafa, ásamt að veita stuðning í erfiðleikum og útskýra flækjurnar 

sem vefjast fyrir. Jafnframt að tryggja að þörfum fjölskyldunnar og einstaklingsins sé mætt af 

samfélaginu á hinum ýmsu sviðum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Félagsráðgjafarnir eru 

málsvarar og stuðningsaðilar hins aldraða og fjölskyldu hans ásamt því að veita ráðgjöf um þau 

réttindi og þjónustu sem aldraðir eiga rétt á (Landspítali- háskólasjúkrahús, e.d.).  

 Starf félagsráðgjafa á öldrunarsviði miðar að því að athuga hvernig hægt sé að bæta 

aðstæður sjúklings og styrkja félagsnet hans þannig að mögulegt sé fyrir hann að búa við 

eðlilegar aðstæður. Hlutverk félagsráðgjafans er einnig að samhæfa þjónustuna sem hinn 

aldraði  þarfnast og veita honum og aðstandendum hans stuðning sem gerir honum kleift að 

búa heima sem lengst (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Félagsráðgjafinn býr sér til mynd af 

veruleika einstaklingsins, tengslum hans við aðra einstaklinga, stofnanir og stöðu hans í 

samfélaginu. Með því móti tryggir hann sér heildarsýn á aðstæðum einstaklingsins, eins og 

framast er hægt. Það er óhætt að segja að starf félagsráðgjafa á sviði öldrunarmála snúist 

einnig um mikilvægi þess að vera stuðningsaðili við aðstandendur. Ráðgjöf og rétt úrræði getur 

gegnt lykilhlutverki við að bæta aðlögun að breyttum aðstæðum og auka vellíðan aldraðra 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  
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Það eru ófá úrræði sem félagsráðgjafar hafa beitt til stuðnings öldruðum og aðstandendum 

þeirra, sem dæmi má nefna hafa þeir staðið fyrir hópastarfi frá 1987 fyrir aðstandendur 

aldraðra með minnissjúkdóma. Einnig hafa félagsráðgjafar undirbúið og aðlagað aldraða að 

starfslokum, þeir hafa þá séð um starfslokanámskeið á vegum verkalýðsfélaga og margt fleira.  
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6 Umræða 

Í lögum um málefni aldraðra frá árinu 1999 er sett fram það markmið að aldraðir geti eins lengi 

og unnt er búið við eðlilegt heimilislíf. Þetta hefur verið áréttað í helstu stefnum og áætlunum 

um málefni aldraðra, sem síðan hafa verið settar fram. Árið 2012 samþykkti Alþingi 

þingsályktunartillögu um reglubundnar árlegar heimsóknir til aldraðra í forvarnaskyni með því 

markmiði að tilgangur heimsóknanna væri að tryggja að þeir fengju að búa sem lengst heima 

með því að veita þeim þjónustu strax. Ekki er til þingsályktunartilllaga um reglubundnar árlegar 

heimsóknir til aldraðra á hjúkrunarstofnanir.  

Að mati höfundar hefur gleymst í umræðunni að hugsa um þann stóra hóp aldraðra sem 

nú þegar er kominn á öldrunarstofnanir. Það er umhugsunarefni að ef  ekki  væri fyrir 

Heimsóknavini Rauða krossins, væru hreinlega ekki til nein skipulögð heimsóknarúrræði fyrir 

aldraða á öldrunarstofnunum.  

Engin ný heildstæð rannsókn er til hérlendis á viðhorfi aldraðra á öldrunarstofnunum 

varðandi heimsóknir sem þeir fá, hvort sem það eru heimsóknir frá ættingjum, vinum eða 

öðrum úrræðum. Hins vegar sýndi samanburðarannsókn Stephens, Kinney og Ogrocki (1991) 

sem gerð var á fjölskyldum eða umönnunaraðilum (e. Family caregivers) aldraðra ættingja sem 

bjuggu inni á heimilum fjölskyldna og þeirra sem komin voru á hjúkrunarheimili, að því að 

umönnunaraðilar heimsóttu aldraða ættingja sína að meðaltali 2,9 daga á viku. Rannsóknir 

Minichiello (1989) benda til þess að aldraðir einstaklingar sem nýkomnir eru á 

öldrunarstofnanir fá tíðar heimsóknir frá ættingjum sem hafa áhyggjur af aðlögun viðkomandi 

á öldrunarstofnun í nýju umhverfi og nýjum aðstæðum. Samkvæmt Minichiello dofna þessar 

áhyggjur ættingjanna með tímanum og með því dregst verulega úr heimsóknum. Í sumum 

tilfellum gengur það svo langt að ættingjar hreinlega gleyma tilveru viðkomandi einstaklings á 

öldrunarstofnuninni.  

 Áframhaldandi fjölskyldusambönd hefur oft mikla þýðingu fyrir fjölskyldumeðlimi 

þegar komið er á öldrunarstofnun.  Hvort sem það er fyrir líðan þeirra öldruðu á 

öldrunarstofnuninni eða fjölskyldu og ættingja hans sem koma í heimsókn (Mitani, Aneshensel 

og Storms, 2002).  Á sama hátt virðist áframhaldandi fjölskylduþátttaka auka lífsgæði þeirra 

öldruðu sem komin eru á öldrunarstofnanir. Þeir Green og Monahan (1982) komust að því að 

tíðar fjölskylduheimsóknir bættu bæði líðan aldraðra andlega og félagslega.  Með þessum 

niðurstöðum sýna þeir fram á það að heimsóknir hafa veruleg áhrif á heilsu aldraðra á 
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öldrunarstofnunum. Tilse (1997) gerði eigindlega greiningu á viðtölum 18 hjóna sem 

heimsóttu reglulega hvort annað á öldrunarstofnanir. Þar kom í ljós að tilgangur 

heimsóknarinnar var einfaldlega að viðhalda samfellu sjálfs sins, viðhalda mynstri dagslegs lífs, 

sýna skuldbindinguna og koma í veg fyrir einmanaleika.  

 Þessar niðurstöður sem fram hafa komið benda til þess að áframhaldandi heimsóknir 

fjölskyldumeðlima til aldraðra á öldrunarstofnanir,  hafi jákvæð áhrif á lífsgæði þeirra, bæði 

hjá þeim öldruðu og fjölskyldu þeirra (Mitani o.fl., 2002).  Lítið er vitað um þá þætti sem geta 

haft áhrif á það hvort aldraður einstaklingur fái reglulegar heimsóknir. Naleppa (1996) nefndi 

að ættingjar þeirra öldruðu sem búa nálægt öldrunarstofnuninni hafa meiri tilhneigingu til að 

heimsækja viðkomandi oftar, þeir ættingjar sem nánari eru viðkomandi eru líklegri til að koma 

í heimsókn. Reglur um heimsóknir á hverri öldrunarstofnun skipta líka máli. Öldrunarstofnanir 

sem hvetja til heimsókna, eru fjölskylduvænar og með sveigjanlegan heimsóknartíma, fá fleiri 

heimsóknir. Gæði samskipta milli ættingja og aldraðra hefur því mikið að segja varðandi 

heimsóknir og er einn helsti áhrifaþátturinn (Mitani o.fl., 2002).  

Rannsóknir á heimsóknarþjónustu hafa verið fáar í gegnum tíðina hérlendis. Þó eru til fleiri 

rannsóknir um áhrif heimsókna og hverjir það eru sem heimsækja aldraða sem enn búa í 

heimahúsum. Hins vegar hefur verið lítið fjallað um mikilvægi heimsóknarþjónustu varðandi 

áhrif heimsókna ættingja á líðan aldraðra á öldrunarstofnunum. Til að mæta þörfum aukins 

fjölda aldraðra og fyrirbyggja einsemd og vanlíðan þeirra í íslensku samfélagi er mikilvægt að 

rannsaka betur hvaða áhrif heimsóknir hafa á líðan aldraðra á öldrunarstofnunum.  

Í dag hafa stofnanir samfélagsins tekið við umönnunarhlutverki fjölskyldunnar og fara því 

samskipti hins aldraða og fjölskyldunnar minnkandi. Einmanaleiki aldraðra á 

öldrunarstofnunum benda til þess að aðgerða sé þörf til að bæta andlega líðan þeirra sem 

finna fyrir einmanaleika. Opinberir aðilar þurfa að eiga frumkvæði að því að koma til móts við 

aldraða og bjóða þeim úrræði sem gæti dregið úr einmanaleika þeirra, þar á meðal regluleg 

heimsóknarúrræði á öldrunarstofnanir.  Íbúar hjúkrunarheimila glíma frekar við þunglyndi en 

jafnaldrar þeirra sem búa í sjálfstæðri búsetu og talið er að aukin hætta á þunglyndi eykst eftir 

því sem búseta hins aldraða varir lengur á hjúkrunarheimilinu. Því þarf að skoða hvaða úrræði 

myndu henta til að koma til móts við þá. Heimsóknavinir Rauða krossins eru í dag eina úrræðið 

sem er notað á öldrunarstofnunum.  
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Áhrif heimsókna til aldraðra og almenn samskipti við aldraða á öldrunarstofnunum minnka 

líkur á einangrun þeirra, grundvöllurinn við að halda virkni og heilsu eru samskipti við annað 

fólk. Mikil þörf er fyrir stuðning fjölskyldunnar þegar aldurinn færist yfir og heilsan brestur en 

heimsóknir aðstandenda stytta daginn, veita styrk og efla fjölskyldutengslin. Samskipti eru 

talin einn af áhrifaþáttum heilbrigðis, sem hafa þau áhrif að  bæta líðan fólks á hvaða aldri sem 

er.  Skipulögð samskipti við aldraða hafa góð sálræn áhrif á líðan þeirra, sem skilar sér í betri 

heilsu og minnkandi líkum á þunglyndi hjá öldruðum á öldrunarstofnunum.  

Kalla þarf á breyttar kröfur til velferðarþjónustu í þágu aldraðra  miðað við þær breytingar 

sem fyrirsjáanlegar eru á stærð þessa aldurshóps meðal þjóðarinnar. Þegar sá tími kemur að 

samfélagið þrengir kjör hans með ýmsum hætti og skásta leiðin til að tryggja afkomuna er að 

afsala sér sjálfræðinu fyrir örugga stofnunarvist, er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að við, 

yngri kynslóðin, höfum átt tíma til að breyta þessari stöðu. Er þetta virkilega sú staða sem við 

viljum bjóða öldruðum upp á í samfélaginu okkar í dag? Þetta hlutskipti bíður okkar allra og er 

því gríðarlega mikilvægt að notfæra sér alla krafta sem gefast meðan við höfum þá enn, til 

þess að gera betur og bæta stöðu aldraðra í samfélaginu okkar.  
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7 Lokaorð  

Við vinnslu ritgerðarinnar hefur margt komið mér á óvart og ýmsir mikilvægir þættir ókannaðir 

í þessu málefni. Má þar helst nefna hversu fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

öldrunarstofnunum og varðandi íbúa þeirra. Ég tel mig heppna í þessu sambandi að hafa 

starfað á öldrunarstofnun. Að hafa komist í kynni við raunveruleikann sem bíður okkar allra. Í 

starfi mínu við umönnun aldraðra hef ég orðið vitni af öllum tilfinningaskala sem fylgir því að 

vera íbúi á öldrunarstofnun. Ég hef fylgst með brosum, hamingju, hlátri og gleði hjá þeim sem 

fá heimsóknir en einnig fylgst með tárum, einmanaleika og einangrun meðal þeirra sem ekki 

fá heimsóknir.   

Að mínu mati er ein leiðin til að auka vitneskju aðstandenda um mikilvægi samskipta og 

heimsókna við viðkomandi fjölskyldumeðlim, sem er kominn á öldrunarstofnun, að auka 

fræðslu og koma með tillögu að skipulagi á heimsóknum fjölskyldumeðlima. Það er ekki víst 

að allir ættingjar átti sig á því hversu mikil breyting það er fyrir viðkomandi að fara á stofnun, 

og því gott að árétta mikilvægi tengsla fjölskyldunnar við viðkomandi. Svo eru einstaklingar 

sem eiga jafnvel ekki  ættinga eða fjölskyldu sem getur heimsótt þá, og þá skiptir máli að til 

séu úrræði, eins og til dæmis heimsóknavinir Rauða krossins eða annars konar þjónusta sem 

byggir á samskiptum og heimsóknum til viðkomandi. 

 Það nístir inn að hjartarótum að fylgjast með öldruðum einstaklingi eyða síðustu 

ævikvöldunum aleinn án heimsókna aðstandenda eða annarra úrræða. Það er líka erfitt að 

horfa upp á hversu fá úrræði eru í boði, sem eiga að koma til móts við þessa einstaklinga. Því 

þarf að breyta. Það er í höndum okkar, sem yngri eru, að breyta þessu mynstri og finna lausnir 

þannig að enginn þurfi að upplifa eimanaleika á síðustu ævikvöldunum.   

Titill þessarar ritgerðar er Það besta sem þú getur gefið öðrum er tíminn þinn.  Með því er 

verið að vísa til mikilvægi þess að gefa öðrum, og í þessu tilfelli öldruðum sem  komnir eru inn 

á öldrunarstofnanir, hlutdeild í lífinu með því að heimsækja þá og gefa þeim tíma. Góð 

samskipti milli kynslóða byggist á því að yngri kynslóðir gefi sér tíma til samveru með þeim 

eldri, sem stuðlar að aukinni vellíðan og kemur í veg fyrir einmanaleika. Að því sögðu er tíminn 

okkar besta gjöfin sem við getum gefið öðrum. 
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