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Útdráttur 

Félagsleg einangrun meðal aldraðra er áhyggjuefni sem mikilvægt er að beina sjónum 

að, enda sýna rannsóknir endurtekið fram á hún sé viðvarandi vandamál víða um heim. 

Rannsakendur hafa leitast eftir að finna svör við því hverjar séu eiginlegar orsakir og 

afleiðingar félagslegrar einangrunar, með það að markmiði að fá hugmyndir um það með 

hvaða hætti megi betur þróa og útfæra úrræði til að draga úr skaðlegum áhrifum slíkrar 

einangrunar á lífsgæði einstaklinga. Bæði orsakir og afleiðingar félagslegrar einangrunar 

eru víðtækar og koma úr ólíkum áttum. Það er sérlega mikilvægt fyrir bæði aðstandendur, 

fagaðila og aðra þá sem koma að málum aldraðra að átta sig á áhættuþáttunum til þess 

að geta gripið til aðgerða þegar þörf krefur. Þeir þættir sem koma ítrekað við sögu þegar 

afleiðingar félagslegrar einangrunar eru skoðaðar eru ýmist andlegir eða líkamlegir, líkt 

og einmanakennd, vanlíðan, ýmsir líkamlegir kvillar og alhliða heilsuleysi.   

    

Stjórnvöld hér á landi hafa markvisst unnið að því að bæta lífsgæði elsta aldurshópsins 

og þróuð hafa verið margvísleg úrræði fyrir þennan hóp sem eru meðal annars til þess 

fallin að draga úr afleiðingum félagslegrar einangrunar sem og að efla félagslega virkni 

aldraðra. Sem dæmi um þessi úrræði má nefna félagsstarf aldraðra og dagvistanir. 

Jafnframt koma þeir sömu þættir endurtekið fram sem eru taldir hafa jákvæð áhrif á 

lífsgæði aldraðra en það eru meðal annars góð tengsl við ættingja og vini, góð 

fjárhagsstaða og góð heilsa. Til þess að unnt sé að bæta enn fremur úr lífsgæðum aldraðra 

og draga úr félagslegri einangrun og einmanaleika í þeirra hópi, er mikilvægt að halda 

umræðunni á lofti og stuðla að jákvæðu viðhorfi gagnvart eldri borgurum. 

Efnisorð: aldraðir, félagsleg einangrun, einmanaleiki, áhættuþættir 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands sem skrifuð var á vorönn 2018. Sérstakar þakkir færi 

ég móður minni, Steinunni Hilmarsdóttur fyrir allan þann stuðning sem hún hefur veitt 

mér í gegnum námið og við gerð þessarar ritgerðar. Einnig færi ég unnusta mínum, Ómari 

Erni Magnússyni mínar innilegustu þakkir fyrir að vera mín stoð og stytta og fyrir alla sína 

hvatningu. Leiðbeinandi minn, Sigurveig H. Sigurðardóttir á einnig skilið kærar þakkir fyrir 

að hafa veitt mér þann innblástur sem til þurfti við gerð þessarar ritgerðar, sem hún gerði 

af alúð. Börnin mín auk góðra vina hafa að sama skapi veitt mér hvatningu í gegnum 

námið og eiga þau skilið mínar bestu þakkir fyrir það. 
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1 Inngangur 

Félagsleg einangrun er víðtækt vandamál sem á sér misjafnar orsakir og afleiðingar og 

nær til ólíkra aldurshópa. Sérstaklega hefur verið fjallað um félagslega einangrun aldraðra 

vegna sérstöðu þessa hóps, en þessi hópur upplifir miklar breytingar á lífi og lífsgæðum á 

skömmum tíma vegna hrörnunar, og verður það viðfangsefni þessa verkefnis. Fjallað 

verður hér um félagslega einangrun eldri borgara og er leitast eftir því að svara þeirri 

rannsóknarspurningu um hverjar séu orsakir og afleiðingar félagslegrar einangrunar á 

lífsgæði aldraðra.   

 Markmið þessarar ritgerðar er að vekja athygli á því vandamáli sem félagsleg 

einangrun aldraða er og hvaða afleiðingar það eru sem geta haft áhrif á lífsgæði þessa 

hóps. Þá er einnig markmiðið að skoða hvað nýjustu rannsóknir á viðfangsefninu hafa leitt 

í ljós og að hverju þarf frekar að huga þegar til framtíðar er litið, með tilliti til 

áframhaldandi rannsókna í þessum málaflokki.      

 Verkefnið er heimildaritgerð sem unnin er út frá fræðilegum heimildum, 

rannsóknum, fræðigreinum, bókum, skýrslum, lögum og reglugerðum auk upplýsinga af 

vefsíðum opinberra stofnanna, félaga og annarra fyrirtækja.   

  

Í upphafi er fjallað almennt um hugtakið öldrun og hvað snýr að því að eldast og 

aðlagast óhjákvæmilegum breytingum í lífinu. Því næst er fjallað um kenningar í 

öldrunarfræðum sem tengja má við félagslega einangrun og lífsgæði aldraðra. Farið 

verður yfir stefnumótanir og aðgerðir stjórnvalda hér á landi sem snúa að málefnum 

aldraðra, til dæmis hvað varðar réttindi þeirra og þjónustuúrræði. Því næst er fjallað 

ítarlega um félagslega einangrun aldraðra og einmanaleika. Hugtökin eru skilgreind og 

gerð er samantekt yfir þær nýjustu rannsóknir og greinar sem varða þetta málefni og hafa 

verið gerðar aðgengilegar almenningi. Þá er einnig farið nánar yfir forvarnir í 

málaflokknum og þau úrræði sem öldruðum stendur til boða, sem eru til þess fallin að 

auka lífsgæði þeirra, til að mynda heimaþjónustu, heimahjúkrun, félagsráðgjöf og 

þjónustuíbúðir auk annarra úrræða. Að lokum er gerð samantekt í umræðukafla á þeim 

upplýsingum sem komið hafa fram og verið til umfjöllunar í fyrri köflum ritgerðarinnar. 
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2 Öldrun - að eldast og aðlagast breytingum 

Hugtakið öldrun og hvað það er að eldast er skilgreint út frá þeim breytingum sem eiga 

sér stað í lífi einstaklings samhliða því að tíminn líður og árin færast yfir. Þessar breytingar 

sem einblínt er á eru líffræðilegar, sálrænar og félagslegar, en það felur einnig 

óhjákvæmilega í sér breytt hlutverk þess einstaklings sem er að eldast, hvort sem er út 

frá samfélagslegu sjónarhorni eða stöðu innan fjölskyldunnar.    

 Í almennri umræðu er oft talað um aldraða sem einsleitan hóp fólks en til að benda 

á fjölbreytileika hópsins hefur honum oft verið skipt upp í fjóra aldursflokka, til dæmis í 

rannsóknum þar sem meðal annars er verið er að skoða hagi aldraðra og lífsgæði. Þá er 

því oftar en ekki skipt upp með þeim hætti að yngsti flokkurinn inniheldur fólk á aldrinum 

55-64 ára og er hann þá skilgreindur sem þeir verðandi eldri. Næsti hópur inniheldur 

einstaklinga á aldrinum 65-74 sem skilgreindir eru sem ungir-aldraðir og sá næsti ber þá 

sem teljast eldri-eldri, á aldrinum 75-85. Þeir sem svo tilheyra elsta aldurshópnum, eða 

þeir allra elstu eru 85 ára og eldri. Þarna ber að hafa í huga að um er að ræða í það minnsta 

30 ára tímabil og er óhætt að gera ráð fyrir því að þarfir þessara ólíku aldurshópa séu af 

misjöfnum toga, hvort sem er vegna líffræðilegra ástæðna eða persónubundinna (Firor, 

2016; Morgan og Kunkel, 2007).        

  

Talað er um þrjár víddir öldrunar sem ná til þessara ólíku þátta og eru þær 

skilgreindar sem líffræðilegar, sálrænar og félagslegar. Með líffræðilegri öldrun er átt við 

þær (oft) óhjákvæmilegu, líffræðilegu breytingar sem einstaklingar ganga í gegnum eftir 

því sem þeir eldast. Sem dæmi um það má nefna að hrukkur myndast í húðinni, hún 

slaknar, hárið gránar, viðbragðshæfni slaknar og vöðvarýrnun á sér stað. Oft verða 

breytingar á hjarta- og æðastarfssemi og ónæmiskerfið verður veikara. Það hefur þó ekki 

reynst nægilega áreiðanlegt að skilgreina öldrunarferlið einungis út frá þessum 

einkennum. Þá verður að líta til þess að þessi einkenni eru oft einstaklingsbundin og ekki 

allir sem ganga í gegnum þetta ferli á sama máta. Að sama skapi eru þessi einkenni oft á 

tíðum meðhöndlanleg, til dæmis með lyfjum og lífsstílsbreytingum. Það er því mikilvægt 

að líta til annarra þátta, svo sem sálrænna og félagslegra á sama tíma.   

 Sálræn öldrun felur í sér breytingar á persónuleika einstaklinga og vitrænni virkni 

og hæfni. Það ber þó að hafa í huga að þessi atriði eru ekki skilgreind sem óhjákvæmileg 

vegna þess að þau eru, líkt og einkenni líffræðilegrar öldrunar, einstaklingsbundin og ekki 
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allir aldraðir sem verða fyrir vitrænni skerðingu og heldur ekki með sama hætti. Til 

útskýringar á því má nefna að til eru fleiri en eitt afbrigði af heilabilun og alls ekki allir 

aldraðir sem þróa með sér slíka skerðingu (Björn Einarsson, 2007).   

 Félagsleg öldrun er annað hugtak sem mikilvægt er að ræða í þessu samhengi ef 

líta skal á öldrunarferlið heildrænt. Hugtakið segir til um hvernig samfélagsleg hlutverk 

einstaklinga breytast eftir því sem þeir eldast og hvernig samfélagið gerir ráð fyrir þessum 

breytingum. Þá er átt við menningarbundna þætti um það til dæmis hvernig samfélagið 

gerir ráð fyrir því að einstaklingar á ákveðnum aldri sinni vissum skyldum, tileinki sér 

ákveðin hlutverk og aðlagast á sama máta breytingum eftir því hvað þykir viðeigandi og 

ásættanlegt í hverju samfélagi fyrir sig (Morgan og Kunkel, 2007).   

   

Lífaldur fólks fer sífellt hækkandi, hérlendis og víðar um heiminn. Má það meðal 

annars sjá á tölum frá Hagstofu Íslands ef skoðaður er Meðalaldur Íslendinga 1841-2017 

með Ár og Kyn (Hagstofa Íslands, e.d. -a). Á sama tíma hefur verið mikil þróun í lyfjaiðnaði 

og læknisfræðilegri greiningu, en samkvæmt evrópsku heilsufarsrannsókninni sem 

framkvæmd var af Hagstofu Íslands árið 2015 kemur einnig fram að mikil aukning sé á 

notkun lyfseðilsskyldra lyfa hjá eldri aldurshópum (Högni Óskarsson og Gestur 

Þorgeirsson, 2009; Hagstofa Íslands, 2017 -b). Með þessari lyfjaþróun er stuðlað að betri 

lífsgæðum fólks og má því einnig sjá áhrif þess birtast í aukinni atvinnuþátttöku þeirra 

sem komnir eru á eftirlaunaaldur. Hér á Íslandi vinnur fólk almennt lengur en annars 

staðar á Norðurlöndum og má til að mynda sjá áberandi mun á starfslokaaldri fólks í 

samanburðarlöndum okkar samkvæmt greinargerð Stefáns Halldórssonar um samanburð 

lífeyriskerfa á Íslandi, Bretlandi, Danmörku, Hollandi og Svíþjóð. Þá hefur einnig töluvert 

verið rætt um hækkaðan eftirlaunaaldur hér á landi en þess ber að geta að 

eftirlaunaaldurinn er hvergi annars staðar á Norðurlöndum hærri en hér á landi 

(Lífeyrismál, 2017). Dæmi eru um að fólk vilji vinna lengur og hafi til þess fulla getu en því 

sé ekki gefinn kostur á öðru en að láta af störfum vegna aldurs. Þá hefur einnig komið upp 

gagnrýni á það að störf séu ekki betur aðlöguð að breyttu heilsufari fólks þannig að það 

geti unnið lengur. Aðlögun starfanna gæti þá verið á þann veg að þau fela í sér auðveldari 

verkefni sem myndu eflaust henta einstaklingunum betur, eða sveigjanlegri vinnutíma. Þá 

hefði fólk kost á því að mæta í  vinnu jafnvel hluta úr degi eða einn og einn dag í viku. 

Þetta viðhorf má einnig sjá með skýrum hætti í viðhorfskönnun aldraðra sem framkvæmd 
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var árið 2006, en þar lýsa aldraðir upplifun sinni af starfslokum vegna aldurs og má 

greinilega sjá að flestir viðmælendurnir myndu vilja hafa sveigjanleg starfslok á þann veg 

að þeir hefðu kost á að vinna lengur og að valið væri þá í þeirra höndum. Þá kemur einnig 

fram að flestir töldu mikilvægt fyrir fólk að fá góðan undirbúning áður en til starfsloka 

kæmi og hefðu að einhverju að hverfa, til dæmis félagsstarfi, áhugamálum eða öðru þegar 

launaðri vinnu væri hætt (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).   

Öll höfum við hlutverkum að gegna í lífinu sem taka breytingum eftir því sem við 

eldumst og þroskumst. Fyrir miðjan aldur er algengt að einstaklingar hafi mörgum 

hlutverkum að sinna samtímis. Þannig getur til dæmis kona um fertugt verið móðir, 

eiginkona, vinkona, starfsmaður, meðlimur í félagasamtökum og áfram mætti telja. Við 

hækkandi aldur breytast þessi hlutverk og sum þeirra hverfa jafnvel alveg á braut. Eftir 

því sem heilsunni hrakar tapar fólk oft færni og getu til þess að sinna hinum ýmsu hlutum, 

svo sem áhugamálum og vinnu. Oft treystir fólk sér ekki út af sjálfsdáðum sökum 

heilsuleysis, til dæmis til þess að versla, og er þá háð öðrum eins og vinum og 

vandamönnum til þess. Hlutverkunum taka enn að fækka eftir því sem aldurinn færist yfir 

því vina- og makamissir er einnig óhjákvæmilegur fylgifiskur hækkandi aldurs og 

hrörnunar. Enn fremur breytist þá foreldrahlutverkið því börnin verða ekki alltaf börn 

heldur vaxa úr grasi og öðlast sjálfstætt líf og er því umönnunarhlutverkinu þar með lokið. 

Vegna þessara hlutverkabreytinga er mikilvægt að huga að því hvaða hlutverk skulu taka 

við svo að einstaklingarnir geti enn átt innihaldsríkt líf, búið yfir sjálfstæði og hamingju og 

enn fremur að þau upplifi að það sé einhver tilgangur í lífi þeirra. 

2.1  Kenningar í öldrunarfræðum 

Í öldrunarfræðum hafa verið settar fram kenningar gegnum tíðina um ellina og ekki síst 

einstaklinginn sem er að eldast, í samfélagslegu samhengi. Kenningarnar eru margar og 

verður hér því einungis fjallað um þær kenningar sem hafa með einum eða öðrum hætti 

tengingu við samfélagslega og félagslega stöðu aldraða. Mynda kenningarnar ákveðinn 

grunn fyrir rannsóknir innan fræðigreinarinnar sem hafa hagnýtt gildi fyrir stefnumótanir 

í málefnum aldraðra (Morgan og Kunkel, 2007). Hugmyndafræði kenninganna er talin 

veita ákveðnar hugmyndir um hvernig betur mætti útfæra úrræði og þjónustu í 

velferðarsamfélagi og má upphaf kenninganna rekja til hugsjónar upphafsmanna þeirra 

um það sem betur mætti fara og hvernig skildi standa að þeim breytingum (Morgan og 
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Kunkel, 2007). Kenningarnar, sem ná allt aftur til sjötta áratugsins hafa margar hverjar 

ólík sjónarmið, þó inntak annarra sé með svipuðu móti. Sumar hverjar standast vissulega 

tímans tönn og má að sama skapi segja að aðrar séu börn síns tíma. 

2.1.1 Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) 

Hlédrægnikenningin gengur út frá því að aldraðir einstaklingar dragi sig í hlé frá 

hlutverkum sínum og samfélaginu en einnig að samfélagið dragi sig frá einstaklingunum 

varðandi kröfur. Hugmynd hennar er sú að það verði báðum í hag. Minna rask verði í 

samfélaginu þegar hinn aldraði fellur frá en ekki síst að hann fái upplifað frið og ró á sínu 

seinasta æviskeiði, laus við streitu og álag (Morgan og Kunkel, 2007).   

  

 Það má líta svo á að hlédrægnikenningin sé dæmi um eina af þeim kenningum sem 

eru að vissu leyti barn síns tíma ef hún er sett í samhengi við nútímann og þær 

samfélagslegu viðhorfsbreytingar sem orðið hafa undanfarna áratugi, hérlendis sem og 

víðar. Sem dæmi um það má nefna stefnu einstaka hjúkrunarheimila hér á landi þar sem 

lagt er upp með að draga úr ójöfnuði milli starfsfólks og heimilismanna og auka sjálfstæði 

þeirra og virkni með því að bjóða upp á ýmiss konar félagslega afþreyingu, svo sem 

handavinnu, söng- og samverustundir svo að dæmi séu nefnd (Eden Alternative, e.d.). Þá 

hafa að sama skapi viðhorfskannanir meðal eldri borgara einnig sýnt fram á vilja þeirra til 

að vera áfram virkir samfélagsþegnar þrátt fyrir að vera komin á efri ár, vera í félagsstarfi 

og viðhalda tengslum við annað fólk, ættingja og vini (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

2.1.2  Athafna- og samfellukenningin (e. activity theory og continuity theory) 

Athafnakenningin, ásamt samfellukenningunni kom í kjölfarið á hlédrægnikenningunni og 

má líta á þær sem mótsvar við hlédrægnikenningunni. Kenningarnar tvær einkennast af 

sama sjónarhorninu en helsti munurinn á þeim felst annars vegar í því að viðhalda 

hlutverkum sínum, þrátt fyrir breytingar í lífinu og að vera í áframhaldandi þróun, líkt og 

samfellukenningin segir til um og hins vegar að viðhalda jafnvægi og finna ný, sambærileg 

áhugamál og athafnir eftir því sem hin gömlu hverfa á braut (til dæmis vegna skertrar 

færni). Báðar eru kenningarnar einstaklingsmiðaðar og er hugmynd þeirra sú að 

einstaklingurinn þurfi fyrst og fremst á því að halda að hafa einhverju hlutverki að gegna 

í lífinu, en megininntök kenninganna eru eins og áður segir ólík að því leiti hvort um sé að 

ræða þróun í hlutverkum eða jafnvægi. Þær fjalla þó báðar um mikilvægi þess að 
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einstaklingurinn viðhaldi tengslum við aðra og viðhaldi sjálfsmynd sinni samhliða 

aðlögunarferlinu sem fylgir því að eldast. Athafnakenningin og samfellukenningin koma 

því vel heim og saman við þau viðhorf aldraðra sem hafa komið fram um mikilvægi þess 

að hafa að einhverju að hverfa (líkt og áhugamálum) í kjölfar starfsloka. Enda má einnig 

sjá tengingu milli þessara kenninga og útfærslu þjónustuúrræða fyrir aldraða. 

Kenningarnar fjalla ekki síður um þróun einstaklingsins sem er að eldast og snýst um 

mikilvægi þess að vera í stöðugri þróun til þess að viðhalda lífsfyllingu, sjálfstæði og 

jákvæðri sjálfsmynd (Morgan og Kunkel, 2007). 

2.1.3 Skiptikenningin (e. exchange theory) 

Skiptikenningin á að sama skapi einnig við um þær hugmyndir sem sjá má í 

stefnumótunum í dag varðandi málefni aldraðra en einnig þær samfélagslegu 

viðhorfsbreytingar sem hafa átt sér stað og áður voru nefndar. Tenginguna má sjá í inntaki 

kenningarinnar sem lýsir því sjónarhorni að þörfin fyrir félagsleg samskipti og tengsl dvíni 

ekki þrátt fyrir hækkandi aldur, heldur sé þessi þörf stöðug og sé liður í því að valdefla 

einstaklinga, auka sjálfstæði þeirra og stuðla að jákvæðari sjálfsmynd.   

 Þá er skerpt á þörf mannanna fyrir því að upplifa viðurkenningu, og bent er á að 

þar sem valdastaðan milli eldra fólks og þeirra yngri verður óhjákvæmilega ójöfn, þegar 

litið er til fjárhagsstöðu og hæfni einstaklinganna, er sérstaklega mikilvægt fyrir aldraða 

að geta viðhaldið jöfnum félagslegum tengslum sínum (Morgan og Kunkel, 2007). 

2.1.4 Hlutverkakenningin (e. role theory) 

Hlutverkakenningin fjallar um þær breytingar sem verða á hlutverkum einstaklinga eftir 

því sem þeir eldast. Inntak þessarar kenningar er ekki ósvipað því sem segir um þær 

kenningar sem fyrr hafa verið nefndar. Helsta sérkenni hlutverkakenningarinnar er að hún 

gengur út frá því að einstaklingar hafi stöðuga þörf fyrir því að hafa einhver hlutverk í 

lífinu, fyrir áframhaldandi þróun. Ný hlutverk taki við af þeim gömlu þegar þau hverfa, líkt 

og gerist við starfslok, veikindi og breytingu á samfélagslegri þátttöku. Hlutverkaskiptin 

eru óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að eldast og misjafnt er hvernig einstaklingar takast 

á við þessar breytingar. Það er þó ekki einungis sá aldraði sem þarf að aðlagast 

breytingum og hlutverkaskipum heldur er gengið út frá því að það verði ákveðin 

samfélagsleg samvinna. Þannig að samfélagið aðlagi sig einnig að breyttum þörfum 
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aldraðra. Þá þurfi samfélagið að vera sveigjanlegt hvað varðar kröfur gagnvart öldruðum 

og þarf einnig að geta veitt þeim ný hlutverk, í stað þeirra gömlu (Phillips, 1957). 

2.1.5 Þroskakenning Erikson 

Skýra tengingu má sjá milli hlédrægnikenningarinnar og Þroskakenningu Erikson sem sett 

var fram árið 1950 þar sem Erikson skiptir lífsskeiðum fólks upp í mismunandi þrep, en 

þau fela í sér misjöfn markmið sem ber að uppfylla til að komast yfir á næsta þrep, og 

þannig koll af kolli. Misjafnt er hvort einstaklingar færast á milli þrepa á farsælan hátt en 

hafi það ekki tekist með góðu móti og án þess að leiðrétta það sem út af ber á lífsleiðinni, 

segir kenningin að hætta sé á að einstaklingarnir öðlist ekki fullkominn þroska, sem er 

loka markmið þrepanna. Þar sem hlédrægnikenningin felur í sér að draga sig í hlé skapast 

þar tími og rúm til hugleiðslu og að velta fyrir sér lífshlaupi sínu en slíkar vangaveltur 

ásamt sátt eru einnig mikilvægir þættir í seinasta þrepi þroskakenningu Erikson svo að 

einstaklingar geti farið með sátt þegar að dauðdaga þeirra kemur. 

 Þroskakenningin hefur þó einnig tengingu við aðrar kenningar sem hér hefur verið 

fjallað um, þó hugmyndirnar á bak við þær grundvallist ekki á þeirri sömu hugmynd og 

býr að baki hlédrægnikenningunni. Ef hvert og eitt skref í kenningunni er skoðað má sjá 

þar þörf einstaklinga til þess að athafna sig, ná fram markmiðum í lífinu, hafa hlutverk, 

þörf fyrir viðurkenningu og eiga í félagslegum tengslum við aðra (Mcleod, 2017). Það má 

því líta svo á að kenning Erikson eigi fullt erindi við það viðfangsefni sem hér er til 

umfjöllunar, þó vissulega megi einnig nota þessa kenningu á ýmsa aðra vegu.  

2.1.6 Öldrunarinnsæi (e. gerotranscendence theory) 

Sjá má tengingu á milli þroskakenningar Erikson og öldrunarinnsæiskenningar Tornstam, 

sem sett var fram árið 1989. Á áttunda og jafnframt seinasta þrepi í kenningu Erikson er 

hugmyndin sú að einstaklingar hafi í gegnum lífið,  eða á fyrri þrepum kenningarinnar, 

þróað með sér annars vegar tilhneigingu til vansældar og þunglyndis eða á hinn veginn, 

sátt og jafnvægi. Fari þá einstaklingur í gegnum þrepin átta á farsælan hátt leiði það einnig 

til þess að hann öðlist visku, sem einnig má líta á sem öldrunarinnsæi (Mcleod, 2017).   

 Kenningin um öldrunarinnsæi snýst einmitt um þennan tiltekna áfanga og fjallar 

um það sem kallað er jákvæð öldrun. Talað er um þrjár víddir þegar sjónarmið 

þróunarinnar er skoðað, sem leiða að öldrunarinnsæi. Þessar víddir einblína á félagslegu- 

og persónulegu þættina sem snúa að einstaklingnum, og ekki síst þætti sem snúa að 
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sjálfinu og segja til um það hvernig einstaklingurinn upplifir sjálfan sig, fortíð sína og líf 

sitt í heild. Einstaklingur á þessu stigi endurskoðar sjálfan sig og líf sitt, tengsl sín við aðra 

og eigin skoðanir. Hugmyndin er að einstaklingurinn öðlist frið og ró, verði sáttur við 

sjálfan sig og fortíðina og losni undan hræðslu við dauðann. Það má segja að hann komist 

á hærra stig, sjái hinar mismunandi hliðar lífsins í nýju ljósi og öðlist visku sem gerir honum 

kleift að líta til baka yfir lífshlaup sitt með nýjum hætti. Þegar einstaklingur hefur náð 

þessum áfanga er talað um það að hann hafi náð öldrunarinnsæi (Austin, 2015). 

2.2 Lög um málefni aldraðra og stefnumótun 

Á Íslandi hefur velferðarráðuneytið umsjón með öldrunarmálum eftir lögum um málefni 

aldraðra en ráðuneytið sér einnig um stefnumótun og gerð áætlana í málaflokknum 

(Velferðarráðuneytið, e.d. -a). Hér á landi voru fyrst sett lög um málefni aldraðra árið 1982 

með því markmiði að stuðla að bættri þjónustu við eldri borgara sem og að skilgreina 

réttindi þeirra sérstaklega (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Hafa þau síðan þá 

verið endurskoðuð og eru núgildandi lög frá árinu 1999. Markmið laganna er ekki síður til 

þess að sjá öldruðum fyrir heilbrigðis- og félagsþjónustu út frá einstaklingssjónarmiði, 

samkvæmt 1. gr. laganna. Það má sjá með skýrum hætti hvernig stjórnvöld hafa staðið að 

uppbyggingu og útfærslu þjónustuúrræða fyrir aldraða út frá lögunum. Í 6.-8. gr. laganna 

er sérstaklega fjallað um þjónustuhóp aldraðra sem er starfandi í hverju 

heilsugæsluumdæmi fyrir sig, en honum ber, samkvæmt 1.-3. tl. í 8. gr. að hafa eftirlit 

með heilsufari og félagslegri velferð aldraðra auk þess að samhæfa þjónustu og gera 

tillögur til sveitastjórnar um öldrunarþjónustu. Einnig ber þeim að sækjast eftir því að 

tryggja öldruðum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á og kynna þeim þá kosti sem standa 

þeim til boða. Opin öldrunarþjónusta er einnig skilgreind í 13. gr. laganna en hún nær yfir 

þau þjónustuúrræði sem öldruðum stendur til boða á meðan enn er búið í heimahúsi. Þar 

undir fellur heimaþjónusta, bæði hvað varðar heilbrigðisþjónustu sem veitt er í heimahús 

og félagslega heimaþjónustu. Skilgreiningin nær einnig utan um úrræði á borð við dagdvöl 

fyrir aldraða, þjónustumiðstöðvar og þjónustuíbúðir samkvæmt 1.-4. tl. (Lög um málefni 

aldraðra nr. 125/1999). Með þessum ákvæðum laganna er öldruðum tryggður réttur til 

þeirra fjölmörgu úrræða sem sett hafa verið á legg. Tengingu má sjá milli laganna um 

málefni aldraðra hérlendis og stefnu alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) þegar litið 

er til þeirra stefnumiða sem sett voru fram árið 1982 í framkvæmdaáætlun Sameinuðu 
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þjóðanna. En þess ber að geta að ný áætlun var sett fram árið 2016 sem nær til ársins 

2020 og hefur hún þau markmið að stuðla að aukinni virkni hjá hverjum og einum 

einstaklingi, auk þess að stuðla að þeim rannsóknum og samvinnu sem nauðsynlegar eru 

til að ná fram áratug af heilbrigðri öldrun á árunum 2020-2030 (World Health 

Organization, e.d.). Í þessari nýju áætlun er fjallað á ítarlegan hátt um málefni aldraðra 

frá ýmsum sjónarhornum. Fjallað er um rétt aldraðra til sjálfstæðrar búsetu og sjálfræðis, 

eftirlit með gæðum þjónustu við aldraða og réttindagæslu aldraðra ásamt öðrum þörfum 

málefnum sem samstarfsnefnd um málefni aldraðra telur mikilvægt að sett séu í forgang 

við stefnumótun og framkvæmd stefnu í málefnum hópsins. Þess má geta að 

samstarfsnefnd um málefni aldraðra gegnir því hlutverki að vera tengiliður milli 

ráðuneyta, stofnana og samtaka sem starfa að málefnum aldraðra. Í áætluninni er ekki 

síður vikið að mikilvægi þess að einfalda  almannatryggingakerfið auk mikilvægi þess að 

auka stöðugleika í heilbrigðisþjónustu á hjúkrunarheimilum (Velferðarráðuneytið, 2016).  

Aðalefnisatriði áætlunarinnar eru virkni, lífsfylling, sjálfstæði, reisn og umönnun, en lög 

um málefni aldraða eru einmitt til þess fallin að stuðla að þessum þáttum með því að 

lögbinda réttindi aldraða og uppbyggingu velferðarþjónustunnar. Í skýrslu heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins (2003) má einnig sjá hvernig unnið hefur verið að því að bæta 

hag aldraðra en þar er meðal annars fjallað ítarlega um húsnæðismál aldraðra, forvarnir 

og heilsufar og þjónustu við aldraða í heimahúsum. Stýrihópur fyrir skýrsluna var skipaður 

árið 2000 af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. Var hópnum gert að móta stefnu í 

málefnum aldraðra til næstu 15 ára, byggða á fyrirliggjandi rannsóknum og gögnum, 

meðal annars stefnu alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (Lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). Þegar rýnt er í skýrslu 

stýrihópsins má sjá hvernig unnið var með heildarsýn að leiðarljósi. Fjallað er mjög 

ítarlega um hvern lið fyrir sig er varðar málefni aldraðra, hvort sem um ræðir framtíðarsýn 

málaflokksins, stefnumótanir eða sérstök úrræði fyrir aldraða, bæði í heimahúsum sem 

og stofnunum. Einstaklingsþarfir aldraðra eru einnig hafðar í forgrunni auk þess sem er 

leitast við því að samræma og viðhalda samfellu í þjónustu fyrir aldraða. Einnig er fjallað 

sérstaklega um sjálfboðastörf og hvernig þau geta reynst bæði góður kostur og 

nytsamlegur. Er þá átt við valdeflingu aldraðra til þess að styðja hvort við annað og með 

þeim hætti draga úr einmanaleika og depurð sem hefur borið nokkuð á í gegnum tíðina í 

hópi aldraðra (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003).     
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3 Félagsleg einangrun 

Hugtakið félagsleg einangrun hefur verið skilgreint á ýmsa vegu en hugtakið hefur þróast 

í gegnum tímann með þeim hætti að ýmis atriði sem eru talin líkleg til að hafa áhrif á 

skilgreiningu félagslegrar einangrunar er bætt við eða þeim breytt. Þá er til að mynda átt 

við persónulega upplifun einstaklinga, tilfinningar, tengsl við nánustu vini og ættingja eða 

einungis tengsl og samskipti við annað fólk almennt. Hér verður notast við þá skilgreiningu 

sem þykir eiga best við félagslega einangrun aldraðra og inniheldur hún því einnig 

upplifun einstaklinga á félagslegri stöðu sinni: Einstaklingi skortir þá tilfinningu að tilheyra 

einhverjum [til dæmis hópi eða samfélagi]. Hann skortir tengingu við aðra og á einungis í 

lágmarks samskiptum. Einnig á einstaklingurinn erfitt með að viðhalda fullnægjandi 

sambandi við aðra hvað varðar innihald og gæði (Nicholson, 2009).   

  

Skilgreining félagslegrar einangrunar hefur einnig verið skipt upp í tvo flokka sem ná 

til ytri og innri þátta sem talin eru lýsa félagslegri einangrun. Þannig lýsir ytri félagsleg 

einangrun (e. external social isolation) þeim atriðum í umhverfi einstaklinga sem geta 

orsakað einangrun hjá þeim en það eru meðal annars  þættir líkt og félagslegt tengslanet 

og tíðni félagslegra samskipta. Innri félagsleg einangrun (e. internal social isolation)  lýsir 

þeim innri, persónubundnu þáttum sem geta stuðlað að einangruninni, til dæmis upplifun  

einmanaleika (Zavaleta, Samuel og Mills, 2016).     

Félagsleg einangrun getur haft mikil áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu aldraðra 

auk þess sem hún getur haft áhrif á hegðunarmynstur þeirra. Einangrun af þessu tagi 

eykur enn fremur líkurnar á einmanakennd og tilhneigingu til þunglyndis, þá sér í lagi hjá 

þeim öldruðum sem búa einir í heimahúsum og hafa upplifað makamissi. Þessi staða getur 

stuðlað að almennu heilsuleysi, næringarinntaka einstaklinganna minnkar, oft gleyma 

þeir að taka inn lyf sem eru þeim nauðsynleg og dagleg hreyfing og útivera minnkar. Oft 

fylgir þessu ástandi mikill kvíði og fælni sem getur leitt af sér að fólk veigri sér við að gera 

þá hluti sem því langar til í lífinu og getur það enn fremur leitt af sér að fólk verði óánægt 

með líf sitt því það er ekki að lifa því á þann máta sem það hefði frekar kosið.  

 Upplifun einstaklinganna á félagslegri einangrun er líkt og annað 

einstaklingsbundin, en rannsóknir hafa sýnt fram á mynstur í þessari upplifun við sérstaka 

viðburði, líkt og hátíðisdaga, jól og afmæli. Við þessi tækifæri hefur sýnt sig að vöntun á 

félagslegum stuðningi, samskiptum og tengslum við ættingja og vini hafi neikvæð áhrif á 
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þennan einangraða hóp og leiði meðal annars af sér einmanakennd (Sultan, Kaker og 

Abbasi, 2013).     

Í viðhorfskönnun frá árinu 2006 má sjá hvernig íslenskir eldri borgarar lýsa eigin 

upplifun á félagslegri stöðu sinni og tengslum við ættingja sína. Kemur þar fram að eldra 

fólkið upplifir það að samskipti við fjölskyldumeðlimi séu með breyttu móti í dag miðað 

við það sem áður var. Samskiptin séu orðin minni, ættingjarnir hafi takmarkaðri tíma nú 

en áður til að sinna þeim aldraða. Þetta mætti eflaust setja í samhengi við breytt 

samfélagsform og breyttar kröfur þar sem orðið er algengara nú en áður fyrr að báðir 

aðilar í makasambandi séu útivinnandi. Oft er fólk í  námi meðfram vinnu, álag á fólk er 

oft töluvert og það gefur sér oft minni tíma til að heimsækja vini og vandamenn (Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, 2006). Að þessu sögðu er vert að vekja athygli á því að ef skoðaðar eru 

niðurstöður í flokki félagslegrar virkni í íslenskri rannsókn um hagi og líðan aldraðra, sem 

gerð var árið 2016, má sjá að samskipti aldraðra við ættingja sína hérlendis, hvort sem er 

í persónu eða símleiðis, hafa minnkað jafnt og þétt síðastliðna tvo áratugi og á sama tíma 

hefur þátttaka aldraðra í félagsstarfi einnig minnkað töluvert. Þrátt fyrir þetta er ekki að 

sjá afgerandi breytingu á því hvort þeir öldruðu telji sig eyða meiri tíma en þau kærðu sig 

um ein með sjálfum sér og mælist einmanaleiki á sama tíma minni en hann hefur mælst 

áður (Velferðarráðuneytið, 2017). Mikilvægi samskipta og tengsla aldraðra við sína 

nánustu hefur ekki einungis sýnt sig hvað varðar jákvæða sjálfsmynd og hamingju heldur 

hafa þessi tengsl einnig tilhneigingu til að veita þeim aldraða öryggiskennd. Má þá sér í 

lagi nefna þau tilfelli þar sem einstaklingur hefur misst maka sinn, en sýnt hefur verið fram 

á að aldraðir í þessari stöðu upplifi ákveðið þakklæti fyrir þann félagsskap og 

tilfinningalegan stuðning sem samskipti og félagsskapur við ættingja veita þeim. Einnig 

virðist þar skipta máli fyrir þann aldraða að vita af því að þeir hafi einhvern til að leita til 

ef eitthvað bjátar á, jafnframt því sem það skiptir oft máli að sá aldraði sjái að börnum 

sínum og barnabörnum vegni vel í lífinu og séu hamingjusöm, því það veiti þeim aldraða 

ákveðna lífsfyllingu (Walker og Hennessy, 2004).    

 Félagsleg einangrun, ekki síst til lengri tíma, getur haft margvíslegar og afgerandi 

afleiðingar fyrir einstaklinga sem ekki hafa nægjanlegt stuðningsnet (í formi félagslegra 

tengsla) og breytir þar engu um á hvaða aldri einstaklingarnir eru. Heilsu og velferð 

aldraðra getur þó sérstaklega stafað ógn af félagslegri einangrun, til dæmis vegna vina- 

og makamissis, lægri innkomu og skertrar færni, en hún getur einnig stuðlað að aukinni 
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dánartíðni í eldri aldurshópum (Sultan, Kaker og Abbasi, 2013). Þá hefur einnig fundist 

tenging milli félagslegrar einangrunar og lakari geðheilsu aldraðra, til dæmis hvað varðar 

þunglyndi og andlega streitu. Þess ber að geta að sérstaklega hefur verið sýnt fram á þessi 

tengsl í þeim tilfellum þar sem einstaklingar hafa lýst því að upplifa bæði félagslega 

einangrun og einmanaleika á sama tíma. Að sama skapi hafa einnig fundist tengsl við 

lélegt næringarástand hjá þeim öldruðum sem glíma við hvort tveggja (Taylor, Taylor, 

Nguyen og Chatters, 2018; Boulos, Salameh og Barberger-Gateau, 2017).   

 Sjá má að heilsufarslegar afleiðingar félagslegar einangrunar geta verið víðtækar 

og haft töluverð áhrif á lífsgæði og vellíðan fólks og skapast á því grundvöllur fyrir 

þjónustuúrræði og forvarnir í málefnum aldraðra sem nánar verður fjallað um hér síðar. 

3.1 Einmanaleiki 

Stundum vill fólk blanda saman hugtökunum félagsleg einangrun og einmanaleiki en það 

er rétt að árétta að þessi hugtök þurfi ekki endilega að haldast í hendur, þó þau geri það 

í mörgum tilfellum. Til útskýringar á þessu má nefna dæmi um það að einstaklingar sem 

búa við félagslega einangrun geta upplifað sig einmana á meðan næsti einstaklingur 

upplifir sig ekki einmana í sömu stöðu. Þannig getur einnig einstaklingur sem ekki fellur 

undir þá skilgreiningu að vera talinn félagslega einangraður að sama skapi upplifað sig 

einmana, jafnvel þó hann sé umkringdur ættingjum og vinum. Þá er vert að hafa í huga 

að það eru ansi margar breytur sem kunna að hafa áhrif þarna á, svo sem andleg heilsa, 

fyrri reynsla, hugarfar og persónugerð einstaklinganna.     

 Óhætt er að segja að hugtakið einmanaleiki sé fremur flókið til skilgreiningar og 

hefur hugtakið í gegnum tíðina verið heldur illa skilgreint og frjálslega með það farið í 

rannsóknum. Þó er almennt talað um að hugtakið einmanaleiki segi til um það hvernig 

einstaklingar meta sína eigin félagslegu stöðu, tengslanet og samskipti. Einmanaleiki lýsir 

einna helst ástandi þar sem brestur er á milli þess í hvaða magni eða að hvaða leyti 

raunverulegu tengsl einstaklingsins eru og því hvernig einstaklingurinn myndi helst sjálfur 

vilja hafa tengslin, á hvaða máta og í hvaða magni (Walker og Hennessy, 2004). Á þessu 

má sjá að það skiptir máli hvernig persónuleg upplifun einstaklingsins er á móti því hvernig 

staðan er í raun. Þá ber að hafa í huga að gerður er greinarmunur á því hvort um sé að 

ræða fyrsta stigs (e. primary) einmanaleika, sem þá einkennist af því að vera líffræðilegur 

og hefur tengsl við persónugerð einstaklingsins eða annars stigs (e. secondary) 
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einmanaleika sem orsakast þá af utanaðkomandi aðstæðum, svo sem stórum, 

lífsbreytandi atburðum líkt og makamissir. Þess má þá geta að vina- og makamissir er 

einnig talinn geta haft mikil áhrif á lífsgæði aldraðra og getur það til að mynda verið einn 

orsakavaldurinn fyrir einmanaleika (Walker og Hennessy, 2004).    

  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að einmanaleiki, einn og sér og burt séð frá félagslegri 

einangrun, geti leitt af sér aukna dánartíðni meðal eldri karlmanna og eru að sama skapi 

vísbendingar um að einmanaleiki geti stuðlað að því að einstaklingar þrói með sér 

þunglyndi, aukna sjálfsvígshættu og sjálfsskaðandi hegðun. Einmanaleiki hefur þá einnig 

verið tengdur við lágt sjálfsmat einstaklinga, slaka félagsfærni, ótta þeirra við höfnun og 

persónuleikaraskanir. Þessir þættir geta einnig stuðlað að aukinni dánartíðni að því leyti 

að þeir hafa tilhneigingu til að ýta undir veikleika gagnvart andlegri streitu og neikvæðum 

tilfinningum sem ýtt geta undir tilhneigingu til þunglyndis (Holwerda, 2012). 

 Þá hafa einnig ýmsir líkamlegir kvillar, sjúkdómar og sjúkdómseinkenni verið tengd 

við einmanaleika því hann hefur verið nefndur sem einn af áhættuþáttum fyrir hjarta- og 

æðasjúkdóma, sykursýki og heilabilun (Holwerda, Deeg, Beekman, van Tilburg og Stek, 

2014; Thurston og Kubzansky, 2009).   

3.2 Áhættuþættir fyrir félagslega einangrun og einmanaleika 

Með hækkandi aldri og tilheyrandi hrörnun og breytingum sem áður hafa verið nefndar 

eykst hættan á því að einstaklingar verði félagslega einangraðir og útsetnari fyrir 

einmanaleika og eru áhættuþættirnir fjölþættir. Þá sýna nýjar rannsóknir víðs vegar að úr 

heiminum fram á áhrifavalda úr ýmsum áttum sem taldir eru hafa bein áhrif á félagslega 

einangrun og einmanaleika. Það eru þættir sem snúa að tekjum, breyttum 

fjölskylduhögum (börn þess aldraða farin að heiman og/eða skilnaður við maka eða hann 

látinn), sjúkdómum, langvarandi verkjum og öðrum breyttum félagslegum aðstæðum 

fólks.  

 Þegar komið er á eftirlaunaaldur minnkar oft á tíðum innkoma fólks og 

tekjumöguleikar þeirra ekki eins góðir og áður var, enda ekki á allra færi að afla meiri 

tekna. Oft verður skerðing á hreyfifærni og sömuleiðis fer heilsufari hrakandi. Þá hafa 

einnig hlutverkaskiptin áhrif, til að mynda starfslok líkt og fjallað hefur verið um auk maka- 

og vinamissis. Þá eru einstaklingar sem búa einir í heimahúsum í sérstakri áhættu fyrir 
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félagslega einangrun og einmanaleika fyrir þær sakir að óhjákvæmilega er einvera þeirra 

oft meiri en hjá þeim öldruðum sem til að mynda búa á stofnunum og eru þar af leiðandi 

innan um annað fólk daglega, annað heimilsfólk og starfsfólk. Meiri áhætta skapast einnig 

fyrir þá aldraða í heimahúsum sem glíma við líkamlegar fatlanir og/eða veikindi því þar 

skapast hindrun sem gerir fólki erfiðara fyrir og jafnvel ókleift að fara út af heimilum sínum 

(Sultan, Kaker og Abbasi, 2013). Að þessu sögðu er einnig rétt að benda á samgöngukosti 

því andleg og líkamleg hrörnun aldraðra getur leitt til þess að það tapar hæfni til þess að 

aka einkabíl sínum og verður því bundið við aðra farkosti til þess að sinna erindum sínum. 

  

Dæmi eru um að eldra fólk finni til óöryggis tengt almenningssamgöngum og veigri 

sér því við því að nota þann farkost. Þó að almennt virðist sem að margir aldraðra séu 

ánægðir með niðurgreiðslu fargjalda í strætisvagna, sem þar af leiðandi auðveldi þeim 

sem hafa minna á milli handanna að nýta sér þennan fararmáta, þá upplifa aðrir að þeir 

treysti sér illa til að notfæra sér þennan valkost. Þá séu strætisvagnarnir óhentugir hvað 

varðar þægindi og þá sérstaklega fyrir þá sem eiga við líkamlegar fatlanir og/eða veikindi 

að stríða, eiga erfitt með gang eða þjást af verkjum. Þrátt fyrir þetta er þessi ferðamáti 

talinn mikilvægur liður í því að auka lífsgæði elsta aldurhópssins því þeir sem hafi getu og 

vilja til að nýta sér þennan ferðamáta hafi þá kost á því (Walker og Hennessy, 2004).  

  

Þá hafa einnig fundist vísbendingar um það að aldraðir einstaklingar hafi aukna 

tilhneigingu til þess að þróa með sér einmankennd og hættu á að verða félagslega 

einangraðir finni þeir fyrir reglulegum eða langvarandi verkjum, sem til að mynda geta 

stafað af líkamlegum veikindum. Á sama tíma er því öfugt farið með þá sem hafa ekki 

upplifað reglulega verki. Út frá þessum niðurstöðum er bent á mikilvægi þess að stuðla 

að læknisfræðilegum forvörnum sem meðal annars styðja við aukið almennt heilbrigði 

einstaklinga á yngri árum til þess að koma frekar í veg fyrir félagsleg vandamál, á borð við 

einangrun og einmanaleika á efri árum (Emerson, Boggero, Ostir og Jayawardhana, 2017).

 Þá hefur einnig verið sýnt fram á að aldraðir einstæðingar eru í sérstækri hættu á 

að þróa með sér einmanaleika og þunglyndi og á það sama við um þá sem eru barnlausir 

eða eiga brottflutt börn sem eru ekki í reglulegri umgengni. Þetta á þá ekki síður við um 

þá sem þjást af líkamlegum sjúkdómum og (Wang, Hu, Xaio og Zhou, 2017). 

 Einnig er vert að hafa þann hóp aldraðra í huga, með tilliti til áhættuþátta, sem 
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eru alvarlega veikir í heimahúsum og eru háðir þjónustu heimahjúkrunar. Þessi hópur er 

ekki síður talinn sérstaklega viðkvæmur gagnvart því að þróa með sér einmanaleika og 

þunglyndi en vakin er athygli á því að misjafnt getur verið hvort komi á undan, 

einmanaleiki eða þunglyndi. Dæmi hafa sýnt að annað þessara hugtaka þurfi ekki endilega 

að koma á undan hinu þannig að einmanleiki getur leitt til þunglyndis á sama máta og 

þunglyndi getur leitt til einmanaleika. Einstaklingar í þessum hópi þurfa oftar en ekki að 

treysta á aðra til þess að geta sinnt athöfnum daglegs lífs og komast ekki einir síns liðs út 

úr húsi sem dregur úr sjálfstæði einstaklinganna og eru þeir vegna þessa í áhættuhópi 

gagnvart félagslegri einangrun og einmanaleika (Fernandes, Davidson, Guthrie, 2017). 

  

Aldraðir á stofnunum líkt og hjúkrunarheimilum, er ekki síður hópur sem vert er að 

hafa í huga varðandi áhættuþætti jafnt og þá sem búa einir í heimahúsum, því þó þeir 

einstaklingar sem búa á stofnunum séu öllu jafna innan um annað fólk dagsdaglega þá 

virðist upplifun á einmanaleika einnig eiga sér stað hjá þessum hópi líkt og hjá þeim sem 

búa einir. Það virðist ekki í öllum tilfellum hafa forvarnargildi að heimilismenn séu innan 

um og í samskiptum við annað heimilisfólk og starfsfólk daglega. Þá spila oft væntingar 

eldra fólksins ákveðinn þátt, að því leyti að það á til dæmis von á því að ættingjar komi og 

heimsæki það, hafi þeir lagt það í vana sinn að koma reglulega, til dæmis einu sinni í viku 

á ákveðnum degi. Verði svo skyndilega ekki af heimsókninni upplifir sá aldraði 

einmanaleika vegna þess að hann átti von á því að ættinginn kæmi, líkt og vanalega. Í 

einhverjum tilfellum hafa aðstandendur jafnvel lofað fyrirfram að heimsækja og sinna 

þeim aldraða reglulega áður en hann fluttist á stofnun og eru það því viss vonbrigði fyrir 

þann aldraða þegar ekki hefur verið staðið við gefin loforð. Þá ná væntingarnar einnig til 

þess að oft hafa aldraðir haft fyrirfram gefnar hugmyndir um það að börn þeirra myndu 

hugsa um þau á efri árum, líkt og þau hugsuðu um börnin sín þegar þau þörfnuðust 

umönnunar. Þegar raunin verður önnur, að börn þeirra sinni þeim ekki með þeim hætti 

sem þau höfðu séð fyrir sér er upplifunin oft vonbrigði (Amzat og Jayawardena, 2015). 

Talsvert hefur borið á því að aldraðir kvarti undan minnkuðum tengslum við ættingja, eins 

og áður segir: þeir komi sjaldnar í heimsókn, hringi sjaldnar og í einhverjum tilfellum eru 

samskiptin engin, hvort sem er vegna þess að samskiptin hafi á einhverjum tímapunkti 

hætt, að viðkomandi hafi ekki eignast börn, eða að það séu engir eftirlifandi ættingjar. Þó 

að mikilvægi félagslegra tengsla við ættingja og vini hafi sýnt sig varðandi það meðal 
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annars að draga úr einmanaleika þá lýsa aldraðir sem búa á stofnunum í mörgum tilfellum 

því að það að hafa aðra aldraða í kringum sig öllu jafna, sem eru í svipaðri stöðu, auki 

hamingju þeirra og dragi úr vanlíðan. Oft býr fólkið saman til lengri tíma á stofnunum og 

lýsir það þessum aðstæðum þannig að þau séu öll sem ein stór fjölskylda og hafi það öllu 

jafna góð áhrif á þeirra andlegu heilsu, þó að það að búa á stofnun fremur en í heimahúsi 

sé ekki það ákjósanlegasta að þeirra eigin mati (Amzat og Jayawardena, 2015). 

3.3 Forvarnir og þjónustuúrræði 

Hér á landi hefur markvisst verið stefnt að því að auka lífsgæði og sjálfstæði aldraðra en 

það má einna helst sjá á stefnu stjórnvalda í málefnum aldraðra og þeim forvörnum og 

úrræðum sem eldri borgurum standa til boða. Er með þessu móti leitast eftir því að draga 

úr félagslegri einangrun einstaklinga auk þess að ná til þeirra sem gætu talist í áhættuhópi 

fyrir slíkri einangrun. Forvarnir hafa meðal annars snúið að því að vekja athygli á þeim 

erfiðu aðstæðum sem aldraðir geta staðið frammi fyrir, eins og félagslegri einangrun og 

einmanaleika. Til að stuðla að vitundarvakningu um málefnið hafa til að mynda verið 

gefnir út bæklingar til fræðslu fyrir almenning um einkenni, orsakir og afleiðingar 

félagslegrar einangrunar (Reykjavíkurborg, 2018). 

Nauðsyn þess að berjast gegn einmanaleika og félagslegri einangrun hefur sýnt sig 

vegna þeirra afleiðinga sem  þessir þættir hafa á lífsgæði einstaklinga, og hafa samtök 

víða um heim, til dæmis í Bretlandi og Ástralíu, markvisst unnið að því að koma í veg fyrir 

einmanaleika og takmarka þær afleiðingar sem kunna að skapast með því að vekja athygli 

á málefninu og veita fræðslu (Australian Coalition to End Loneliness, e.d.).  

  

Hérlendis hafa verið þróuð úrræði af margvíslegum toga, allt frá því að veita 

öldruðum kost á því að stunda ýmis áhugamál og félagsstarf utan heimilis með öðru fólki 

á svipuðu reiki, að því að veita þjónustu í heimahús í formi aðhlynningar, félagsskaps og 

aðstoðar við heimilishald svo að dæmi séu nefnd (Stjórnarráð Íslands, e.d.; 

Reykjavíkurborg, 2016).        

 Víða á höfuðborgarsvæðinu, sem og í stærri sveitafélögum á landsbyggðinni eru 

starfræktar félagsmiðstöðvar sem eru opnar öllum eldri borgurum en markmiðið með 

þessu úrræði er að draga úr félagslegri einangrun. Þar er öldruðum frjálst að koma að vild, 

ýmist til þess að sækja námskeið, stunda ýmiskonar tómstundir, hreyfingu og notið 
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samneytis við annað fólk auk þess sem því gefst kostur á því að borða saman á 

matmálstímum. Leitast er eftir því að ólíkt fólk geti fundið sér eitthvað við sitt hæfi og er 

úr nægu að velja; dans, leikfimi, skoðunarferðir, spilamennska, vinnustofur, 

hugleiksmiðjur, listasmiðjur og klúbbastarf ýmiss konar (Reykjavíkurborg, e.d. -a). 

 Einnig stendur öldruðum sem búa í heimahúsum til boða dagdvöl, en það úrræði 

er ætlað þeim sem þurfa aukið eftirlit, utanumhald og aðstoð en eru að öðru leyti færir 

um að búa einir heima við. Þar er hjúkrunar- og læknisþjónusta í boði auk þjálfunar og 

aðstoð við athafnir daglegs lífs. Í dagdvöl er boðið upp á margbrotið félagsstarf og 

tómstundir til þess að efla félagslega virkni aldraðra (Reykjavíkurborg, e.d. -b).  

  

Þjónustuíbúðir fyrir aldraða er svo einnig kostur fyrir þá sem geta búið sjálfstætt en 

vilja hafa kost á aukinni þjónustu og öryggi. Þá finnst mörgum þetta úrræði mikill kostur 

að því leyti að það er þá einungis innan um fólk á svipuðu reiki, þar býr ekki fjölskyldufólk 

og er því oftar en ekki meiri friður og ró í þessum húsnæðum en annars staðar. Almennt 

eru þetta fjölbýlishús og hafa íbúar sumstaðar kost á því að kaupa sér mat og sameinast í 

matsal á matmálstímum. Er þetta úrræði sérstaklega til þess fallið að brúa bilið milli þess 

sem fólk býr í sínum heimahúsum og þar til það þarf að flytjast á stofnun, svo sem 

hjúkrunarheimili (Reykjavíkurborg, e.d. -c; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Öldruðum 

gefst ýmist kostur á því að leigja þjónustuíbúðir eða kaupa þær. Auk þessara úrræða eru 

einnig aðrir þættir sem geta stuðlað að bættum lífsgæðum eldri borgara en í því samhengi 

hefur til dæmis gæludýrahald verið nefnt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að gæludýrahald 

stuðli að bættri heilsu og aukinni lífsfyllingu hjá öldruðum. Þá hafa kettir og hundar 

sérstaklega verið nefnd í þessu samhengi en umönnun þeirra kallar á aukna hreyfingu. Þá 

eru einnig dæmi um það hér á landi að kettir búi á meðal heimilsmanna á 

hjúkrunarheimilum og eru þá kettir og hundar einnig velkomin í heimsóknir (Hoshi o.fl., 

2017; Ás: Dvalar- og hjúkrunarheimili, e.d.). Að sama skapi eru skipulagðir viðburðir þar 

sem börn af leikskólum og skólum fara í heimsóknir til eldri borgara á hjúkrunarheimilum 

en samkvæmt Eden hugmyndafræðinni, sem mótar nýlega aðlagaða stefnu sem ýmis 

hjúkrunarheimili hérlendis hafa tekið upp, eru gæludýr, börn og plöntur skilgreind sem 

Eden hjálparar og gegna því hlutverki að auka lífsánægju þeirra aldraðra (Ás: Dvalar- og 

hjúkrunarheimili, e.d.).      
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Þá býður Rauði kross Íslands einnig upp á úrræði sem gengur undir nafninu 

Heimsóknavinir og hefur það markmið að draga úr félagslegri einangrun með því að veita 

félagslegan stuðning frá sjálfboðaliðum með heimsóknum til þeirra sem það kjósa, hvort 

sem er á stofnunum eða í heimahúsum (Rauði Krossinn, e.d.).   

 Einnig er rétt að benda á að félagsleg samskipti, sem geta einnig falið í sér regluleg 

samskipti við ættingja, vini og vandamenn má einnig líta á sem ákveðinn þátt í forvörnum 

fyrir félagslega einangrun og einmanaleika. Vísbendingar hafa fundist um það að félagsleg 

tengsl séu einkar mikilvæg til þess að viðhalda heilbrigði og hafa þau því verið nefnd sem 

verndandi þáttur í því samhengi, og þá sér í lagi í hópi aldraðra. Þá hefur einnig verið bent 

á að með aukinni tæknivæðingu opnast möguleikinn á að nýta tækni, til dæmis með 

samfélagsmiðlum á internetinu, til þess að nálgast þetta vandamál og stuðla að stöðugari 

tengslum milli aldraðra og ættingja þeirra og með þeim hætti draga úr félagslegri 

einangrun og einmanaleika (Holt-Lunstad, 2018). 

3.4 Þjónusta í heimahús 

Þrátt fyrir þau fjölmörgu þjónustuúrræði sem í boði eru fyrir aldraða sem búa í 

heimahúsum, eru vísbendingar um það að félagsleg einangrun þeirra sé viðvarandi 

vandamál. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á nauðsyn víðtækrar þjónustu við aldraða í 

heimahúsum til þess að stuðla að bættum lífsgæðum þeirra. Einnig hefur verið leitast við 

því að kanna viðhorf eldri borgara til mismunandi þjónustu og úrræða sem þeim stendur 

til boða en með því móti má kanna hvernig unnt sé að styrkja stöðu þeirra enn frekar 

(Courtin og Knapp, 2015; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).    

 Félagsleg heimaþjónusta og heimahjúkrun eru úrræði sem öldruðum í 

heimahúsum stendur til boða þegar þörf krefur. Þessi úrræði eru til þess fallin að gera 

öldruðum kleift að búa sem lengst heima við og þannig auka sjálfstæði þeirra og lífsgæði. 

Geta þessi úrræði þá komið í veg fyrir og/eða seinkað því að einstaklingar þurfi að flytjast 

á stofnun og fái þannig viðhaldið reisn sinni.      

 Félagsleg heimaþjónusta er veitt af því sveitarfélagi sem viðkomandi býr í og er 

aðstoðin veitt til þeirra sem ekki geta lengur sinnt að fullu almennu heimilishaldi og 

persónulegri umhirðu. Einnig er boðið upp á innlit og liðveislu en með því er einblínt á 

félagslega þáttinn, athugað er með aðstæður einstaklinga auk þess sem boðið er upp á 

innkaupaferðir fyrir þá sem ekki geta annast það sjálfir (Samband Íslenskra sveitarfélaga, 
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e.d.).          

 Heimahjúkrun er annað úrræði sem veitt er í heimahús með því sama markmiði 

að gera fólki kleift að búa við sem eðlilegastar aðstæður í heimahúsum, en þjónustan er 

veitt af heilbrigðisstarfsfólki heilsugæslustöðva. Heimahjúkrun felur í sér fræðslu, 

utanumhald og eftirlit með lyfjum, aðstæðum og ástandi einstaklinga. Aðstoð er veitt við 

persónulega umhirðu, athafnir daglegs lífs, sárameðferðir og lífsmarkamælingar ásamt 

öðru tilfallandi (Heilsugæslan, e.d.). Úrræðin heimaþjónusta og heimahjúkrun eru 

mikilvægur liður í því að viðhalda heilsu og færni einstaklinga, ekki síst eldri borgara, og 

draga þau einnig úr álagi sem kann að skapast fyrir aðstandendur sem oft eru í aðal 

umönnunarhlutverki þess aldraða og myndu annars sinna þessum verkum (Fagsvið Félags 

Íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015).  

 Einkafyrirtæki líkt og Sinnum heimaþjónusta bjóða einnig upp á ýmsa þjónustu í 

viðbót við það helsta sem félagsþjónustur sveitarfélaga hafa upp á að bjóða. Þar getur 

fólk fengið ráðgjöf, fræðslu og þjónustu frá ýmsum fagstéttum, svo sem sjúkra- og 

einkaþjálfurum og snyrtifræðingum auk annarra (Sinnum heimaþjónusta, e.d.). 

 

3.5 Félagsleg ráðgjöf 

Starfssvið félagsráðgjafa er vítt og starfa þeir jafnt í heilbrigðis- og velferðarþjónustu. 

Menntun þeirra og starfshættir byggja á þeirri hugmyndafræði að nálgast ávallt 

skjólstæðinga sína og viðfangsefni með heildarsýn að leiðarljósi. Þannig er til að mynda 

einstaklingurinn og aðstæður hans skoðaðar út frá þeim fjölmörgu þáttum í nær- og 

fjærumhverfi hans sem kunna að hafa áhrif á hann og aðstæður hans, auk þess sem litið 

er til persónulegra eiginleika.       

 Félagsráðgjöfum ber ávallt að vinna út frá settum siðareglum stéttarinnar jafnt og 

lögum og reglugerðum þeirra stofnana sem þeir vinna hjá. Þeir láta sig samfélagsleg 

málefni varða, sinna öllum aldurshópum á mismunandi starfsvettvöngum, og eru 

réttindamál einstaklinga þeirra helstu viðfangsefni (Embætti Landlæknis, e.d.).

 Félagsráðgjafar eru mikilvægur liður í því að efla öldrunarþjónustu og sinna þeir 

ekki einungis ráðgefandi þjónustu heldur koma þeir einnig að stefnumótunum í 

málaflokknum. Í öldrunarþjónustu veita þeir öldruðum og aðstandendum þeirra ráðgjöf 

og leiðbeiningar um réttindi sín en þeir eru einnig mikilvægur tengiliður við önnur kerfi, 
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svo sem stofnanir og úrræði. Persónubundið er hvers konar þjónustu einstaklingar 

þarfnast og fer það að mörgu leyti eftir því hvort einstaklingurinn sé heilsuhraustur og 

þarfnast mögulega aðeins ráðlegginga, eða hvort hann sé orðinn ósjálfbjarga, jafnvel 

inniliggjandi á sjúkrahúsi og þarfnist þess að einhver fari með mál hans, sem getur til að 

mynda orðið þegar aldraður einstaklingur í þessari stöðu á ekki afturkvæmt heim til sín 

eftir veikindi.         

 Fagaðilar á borð við félagsráðgjafa geta reynst vel þegar koma þarf á sambandi 

milli fjölskyldumeðlima, til dæmis í þeim tilvikum þar sem tengsl hafa rofnað en 

einstaklingar geta í sumum tilfellum þurft aðstoð utanaðkomandi aðila til að fá hjálp við 

að stuðla að endurbættum tengslum. Þá má sjá mikilvægi þess þegar til dæmis aldraður 

einstaklingur hefur þörf fyrir aukinn félagslegan stuðning frá sínum nánustu ættingjum 

(Taylor ofl., 2018).        

 Félagsráðgjafar eru meðal annars starfandi á Landsspítalanum, þar á meðal á 

öldrunardeildum Landspítalans á Landakoti sem sinna stuðningsviðtölum, veita 

upplýsingar um félagsleg réttindi og viðeigandi úrræði (Landspítali, e.d.). Þá hefur verið 

sýnt fram á þörf fyrir því að félagsráðgjafar nýti krafta sína og kunnáttu til að vinna 

sérstaklega að því að takmarka og koma í veg fyrir félagslega einangrun aldraðra. Bent 

hefur verið á að nauðsynlegt er, með matstækjum meðal annars, að finna þá einstaklinga 

í tæka tíð sem eru í áhættuhóp gagnvart því að verða félagslega einangraðir. Á þetta er 

bent eftir að ljóst var orðið hversu alvarlegt og víðtækt vandamál félagsleg einangrun er í 

raun (Lubben, Gironda, Sabbath, Kong og Johnson, 2015).
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4 Umræður og lokaorð

Mikið hefur áunnist í málefnum aldraðra á  Íslandi undanfarna áratugi með settum lögum um 

málefni þessa hóps og úrræðum þeim til handa. Helst ber þar að nefna endurbætt lög um 

málefni aldraðra sem sem tóku gildi árið 1999 auk stýrihóps um stefnumótun í málefnum 

aldraðra sem stofnaður var árið 2000 en hann mótaði skýra stefnu í málaflokknum með það 

að markmiði að stuðla að bættri alhliða velferð eldri borgara landsins. Með þessum aðgerðum 

hefur verið stuðlað að breyttu samfélagslegu viðhorfi gagnvart öldruðum, aukið hefur verið 

við þjónustuúrræði fyrir aldraða, stefnur hjúkrunarheimila hafa tekið breytingum, og leitast 

hefur verið eftir því að bæta lífsgæði aldraða með þessu móti.      

 Þó að kenningarnar í öldrunarfræðum séu flestar komnar til ára sinna má þó sjá hvernig 

þær eiga við enn þann daginn í dag. Glöggt má sjá hvernig kenningarnar hafa nýst við 

stefnumótanir og breytingar í öldrunarmálum, svo sem þjónustu og uppbyggingu 

hjúkrunarheimila. Í því samhengi má nefna hlutverkakenninguna, samfellu-, athafna- og 

skiptikenninguna en þær lýsa allar, sitt í hvoru lagi hvernig einstaklingurinn hefur þörf fyrir það 

að vera í stöðugri þróun, athafna sig og viðhalda tengslum og samskiptum. Talsvert er fjallað 

um hlutverk, þó það sé gert með ólíkum hætti. Umræðan snýst þá um það að hafa einhverjum 

hlutverkum að gegna í lífinu, en helsti munurinn í umfjölluninni er hvort um sé að ræða 

samfellu og því að viðhalda hlutverkum sínum þrátt fyrir breytingar í lífinu sem geta orðið 

samhliða öldrun, og svo hins vegar að fá gömlum hlutverkum í lífinu skipt út fyrir ný eftir því 

sem hin gömlu hverfa á braut. Þessi atriði má sjá með skýrum hætti þegar litið er til þeirra 

úrræða sem öldruðum standa til boða í dag, til dæmis í félagsstarfi aldraðra og dagvist. Má þar 

einnig taka dæmi um nýlega innleidda stefnu íslenskra hjúkrunarheimila, Eden stefnuna, sem 

byggir á einstaklingsmiðaðri nálgun gagnvart heimilisfólki og miðar að því að auka sjálfstæði 

og valdefla einstaklinga. Einstaklingsmiðuð nálgun fagaðila verður sífellt meira ríkjandi með 

von um að hún komi áfram til með að stuðla að bættum aðstæðum aldraðra og muni þar af 

leiðandi draga úr félagslegri skerðingu þeirra og skila sér í bættri andlegri heilsu. Að sama skapi 

hafa íslensk stjórnvöld verið samstíga alþjóðaheilbrigðisstofnunninni og samningum 

Sameinuðu þjóðanna varðandi útfærslu stefnumiða í málaflokknum og þjónustuúrræða. 

Leitast hefur verið eftir því að uppfylla þau markmið sem alþjóðaheilbrigðisstofnunin lagði upp 

með sem snéri að því að auka lífsgæði aldraðra, stuðla að virkni þeirri, sjálfstæði, umönnun og 

reisn auk þess að stuðla að því að aldraðir búi við jafnrétti á við aðra borgara.   
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Það er einnig ljóst að þörf er á settum lagaramma um málefni aldraðra á þeim 

forsendum að þessum hópi skortir oft málsvara og einhvers sem gætir hagsmuna þeirra, því 

oft skortir þennan hóp rödd og getu til að svara fyrir sig sökum heilsubrests. Það er ekki síður 

mikilvægt að hafa hugfast að aldraðir eru ekki einsleitur hópur og því nauðsynlegt að tryggja 

öldruðum einstaklingsbundna þjónustu, skilgreina réttindi þeirra og tryggja jafnrétti þeirra á 

meðal.  

 Félagsleg einangrun getur haft gríðarleg áhrif á lífsgæði aldraðra en áhrif hennar ná til 

víðtækra þátta. Orsakir félagslegrar einangrunar eru af misjöfnum toga en sömu þættir koma 

þó endurtekið fram í rannsóknum á viðfangsefninu. Þegar þátttöku á vinnumarkaði lýkur þá 

lýkur mikilvægu hlutverki einstaklingsins í samfélaginu, sem og því að tilheyra hópi og hafa 

tilgang. Við vinnulok minnka tekjur og getur það haft áhrif á þátttöku einstaklingsins í ýmsum 

viðburðum og ferðalögum. Félagsleg einangrun skapast oft við ástvinamissi og eins þegar 

einstaklingurinn upplifir það að uppkomin börn hafa ekki tíma til að umgangast hann og sinna 

verkefnum sem hann þarf aðstoð við. Heilsufar einstaklingsins spilar stóran þátt í þátttöku 

hans í hópum og viðburðum eins og fram hefur komið, og þeir sem ekki búa við góðar 

samgöngur og né góða heilsu eiga þá erfitt um vik og eru oft háðir aðstoð annarra við að 

komast á milli staða. Auk þess að leiða til félagslegrar einangrunar geta þessi sömu atriði einnig 

leitt til einmanaleika, með eða án félagslegrar einangrunar. Það getur þó verið mikilvægt að 

aðskilja hugtökin félagsleg einangrun og einmanaleiki þar sem orsakir og afleiðingar 

hugtakanna geti verið mismunandi og er hugtakið upplifun þar lykilatriði. Upplifunin er 

huglægt mat einstaklingsins og á ekki endilega við rök að styðjast í raunveruleikanum eða ef 

litið er til þeirra raunverulegu aðstæðna sem einstaklingurinn býr við. Þess vegna er mikilvægt 

fyrir bæði fagaðila sem og aðstandendur að geta lagt mat á þau einkenni og áhrifaþætti sem 

raunverulega eru fyrir hendi. Til þess að auka skilning fagaðila jafnt og almennings á þessu er 

einkar mikilvægt að efla forvarnarstarf, líkt og hefur meðal annars verið gert með útgáfu 

bælkinga um einmanaleika meðal aldraðra þar sem vakin er athygli á einkennum einmanaleika 

og því hvernig hægt sé að bregðast við.    

Afleiðingar félagslegrar einangrunar geta verið eldra fólki sérlega skaðlegar og eru þær 

helsta ástæða þess að nauðsynlegt er að grípa til aðgerða áður en þessi staða fer að hafa 

skerðandi áhrif á lífsgæði einstaklinganna. Félagsleg einangrun  getur leitt til ýmiss konar 

heilsubrests, allt frá því að hafa áhrif á geðheilsu einstaklinganna, þar sem talsvert hefur borið 

á þunglyndi og einmanaleika, og að því að geta stuðlað að aukinni dánartíðni.   
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Það liggur ljóst fyrir að erfiðara getur reynst að snúa þróuninni við þegar raunin er orðin 

sú að fólk er komið í mikla vanlíðan og vanheilsu fremur en að grípa til bjargráða áður en til 

þessa kemur. Þá er einnig vert að benda á mikilvægi þess fyrir bæði aðstandendur aldraðra og 

heilbrigðisstarfsfólk, og þá einna helst þeim sem sinna heimahjúkrun, að læra að þekkja 

núverandi aðstæður og ástand þess aldraða með tilliti til breytinga þar á. Er þetta liður í því að 

stuðla að bættum lífsgæðum og koma í veg fyrir frekari einangrun, einmanaleika eða vanlíðan. 

 Þegar kemur að forvörnum í málaflokknum sem ætlaðar eru til þess að grípa þennan 

viðkvæma hóp áður en félagsleg staða þessara einstaklinga hrakar til muna, mætti hafa í huga 

þau áhrif sem atvinnuþátttaka hefur á hið félagslega hlutverk þeirra og ekki síst hvaða þýðingu 

það hefur fyrir þá þegar þessu hlutverki lýkur, án þess að þeir séu fyllilega sáttir við þau 

hlutskipti. Með því að gefa einstaklingum kost á því að vera á vinnumarkaði eins lengi og á 

þann máta sem heilsa, áhugi og geta leyfa mætti til að mynda draga úr félagslegri einangrun á 

meðal þeirra sem tilheyra hópi ungra aldraðra og þar með styrkja félagslega stöðu þeirra. Enn 

fremur má sjá mikilvægi þess að þessir einstaklingar séu vel upplýstir um þá þjónustu og 

úrræði sem í boði eru fyrir eldri borgara þegar hlutverkin í lífinu fara að taka breytingum og 

þarf það einnig að liggja ljóst fyrir með hvaða leiðum hægt er að leita eftir aðstoðinni. Að þessu 

sögðu er félagsleg ráðgjöf ekki síður mikilvægur liður til þess að stuðla að því að fólk sé vel 

upplýst, bæði aldraðir og aðstandendur þeirra, og hafi þar tengilið við stofnanir og úrræði 

þegar þörf krefur og einstaklingarnir þarfnast aðstoðar við að finna viðeigandi leiðir. 

 Þá er engu að síður mikilvægt að huga einnig vel að þeim hópi aldraðra sem búa á 

stofnunum til dæmis með þeim hætti að vera vakandi fyrir þeim sem geta talist í áhættuhóp 

fyrir félagslega einangrun og einmanaleika. Eflaust er hætta á því að þessi hópur aldraðra falli 

í skugga þeirra aldraðra sem enn búa í heimahúsum, einir og makalausir og er því mikilvægt 

að þekkja til einkenna og afleiðinga félagslegrar einangrunar.     

Til þess að tryggja velferð aldraðra og fyrirbyggja félagslega einangrun, hvort sem um 

er að ræða þá er búa á stofnunum eða í heimahúsum er ljóst að líta þurfi til þeirra áhrifaþátta 

sem kunna að leiða til félagslegrar einangrunar og þeirra heilsufarskvilla sem oft fylgja í 

kjölfarið. Þá er einkar mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk, aðstandendur og starfsfólk í 

velferðarþjónustu séu meðvituð um þessa áhættuþætti, hvaða þýðingu það hefur fyrir 

einstaklinga að tilheyra áhættuhópi og hvaða afleiðingar það getur haft ef ekkert er að gert til 

þess að stuðla að bættum lífsgæðum þeirra. Mikilvægt er að átta sig á því þegar breytingar 

verða á högum þess aldraða, líðan, aðstæðum og ástandi til að geta gripið inn í aðstæðurnar 
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með viðeigandi lausnum og þurfa þá einnig lausnirnar að vera þekktar, skilgreindar og tiltækar. 

Ef fyrirbyggja skal félagaslega einangrun í hópi aldraðra þyrfti að vera möguleiki á því að ná til 

sem flestra og má sjálfsagt lengi velta vöngum yfir því hvaða aðferðir þættu bestar til þess 

fallnar. Nú þegar hafa ýmsar leiðir verið reyndar til þess að ná til þessa fjölbreytta hóps aldraða 

til dæmis með því að gefa út og jafnvel senda í heimahús bæklinga, kynningar og auglýsingar 

á starfsemi félagsstarfs aldraðra. Eflaust hafa þessi ráð skilað góðum árangri en um það eru 

engar heimildir. Það verður að hafa hugfast í þessu samhengi að þó talað sé um aldraða sem 

einn hóp getur fjölbreytileikinn verið mikill innan hans og væri því mögulega betra í einhverjum 

tilfellum að nálgast eldri borgara á einstaklingsgrundvelli fremur en sem hluti af hóp. 

Áhugasvið einstaklinga er misjafnt og á það einnig við um aldraða. Sumir hafa ekki áhuga á því 

að tilheyra hópi, skilgreina sig jafnvel ekki sem hluti af neinum sérstökum aldurshóp og kæra 

sig ekki um að taka þátt í félagsstarfi eða þiggja þjónustu af neinu tagi, sama hver þörfin er í 

raun. Taka þarf tillit til þessa ólíka hugsanafars fólks og finna jafnvel nýjar leiðir til að nálgast 

einstaklingana. Eflaust þarf meira til, til dæmis heildrænni vitundarvakningu og 

viðhorfsbreytingu almennings í garð eldri borgara og málefna þeirra. Þá gæti það einnig komið 

til með að hafa jákvæð áhrif á tengsl og samskipti innan fjölskyldna. Viðhorfskannanir og 

rannsóknir sýna endurtekið fram á minnkuð tengls ættingja við þann aldraða, sem og 

skilningsleysi og óánægju eldri borgara með þessi minnkandi tengsl, svo ljóst er að það er 

vissulega þörf á því að grípa til aðgerða.   

Þó félagsleg einangrun og afleiðingar hennar séu tvímælalaust viðvarandi vandamál þá 

verður þó einnig að líta til þess sem vel hefur tekist til í málefnum aldraðra. Viðhorfskannanir 

sýna endurtekið fram á það að aldraðir eru vissulega að nýta sér þá þjónustu og úrræði sem 

fyrir hendi eru og er almenn ánægja meðal eldri borgaranna með þessar lausnir. Fjölmargir 

njóta þess að vera innan um sína jafnaldra sem þeir telja sig eiga samleið með og fá tækifæri 

til að sækja ýmiskonar félagsstarf og hafa eitthvað til þess að eyða tíma sínum í. 

 Ólíkar rannsóknir sýna ítrekað fram á sömu áhrifaþætti hvað varðar félagslegan 

stuðning, félagslega einangrun, einmanaleika og þunglyndi sem dæmi og þrátt fyrir þau úrræði 

sem verið er að nýta öldruðum í hag benda niðurstöður rannsókna fram á það að þessi atriði 

séu viðvarandi vandamál hjá eldri borgurum víða um heim. Þá er einnig bent á það að vöntun 

sé á öflugari stuðningi fyrir þennan aldurshóp og að betur þurfi að rannsaka félagslega 

einangrun í hópi aldraðra með langtímarannsóknum. Skoða þurfi þá einnig betur innri tengsl 

fjölskyldna með tilliti til félagslegrar einanagrunar og áhrifa hennar á aldraða einstaklinga 
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(Taylor o.fl., 2018). Þá eru minnkuð tengsl fjölskyldumeðlima nokkuð áberandi í niðurstöðum 

rannsókna, á það bæði við um hérlendis og erlendis og kemur þessi þáttur ítrekað við sögu 

þegar verið er að skoða áhrifaþætti félagslegrar einangrunar og einmanaleika. Þessar 

niðurstöður renna enn fremur stoðum undir þær hugmyndir að styðja þurfi við fjölskyldur á 

persónubundinn hátt, til að mynda með einstaklingsmiðaðri ráðgjöf og fræðslu til þess að auka 

skilning fjölskyldumeðlima á aðstæðum og ástandi þess aldraða. Með þessu sama móti mætti 

einnig styrkja samskiptamáta þeirra og aðstoða við tenglsamyndun þar sem þess er þörf. 
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