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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru hugtökin félagsleg einangrun og einmanaleiki útskýrð og skoðað 

hvaða áhættuþættir tengjast þeim. Markmið skrifanna er að auka við þekkingu á þessum 

hugtökum sem geta nýst þeim er starfa með öldruðum. Leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningunum: Hverjir eru helstu áhrifaþættir félagslegrar einangrunar og 

einmanaleika aldraða? Hvaða úrræði eru í boði fyrir þennan hóp? 

Niðurstöður gefa til kynna að helstu áhrifaþættir séu: Heilsa, kyn, andlát maka, 

minnkandi félagsnet, öldrun og að búa einn, samgöngumál og búseta. Ýmis úrræði eru í 

boði fyrir þennan hóp og má þar nefna: Tómstundir og félagsstarf, heimsóknarvinir, 

heilsueflandi heimsóknir og sjálfboðastarf. 

Heilsufar er stór áhættuþáttur en það getur takmarkað getu einstaklinga til að taka 

þátt í félagsstarfi þannig að viðkomandi kjósi frekar að vera heima. Andlát maka er einnig 

áhættuþáttur sérstaklega hjá þeim hópi sem náði ekki að undirbúa sig undir andlát hans 

og voru mjög háðir maka sínum. Flestar rannsóknir sýna að einmanaleiki og félagsleg 

einangrun er meiri hjá eldra fólki sem hefur lifað lengur en fjölskyldumeðlimir og vinir og 

býr eitt. 

Til eru ýmis úrræði vegna félagslegrar einangrunar og einmanaleika eldra fólks. Má 

þar nefna dagdvöl sem hefur það að markmiði að rjúfa félagslega einangrun og stuðla að 

því að aldraðir geti lengur búið í heimahúsi. Sjálfboðastarf er annað úrræði sem getur 

gefið öldruðum mikið en með sjálfboðastarfi gefst meðal annars tækifæri til að mynda 

tengsl, nýta frítíma sinn og leggja sitt af mörkum fyrir samfélagið. Einnig hafa 

félagsráðgjafar mikilvægu hlutverki að gegna í að valdefla og veita félagslegan stuðning 

fyrir aldraða til að draga úr félagslegri einangrun og einmanaleika. 

 

Lykilorð: Félagsleg einangrun, einmanaleiki, öldrun, áhættuþættir og félagsráðgjöf. 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Formáli  

Þessi ritgerð var skrifuð sem 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands á vorönn 2018. Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum Steinunni 

Kristínu Jónsdóttur fyrir góðar ábendingar og uppbyggilega gagnrýni varðandi verkefnið. 

Einnig vil ég þakka móður minni Guðrúnu Eddu Káradóttur fyrir að hafa farið yfir þær 

ritgerðir sem ég hef skilað í náminu. Síðast en ekki síst vil ég þakka þeim samnemendum 

sem ég hef kynnst í náminu fyrir samvinnu og góðan stuðning.  
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1 Inngangur 

Öldrun er málefni sem snertir alla og öll erum við sammála um að vilja gera vel við aldraða. 

Hækkandi aldri fylgir minna þrek og kraftur og um leið meiri þörf fyrir þjónustu. Oft hefur 

einmanaleiki verið tengdur við þennan aldurshóp en hversu stór hópur aldraðra finnur 

fyrir einmanaleika? Félagsleg einangrun og einmanaleiki meðal aldraðra er málefni sem 

mikið hefur verið rannsakað en ljóst er að þörf er á að rannsaka það enn frekar til fá af því 

skýrari mynd.  

Markmið ritgerðarinnar er að afla upplýsinga og auka skilning á félagslegri einangrun 

og einmanaleika meðal aldraðra í heimahúsi. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningunum: Hverjir eru helstu áhrifaþættir félagslegrar einangrunar og 

einmanaleika  aldraðra? Hvaða úrræði eru í boði fyrir þennan hóp? 

Ritgerðin er byggð þannig upp að í fyrsta kafla er farið yfir opinbera stefnumótun í 

málefnum aldraðra og farið yfir stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum aldraðra. Í öðrum 

kafla er fjallað um öldrun, öldrunarfræði og helstu kenningar um öldrun. Í þriðja kafla er 

fjallað um félagslega einangrun og einmanaleika, hugtökin skilgreind og útskýrt hvernig 

þau tengjast, ásamt umfjöllun um helstu kenningar og rannsóknir bæði hérlendis og 

erlendis. Í fjórða kafla er farið yfir helstu áhættuþætti félagslegrar einangrunar og 

einmanaleika hjá öldruðum. Í fimmta kafla er fjallað um hlutverk félagsráðgjafa í 

öldrunarmálum. Í sjötta kafla er umfjöllun um helstu úrræði vegna félagslegrar 

einangrunar og einmanaleika meðal aldraðra. Í sjöunda og síðasta kaflanum eru teknar 

saman niðurstöður, rannsóknarspurningum svarað og ræddar vangaveltur um efnið.  
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2   Opinber stefnumótun 

Fyrstu  heildarlögin um málefni aldraðra voru sett í ársbyrjun 1983. Lögin höfðu það að 

markmiði að tryggja öldruðum nauðsynlega þjónustu og að þjónustustigið tæki mið af 

ástandi og þörf þeirra. Í frumvarpinu var lögð áhersla á að gera öldruðum kleift að búa 

eins lengi í heimahúsi og kostur er en jafnframt séð fyrir nauðsynlegri stofnanaþjónustu 

þegar hennar væri þörf. Stefnt var á að koma á samræmdu skipulagi í þjónustu við aldraða 

sem tæki tillit til heilsufarslegra og félagslegra þátta. Brotið var blað í málefnum aldraðra 

með tilkomu laganna. Lögin gáfu skýr skilaboð um að hjálpa ætti öldruðum að búa sem 

lengst í heimahúsi  og tryggja þeim viðeigandi þjónustu en áður hafði ekki verið ljóst hvaða 

rétt þeir höfðu. Fyrir þann tíma þótti besta úrræðið fyrir veikt aldrað fólk að flytjast á 

hjúkrunar eða dvalarheimili, en með tilkomu nýju laganna opnuðust leiðir til að bjóða upp 

á fjölbreyttari þjónustu. Lögin voru endurskoðuð árið 1989 og var bætt við því ákvæði að 

virða skuli sjálfsákvörðunarrétt aldraðra. Þetta ákvæði styrkti mikið stöðu þeirra til að 

ráða sínum eigin högum. Lögin skylduðu öll sveitarfélög til að reka heimaþjónustu og 

skyldi aðstoðin miðast við einstaklingsmat á þjónustuþörf. Lögð var áhersla á að styðja 

aldraða til sjálfshjálpar (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008). Í nágrannalöndum okkar gilda 

almenn lög um málefni aldraðra og eru ekki nein sérstök lög um málefni þeirra. Í Svíþjóð 

er helst stuðst við lög um heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu um málefni aldraðra. Árið 

1992 voru sett lög í Svíþjóð um að sveitarfélögin bæru ábyrgð á þjónustu við eldri borgara 

sem þyrftu á langvarandi læknis- og félagsþjónustu að halda (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2008). 

Árið 2000 var stofnaður stýrihópur af heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra  sem 

hafði það að markmiði að marka stefnu í málefnum aldraðra til næstu fimmtán ára. Lögð 

var megin áhersla á að aldraðir fengju að halda sjálfstæði sínu eins lengi og kostur er. 

Tillögurnar voru í níu hlutum: stofnanaþjónusta við aldraða, forvarnir, jafnrétti og 

heilsufar aldraðra, umönnun aldraðra í heimahúsi, atvinnu- og efnahagsmál aldraðra, 

búseta aldraðra, stjórnun, skipulag og ábyrgð á málefnum aldraðra til framtíðar, 

rannsóknir, framtíðarsýn, stefnumótun og aðgerðaáætlun um hvernig koma skuli til 

framkvæmda tillögum stýrihópsins. Í tillögum er vörðuðu  forvarnir og heilsu aldraðra var 

undirstrikað að aldraðir fái þá aðstoð sem þeir nauðsynlega þurfa og hjálp til sjálfshjálpar 

og að þeir viðhaldi sjálfstæði sem lengst í heimahúsi. Lagt er upp með að heilsueflandi 
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heimsóknir verði fastur þáttur í heimaþjónustu og að þær verði teknar upp um land allt. 

Markmið tillagna um þjónustu við aldraða í heimahúsi er að þeim sé gert mögulegt að búa 

heima  eins lengi og kostur er og að bæta og auka þjónustu til þeirra í heimahúsi. Lögð er 

áhersla á að dagvistarrýmum verði fjölgað, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Styrkja 

þurfi og efla sjálfboðastarfsemi fyrir aldraða sem hefur þann tilgang að draga úr félagslegri 

einangrun ásamt því að veita þeim liðsinni. Einnig kemur fram í tillögum um efnahags- og 

atvinnumál aldraðra áhersla á að stuðla að virkri þátttöku í samfélaginu eins lengi og 

heilsa og aðrir þættir leyfa. En rannsóknir hafa einnig sýnt að með því að halda virkni geti 

aldraðir lifað lengur og haldið betri heilsu. Því sé nauðsynlegt að tryggja að aldraðir eigi 

kost á því að vinna störf, hvort sem er launuð eða ólaunuð, til að halda í virkni og 

fyrirbyggja einangrun (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Fyrsta heimsþing Sameinuðu þjóðanna um öldrunarmál var haldið árið 1982 í 

Vínarborg. Á þinginu var samþykkt alþjóðleg framkvæmdaáætlun og hefur hún verið 

ráðandi í stefnumótun í öldrunarmálum síðustu áratugi. Í apríl 2002, á öðru heimsþingi 

um öldrunarmál se haldið var í Madrid var framkvæmdaáætlun Sameinuðu þjóðanna 

tekin til ítarlegrar endurskoðunar. Hún hefur það að markmiði að fólk geti litið til efri 

áranna með reisn og af öryggi og geti áfram verið virkir þjóðfélagsþegnar. Sett eru fram 

forgangs viðfangsefni sem stjórnvöldum ber að framfylgja. Aldraðir eigi að hafa fulla aðild 

að þróun og breytingum samfélagsins. Tryggja þurfi öldruðum aðgengi að menntun, 

þjálfun og fræðslu. Útrýma þurfi fátækt með félagslegri vernd og tekjutryggingu. Gefa 

þurfi öldruðum tækifæri til að vinna eins lengi og þeir geta og vilja.  Lögð er áhersla á góða 

líðan og heilsu og er þá vísað í andlega, félagslega og líkamlega vellíðan og ekki einungis 

að viðkomandi sé ekki haldinn meini eða sjúkdómi. Einnig er lögð áhersla á að allir hafi 

jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Hver og einn einstaklingur þurfi að leggja sitt af 

mörkum til að viðhalda góðri heilsu og ná háum aldri. Heilsuefling felst í því að hvetja fólk 

til þess að bæta eigin heilsu og fylgjast með henni. Hægt sé að draga úr líkum á 

sjúkdómum með nægri hreyfingu, hollu mataræði og horfa þurfi til áhættuþátta eins 

ofneyslu áfengis og reykinga. Bjóða verði öldruðum upp á bærilegar ytri aðstæður. Það 

að hafa gott og öruggt húsnæði hefur mikið sálrænt gildi fyrir aldraða. Mikilvægt er að 

fjárhagsbyrði húsnæðisins sé hinum aldraða ekki óviðráðanleg. Mikið af eldra fólki gegnir 

mikilvægu hlutverki í aðstoð og umönnun maka og ættingja. Mikilvægur þáttur í 
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framkvæmdaáætlun í öldrunarmálum er jákvætt viðhorf til öldrunar og eru fjölmiðlar 

hvattir til þess að vinna gegn fordómum gagnvart öldruðum (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Í kjölfarið á fundinum í Madrid var haldin ráðstefna í Berlín árið 2002 þar sem sett var 

fram með hvaða hætti eigi að vinna að framgangi framkvæmdaáætlunarinnar. Þar voru 

settar fram tíu skuldbindingar. Lögð var áhersla á að aðildarríkin skuldbindi sig til að gera 

öldrunarmál að lið í allri stefnumótun. Tryggja þurfi þátttöku og fulla aðild aldraðra að 

samfélaginu. Framlag og hlutverk þeirra i samfélaginu sé oft vanmetið og reynsla þeirra, 

þekking og kraftar vannýttir. Samhliða hækkandi meðalaldri þurfi að auka varanlegan 

hagvöxt sem allir munu njóta góðs af. Hagvöxtinn á að nýta til að útrýma fátækt, tryggja 

stöðugt verðlag, tryggja næga atvinnu og fleira. Laga þurfi félagsþjónustu að þeim 

breytingum sem hafa orðið á fólksfjölda og efnahagslegum og félagslegum afleiðingum 

þeirra. Til að mæta þeim efnahagslegu afleiðingum sem hækkandi meðalaldur þjóða 

hefur þurfi að skapa aðstæður sem eru hvetjandi fyrir atvinnuþátttöku. Gefa þurfi 

vinnumarkaðinum svigrúm til að bregðast við breyttri aldurssamsetningu íbúa. Þörf sé á 

viðhorfsbreytingu gagnvart öldruðum á vinnumarkaði. Laga þurfi menntakerfið að 

breyttum félagslegum, efnahagslegum og lýðfræðilegum aðstæðum og auka framboð á 

símenntun. Leggja þurfi áherslu á að tryggja lífsgæði allra aldurshópa, að fólk njóti 

velferðar og góðrar heilsu og sé sjálfbjarga. Fjalla þurfi um mismunandi stöðu kynjanna í 

þjóðfélaginu út frá hækkandi meðalaldri og koma til móts við ólíkar þarfir kynjanna og 

jafna stöðu þeirra. Að lokum þurfi að efla samstöðu milli kynslóða og innan þeirra ásamt 

því að koma til móts við þær fjölskyldur sem annist aldraða á heimilum þeirra (Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Í stefnu Reykjavíkurborgar um málefni eldri borgara 2018-2022 kemur fram að 

Reykjavíkurborg eigi að vera heilsueflandi og aldursvæn borg sem taki mið af þörfum allra 

íbúa. Bera eigi virðingu fyrir reynslu, þekkingu, sjálfsákvörðunarrétti, skoðunum og ólíkum 

aðgengisþörfum Reykjavíkurbúa. Lögð er áhersla á að hver og einn íbúi geti verið virkur 

þjóðfélagsþegn ótengt uppruna, kynhneigð, efnahag, aldri eða þjóðfélagsstöðu. Aldraðir 

eigi að hafa möguleika á að taka þátt í félagsstarfi, njóta samveru við aðra og rækta vina 

og fjölskyldutengsl. Öldruðum fer fjölgandi og er hópurinn ólíkur og með mismunandi 

þarfir. Þetta kallar á mismunandi lausnir, bæði innan og utan heimilis á öllum sviðum. Það 
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kemur fram í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að meta eigi framlag allra borgara 

að verðleikum án tillits til aldurs. Reykjavíkurborg hafi það hlutverk að standa vörð um þá 

sem standa höllum fæti á efri árum og taka eigi mið af því að ekki hafi allir sömu þarfir 

þótt þeir séu úr sama aldurshópi. Tryggja þurfi sérstaklega jafnan aðgang innflytjenda, 

hinsegin fólks og eldri borgara að stuðningi, þjónustu og ráðgjöf á vegum borgarinnar. 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga á að veita þjónustu sem gerir íbúum 

kleift að búa eins lengi í heimahúsi og kostur er. Það sé í samræmi við þá sýn 

Reykjavíkurborgar að öll aðstoð eigi að taka mið af því að fólk fái tækifæri til að viðhalda 

hæfni sinni, fái að ráða sínum málum og sé gert kleift að halda áfram að lifa því lífi sem 

þeir kjósa. Lögð er áhersla á að í Reykjavíkurborg skipti máli  hver og einn eldri borgari  og 

hans framlag sé metið. Allir eigi að fá tækifæri til að nýta hæfileika sína og getu til að 

gleðja aðra og sjálfa sig. Það gefi lífinu gildi. Lögð er áhersla á að öflugt heilsueflandi starf 

fari fram í hverfum borgarinnar og að borgin sé aldursvæn. Hugað verði sérstaklega að 

því að virkja þátttöku eldri borgara sem búa við félagslega einangrun og þurfa stuðning 

og hvatningu (Reykjavíkurborg, e.d.-c). 

Í félagsmiðstöðvum velferðarsviðs er lögð áhersla á áhugaverða, gagnlega og 

fjölbreytta fræðslu sem nýtist í frístundastarfi og daglegu lífi og stefnir að því að efla 

samvinnu við margskonar félagasamtök. Dæmi um slíkt er fræðsla sem miðar að því að 

efla og örva margskonar færni á borð við notkun farsíma, snjallforrita og samskiptamiðla. 

Lögð er áhersla á að virkja þátttöku hvers og eins einstaklings og að þeir sem þurfi 

stuðning til að stunda félagsstarf fái hann. Sérstaklega þurfi að passa upp á að 

félagsstarfið sé fjölbreytt og henti báðum kynjum. Á næstu árum er stefnt á að starf á 

félagsmiðstöðvum styrki tengingu milli kynslóða. Tryggja þurfi að unnið sé samkvæmt 

stefnu sem miðar að því að efla félagsauð í hverfum. Formlegt samstarf verði tekið upp 

við öll bókasöfn, skólastig og eftir atvikum íþróttafélög og menningarstofnanir. Hrundið 

verði í framkvæmd verkefnum sem miða að því að draga úr einmanaleika eldri borgara. 

Reykjavíkurborg leggur áherslu á að auka lífsgæði eldri borgara, þáttur í því er að gera 

þeim mögulegt að búa eins lengi í heimahúsi og kostur er. Eitt úrræði sem notast er við 

er velferðartækni en það miðar að því að auðvelda fólki að búa á eigin heimili við meira 

öryggi og sjálfstæði. Samhliða því gefur það möguleika á betri tengingu við starfsmenn 

velferðarsviðs að aðstandendur og notandinn sjálfur verði virkari þátttakendur í 
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framkvæmd þjónustunnar. Velferðartæknin er notuð til að auðvelda öldruðum að 

viðhalda eigin hæfni til daglegra athafna og draga úr félagslegri einangrun 

(Reykjavíkurborg, e.d.-b). 

Eldri borgarar sem vegna skerðingar eða veikinda hafa ekki sömu hæfni og áður til að 

sjá um sig sjálfa eiga rétt á viðeigandi aðstoð. Hugmyndafræði endurhæfingar í 

heimahúsum stuðlar að aukinni sjálfsbjargargetu og öryggi, betri lífsgæðum, meira 

sjálfstæði og meiri virkni. Með þeirri nálgun fá aldraðir, sem vegna veikinda, 

færniskerðingar eða í kjölfar slysa upplifa erfiðleika við dagleg störf,  aðstoð á heimili sínu. 

Aðstoðin hefur það markmið að virkja notendur til að vera virkir þátttakendur í eigin lífi 

eins lengi og kostur er. Þjónustan fer öll fram á heimili viðkomandi og í hans daglega 

umhverfi og er veitt af fagfólki. Þörfum einstaklinga skal vera mætt með öflugri þjónustu 

hvort sem það er inni á hjúkrunarheimilum, þjónustuíbúðum eða  á eigin heimili. 

Starfsfólk þarf að geta metið og skilið þarfir eldri borgara og leiðbeint þeim að viðeigandi 

þjónustu. Fyrir þá aldraða sem þurfa á meiri aðstoð að halda á  er boðið upp á dagvöl til 

aðstoðar við áframhaldandi sjálfstæða búsetu og að rjúfa félagslega einangrun. Það fylgir 

því almenn gleði og ánægja að vera í félagsskap annarra og því skal tryggja gott aðgengi 

bæði að dagdvöl fyrir heilabilaða og almennri dagdvöl. Í almennri dagdvöl í Þorraseli sem  

rekið er af Reykjavíkurborg hefur heilbrigðisþjónusta verið aukin og stefnt er á að koma á 

laggirnar enn frekari og sérhæfðari dagdvölum til að koma til móts við ólíkar þarfir. Í 

dagdvölinni í Þorraseli er boðið upp á léttar leikfimisæfingar, tómstundaiðju, 

hvíldaraðstöðu og aðstoð við böðun. Dvalartími getur verið allt frá einu sinni upp í fimm 

sinum á viku.  Dagdvöl er rekin með greiðsluþátttöku gesta og af daggjöldum frá 

Velferðarráðuneytinu. Aðstandendur spila stórt hlutverk í lífi eldri borgara og getur þeirra 

hlutverk verið krefjandi og fylgir því mikið álag. Starfsfólk á að vera þjálfað í að veita 

stuðning og ráðgjöf til aðstandenda. Sjá þarf til þess að sækja um þjónustu og nálgast 

upplýsingar og að aðstandendur hafi rödd og tengilið við velferðarsvið. Á næstu árum er 

stefnt að því að samstarf verði eflt enn frekar við þá aðila sem sinna rannsóknum eða 

þjónustu á sviði lífskjara og öldrunar eldri borgara. Til að fá yfirsýn yfir hagi og líðan eldri 

borgara verði framkvæmdar lífskjararannsóknir og þjónustukannanir á þjónustu 

borgarinnar við aldraða. Efldur verði stuðningur og ráðgjöf við aðstandendur og auk þess 

skipulögð herferð til að fá fleiri til starfs í öldunar þjónustu (Reykjavíkurborg, e.d.-b). 
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Þann 4. mars árið 2014 var sett á laggirnar ráðherranefnd um lýðheilsumál. 

Markmiðið var að móta aðgerðir og stefnu til að bæta lýðheilsu á öllum aldursstigum  og 

stuðla að heilsueflandi samfélagi. Gott samfélag er byggt upp á góðri líðan og heilsu sem 

flestra. Lýðheilsa hefur breiða skilgreiningu og er  þverfaglegt hugtak. Lýðheilsustarf felur 

í sér að bæta og viðhalda líðan, aðstæður og heilbrigði þjóðfélagshópa og þjóðarinnar 

með forvörnum, rannsóknum, heilbrigðisþjónustu og heilsueflingu. Lýðheilsa snertir 

marga málaflokka, má þar nefna félagsmál, efnahagsmál og umhverfismál. Mikilvægir 

heilsueflandi þættir eru holl næring, tóbaksleysi og lágmarksnotkun annarra vímu- og 

ávanaefna, nægur svefn, hreyfing og hugleiðsla. Lykilhugtak í í lýðheilsu er lífslíkur. 

Hugtakið vísar til þess að hægt er að fjölga ekki aðeins lífsárum heldur heilbrigðum árum. 

Það sé áskorun sem ekki verður komist hjá að taka. Samkvæmt tölfræði frá WHO er hægt 

að fyrirbyggja 90% af sykursýki fullorðinna, 30% af öllum krabbameinstilfellum og 80% af 

öllum æða og hjartasjúkdómum með nægri hreyfingu, reykleysi og hollu mataræði. Undir 

forustu Sir Michael Marmot hefur WHO verið að skoða félagslega áhrifaþætti heilbrigðis 

og eru þá sérstaklega skoðuð áhrif ójafnaðar á heilsu. Áhrifaþættir lýðheilsu eru 

heilsutengd hegðun, umhverfisþættir, erfðir, efnahagslegt, menningarlegt, efnislegt og 

félagslegt umhverfi. (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin í Evrópu setti fram áætlun um heilbrigða öldrun sem 

gildir frá 2012 til 2020. Eitt af markmiðum þeirrar áætlunar er að vinna gegn einmanaleika 

og félagslegri einangrun hjá öldruðum. Í áætluninni kemur fram að einmanaleiki og 

félagsleg einangrun eru mikilvægir áhættuþættir þegar kemur að heilsu og lífsgæðum 

aldraðra sérstaklega í tilvikum þar sem hinn aldraði hefur engan eða ónægan félagslegan 

stuðning frá fjölskyldu. Þetta hefur áhrif á alla þætti lífsgæða og heilsu aldraðra 

einstaklinga allt frá  elliglöpum eða geðheilsubresti yfir í næringarskort eða mikið 

vökvatap. Einn áhættuþáttur í félagslegri einangrun og einmanaleika er fátækt. Til að 

takast á við þetta vandamál þarf að auka samvinnu milli landa  og beita þverfaglegum 

aðferðum til þess að skoða áhættuþætti eins og kyn og fleira. Einnig kemur fram að í öllum 

löndum eru konur í meiri áhættu og þarf því sérstaklega að skoða þann hóp (World Health 

Organization Regional: office for Europe, 2012). 

Haldið var framtíðarþing um farsæla öldrun þann sjöunda mars 2017. Þingið hafði það 

að markmiði að skapa umræðu um viðhorf og væntingar til efri áranna og öldrunarmál, 
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vekja athygli á jákvæðum hliðum öldrunar og stöðu aldraðra. Þingið átti að skapa vettvang 

fyrir þá aðila sem starfa við öldrunarmál til að koma af stað heilbrigðri og málefnalegri 

umræðu um málefni þessa hóps. Um leið að búa til leiðbeiningar fyrir stjórnvöld og að 

kynna starf Öldrunarráðs. Helstu niðurstöður framtíðarþingsins voru að mikilvægt væri 

að skapa jákvæðara viðhorf til aldraðra og að viðhorf samfélagsins til þessa hóps væri 

klofið, annars vegar ættu þeir að láta lítið fyrir sér fara og um leið að vera gegnir 

þjóðfélagsþegnar. Lögð var áhersla á að aldraðir fengju að njóta virðingar sem 

þjóðfélagsþegnar. Að ekki væri litið á þennan hóp sem bagga á þjóðfélaginu heldur 

auðlind sem hægt væri að nýta. Mikilvægt væri að koma ekki fram við aldraða eins og það 

sé einsleitur hópur heldur sem fjölbreytta einstaklinga. Einnig að mikilvægt sé fyrir 

aldraða að halda í sjálfstæði sitt og fjárhagslegt öryggi. Til að aldraðir geti notið lífsins á 

seinni árum sé mikilvægt að hlúa vel að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu (Ingrid 

Kuhlman, 2013).  

Mikilvægt er að öldruðum sé tryggð örugg og góð heilbrigðisþjónusta og að þeir fái 

aðbúnað, þjónustu og umönnun til sjálfshjálpar. Kom fram á fundinum að mikilvægt sé 

fyrir aldraða  að taka þátt í fjölbreyttu og öflugu félagslífi og að þeir fái að njóta samvista 

með ættingjum, fjölskyldu og vinum. Farsæl öldrun felist meðal annars í virkni á eigin 

forsendum til æviloka. Að vera fær um margskonar félagsstarf og hreyfingu og að halda 

áfram að setja sér markmið í lífinu. Mikilvægt sé fyrir aldraða að hafa eitthvað fyrir stafni 

eins og áhugamál, skyldur og vinnu. Með því að við halda virkni er unnið gegn félagslegri 

einangrun og einmanaleika. Líkamleg og andleg örvun og að fá tilbreytingu í lífið skiptir 

miklu máli. Þessi virkni þarf að vera á forsendum hins aldraða og ekki sé gott að segja 

þeim til um hvað þeim finnst skemmtilegt og hvað þau eigi að gera. Lögð er áhersla á að 

aldraðir haldi í sjálfsákvörðunarréttinn og hafi sjálfræði er varðar starfslok, búsetu, 

félagsskap og fleira. Mikilvægt að hlustað sé á aldraða og að tekið sé mark á þeim. Þá er 

lagt til að þau hafi réttindagæslumann og talsmann í samfélaginu. Mikilvægt sé að geta 

tekið erfiðleikum með æðruleysi og að mæta lífa lífinu með jákvæðum hugsunarhætti. Á 

fundinum komu fram nokkrar hugmyndir um hvernig væri að hægt að stuðla að öflugu 

félagsstarfi fyrir aldraða og vinna gegn félagslegri einangrun. Bjóða ætti upp á 

tölvunámskeið fyrir 67 ára og eldri til að draga úr einangrun. Það ætti að koma upp 

stefnumótaþjónustu fyrir 67 ára og eldri og bjóða leik- og kvikmyndasýningar einu sinni í 
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viku. Lagt var til að boðið yrði upp á félagslega heimaþjónustu og veitingahús fyrir aldraða 

á niðurgreiddu verði (Ingrid Kuhlman, 2013). 

  



16 

 

3 Fræðileg umfjöllun 

3.1  Öldrun 

Samkvæmt íslenskum lögum eru aldraðir þeir sem orðnir eru 67 ára. Á síðastliðnum árum 

hefur hópur aldraðra hér á landi stækkað mikið. Þróunin hefur verið ör, 8,5% af þjóðinni 

var 65 ára og eldri á sjöunda áratug síðustu aldar en árið 2004 var sú tala komin upp í 

11.8% þjóðarinnar. Mesta fjölgunin er í aldurshópnum 80 ára og eldri, sem var 3.1% af 

þjóðinni árið 2004 eftir að hafa verið 1.4% á árunum 1961-1970. Mannfjöldaspár ganga 

út frá því að hlutfall 65 ára og eldri af heildarmannfjölda verði kominn upp í 20.9% árið 

2040. Ætla má að þessi þróun kalli á umræðu um fjölbreyttari úrræði og vaxandi 

þjónustuþörf fyrir aldraða. Hópur aldraðra er því sístækkandi í okkar samfélagi en 

mikilvægt er samt að átta sig á því að þetta er ólíkur hópur og þjónustuþarfir þeirra og 

væntingar margvíslegar. Stór hópur aldraðra þarf mjög litla aðstoð og býr við góða heilsu 

og aðstæður. Því eldra sem fólk verður eykst þó þjónustuþörfin bæði fyrir heilbrigðis og 

félagsþjónustu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Í kringum 1970 kom nafnorðið öldrun fyrst fram og merkir að reskjast, eldast eða 

fullorðnast. Fram að þeim tíma hafði ekki þótt þörf fyrir að hafa slíkt nafnorð í 

umræðunni. Öldrun er hlutlaust heiti um það ferli sem á sér stað þegar fólk eldist og með 

heitinu felst enginn dómur um það hvort  öldrun sé af hinu góða. Hins vegar er orðið elli 

oft tengt við ákveðinn neikvæðan blæ sem vísar til þess að vera orðin gamall og eru þá 

notuð orð eins og ellihrumur, elliglöp, elliær, ellibelgur. Í Snorra-Eddu var Þór sigraður í 

frægri glímu gegn eldri konu sem hét Elli og var þá talað um að engin getur sigrað ellina. Í 

dag eru neikvæð orð eins og gamlingjar, gamalmenni að detta út og í staðinn hafa komið 

inn hlutlausari orð eins og aldraðir eða eldri borgarar. Ekki er lengur talað um elliheimili 

eða gamalmennahæli og eru frekar notuð kurteisari orð eins og hjúkrunarheimili eða 

þjónustuíbúð (Jón Björnsson, 1996a). Heimspekingurinn Cicero segir fjórar ástæður fyrir 

því að ellin sé ömurleg. Hún veikli líkamann, hún svipti fólk starfshæfni, hún ræni af fólki 

öllum lystsemdum og hún sé fyrirboði dauða (Cicero, 1982) 

Öldrunarfræði (gerontology) fjallar um öldrun út frá ólíkum sjónarhornum, hún lýsir 

síðustu árum einstaklinga út frá félagslegum, einstaklingslegum, sálrænum og 

félagslegum þáttum. Öldrunarfræði skiptist niður í félagsöldrunafræði (social 

gerontology) og öldrunarlækningar (geriatrics). Öldrunarsérfræðingar starfa við að auka 
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lífsgæði og bæta hag aldraðra og tilheyra þeir mismunandi starfsstéttum. 

Öldrunarfélagsfræðin lýsir því hvaða menningarlegu og félagslegu þættir hafa áhrif á 

öldrunarferlið. Félagslegt umhverfi hins aldraða hefur mikil áhrif á líðan hans og er því 

mikilvægt að skoða öldrun einstaklinga í félagslegu samhengi. Öldrunarfræðin er ekki 

einvörðungu akademísk fræðigrein heldur snertir hún einnig þætti eins og þróun 

vinnuaðferða á vettvangi og hefur áhrif á mótun þjónustu og stefnumótun. Í rannsóknum 

á æviferli einstaklinga hefur verið sýnt fram á hvernig félagslegar breytingar og félagslegar 

aðstæður hafa áhrif á val, þátttöku, heilsu og stöðu einstaklinga. Þessar rannsóknir hafa 

sýnt fram á áhrif samfélagslegra þátta á líf aldraðra (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Talað er um þrennskonar aldur; líffræðilegan, sálfræðilegan og félagslegan. Með 

líffræðilegum aldri er átt við hvar á æviferlinum einstaklingurinn er staddur og hvernig 

ástand  líffæra og frumna er miðað við þann árafjölda sem hann hefur lifað. Þegar rætt er 

um líffræðilegan aldur er oft vísað á tvö skýringarlíkön klukkulíkanið og líkanið af vélinni. 

Klukkulíkanið tengir öldrun við gangverk klukkunnar og að öldrun komi að innan og tengist 

erfðaboðunum. Líkanið af vélinni segir orsök öldrunar vera utanaðkomandi álag sem 

smám saman slíti vélinni. Sálfræðilegur aldur vísar til þess hvernig einstaklingurinn metur 

aldur sinn og á hvaða stigi á æviferlinum hann staðsetur sjálfan sig. Sumir háaldraðir menn 

eru ungir í anda og hamingjusamir meðan aðrir sem eru ungir að árum geta upplifað sig 

sem aldraða og slitna vegna óhamingjusemi eða óánægju. Félagslegur aldur vísar til þess 

hvernig staða einstaklingsins er í þjóðfélaginu, áhrif tekna, búsetu og aðstæðna en 

samfélagið hefur mikill áhrif á líðan hins aldraða (Jón Björnsson, 1996a).  

3.2 Hlédrægniskenningin 

Ein mest notaða öldrunarkenningin er hlédrægniskenningin frá árinu 1961. Hún var 

byggð á langtímarannsókn sem framkvæmd var á árunum 1952 til 1962 á 279 

einstaklingum á aldursbilinu 70 til 90 ára. Kenningin heldur því fram að öldruðum sé 

eðlislægt að setjast í helgan stein eða draga sig í hlé. Að með hækkandi aldri sé 

einstaklingum eðlislægt og eiginlegt að minnka skuldbindingar og tengsl gagnvart 

samferðafólki og umheiminum. Á móti dragi umheimurinn úr kröfum sínum og 

skuldbindingum gagnvart hinum aldraða og sé það samkomulag sem báðir aðilar græða 

á. Þegar einstaklingur fellur frá þarf annar að taka við svo að gangverk samfélagsins haldi 

áfram. Með hlédrægniskenninguni verður höggið fyrir samfélagið ekki of mikið þegar 
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hinn aldraði fellur frá þar sem hann er þegar búinn að draga sér í hlé. Hinn aldraði græðir 

líka á þessu samkomulagi þar sem hann getur notið síðustu áranna án þess að bera 

ábyrgð samfélagsins á herðum sínum. Hlédrægniskenningin hefur einnig fengið gagnrýni 

og rannsóknarniðurstöður hafa yfirleitt ekki staðfest að það sé í eðli hins aldraða að draga 

sig í hlé. Vissulega hafa margir aldraðir þá tilhneigingu, en margir hafa hana ekki og því 

ekki hægt að slá því föstu að það sé í eðli hins aldraða að draga sig í hlé. Mörg dæmi eru 

um að hinn aldraði berjist móti þegar hann er látin hætta störfum, en dæmi er um að 

samfélög þvingi eldra fólki út af vinnumarkaði þegar ellilífeyrismörk eru lækkuð til að 

veita ungu fólki meiri atvinnu á kostnað þeirra eldri (Jón Björnsson, 1996a). 

3.3 Athafnakenningin 

Önnur þekkt kenning um öldrun er athafnakenningin frá árinu 1968 sett fram af 

Havinghurst. Kenningin gengur út á að aldraðir finni fyrir vellíðan þegar þeir vita að þeir 

geri gagn og hafi samfélagslega ábyrgð. Aldraðir viðhaldi sinni jákvæðu sjálfsmynd og 

lífsánægju best með því að vera virkir og viðhalda lífsháttum sínum. Lífsgleði aldraðra 

verði ekki tryggð með því að hrekja þá inn í einangrun og taka af þeim alla ábyrgð, heldur 

þvert á móti eigi að reyna að halda þeim eins virkum og mögulegt er. Kenningin hefur 

fengið þá gagnrýni að hún fjalli um alla aldraða á einn veg. Að hún geri ráð fyrir að það 

henti öllum að vera athafnasamir á efri árum sama hvernig lífi viðkomandi hefur lifað 

hingað til. En staðreyndin sé sú að sumum henti að vera athafnasamir á efri árum á 

meðan öðrum henti það ekki. Enginn neiti því að hæfni hrakar ef henni er ekki haldið við 

og hægt sé að draga úr hrörnum á ýmsan hátt. En stuðningsmönnum kenningarinnar 

hætti til að horfa fram hjá því að með hærri aldri minnki líkamleg geta og þol í stað þess 

að viðurkenna það og aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Einnig hætti kenningunni til að 

þvinga  aldraða til að vera athafnasama því það sé þeim fyrir bestu þótt þeir sjái það ekki 

sjálfir (Jón Björnsson, 1996a). 

3.4 Samfellukenningin 

Samfellukenningin kom fram árið 1989 sett fram af Robert Atchley sem svar við 

athafnakenningunni og hlédrægniskenningunni sem höfðu verið allsráðandi. Kenningin 

bendir á að aldrað fólk er ólíkt og hefur átt mismunandi ævi og því ber ekki að líta á það 

sem einsleitan hóp. Þarfir og óskir fólks eru oftast í samræmi við þær óskir og þarfir sem 
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það hefur haft áður. Því er líklegt að sá lífsstíll sem viðkomandi tamdi sér fyrr á árum, 

hvort sem hann var hlédrægur eða athafnasamur, sé sá lífsstíll sem hann tileinkar sér á 

efri árum. Fólk kýs oftast samfellu í lífsháttum sínum og gjörðum og verður sú afstaða að 

jafnaði ennþá sterkari á efri árum. Til að upplifa vellíðan á efri árum þurfi hver og einn að 

geta mætt ellinni með sínum hætti og að ellin rjúfi sem minnst þá samfellu sem hefur 

verið í ævi viðkomandi. Hún hafnar þeim hugmyndum athafnakenningarinnar og  

hlédrægniskenningarinnar að til séu einfaldar allsherjarlausnir sem henti öllum. Hún 

hefur einnig þann boðskap að fólk eigi að fá að ráða sjálft með hvaða hætti það lifi á efri 

árum enda sé það best fallið til að meta það. Því ætti að vera markmið í öldrunarþjónustu 

að gefa öldruðum eins mikið valfrelsi og kostur er (Jón Björnsson, 1996a). 

3.5  Þróunarþrepakenning Eriksons 

Í þróunarþrepakenningu Eriksons sem fjallar um hvernig persónuleikinn þróast er æviferli 

mannsins skipt niður í átta þroskaskeið. Á hverju þroskaskeiði þarf einstaklingurinn að 

komast yfir ákveðnar áskoranir til að komast á næsta skeið. Ef hann stenst þessar 

áskoranir styrkist sjálfsmynd hans, en ef hann nær ekki að yfirstíga hindranirnar verður 

stöðnun. Áttunda og síðasta skeiðið er undir lok ævinnar þar sem fram fer ákveðið 

lífsuppgjör. Á þessu síðasta stigi er baráttan á milli þess að öðlast heilsteypt sjálf eða að 

upplifa angist. Þeim sem upplifa angist finnst þeir vera hlunnfarnir af lífinu og gráta 

misnotuð tækifæri, þessu getur fylgt ákveðið þunglyndi. Þeir sem öðlast heilsteypt sjálf 

horfa hins vegar sáttir yfir farinn veg án eftirsjár (Jón Björnsson, 1996a).   

3.6 Öldrunarinnsæiskenningin 

Öldrunarinnsæiskenningin var sett fram árið 1989 af Lars Tornstam til að skýra líðan og 

hegðun aldraðra. Kenningin heldur því fram að þegar komið er á efri árin þrói aldraðir 

með sér nýja lífssýn. Með þeirri nýju lífssýn sjái einstaklingurinn ekki einungis lífið með 

öðrum hætti heldur einnig sjálfan sig. Gildismatið þeirra breytist einnig samhliða þessari 

nýju sýn. Kenningin bendir samt á að þetta sé ekki sjálfkrafa þróun þess að eldast heldur 

spili einnig aðrir þættir inn í eins og áföll, veikindi, staða í lífinu og kyn. Fólk sem hefur 

þurft að takast á við mótlæti á lífsleiðinni eins og veikindi séu líklegri til að öðlast 

öldrunarinnsæi og eins séu konur líklegri en karlar til að þróa með sér þetta innsæi. 

Samhliða þessum breytingum verði fólk víðsýnna og umburðarlyndara og horfi lífið öðrum 
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augum einnig breytist tilfinning fyrir tíma og skil milli framtíðar og nútíðar breytist og verði 

óljósari. Fólk sem öðlast hefur öldrunarinnsæi upplifi sig meira sem hluta af stærri heild 

ásamt því sem bernskan færist nær og það fer að endurupplifa bernskuminningar. 

Samhliða þessu verður persónan sjálf ekki lengur í aðalhlutverki og fer ótti við dauðann 

minnkandi og hverfur jafnvel alveg. Með þessari nýju sýn fara gæði samskipta að skipta 

meiri máli en magn og fer fólki sífellt að líða betur í einsemd. Með hrakandi heilsu hafi 

fólk meiri þörf fyrir einveru (Tornstam, 2005). 
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4 Félagsleg einangrun og einmanaleiki 

4.1 Skilgreining hugtaka 

Oft er rætt um hugtökin einmanaleiki og félagsleg einangrun á sama tíma en það eru 

samt ólík hugtök. Félagsleg einangrun vísar til hversu mikil félagsleg samskipti 

einstaklingur hefur og er hægt að mæla það hlutlægt. Aftur er móti er einmanaleiki 

tilfinning sem bara einstaklingurinn sjálfur getur metið. Bæði félagsleg einangrun og 

einmanaleiki eru áhættuþættir fyrir slæma heilsu sem getur verið lífshættuleg jafnvel 

eftir að búið er að stjórna fyrir mikilvægum líffræðilegum þáttum og persónulegum 

þáttum (Coyle og Dugan, 2012). 

4.2 Félagsleg einangrun og einmanaleiki 

Einmanaleiki hefur áhrif á fólk á öllum aldri en er oft meira tengdur við fólk á efri árum. 

Með hækkandi aldri versnar oft heilsan og félagsleg samskipti minnka, ásamt því að 

margir nákomnir og gamlir vinir eru fallnir frá. Einmanaleiki vísar til huglægs mats 

einstaklings á skorti af nægum félagslegum tengslum og veldur honum óþægindum. Oft 

er einmanaleika lýst á þann hátt að hann sé misræmið milli þess hversu mikil félagsleg 

samskipti einstaklingurinn vill eiga og hversu mikil félagsleg samskipti hann hefur. Fólk 

upplifir einmanaleika með ólíkum hætti (Heylen, 2010). Félagsleg einangrun er þegar fólk 

á í mjög litlum samskiptum við annað fólk og tekur nánast engan þátt í almennu 

félagstarfi (Boldy og Grenade, 2008). Félagsleg einangrun er áhættuþáttur fyrir bæði 

andlega og líkamlega heilsu. Fólk sem á ekki í félagslegum samskiptum og upplifir 

einmanaleika er í meiri hættu á að lenda í veikindum, ótímabæru dauðsfalli, þunglyndi 

og vitsmunalegri afturför. Það að eiga einhvern nákominn getur minnkað streitu á meðan 

einmanaleiki getur valdið streitu og hækkandi blóðþrýstingi (Cornwell og Waite, 2009). 

Fræðimaðurinn Robert Weiss segir að einmanaleiki komi til vegna skorts á einum eða 

fleirum  þáttum. Hann nefnir sex þætti: Félagsleg tengsl, félagsleg samskipti, andlega og 

líkamlega umönnun, hughreystingu, trausta vináttu og leiðsögn á erfiðum tímum. Hann 

heldur því fram að til séu tvær tegundir af einmanaleika, annars vegar einmanaleiki vegna 

félagslegrar einangrunar og hins vegar vegna tilfinningalegrar einangrunar. Félagsleg 

einangrun lýsir sér í skorti á félagslegri samveru sem til dæmis getur gerst þegar 

einstaklingur flytur á nýjan stað og þarf að mynda ný sambönd. Tilfinningaleg einangrun 
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er hins vegar þegar skortur er á nánum tengslum eins og við náinn vin eða maka. Weiss 

heldur því fram að eina leiðin til að komast yfir missi á nánum einstaklingi  sé að mynda 

samskonar tengsl aðra manneskju. Stuðningur frá vinum komi samt ekki í staðinn fyrir 

þann missi. Margar rannsóknir taka undir mikilvægi þess að hafa maka eða einhvern sem 

bundist sé sömu nánu tengslum. Fræðimaðurinn Lopata komst að því að um helmingur 

ekkna í rannsókn hennar nefndu einmanaleika sem þeirra alvarlegasta vanda jafnvel 11 

árum eftir makamissi (Baarsen, Snijders, Smith og Duijn, 2001). 

De Jong-Gierveld einmanaskalinn inniheldur atriði er varða bæði félagslegan og 

tilfinningalegan einmanaleika. Skalinn hefur sex neikvæð og fimm jákvæð atriði. 

Neikvæðu atriðin tengjast því að vera tilfinningalega einangraður og vanta félagsskap: 

Ég sakna þess að hafa náinn vin, ég upplifi tómleika, ég sakna félagskaps annarra, mér finnst 

vinahópurinn of fámennur, ég sakna þess að hafa fólk í kringum mig og ég upplifi oft höfnun. 

Jákvæðu atriðin tengjast því að upplifa félagslyndi og eiga þýðingarmikil sambönd: Ég hef alltaf 

einhvern til að ræða við um dagleg vandamál mín, ég á marga nána vini sem ég get leitað til þegar 

ég er í vanda, ég á nána vini sem ég get treyst fullkomlega, ég á nógu marga nána vini og ég get 

kallað á vini mína þegar ég þarf á þeim að halda (De Jong Gierveld, Kamphius, 1985, bls. 291) 

Í Finnlandi þjáist um það bil einn þriðji eldri borgara af einmanaleika. Helstu ástæður  

eru þunglyndi, að búa einn, að hafa misst maka, fá ekki nægan skilning frá þeim sem 

standa næst og ófullnægjandi félagssamskipti við vini og fjölskyldu. Rannsóknir hafa sýnt 

að gæði samskipta við nákomna og hversu mikil ánægja þeim fylgir hafi meiri áhrif á 

einmanaleika heldur en hversu mikil þessi samskipti eru. Sú ímynd sem almenningur hefur 

af eldra fólki er oft sú að það er sé mjög einmana hópur. Það að eldast er oft tengt við það 

að verða meira einmana en hversu miklar sannanir eru fyrir þessari fullyrðingu, verður 

fólk meira einmana eftir því sem það eldist? Þversniðsrannsóknir gefa til kynna að 

einmanaleiki sé algengur aðeins í allra elsta aldurshópnum. Í rannsókn Dykstra o.fl., frá 

árinu 2005 kemur fram að í hópi 80 ára og eldri segja 40 til 50% svarenda að þau upplifi 

miðlungs eða alvarlegan einmanaleika (Dykstra, Tilburg, De Jong Gierveld, 2005). Komið 

hafa fram misvísandi niðurstöður um algengi félagslegrar einangrunar og einmanaleika 

aldraðra en flestar gefa þó til kynna það sé ekki sérstaklega algengt  í þessum aldurshópi 

(Victor o.fl, 2002). Í rannsókn Ellaway, Wood og Macintyre kemur í ljós að aldraðir séu 

ekki þeim hópi sem finni fyrir mestum einmanaleika heldur finni bæði börn, ungmenni og 
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fólk á aldrinum 20-49 fyrir töluvert meiri einmanaleika (Ellaway, Wood og Macintyre, 

1999). 

Eldra fólk er í meiri áhættu á að lenda í heilsuvandamálum vegna félagslegrar 

einangrunar og einmanaleika en þeir sem yngri eru. Það gæti tengst því að eldra fólk þarf 

oftar að takast á við vandamál eins og minni hreyfanleika, að hætta starfsþátttöku, tíðari 

veikindi og fatlanir, ásamt því að verða fyrir makamissi og að missa aðra nána vini. 

Einstaklingar sem búa einir, hafa lítið félagslegt net og taka takmarkaðan þátt í félagsstarfi 

eru í meiri hættu á að upplifa félagslega einangrun og einmanaleika. Manneskjur eru 

félagsverur og hafa sterka þörf fyrir félagssamskipti og þegar þeirri þörf er ekki mætt 

hefur það neikvæðar afleiðingar. En líkur á einmanaleika aukast ekki alltaf með hærri aldri 

enda eru margir eldri borgarar ekki einmana. Með hærri aldri minnka oft væntingar um 

félagsleg tengsl sem gæti gert það að verkum að meiri ánægja er með þau félagslegu 

tengsl sem eru fyrir hendi, jafnvel þó þau hafi minnkað með árunum. Einmanaleiki er 

átakanleg tilfinning félagslegrar einangrunar þar sem viðkomandi upplifir skort á fjölda 

eða gæðum félagslegra tengsla (Victor, Scambler, Bowling og Bond, 2005). Lykilhugtakið 

er upplifun, því að einstaklingur getur lifað í einsemd og ekki upplifað einmanaleika, 

meðan aðrir sem hafa mikil félagsleg samskipti upplifa engu að síður einmanaleika. 

Einmanaleika getur fylgt aukin hætta á ýmsum heilsubresti, má þar nefna minnkandi 

vitsmunaþroska, aukinni hættu á hjartasjúkdómum, þunglyndi og snemmbúnu andláti. 

Einnig eykur hann líkur á hærri blóðþrýstingi, aukinni streitu ásamt minnkandi 

ónæmiskerfi. Jafnframt hefur einmanaleiki verið tengdur við auknar líkur á Alzheimer 

sjúkdómi, svefnvandamálum og þunglyndi. Sterk jákvæð tengsl eru milli félagslegrar 

þátttöku, félagslegra samskipta og lífsgæða á efri árum (Victor, Scambler, Bowling og 

Bond, 2005). 

Félagsþátttaka og félagsleg samskipti eru  mikilvægir þættir í lífsgæðakenningu Rowe 

og Kahn frá 1997 og hafa margar rannsóknir sýnt fram á mikilvægi góðra samskipta við 

fjölskyldu og nákomna. Það er almennt viðurkennt að félagslegt umhverfi hefur mikil áhrif 

á hvernig eldra fólk upplifir síðustu árin. Engin félagsleg samskipti, ósætti með gæði eða 

magn félagslegra samskipta eða lítil félagsleg þátttaka er líkleg til að hafa neikvæð áhrif á 

lífsgæði á efri árum (Victor, Scambler, Bowling og Bond, 2005; Boldy og Grenade, 2008). 
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Almennt er viðurkennt að vinátta spilar stóran þátt í andlegri vellíðan einstaklinga. 

Vinatengsl veita ákveðna öryggistilfinningu og að tilheyra ákveðnum hópi  getur verið 

verndandi þáttur gegn einmanaleika og einangrun. Vináttusamband veitir félagsleg 

samskipti í gegnum sameiginleg áhugamál þar sem myndast gagnvirk tengsl bæði í 

gegnum vinnu og í frítíma. Vinir geta veitt aðstoð á erfiðum tímum og  andlegan stuðning. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir sem hafa sterk vinasambönd eru líklegri til að hafa 

góða líkamlega heilsu, meiri mótstöðu gagnvart streitu og eru betur í stakk búnir til að 

takast á við áskoranir og áföll. Margar rannsóknir hafa skoðað áhrif vináttu á andlega og 

líkamlega heilsu aldraðs fólks. Í rannsókn Larson frá 1978 kemur fram að sterk 

vinasambönd eru jafn mikilvæg og fjölskyldan fyrir vellíðan eldra fólks vegna þess að vinir 

veita þeim bæði félagsskap og einhvern til að leita til þegar þörf er á. Árið 1995 gerði 

maður að nafni Mcneil rannsókn þar sem búið var til  heimsóknar úrræði fyrir aldrað fólk. 

Markmiðið var að auka huglæga hamingju og líkamlega heilsu  aldraðs fólks með því að 

bjóða upp á heimsóknir þar sem farið er í göngutúr og  málin rædd. Rannsóknin sýndi að 

samræðurnar juku hamingju  ásamt því að hreyfingin hafði jákvæð áhrif á líkamlega 

heilsu. Einnig sýndi rannsóknin að samband milli þess aldraða og einstaklinginsins sem 

heimsótti hann hélt áfram eftir að rannsókninni var lokið (Andrews, Gavin, Begley og 

Brodie, 2003). Langtímarannsókn frá 2015 á fólki 65 ára og eldri sýndi að því einagraðri 

sem aldraðir eru  því meiri líkur eru á að þeir finni til einmanaleika. Þeir einstaklingar í 

rannsókninni sem voru  algjörlega einangraðir voru 97% líklegri til að finna til 

einmanaleika heldur en þeir sem höfðu mest félagsleg tengsl. Fram kom að stærsti 

áhættuþátturinn var að búa einn en það jók líkurnar um 79% (Petersen o.fl., 2015). 

4.3 Íslenskar rannsóknir 

Í rannsókn Sigrúnar Þórarinsdóttur frá árinu 2009 er skoðað hverjir séu áhrifaþættir 

einmanaleika hjá öldruðum, hvort einmanaleiki aukist á efri árum og  hvaða þjónusta sé 

viðeigandi fyrir þá sem upplifa einmanaleika. Niðurstöður sýndu að fimm af sex 

þátttakendum voru einmana en ekki var mælt hversu mikinn einmanaleika þeir fundu eða 

hversu oft hann gerði vart við sig. Einn þátttakenda fann einnig fyrir þunglyndi. 

Þátttakendur tóku misjafnlega mikinn þátt í félagsstarfi og fór það ekki saman við hvort 

þeir finndu fyrir þunglyndi. Talaði einn þátttakandinn sem fór lítið út á meðal fólks og 

eyddi miklum tíma í einveru samt mjög lítið um einmanaleika. Annar einstaklingur sem 



25 

 

var virkur í félagsstarfi og var mikið í kringum annað fólk sagðist finna fyrir miklum 

einmanaleika. Þetta kemur heim og saman við fyrri kenningar um að fólk getur upplifað 

mikinn einmanaleika þrátt fyrir að vera í miklum félagslegum samskiptum meðan aðrir 

sem stunda lítill félagsleg samskipti finna fyrir litlum einmanaleika. Niðurstöður sýndu að 

aldraðir þráðu meiri samskipti. Þeir höfðu væntingar um að í kjölfar þess að komast í 

félagslega íbúð myndi félagsstaða þeirra breytast þar sem þá yrði auðveldara að vera 

innan um fólk án mikillar fyrirhafnar þegar þeim hentaði. En þátttakendur í þessari 

rannsókn voru á biðlista eftir þjónustuíbúð (Sigrún Þórarinsdóttir, 2009). 

Í gegnum árin hafði félagsnet þátttakenda minnkað og sögðust þeir vera meira einir 

en þeir kærðu sig um og vildu hafa meira fólk í kringum sig. Andleg líðan þátttakenda var 

betri eftir samskipti við aðra. Samneyti við aðra og félagsleg virkni hafði jákvæð áhrif á 

andlega líðan þátttakenda. Allir þátttakendur ræddu um að þeir finndu jákvæðan mun á 

sér andlega eftir að hafa átt í samskiptum við annað fólk. Einn þátttakanda sem notaði 

róandi lyf og áfengi að staðaldri sagði að hann fyndi svo mikinn mun á sér að hann gæti 

sleppti því vegna mun betri andlegrar líðunar. Tveir af hverjum sex þátttakendum sögðust 

hafa lítinn andlegan stuðning. Einn af áhættuþáttum einmanaleika er óöryggi, en 

þátttakendur í rannsókninni fundu fyrir óöryggi í kjölfar hrakandi heilsu. Fimm töluðu um 

að hafa dregið sig í hlé vegna óöryggis til dæmis vegna hræðslu við að slasast eða detta. 

Allir þátttakendur í rannsókninni fá heimaþjónustu og fengu fimm þeirra einnig ýmiskonar 

aðstoð frá skyldmennum varðandi innkaup og fleira. Annar áhrifaþáttur einmanaleika er 

heilsa. Heilsa þátttakenda hefur áhrif á virkni, andlega líðan og öryggiskennd. Hún hefur 

einnig áhrif á hversu mikla þjónustu þau þurfa og á sjálfsbjargargetu þeirra (Sigrún 

Þórarinsdóttir, 2009). 

Í rannsókn frá 2009 hér á landi var skoðað hver væri reynsla aldraðra af að búa í 

heimahúsi og hvernig megi viðhalda heilsu á efri árum. Niðurstöður sýndu að 

þátttakendur báru ábyrgð á eigin heilsu og hafði meðvitund þeirra um mikilvægi heilsu 

aukist. Þeim fannst mikilvægt að vera jákvæðir og horfa á björtu hliðarnar, finna gleði og 

tilgang í lífinu og læra af fyrri reynslu. Þeir lögðu áherslu á að taka eigin ákvarðanir en 

jafnframt að leita upplýsinga og aðstoðar eftir þörfum. Trúin veitti þeim æðruleysi og 

styrk til að takast á við það sem  að höndum ber og hafði það áhrif á lífsgleði þeirra. Þeir 

töluðu um að mikilvægt væri að viðhalda eigin hæfni bæði líkamlega og andlega. 
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Þátttakendur fundu leiðir til að skerpa hugann og ræddu um jákvæði áhrif umhverfis, 

hreyfingar og útiveru á sál og líkama ásamt mikilvægi góðs mataræðis. Þeim fannst 

mikilvægt að viðhalda virkni í samfélaginu og sækja sér félagsskap við þeirra hæfi, að hafa 

hlutverk í samfélaginu, halda reisn og gera gagn. Þátttakendur ræddu um að góð 

samskipti við fjölskyldu væru mikilvæg en einnig félagsskapur utan hennar. Þeir sögðu að 

einangrun væri skaðleg, að án félagsskapar hefði maður ekkert til að draga sig áfram og 

að einvera gæti verið sálardrepandi. En þó væri mikilvægt að geta verið út af fyrir sig þegar 

það hentaði (Guðrún Elín Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 

2009). 

Í rannsókn Grímu Huld Blængsdóttur frá 1997 voru skoðuð tengsl einmanaleika  við 

félagslega, líkamlega og andlegra þætti aldraðra sem þáðu heimaþjónustu. 

Niðurstöðurnar sýndu að í hópi þeirra fann 20,3 % fyrir einmanakennd, af þeim var 20,9% 

konur og 18,3% karlar. Einnig kom fram að ekkjufólk var líklegra til að finna til 

einmanaleika en það sem var í hjúskap. Fólk sem mat heilsufar sitt slæmt var meira líklegt 

til að finna til einmanaleika (Gríma Huld Blængsdóttir, 2008). 

Í greiningu á stöðu og líðan eldri borgara frá árinu 2016 kemur fram að 65% eða tveir 

af hverjum þremur finnur aldrei fyrir einmanaleika. Frá árinu 2007 hefur hópur þeirra sem 

finnur fyrir einmanaleika farið stækkandi. Árið 2012 fann 12% aldraðra fyrir einmanaleika 

samanborið við 17% árið 2016. Mun fleiri upplifa einmanaleika stundum eða oft í hópi 

þeirra sem eru tekjulitlir, búa einir, eru ógiftir, eru við slæma heilsu eða eru ekklar/ekkjur. 

Rannsóknin sýnir að 28% eða vel yfir fjórðungur tekur þátt í félagsstarfi eldri borgara á 

vegum sveitarfélagsins. Niðurstöður sýna einnig að 16% aldraðra verja nokkrum eða miklu 

meiri tíma einir en þeir myndu kjósa. Þetta á meira við í hópi þeirra sem eru ógiftir, ekklar 

eða ekkjur heldur en þeirra sem eru í sambúð eða hjónabandi. Þetta á einnig frekar við 

þá sem eru við slæma heilsu en aðra (Velferðarráðuneytið, 2016). 
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5 Áhættuþættir 

5.1 Áhættuþættir 

Rannsóknir hafa sýnt að aldur einn og sér hefur ekki áhrif á einmanaleika heldur eru aðrir 

áhættuþættir sem spila þar inn í. Í rannsókn De Jong-Gierveld koma fram fimm 

áhættuþættir sem tengdir eru við einmanaleika og félagslega einangrun. Félagslegir 

þættir sem eru að búa einn, vera kvenkyns, hafa engin núlifandi börn, erfiðar 

búsetuaðstæður og að vera 75 ára og eldri. Fjárhagsleg staða, fátækt, lítil menntun og lág 

laun.  Heilsufarsaðstæður; það er andleg heilsa, fötlun, vitsmunalegur þroski, kvíði og 

þunglyndi. Félagsleg úrræði; það er félagsleg einangrun, félagslegt net og tími einveru. 

Atburðir, eins og nýlegt andlát ástvinar  eða að maki eða annar nákominn þarf að fara í 

umönnun (Victor, Scambler, Bowling og Bond, 2005; Boldy og Grenade, 2008) 

5.2 Heilsa  

Fólk eldra en 65 ára hefur ítrekað lýst því að samband við fjölskyldu og vini sé næst 

mikilvægast í lífinu á eftir heilsunni. Það er því nokkuð ljóst út frá því hversu mikilvæg 

eldra fólk telur félagsleg samskipti vera hve skaðleg félagsleg einangrun eða einmanaleiki 

getur verið fyrir þennan hóp. Áhættuþættir fyrir einmanaleika og félagslegri einangrun 

eru margir, má þar nefna sjúkdómar, andlát maka, fötlun og félagsnet. Hins vegar er óljóst 

hvort kemur á undan, orsakar slæm heilsa félagslega einangrun og einmanaleika eða er 

það félagsleg einangrun og einmanaleiki sem orsakar slæma heilsu? Samband er milli 

þessara tveggja þátta en ekki er hægt að fullyrða um orsakasamband því að einmanaleiki 

gæti verið afleiðing sjúkdóma frekar en orsök. Margar rannsóknir hafa hins vegar sýnt 

samband milli þess að meta eigin heilsu slæma og þess að vera einmana. Sýnt hefur verið 

fram á að fötlun eða skömm vegna líkamlegra takmarkana og slæmrar heilsu eykur líkur 

á einmanaleika og félagslega einangrun. Heilsuþættir sem tengdir hafa verið við 

einmanaleika eru meðal annars langvarandi sjúkdómar eins og lungnasjúkdómar og 

liðagigt, slæm heyrn, slæm andleg heilsa, takmörkuð vitsmunaleg virkni, slæm sjón, 

takmörkuð geta til að verið virkur. Slæm heilsa takmarkar tækifæri og getu einstaklinga 

til að taka þátt í félagsstarfi vegna þess að þeim líður betur heima (British Columbia 

Ministry of Health, 2004). 
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5.3 Kyn 

Þegar kyn er skoðað sem áhættuþáttur hafa margar rannsóknir sýnt að konur eru í meiri 

hættu á að upplifa einmanaleika og félagslega einangrun en karlar. Hluti af þeirri skýringu 

er hins vegar að aðrir áhættuþættir hafa meiri áhrif á konur en karlmenn. Tveir 

áhættuþættir einmanaleika eru að búa einn og missa maka en báðir þessir þættir eru 

algengari meðal kvenna. Einnig er oft ákveðin skömm sem fylgir því fyrir karlmenn að 

viðurkenna að þeir séu einmana sem gæti gert það að verkum að þeir viðurkenna það 

síður en konur. Annar þáttur er einnig að konur lifa almennt lengur en karlmenn sem 

eykur líkurnar á einmanaleika og félagslegri einangrun á efri árum. Hins vegar hafa margar 

rannsóknir sýnt að þegar er búið að stjórna fyrir þessum áhættuþáttum kemur fram að 

einmanaleiki er meiri meðal karla (British Columbia Ministry of Health, 2004). 

5.4 Andlát maka 

Að missa maka eða einhvern sem sterk tengsl voru við er stór áhættuþáttur fyrir 

félagslegri einangrun eða einmanaleika. Að  missa maka eða einhvern nákominn  hefur á 

margan hátt sterk áhrif á þessa þætti. Það að eiga maka gerir oft að verkum að  tekið er 

þátt í margskonar félagslífi og athöfnum með öðrum pörum. Algengt er að fólk upplifi 

einmanaleika þegar skortur er á slíkum nánum samskiptum eða þegar viðkomandi hefur 

misst slík samskipti. Það að missa maka hefur mismunandi áhrif út frá stöðu 

einstaklingsins. Rannsóknir hafa gefið til kynna að makamissir sé erfiðastur fyrir þann hóp 

sem var mjög háður samskiptum við maka sinn og hafði átt í nánu og hamingjuríku 

sambandi þar sem lítið var um átök. Einnig er makamissir erfiðastur fyrir þann hóp sem 

ekki náði að undirbúa sig fyrir makamissinn og átti ekki von á honum. Samkvæmt 

rannsókn Chipperfield og Havens virðist makamissir hafa meiri áhrif á karlmenn en konur 

vegna þess að lífshamingja karlmanna minnkaði töluvert meira í kjölfarið en hjá konum 

(Chipperfield og Havens, 2001). Rannsóknir Dykstra hafa sýnt að það að missa maka gerir 

það ekki að verkum að viðkomandi verði einmana. Eldra fólk án maka er ólíklegra til að 

finna fyrir einmanaleika ef það hefur sterk vinasambönd. Það hefur einnig sterk áhrif á 

hvaða skoðun það hefur á því að vera einhleypt ef það er sá lífsstíll sem það kýs frekar er 

ólíklegt að það verði einmana (Dykstra, 2005). Þrátt fyrir að það sé almennt viðurkennt 

að það að missa einhvern náinn sé sterkur áhættuþáttur fyrir einmanaleika er ekki þar 

með sagt að það að vera einn orsaki einmanaleika. Einmanaleiki ákvarðast að miklu leyti 
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af því hvaða þýðingu það hefur fyrir fólk að vera einsamalt og hversu vel fólk tekst að 

takast á við sorgarferlið sem fylgir því að missa einhvern nákominn (British Columbia 

Ministry of Health, 2004). 

5.5 Minnkandi félagsnet 

Mismunandi niðurstöður hafa komið fram þegar skoðuð eru áhrif minnkandi félagsnets á 

einmanaleika og félagslega einangrun hjá öldruðum. Margar rannsóknir hafa sýnt að 

minnkandi félagslegur stuðningur frá ættingjum og vinum hafi aukið líkur á félagslegri 

einangrun og einmanaleika meðan aðrar rannsóknir segja félagslegan stuðning 

ófullnægjandi skýringu. Aðrar rannsóknir hafa skoðað aðra þætti í félagsneti aldraðra. 

eins og gæði samskipta, magn og samsetningu. Eins og margar rannsóknir hafa sýnt  

tengdist einmanleiki því ekki hversu marga viðkomandi hafði í kringum sig heldur gæði 

þeirra sambanda sem hann átti. Hversu stórt félagsnet viðkomandi hafði og félagslegur 

stuðningur er meira tengdur við félagslega einangrun en einmanaleika. Nokkrar 

rannsóknir hafa skoðað hvaða áhrif það hefur á einmanaleika aldraðra að eiga börn. 

Nokkrar þeirra hafa sýnt að það að eiga ekki börn eykur einmanaleika meðan aðrar 

rannsóknir finna lítil eða engin tengsl þar á milli. Þó að ljóst sé að mikilvægt er að hafa 

góðan félagslegan stuðning og sterkt félagsnet, er það samt ekki töfralausn á 

einmanaleika og félagslegri einangrun (British Columbia ministry of health, 2004). 

5.6 Öldrun og að búa einn 

Margar rannsóknir hafa sýnt að einmanaleiki tengist öldrun og að einmanaleiki eykst 

smám saman að 90 ára aldri en minnkar síðan eftir það (Holmen, 1992). Aukning í 

einmanaleika með hærri aldri gæti tengst öðrum þáttum eins og andláti nákominna, 

vitsmunalegri afturför, veikindum og að missa ákveðna félagslega stöðu í kjölfar þess að 

hætta á vinnumarkaði (British Columbia ministry of health, 2004). Flestar rannsóknir hafa 

sýnt að einmanaleiki og félagsleg einangrun er meiri hjá því eldra fólki sem hefur lifað 

lengur en fjölskyldumeðlimir og vinir og býr eitt. Þó er mikilvægt að muna að þó að flestir 

sem eru einmana búi einir eru eru ekki allir sem búa einir einmana. Rannsókn Chipperfield 

og Havens frá 2001 gaf  til kynna að það að missa maka sé meira skaðlegt fyrir karlmenn 

vegna þess að lífshamingja minnkaði meira hjá þeim en hjá konum (British Columbia 

ministry of health, 2004). 
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5.7 Samgöngumál 

Það hvort fólk geti enn keyrt bíl hefur áhrif á félagslega einangrun og einmanaleika vegna 

þess að það hefur áhrif á aðgengi þeirra að félagsstarfi. Að vera ekki á bíl er tengt við 

minni félagslega virkni sem getur haft áhrif á einangrun og verri heilsu (Mooney, 2003). Í 

rannsókn Johnsson frá 1999 nefna aldraðir einmanaleika og óhreyfanleika sem helstu 

afleiðingar þess að missa bílprófið (Johnson, 1999). Sem dæmi geta samgöngur orðið 

vandamál fyrir þá sem missa maka sinn og hafa aldrei lært að keyra. Margir aldraðir eru 

háðir því að fá akstur á fyrir fram ákveðnum tímum sem breytir eðli þeirra félagslegu 

samskipta sem þeir hafa. Samgöngur eru einn þáttur í heilsu eldri borgara samkvæmt 

World Health Organization vegna þess að það ákvarðar aðgengi þeirra að félagsstarfi og 

hefur áhrif á sjálfstæði þeirra (British Columbia ministry of health, 2004). 

5.8 Búseta 

Margar rannsóknir hafa skoðað hvernig búseta og félagslegt umhverfi hefur áhrif á 

einmanaleika og félagslega einangrun meðal eldri borgara. Í rannsókn Kruse frá 1993 

komst hann að því að eldra fólk sem bjó í afskekktum hverfum í niðurníðslu og áttu erfitt 

með að treysta öðru fólki voru meira félagslega einangruð. Hann hélt því fram að þessir 

einstaklingar sem áttu erfitt með að treysta öðru fólki væru ólíklegri til að leita sér hjálpar 

þótt þeir þurfi á því að halda. Þeir nýta sér ekki þá hjálp sem í boði er  vegna þess að þeir 

finna fyrir ákveðinni skömm og útskúfun (British Columbia ministry of health, 2004). 
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6 Félagsráðgjöf í öldrunarmálum 

Félagsráðgjafar sem starfa innan öldrunargeirans takast á við fjölbreytt viðfangsefni. Þeir 

eru málsvarar hinna öldruðu og veita þeim og fjölskyldum þeirra stuðning og ráðgjöf. Þeir 

öldruðu sjúklingar sem félagsráðgjafar starfa með hafa ólíkar óskir og þarfir. Þeir sem búa 

við erfiðar félagslegar aðstæður og slæma heilsu þurfa á ráðgjöf að halda  um mismunandi  

úrræði. Má þar nefna sérhannað húsnæði, hjúkrunarheimili og dagvistir, en þeir sem eru 

sjálfbjarga þurfa oft aðstoð er varðar þjónustu og félagsleg réttindi. Öldruðum er veitt 

endurhæfing, hjúkrun, læknisþjónusta og félagsráðgjöf á öldrunarlækningadeildum með 

því takmarki að  að gera þeim mögulegt að búa sem lengst í heimahúsi og að vera við  sem 

besta heilsu. Hlutverk félagsráðgjafans er yfirleitt að aðstoða aldraða skjólstæðinga sína 

og fjölskyldur þeirra við lausn ýmiskonar sálfélagslegra vandamála sem upp koma í 

kjölfarið á heilsubresti og veikindum. Einnig veita þeir ráðgjöf og upplýsingar um ýmsa 

þjónustu og réttindi sem aldraðir eiga rétt á. Félagsráðgjafar á öldrunarsviði hafa það 

markmið í starfi að skoða hvernig hægt er að bæta aðstæður sjúklingsins og styrkja 

félagslegt net hans svo honum sé kleift að búa við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir 

veikindi (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Mikilvægt er að virkja samvinnu við fjölskyldu og vini hins aldraða og þá aðila sem 

veita heimaþjónustu. Félagsráðgjafinn hefur það hlutverk að veita hinum aldraða og 

fjölskyldu  hans stuðning og samhæfa þá þjónustu sem hann þarf til að gera honum kleift 

að búa heima eins lengi og kostur er. Rannsóknir hafa sýnt að þáttur fjölskyldu í umönnun 

aldraðra er mikill og njóta margir aldraðir aðstoðar frá fjölskyldu. Yfirleitt er fyrst leitað til 

fjölskyldu þegar eldra fólk þarfnast aðstoðar. Það getur verið  krefjandi og erfitt að annast 

veikburða aldraða ættingja.  Félagsráðgjafar geta oft náð að létta undir með fjölskyldum 

aldraðra með ráðgjöf og að beina skjólstæðingum sínum í rétt úrræði sem  hjálpar bæði 

hinum aldraða og fjölskyldu hans að aðlagast breyttum aðstæðum. Félagsráðgjafar hafa í 

gegnum tíðina beitt sér af krafti fyrir nýjum úrræðum til stuðnings öldruðum og 

aðstandendum þeirra. Þeir hafa beitt sér fyrir því að aðlaga og undirbúa aldraða að 

starfslokum og hafa einnig séð um starfslokanámskeið á vegum verkalýðsfélaga og fleiri 

aðila (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 
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7 Úrræði 

7.1 Tómstundir og félagsstarf aldraðra 

Það er margt sem breytist í lífi aldraðra þegar þeir hætta störfum. Samhliða starfslokum 

hafa þeir meiri tíma fyrir sjálfa sig. Það að vera virk og í vinnu uppfyllir ákveðnar 

grundvallarþarfir, við tilheyrum ákveðnum hópi og erum í virkum samskiptum. Vinnan 

gefur okkur ákveðinn tilgang og tækifæri til að sjá árangur. Það er því mikilvægt við 

starfslok að finna aðra starfsemi sem kemur í staðinn. Skynsamlegt er að undirbúa 

eftirlaunaárin til að njóta þess frelsis sem þau gefa svo að við sitjum ekki upp með 

spurninguna hvað á ég að gera við sjálfan mig? Tómstundum aldraðra er oft skipt niður í 

fimm meginflokka: Líkamsrækt; það er gönguferðir, leikfimi, sund og boltaleikir svo að  

einhver dæmi séu tekin. Lestur á ýmsum blöðum, bókum og tímaritum. Handiðn; eins og 

saumar, útskurður og margt fleira. Ýmiskonar menningarviðburðir; svo sem tónleikar, 

leikhús og listsýningar. Einnig  önnur tómstundaiðja; svo sem tafl, ferðalög, spilamennska, 

garðrækt, skriftir og fleira. Tómstundaiðju er hægt að skipta niður í formlega skipulagða 

starfsemi sem er skipulögð af félagsmiðstöðvum sveitarfélaganna eða óformlega þar sem 

hver og einn skipuleggur sýna dagskrá sjálfur (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og 

Sigurrós Þórðardóttir, 1996). 

Félagsmiðstöðvar aldraðra eru nokkuð nýjar af nálinni en það eru staðir þar sem eldra 

fólk getur tekið þátt i tómstundastarfi og fær þjónustu. Önnur tegund af tómstundastarfi 

er klúbbastarf. Helsti munurinn á klúbbastarfi og félagsmiðstöðvum er að klúbbar hafa 

ekki fast aðsetur meðan félagstöðvar hafa fastan  stað þar sem boðið er upp á þjónustu. 

Boðið er upp á öflugt félagsstarf fyrir eldra fólk víðs vegar um landsbyggðina. Í mörgum 

sveitarfélögum er launað starfsfólk fengið til þess að sjá um félagsstarfið. Á öðrum stöðum 

er starfið ólaunað þar sem félag eldri borgara annast starfið en sveitarfélagið veitir styrk 

til starfseminnar. Hjá félagi eldri borgara er boðið upp á öfluga félagsstarfsemi. Má þar 

nefna dans, félagsvist og bridds, ásamt því að þar er starfandi leikhópur sem setur upp 

leiksýningar fyrir almenning. Á hjúkrunar- og vistheimilum á stór-Reykjarvíkursvæðinu eru 

ákveðnir aðilar fengnir til að sjá um afþreyingu. Má þar nefna söng, bingó, framhaldssögur 

og hópstarf þar sem meðal annars eru skr,ifaðar ritgerðir, lesin leikrit, sagðar sögur ásamt 

því að ýmisskonar handverksframleiðsla fer fram. Margar rannsóknir og athuganir hafa 

stutt það að félagsstarf hefur jákvæð áhrif á sjúklinga sem eiga ekki langt líf fyrir höndum. 
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Hún hjálpar til að leiða hugann frá sjúkdómum, gefur sjúklingum eitthvað til að tala um 

og fást við og gerir líf þeirra bærilegra. Félagsstarf aldraðra hefur þó fengið þá gagnrýni 

að aldraðir við dauðans dyr hafi kannski takmarkaða möguleika á að njóta tómstunda og 

séu ekki að óska eftir því sjálfir (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós 

Þórðardóttir, 1996). Á Reykjavikursvæðinu eru 17 félagsmiðstöðvar starfræktar víðs vegar 

um borgina. Boðið er upp á fjölbreytt tómstunda og félagsstarf með því markmiði að 

draga úr og fyrirbyggja félagslega einangrun. Félagsstarfið er vettvangur skapandi 

athafna, samfunda og mannlegra samskipta. Stefnt er að því að virkja hæfileika og 

frumkvæði hvers og eins. Boðið er upp á kaffiveitingar og hádegismat á öllum þessum 

stöðum. Framboðið er fjölbreytt og getur hver og einn fundið sér eitthvað við hæfi.  Hver 

stöð er með eigin dagskrá sem samanstendur af margskonar spennandi hlutum. Má þar 

nefna hagleikssmiðjur, listasmiðjur, vinnustofur og ýmiskonar klúbbastarf, 

skoðunarferðir, dans, spilamennsku og leikfimi. Lögð er áhersla á að hver og einn geti haft 

áhrif á þróun félagsstarfsins og það sé sjálfsprottið (Reykjavíkurborg, e.d.-b) 

7.2 Heimsóknarvinir 

Eitt úrræði sem boðið er upp á á vegum Rauða Krossins er heimsóknarvinir þar sem 

sjálfboðaliðar heimsækja fólk á sambýli, stofnanir, heimili og hjúkrunar- og dvalarheimili. 

Það er misjafnt hvað felst í heimsókninni en getur til dæmis verið ökuferð, upplestur, 

spjall, aðstoð við handavinnu, gönguferð og margt fleira. Einnig eru í boði símavinir þar 

sem í staðinn fyrir að heimsækja fólk á einkaheimili eða stofnanir er talað við það í 

gegnum síma tvisvar sinnum í viku (Rauði kross Íslands, e.d.-a) 

7.3 Dagdvöl 

Eitt stuðningsúrræði sem boðið er upp fyrir aldraða í heimahúsi er dagdvöl. Markmiðið 

með henni er að stuðla að því að aldraðir geti lengur búið í heimahúsi og  að rjúfa 

félagslega einangrun. Í dagdvöl er boðið upp á hvíldaraðstöðu, léttar leikfimisæfingar, 

fæði, aðstoð við böðun og tómstundaiðju (Reykjavíkurborg, e.d.-a) 

7.4 Heilsueflandi heimsóknir 

Forvarnarstarf hefur það að markmiði að stuðla að hámarks lífsgæðum og heilbrigði sem 

flestra, bæta eins og kostur er heilsu þeirra sem búa við fötlun af einhverju tagi eða skert 

lífsgæði vegna andlegrar og líkamlegrar hrörnunar eða sjúkdóma. Gera einstaklingum 
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kleift að viðhalda sjálfstæði sínu sem lengst og veita þeim hjálp til sjálfshjálpar. Einn 

mikilvægasti þáttur í lífi hvers og eins er að hann geti búið á eigin heimili eins lengi og 

kostur er, haldið í eigið sjálfstæði og getið tekið ákvarðanir á eigin forsendum.  

Reglubundið eftirlit, fræðsla og ýmsar fyrirbyggjandi aðgerðir skipta miklu máli í því 

að gera einstaklingum kleift að búa í heimahúsi sem lengst. Á Akureyri var árið 2000 gert 

tilraunaverkefni þar sem byrjað var með heilsueflandi heimsóknir. Verkefnið sem stendur 

enn, er að danskri fyrirmynd og hefur gefið góðan árangur bæði hérlendis og erlendis. 

Fyrirkomulagið er þannig að fólk 75 ára og eldra sem býr í heimahúsi og nýtur ekki 

heimahjúkrunar er sent bréf þar sem tilkynnt er um komu starfsmanns, hvort sem er 

hjúkrunarfræðings eða iðjuþjálfa. Þeir sem ekki hafa hug á að nýta sér þá þjónustu þurfa 

að afþakka hana. Í þessum heimsóknum er rætt við hinn aldraða um ýmiskonar mál, svo 

sem tómstundir, slysavarnir, líðan, mataræði og búsetu og hugmyndir um búsetu í 

framtíðinni. Lögð er áhersla á að mynda sterk tengsl við hinn aldraða og fá greinargóða 

stöðu á líðan hans og aðstæðum. Með þessu móti er hægt að greina hvort viðkomandi 

þurfi sérstök úrræði til að bæta líðan hans og aðstæður, veita upplýsingar um stöðu hans 

og í kjölfarið veita frekari stuðning ef þörf er á. Í Rødovre í Danmörku fór fram mat á 

sambærilegu tilraunaverkefni sem sýndi mikinn ávinning af heilsueflandi rannsóknum. 

Miðað við samanburðarhóp voru innlagnir á sjúkrahús umtalsvert færri hjá þeim sem 

nutu heilsueflandi heimsókna en hinna, einnig voru innlagnir á hjúkrunarheimili um 

þrjátíu af hundraði færri. Að undangengnum rannsóknum og tilraunaverkefnum, sem 

leiddu í ljós góðan árangur af verkefninu var þessi þjónusta bundin í lög í Danmörku árið 

2000 (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

7.5 Sjálfboðastarf 

Að taka þátt í sjálfboðastarfi er eitthvað sem getur gefið öldruðum mikið og verið hjálplegt 

til að vinna gegn félagslegri einangrun og einmanaleika. Aldraðir taka þátt í sjálfboðastarfi 

af ólíkum ástæðum, má þar nefna til að gera gagn og aðstoða, til að nýta frítíma sinn, 

fórnfýsi, til að mynda tengsl, finna eigin hæfni, láta gott af sér leiða og til að leggja sitt af 

mörkum fyrir betra samfélag. Ólíkt yngra fólki sem tekur þátt í sjálfboðastarfi eru þeir ekki 

að reyna að afla sér vinnureynslu eða mynda vinnutengt sambönd. Eldra fólk sem kaus að 

taka ekki þátt í sjálfboðastarfi nefndi skort á frítíma, slæma heilsu, neikvætt viðhorf 

gagnvart sjálfboðastörfum og skort á upplýsingum um sjálfboðastörf sem ástæðu þess að 
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taka ekki þátt. Eldri borgarar sem eru félagslega einangraðir eru oft aftengdir samfélaginu 

þrátt fyrir að sú einangrun sé að þeirra vali. Eldra fólk sem er einangrað og tekur ekki þátt 

í félagsstörfum er ekki líklegt til að gefa tíma sinn í sjálfboðastarf fyrir samfélagið. Segja 

má að hugsanlega felist glötuð tækifæri í því að fá ekki fólk til að taka þátt í 

sjálfboðastörfum vegna þess ávinnings sem þau gefa. Rannsóknir gefa til kynna að það að 

taka þátt í sjálfboðastörfum geti bætt heilsu og aukið langlífi. Einnig hjálpi það félagslega 

að vera virkur í starfi og mynda sambönd (British Columbia Ministry of Health, 2004).
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8 Umræður og lokaorð 

Því að eldast fylgir minna þrek og meiri þörf fyrir þjónustu. Það að vera einmana og félagslega 

einangraður er oft tengt við öldrun og ljóst er að ákveðinn hópur aldraða finnur fyrir félagslegri 

einangrun og einmanaleika. Mikilvægt er þó að muna að aldraðir eru fjölbreyttur hópur með 

mismunandi þarfir. Þegar aldraðir hætta störfum minnkar virkni og getur þá myndast ákveðið 

tómarúm. Fræðimaðurinn Robert Weiss nefnir  sex þætti sem orsaki einmanaleika: Félagsleg 

tengsl, félagsleg samskipti, hughreystingu, trausta vináttu, líkamlega umönnun og leiðsögn á 

erfiðum tímum. Einmanaleiki er átakanleg tilfinning félagslegrar einangrunar þar sem 

viðkomandi upplifir skort á gæðum eða fjölda félagslegra tengsla. Upplifun er lykil hugtakið 

þegar kemur að einmanaleika því að einstaklingur getur átt í miklum félagslegum samskiptum 

og upplifað einmanaleika meðan aðrir sem lifa í einsemd geta upplifað engan einmanaleika.  

Eins og kom fram eru aldraðir ekki endilega meira einmana og félagslega einangraðir en aðrir 

enda minnka væntingar um félagsleg tengsl á efri árum og eru þeir oft ánægðir með þau 

félagslegu tengsl sem þau þó hafa. Ljóst er þó að ákveðinn hópur aldraðra er í meiri áhættu 

fyrir að lenda í félagslegri einangrun og einmanaleika. 

Rannsóknarspurningarnar voru hverjir eru helstu áhrifaþættir félagslegrar einangrunar og 

einmanaleika meðal aldraða og hvaða úrræði eru í boði fyrir þennan hóp? Fram kemur að  

helstu áhættuþættir fyrir félagslegri einangrun og einmanaleika eru heilsa, kyn, andlát maka, 

öldrun og að búa einn, minnkandi félagsnet, samgöngumál og búseta. Slæm heilsa er stór 

áhættu þáttur en erfitt er að fullyrða hvort kemur á undan, er það félagsleg einangrun og 

einmanaleiki sem orsakar slæma heilsu eða er það slæm heilsa sem orsakar einmanaleika og 

félagslega einangrun? En rannsóknir hafa sýnt samband milli þess að meta eigin heilsu slæma 

og að vera einmana. Slæm heilsa getur takmarkað getu einstaklinga til að taka þátt í 

félagsstarfi þannig að viðkomandi kjósi frekar að vera heima. Kyn er áhættuþáttur enda eru 

konur í meiri áhættu að upplifa félagslega einangrun og einmanaleika. Að búa einn og missa 

maka eru  áhættuþættir fyrir einmanaleika en báðir þessir þættir eru algengari meðal kvenna. 

Einnig gæti það haft áhrif að karlmenn viðurkenna það oft síður þegar þeir finna fyrir 

einmanaleika vegna þess að því getur fylgt ákveðin skömm. Andlát maka er einnig eins og áður 

segir áhættuþáttur fyrir einmanaleika og félagslegri einangrun. En andlát maka er erfiðast 

þeim sem náðu ekki að undirbúa sig fyrir makamissinn og einnig fyrir þann hóp sem var mjög 
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háður samskiptum við maka sinn. Einnig kom fram í rannsókn Chipperfield og Havens að 

lífshamingja karla minnkaði umtalsvert meira í kjölfar makamissis en hjá konum.  

Öldrun og að búa einn er annar áhættuþáttur fyrir félagslega einangrun og einmanaleika. 

Að eldast er áhættuþáttur en það gæti einnig tengst öðrum þáttum eins og vitsmunalegri 

afturför, andláti nákominna, veikindum og því að missa ákveðna félagslega stöðu í kjölfar þess 

að hætta á vinnumarkaði. Einmanaleiki og félagsleg einangrun er meiri hjá því eldra fólki sem 

hefur lifað lengur en fjölskyldumeðlimir og vinir og býr eitt. Mikilvægt er þó að muna að þó að 

flestir sem eru einmana búi einir eru alls ekki allir sem búa einir einmana. Samgöngumál hafa 

einnig áhrif á einmanaleika og félagslega einangrun vegna þess að þau hafa  áhrif á aðgengi  

að félagsstarfi. Það er sérstaklega mikið vandamál fyrir þá sem missa bílprófið eða missa maka 

sinn og hafa aldrei lært að keyra. Það að vera háður öðrum með að komast í félagsstarf 

ákvarðar aðgengi þeirra og hefur áhrif á sjálfstæðið. Félagslegt umhverfi og búseta hefur áhrif 

á félagslega einangrun og einmanaleika og kemur fram í rannsókn Kruse að eldra fólk sem býr 

í afskekktum niðurníddum hverfum er meira félagslega einangrað vegna þess að það á erfitt 

með að treysta öðru fólki. Það nýtir sér ekki þá þjónustu sem í boði er því að það finnur fyrir 

útskúfun og skömm. Einn verndandi þáttur fyrir félagslegri einangrun og einmanaleika er 

vinátta en hún veitir öryggistilfinningu og tilfinningu fyrir að tilheyra ákveðnum hóp. Þeir sem 

eiga sterk vinasambönd hafa einnig meiri mótstöðu gagnvart streitu og eru betur í stakk búnir 

að takast á við áföll og áskoranir. 

Þegar við erum virk uppfyllum við ákveðnar grunnþarfir, við erum í samskiptum og 

tilheyrum ákveðnum hópi. Þegar kemur að starfslokum er mikilvægt að finna eitthvað í staðinn 

sem fyllir það tómarúm sem myndast. Í boði eru margskonar tómstundir og félagsstarf fyrir 

eldri borgarar með því markmiði að auka virkni, fyrirbyggja og draga úr félagslegri einangrun. 

Lögð er áhersla á að hver og einn geti fundið sér eitthvað við sitt hæfi. Rauði Krossinn býður 

upp á úrræðið heimsóknarvini þar sem fólk er heimsótt á stofnanir, heimili, sambýli eða 

hjúkrunar eða dvalarheimili. Dagdvöl er stuðningsúrræði fyrir aldraða í heimahúsi. Markmiðið 

með henni er að draga úr félagslegri einangrun og gera öldruðum kleift að búa lengur í 

heimahúsi. Heilsueflandi heimsóknir er tiltölulega nýtt úrræði hér á landi að danskri fyrirmynd. 

Markmiðið með því er að stuðla að hámarks heilbrigði og lífsgæðum sem flestra, gera 

öldruðum kleift að geta búið eins lengi í heimahúsi og kostur er, tekið ákvarðanir á eigin 

forsendum og haldið í eigin sjálfstæði. Að taka þátt í félagsstarfi  getur gefið öldruðum mikið 
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og  unnið gegn einmanaleika og félagslegri einangrun. Með sjálfboðastarfi fær fólk tækifæri til 

að láta gott af sér leiða, mynda tengsl, nýta frítíma sinn og leggja sitt af mörkum fyrir betra 

samfélag. Eins og í mörgum öðrum vandamálum hefur ákveðin þöggun fylgt eimanaleika og 

félagslegri einangrun  og fylgir því oft ákveðin skömm að þora að viðurkenna vandann. Þess 

vegna  gæti hjálpað að opna frekari umræðu um þessi mál. 

 Eins og fram hefur komið hér að framan eru áhætturþættir félagslegrar einagrunar og 

einmanaleika aldraðra margskonar. Sem betur fer eru ýmis úrræði til við þessum vanda en 

þrátt fyrir það er ljóst að þörf er fyrir að huga betur að líðan og velferð hinna öldruðu í 

samfélaginu. Skoða mætti til dæmis að nota enn frekar úrræði eins og heimsóknarvini og 

heilsueflandi heimsóknir. Einnig geta félagsráðgjafar reynst vel í svona stöðu og geta beitt 

vinnuaðferðum eins og valdeflingu og félagslegum stuðningi til að draga úr einmanaleika og 

félagslegri einangrun. Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða ákveðna 

áhrifaþætti félagslegrar einangrunar og einmanaleika hjá öldruðum, til dæmis hvaða áhrif 

fátækt hefur á þennan málaflokk. 
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