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Ágrip 

Meðalævilengd Íslendinga hefur aukist töluvert á undanförnum þremur áratugum og eru 

lífsgæði betri en áður. Heilsueflandi samfélag nýtir núverandi mannauð og efnislegar 

auðlindir til að efla heilsu íbúanna þar sem lykilþátturinn er að bjóða upp á jöfn tækifæri íbúa 

til að móta heilbrigðan lífsstíl. Mosfellsbær var fyrsta sveitarfélagið til að marka sér þá stefnu 

að vera heilsueflandi samfélag á Íslandi. Rannsóknir á þörfum eldri íbúa til að efla eða 

viðhalda heilsu sinni sýna fram á mikilvægi þess að samfélagið bjóði upp á fjölbreytt tækifæri 

til dæmis til hreyfingar, félagsstarfs og hönnun umhverfisins. Tilgangur fyrirhugaðrar 

rannsóknar sem lýst er í þessari rannsóknaráætlun er að fá upplýsingar frá eldri íbúum 

Mosfellsbæjar um það hvernig þjónustu og úrræði þeir vilja og/eða þurfa í heilsueflandi 

tilgangi. Rannsóknin verður unnin í tveimur þrepum þar sem leitað verður svara við 

rannsóknarspurningunum: Hvaða væntingar hafa eldri íbúar Mosfellsbæjar til heilsueflandi 

samfélags? Hverjar eru óskir eldri íbúa Mosfellsbæjar um heilsueflandi aðgerðir? Notast 

verður við megindlega rannsóknaraðferð en undirbúningurinn verður með eigindlegri 

gagnaöflun. Í fyrra þrepi verða myndaðir tveir rýnihópar með meðlimum Öldrunarráðs 

Mosfellsbæjar og öðrum eldri íbúum sem standast skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Niðurstöður rýnihópsins verða nýttar til að hanna spurningalista fyrir seinna þrepið sem síðan 

verður sendur með bréfpósti á alla einstaklinga sem eru 67 ára eða eldri og eru með lögheimili 

í Mosfellsbæ. Niðurstöðurnar, sem koma frá íbúunum sjálfum, verður hægt er að nýta við 

stefnumótun í málefnum eldri íbúa Mosfellsbæjar til að efla sveitarfélagið sem heilsueflandi 

samfélag. 

 

Lykilhugtök: eldri íbúar, heilsueflandi aðgerðir, heilsueflandi samfélag, væntingar, óskir. 
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Abstract 

The average age of Icelanders has increased considerably over the past three decades and life 

quality has improved substantially. Communities that promote health use existing human and 

physical resources to reinforce the health of its inhabitants, with the key emphasis to offer the 

inhabitants equal opportunities for healthy lifestyle. Mosfellsbær was the first municipality in 

Iceland to create a policy to become a health-promoting community. Prior research on elderly 

needs has shown that it is imperative that communities offer diverse opportunities for physical 

and social activities end environmental design for elderly to be able to improve or maintain 

their health. The aim of the proposed study, described in this research plan, is to collect and 

provide information from elderly residents of Mosfellsbær about the services they want and/or 

need for health-related purposes. The research will be carried out in two steps, which will 

answer the research questions: What expectations do elderly residents of Mosfellsbæ have 

towards health-promoting community? What are the desires of elderly residents of 

Mosfellsbær to promote their health? A quantitative research method will be used following a 

preparation study utilizing qualitative research methods. In the first phase of this research two 

focus groups will be formed; one with members of Öldrunarráð Mosfellsbær (e. Elderly 

Council of Mosfellsbær) and the other with elderly residents that meet the conditions for 

study participation. The results from the focus groups will be used to design a questionnaire 

for the second phase, which will be distributed via postal service to all persons 67 years or 

older and with permanent residence in Mosfellsbær. The results, stemming from the 

inhabitants, can then be used for policy-making on issues concerning the older inhabitants of 

Mosfellsbær and to promote the municipality as a health-promoting society. 

 

Key concepts: elderly, health-promoting implementations, health-promoting society, 

expectations, desires.
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Kafli I  

Inngangur 

Á undanförnum þremur áratugum hefur meðalævilengd Íslendinga aukist töluvert. 

Lífaldur karla jókst um rúmlega sex ár og kvenna um fjögur ár á þessu tímabili. Lífslíkur 

Íslendinga eru meðal þeirra hæstu þegar þær eru bornar saman við önnur Evrópulönd 

(Hagstofa Íslands, 2015). Aldurshópurinn 65 ára og eldri mældist um 14% af mannfjölda 

landsins árið 2017. Samkvæmt spá Hagstofu Íslands er áætlað að fólk eldra en 65 ára verði 

um 20% af mannfjölda Íslendinga árið 2039 og árið 2057 verði hlutfall þeirra orðið rúmlega 

25% (Hagstofa Íslands, 2017). Rowe og Kahn (1998) fjölluðu um að með hærri meðalævi 

fólks hafi orðið til nýtt æviskeið sem ekki var algengt meðal kynslóða fyrri áratuga.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur skilgreint hugtakið heilsuefling sem það ferli 

sem gerir einstaklingnum kleift að efla og hafa jákvæð áhrif á heilsu sína (World Health 

Organization, e.d.). Heilsuefling byggist á því að einstaklingurinn stjórni þeim áhrifaþáttum 

sem tengjast heilsu hans og vellíðan og er valdefling mikilvægur þáttur hennar (Tengland, 

2013). Ottawa ráðstefnan sem haldin var árið 1986 á vegum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar var fyrsta alþjóðlega ráðstefnan um heilsueflingu 

(World Health Organization, e.d.). Í framhaldinu var gefin út yfirlýsing þar sem 

grundvallarmarkmiðið var að stuðla að því að samfélög ynnu að bættri heilsu íbúa landanna 

með það að markmiði að gera einstaklingum kleift að hafa stjórn á þeim þáttum sem hafa 

áhrif á heilsu þeirra (Naidoo og Wills, 2016). Stefna heilsueflandi samfélags miðar að því að 

hafa áhrif á heilsuþætti til að bæta, viðhalda og vernda heilsu íbúanna. Aðgengi að 

heilbrigðara vali og lífsstíl mótast af umhverfisþáttum eins og stefnumótun. Opinber stefna 

þjóðfélags rammar þannig inn og mótar hegðun og lífsstíl íbúanna (Sihto, Ollila og Koivusalo, 

2006). Heilsuefling krefst samvinnu margra aðila, eins og ríkisstjórnar, sveitarfélaga, 

fjölmiðla og sjálfboðaliðastofnana. Íbúar á öllum æviskeiðum eru einnig þátttakendur sem 
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einstaklingar, fjölskyldur eða samfélag. Heilbrigðisstarfsmenn, fagaðilar og félagslegir hópar 

bera mikla ábyrgð á því að miðla upplýsingum um mismunandi hagsmuni og áhuga 

einstaklinga eða hópa í samfélaginu til að hægt sé að mæta þörfum þeirra í heilsueflandi 

tilgangi (World Health Organization, e.d.). Heilsueflandi samfélag var hugsað sem ferli sem 

byggist á núverandi mannauði og efnislegum auðlindum í samfélaginu til að auka sjálfshjálp 

og félagslegan stuðning. Tilgangur þess var jafnframt að þróa sveigjanleg kerfi til að efla 

samfélagsþætti tengda heilsu, til dæmis með bættu aðgengi að menntun, atvinnu og húsnæði. 

Íbúar eru notendur og þess vegna er mikilvægt að þeir taki þátt í að ákveða eðli þjónustunnar 

sem stjórnvöld veita. Samfélagið þarf að bjóða upp á þjónustu og úrræði þar sem ólíkar þarfir 

eru skilgreindar og uppfylltar (Naidoo og Wills, 2016). 

Upphaf heilsueflingar á Íslandi má rekja til ársins 2007 þegar stefna ríkisstjórnarinnar 

fól í sér að efla forvarnir og heilsueflingu á öllum sviðum samfélagsins til að auka heilbrigðari 

lífsstíl íbúa landsins. Í framhaldinu kynnti Embætti landlæknis (2012) stefnumótun 

stofnunarinnar um heilsueflingu til ársins 2016. Eitt af markmiðum stefnunnar var að leggja 

áherslu „á heilbrigði og áhrifaþætti þess og vinnu að heilsueflingu á öllum aldursskeiðum með 

þverfaglegum, almennum og sértækum aðgerðum sem byggja á gagnreyndri þekkingu“ 

(Embætti landlæknis, 2012, bls. 25). Í stefnumótuninni var lögð áhersla á heilsu og velsæld 

allra íbúa heilsueflandi samfélaga á öllum sviðum innan sveitarfélaga hér á landi. Mikil 

áhersla var lögð á fjölbreytt forvarnar- og heilsueflingarstarf til að draga úr tíðni og 

fylgifiskum langvinnra sjúkdóma, draga úr ójöfnuði og bæta aðgengi og félagslegt umhverfi 

íbúa (Embætti landlæknis, 2017). 

Mosfellsbær er ört vaxandi sveitarfélag með um 10.000 íbúa (Mosfellsbær, e.d.c). 

Eldri íbúum sveitarfélagsins hefur einnig fjölgað hratt. Árið 2013 tilheyrðu 584 íbúar hópi 

aldraðra í Mosfellsbæ en árið 2017 var sú tala komin upp í 949 sem er um 10% af mannfjölda 

sveitarfélagsins (Hagstofa Íslands, e.d.). Í stefnumótun Mosfellsbæjar árið 2013 er áhersla 
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lögð á það að stuðlað skuli að því að sveitarfélagið einkennist af því að vera heilsueflandi 

samfélag og var fyrsta sveitarfélagið til þess á Íslandi. Heilsueflandi samfélag er 

þróunarverkefni sem Mosfellsbær vinnur að með heilsuklasanum Heilsuvin og Embætti 

landlæknis. Markmiðið er að auka tækifæri, hvatningu og aðgengi að heilsueflingu til þess að 

stuðla að eflingu heilsu og bættum lífsgæðum (Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, 2013). 

Þegar fjalla á um væntingar og óskir eldri íbúa varðandi heilsueflingu verður að taka 

mið af ólíkum þörfum og færni hvers og eins. Öll höfum við ólík gildi og markmið sem hafa 

áhrif á persónuleika okkar og þarf samfélagið því að aðlaga þjónustuna að kröfum og þörfum 

notenda. Niðurstöður íslenskrar rannsóknar Ingibjargar H. Harðardóttur og Amalíu 

Björnsdóttur (2010) sýndu fram á að með aukinni virkni og fleiri hlutverkum eldri íbúa jókst 

velsæld þeirra. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að eldri íbúar vilja hafa tækifæri til að 

stunda sjálfboðaliðastörf, ásamt því að geta farið á list- og menningarviðburði og hafa aðgengi 

að fjölbreyttu líkamsræktar- og tómstundastarfi. Þeir vilja einnig aukið öryggi og 

heimaþjónustu svo eitthvað sé nefnt (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2010; 

Janssen og Stube, 2013; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Guðrún Elín Benónýsdóttir, 

Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður Halldórsdóttir (2009) gerðu rannsókn á reynslu íslenskra 

eldri íbúa af heilbrigði og hvað viðheldur og eflir heilsuna á efri árum. Niðurstöður hennar 

sýndu fram á að áhugi þeirra beindist að því að finna tilgang og gleði í lífinu, viðhalda eigin 

færni, vera virkir í samfélaginu, sækja sér félagsskap sem hentar þeim og að taka ábyrgð á 

eigin heilsu. 

Rannsóknaráætlun er lykilatriði góðra rannsókna þar sem öllu ferlinu er lýst á 

skilvirkan máta. Áætlun sem er nákvæm getur ýtt undir innra og ytra réttmæti 

rannsóknarinnar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Tilgangurinn með rannsókninni sem 

áætlunin fjallar um er að fá upplýsingar frá eldri íbúum Mosfellsbæjar um það hvernig 

þjónustu og úrræði þeir vilja og/eða þurfa í heilsueflandi tilgangi. 
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Í rannsókninni sem lagt er upp með verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1.     Hvaða væntingar hafa eldri íbúar Mosfellsbæjar til heilsueflandi samfélags? 

2.     Hverjar eru óskir eldri íbúa Mosfellsbæjar um heilsueflandi aðgerðir? 

Til að svara rannsóknarspurningunum verður bæði notast við eigindlega og 

megindlega rannsóknaraðferðir. Fyrst verður gagna aflað með rýnihópaviðtölum sem verða 

þemagreind og þær niðurstöður nýttar til að hanna spurningalista sem sendur verður á alla 

íbúa 67 ára eða eldri sem skráðir eru með lögheimili í Mosfellsbæ. 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að auka skilning á væntingum og óskum eldri íbúa til 

að efla eða viðhalda heilsu sinni. Niðurstöður hennar veita því upplýsingar frá íbúunum 

sjálfum og geta þar af leiðandi gefið mikilvægar vísbendingar sem hægt er að nýta við 

stefnumótun í málefnum eldri íbúa Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélags. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að hugsanlega getur reynst erfitt að fá svör frá 

öllum þátttakendum þar sem spurningalistinn verður sendur í pósti til þeirra og þeir verða 

beðnir um að senda hann aftur til rannsakenda í pósti. Til að auka líkur á svörun þátttakenda 

verður hringt í alla þátttakendur og þeir hvattir til að taka þátt í rannsókninni og boðið að 

svara spurningalistanum símleiðis. Aðrar takmarkanir spurningalistans er að hann er ekki 

staðlaður eða próffræðilega kannaður og getur það skert áreiðanleika hans.  

Lykilhugtök rannsóknarinnar eru eldri íbúar, heilsueflandi aðgerðir og heilsueflandi 

samfélag og eru þau skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Eldri íbúar: Í þessu verkefni er eldri íbúi skilgreindur sem einstaklingur 67 ára eða eldri. 

Heilsueflandi aðgerðir: Er ferli á vegum þeirra sem bera ábyrgð á heilsueflandi samfélagi. 

Það getur falið í sér inngrip eins og að hvetja íbúa til að velja sér heilbrigðan lífsstíl og virkja 

þá til að nýta sér hann og auka aðgengi þeirra að þjónustu og úrræðum. Íbúarnir eru einnig 

hvattir til að taka þátt í ákvörðunartökum sem tengjast heilbrigðismálum og stuðla að 

umhverfi sem ýtir undir að heilbrigðari kosturinn sé auðveldari kosturinn (Naidoo og Willis, 
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2016).  

Heilsueflandi samfélag: Byggist á mannauði og efnislegum auðlindum samfélagsins. 

Umhverfi og aðstæður stuðla að heilsu og vellíðan allra í samfélaginu en til þess þurfa 

íbúarnir að hafa jöfn tækifæri til að móta heilbrigðan lífsstíl (Embætti landlæknis, 2017; 

Naidoo og Willis, 2016). 

Rannsóknaráætlunin byggist þannig upp að í öðrum kafla ritgerðarinnar verður 

fræðileg umfjöllun um heilsueflingu og líkanið um valdeflandi heilsueflingu verður kynnt. 

Einnig verður fjallað um heilsueflandi samfélag, þjónustuna og úrræðin sem Mosfellsbær 

veitir og þarfir eldri íbúa til að efla heilsu sína og vellíðan. Í þriðja kaflanum verða gerð skil á 

aðferðafræði rannsóknarinnar, þar sem fjallað verður m.a. um rannsóknaraðferðina og 

framkvæmd hennar. Í fjórða kaflanum verður fjallað um helstu atriði sem tengjast væntanlegri 

rannsókn. 
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Kafli II  

Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verða gerð skil á heilsueflingu, þar sem farið verður m.a. yfir uppruna 

hugtaksins og markmið þess. Fjallað verður um líkanið um valdeflandi heilsueflingu og 

ítarleg umfjöllun verður um heilsueflandi samfélag. Stefna Mosfellsbæjar um heilsueflandi 

samfélag verður til umfjöllunar, ásamt þjónustu og úrræðum sem eldri íbúar sveitarfélagsins 

geta nýtt sér. Að lokum verður fjallað um viðhorf eldri íbúa til heilsueflingar og þarfir þeirra 

til að geta eflt heilsu sína og vellíðan. Fræðilegar greinar og notendarannsóknir hafa sýnt fram 

á að þeim þyki heilsuefling mikilvæg til að auka lífsgæði sín. Helstu gagnasöfn sem notuð 

voru eru: Leitir, Pubmed, EBSCOhost, Google-Scholar, OTDBACE Hirsla og ProQuest. 

Eftirfarandi ensk leitarorð voru notuð: empowerment, health promotion, health promotion 

community, older adults, well-being, successful aging, health in all policies, hobby, social 

groups, activity, needs, service survey, social needs. Íslensku leitarorðin sem notuð voru eru: 

Heilsueflandi samfélag, heilsueflandi samfélag aldraðra, heilsueflandi samfélag í Mosfellsbæ, 

farsæl öldrun, Mosfellsbær, þjónustukönnun eldri borgara, viðhorfsrannsókn aldraðra. 

Heilsuefling 

Hugtakið heilsueflingu (e. health promotion) má rekja til alþjóðlegrar ráðstefnu á 

vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um heilbrigði sem haldin var í Alma-Ata árið 

1978. Aðalmálefni þeirrar ráðstefnu var að ræða um þörfina fyrir aðgerðir til að vernda og 

stuðla að góðri heilsu allra íbúa í heiminum. Einn af áhrifamestu stefnumótunarþáttum í sögu 

heilsueflingar fór fram á ráðstefnu á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar árið 1986. 

Þar voru settar fram grundvallarreglur um gildi heilsueflingar sem þróaðar hafa verið síðan. 

Heilsuefling getur haft mismunandi þýðingu fyrir þjóðfélög og menningar. Skilgreining á 

hugtakinu heilsueflingu felur í sér áherslu á heilsu allra samfélagsþegna í þeirra daglega lífi, í 
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stað þess að einblína aðallega á einstaklinga sem eru í áhættuhópum að fá sjúkdóma, eins og 

t.d. aldraðir. Áhersla er lögð á fjölbreytt tækifæri, þátttöku og inngrip sem gerir einstaklingum 

kleift að ná betri stjórn á heilsu sinni. Heilsueflandi ferli getur falið í sér inngrip eins og að 

hvetja fólk til að velja sér heilbrigðan lífsstíl og virkja það til að nýta sér hann. Gott aðgengi 

að þjónustu og úrræðum þarf einnig að vera til staðar og virk þátttaka íbúanna í ákvörðunum 

sem tengjast heilbrigðismálum. Almenn fræðsla um heilbrigði er einnig þáttur í heilsueflingu. 

Í heilsueflandi ferli er áhersla lögð á það að umhverfi íbúanna ýti undir það viðhorf að 

heilbrigðari kostinn sé talinn vera auðveldri kostur en óheilbrigður lífsstíll (Naidoo og Willis, 

2016; World Health Organization, 1978). 

Meginmarkmið heilsueflingar er að hafa jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan 

einstaklinga. Til að hægt sé að ná því markmiði eru einstaklingar hvattir til að láta í ljós 

skoðanir sínar á því hvernig efla eigi heilsu þeirra og mikilvægt er að viðhorf þeirra séu virt. 

Áhersla er líka lögð á styðja einstaklinga til að öðlast færni og aukið sjálfstraust til að ná betri 

stjórn á heilsu sinni. Til að bæta heilsu er mikilvægt að takast á við félagslegt og efnahagslegt 

ójafnrétti í heilbrigðismálum. Þessi markmið heilsueflingar endurspegla þá stefnu að fara upp 

ána (e. up-stream) og hafa þannig áhrif á félagslega, efnahagslega og umhverfislega þætti sem 

hafa áhrif á heilsu. Leggja þarf áherslu á heilsu íbúanna þar sem notast er við forvarnir í stað 

meðferða og valdeflingu til að hægt sé að móta umhverfið betur í takt við ólíkar þarfir þeirra 

(Naidoo og Willis, 2016). Slíkar forvarnir (e. up-stream) miða að því að draga úr 

áhættuþáttum sjúkdóma sem á mjög vel við í þjónustu við eldri íbúa (Turcotte, Carrier, 

Desrosiers og Levasseur, 2015). 

Líkanið um valdeflandi heilsueflingu. 

Heilsuefling leggur áherslu á að einstaklingurinn stjórni þeim áhrifaþáttum sem hafa 

með lífsgæði hans að gera og því er valdefling óslítandi þáttur hennar (Tengland, 2013). 

Tones setti fram líkanið um valdeflandi heilsueflingu (e. the empowerment model of health 
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promotion), þar sem markmiðið er að styrkja einstaklinga og gera þeim kleift að hafa stjórn á 

eigin heilsu (mynd 1).  

 

 

Mynd 1  Líkanið um valdeflandi heilsueflingu (Green og Tones, 2010, bls. 47) 

Í líkaninu er lögð áhersla á valdeflandi nálgun sem er talin vera grundvallarstefna 

heilsueflingar (Naidoo og Willis, 2016). Miðpunktur líkansins er samspil heilbrigðisfræðslu 

og opinberrar heilsustefnu. Hæfni einstaklinga til að taka upplýsta ákvörðun um eigin heilsu 

er háð því að þeir hafi fengið fræðslu um heilbrigðismál og að heilbrigðisstarfsfólk hafi næga 

þekkingu á þeim málaflokki til að miðla henni til þeirra. Þeir verða þá hæfari til að þrýsta á 

stjórnvöld til að fá aukna og/eða betri þjónustu til heilsueflandi aðgerða og til að koma 

væntingum sínum á framfæri. Breytingar á félagslegu umhverfi mun leiða af sér aukna 

valdeflingu einstaklinga innan samfélagsins. Einstaklingar sem hafa færni til að taka þátt í 

ákvarðanatöku standa betur að vígi en aðrir til að fá aðgang að auðlindum og til að móta 
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stefnu sem mætir þeirra þörfum. Stuðningur og hvatning einstaklinga eru einnig nauðsynlegir 

þættir til að ná fram breytingum í opinberum heilsustefnum. Valdefling einstaklinga eykur 

sjálfstæði þeirra og gerir þá hæfari til að stjórna eigin lífi. Hópa og samfélög er einnig hægt að 

valdefla, sem í samvinnu við einstaklinga geta mótað umhverfið eftir þörfum sínum og 

væntingum. Þrátt fyrir að draga fram mikilvægi valdeflingar hefur líkanið verið gagnrýnt fyrir 

nokkra þætti eins og að skorta skýrleika í hugmyndafræði og notkun og að skorta fræðilegan 

bakgrunn (Green, Tones, Cross og Woodall, 2015; Naidoo og Willis, 2016). 

Heilsueflandi samfélag. 

Á Ottawa ráðstefnunni sem haldin var árið 1986 á vegum 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar var gefin út yfirlýsing þar sem fram kemur að 

samfélagsþróun sé ein af grundvallarstefnum fyrir þróun heilsueflingar (World Health 

Organization, e.d.). Yfirlýsingin jók mjög áhuga á því að þróa heilsueflingu á meðal íbúa 

samfélaga (Naidoo og Willis, 2016; Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, 2013). Heilsueflandi 

samfélag var hugsað sem ferli sem byggist á núverandi mannauði og efnislegum auðlindum 

samfélags til að auka sjálfsbjargargetu, félagslegan stuðning og þróa sveigjanlegt kerfi með 

það að markmiði að efla heilsu íbúa. Með því að leggja áherslu á samfélög sem búa yfir 

auðlindum, eins og mannauði og efnislegum gæðum, var kominn grundvöllur til að nota 

skilvirkar og árangursríkar aðferðir til að hafa jákvæð áhrif á heilsu íbúanna (Naidoo og 

Willis, 2016). Nálgunin byggist einnig á þátttöku minnihlutahópa, eins og eldri íbúum. 

Heilbrigðisþjónustan, sveitastjórnir og samstarfsaðilar þeirra geta einnig veitt íbúum aukið 

öryggi og stuðning sem miðar allt að því að efla heilsu þeirra (South, 2015). Erfiðara er að ná 

til eldri íbúa og því þarf að leggja sérstaka áherslu á að auka þátttöku þeirra í samfélaginu. 

Laverack og Mohammadi (2011) telja að lykilatriði heilsueflingar sé að styrkja þá og aðra 

minnihlutahópa til þátttöku í samfélögum. Í mörgum tilvikum er áhugi íbúa takmarkaður 

þegar kemur að þátttöku í stefnumótun í málefnum samfélagsins og þarf því að huga vel að 
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því hvernig slíkar kynningaraðferðir eru notaðar til að ýta undir þátttöku íbúanna (Anna 

Guðrún Björnsdóttir, 2017).  

Lykilþáttur samfélagsþróunar er að fara upp ána (e. up-stream) en þá er unnið með 

forvarnir í stað meðferðar. Með því er verið að efla hæfni einstaklinganna til ákvarðanatöku 

tengda heilsu þeirra og þannig styrkist geta samfélagsins í heild sinni. Þegar heilbrigðisstefna 

er mótuð þarf að tryggja að heilsuefling sé inni í öllum stefnumótunaraðgerðum þar sem 

mikilvægi hennar eykst stöðugt. Heilsuefling kemur t.d. inn í stefnumótun um tóbaksforvarnir 

og matvælamerkingar. Stefnumótunaraðgerðir vegna heilbrigðismála koma fram í ýmsum 

málaflokkum og má þar t.d. nefna löggjöf, ríkisfjármál, skattlagningu og skipulagsbreytingar. 

Til að setja saman samræmdar og sameiginlegar aðgerðir til að ná fram settum markmiðum 

stefnunnar er nauðsynlegt að nýta til þess íhlutunaraðgerðir af hálfu ríkistjórnar, ýmissa 

fagaðila, bæjarstjórna, fjölmiðla og fleiri aðila. Mikilvægi stefnumótunar felst í því að verið er 

að þróa þjónustu fyrir einstaklinga sem eru notendur þjónustunnar og það eru þeir sem eiga að 

ákveða eðli þjónustunnar til að þeirra þarfir séu skilgreindar og uppfylltar í samræmi við það 

sem ríkistjórnir hafa ákveðið og jafnvel lögfest (Naidoo og Willis, 2016). 

Samfélög eru mikilvægur þáttur í heilsu og velsæld. Þegar fólk tekur þátt í 

félagslegum athöfnum, tengist öðru fólki og tekur þátt í ákvörðunum þá er það um leið að taka 

þátt í að styrkja jákvæða heilsueflingu. Ýmsar vísbendingar eru til um að vel tengd og 

valdeflandi samfélög séu heilbrigð samfélög (South, 2015). Þegar unnið er að heilsueflingu 

eru skilvirkar og árangursríkar aðgerðir notaðar til að forgangsraða, taka ákvarðanir, 

skipuleggja aðferðir og framkvæma þær til að efla heilsu íbúa. Áhersluþáttur þess ferlis er 

valdefling sem er grundvallarregla samfélagsþróunar og er hún skilgreind sem lykilþáttur 

samfélagslegra aðgerða og mikilvægasti hlekkurinn til að ná æskulegum árangri 

heilsueflingar. Valdeflandi samfélag hefur verið skilgreint sem ferli þar sem samfélög öðlast 

meiri stjórn yfir ákvörðunartökum sínum og úrræðum sem hafa áhrif á íbúana. Valdeflingin 
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hefst hjá einstaklingnum og flyst síðan yfir til hópsins og til verður víðtæk samvinna hópsins 

sem lýsir fyrirætlunum um að koma á félagslegum og stjórnmálalegum breytingum (Green, 

Tones, Cross og Woodall, 2015; Naidoo og Willis, 2016). Meginmarkmið valdeflingar er að 

aðstoða einstaklinga og samfélög við að verða sjálfstæðari, skapa sjálfsöryggi og tilfinningu 

hjá fólki um að það stjórni eigin lífi. Valdefling tengist betri heilsu og fjarvera hennar tengist 

áhættuþættinum að veikjast. Sýn heilsueflingar er víðtækari en áhersla heilbrigðisstofnana þar 

sem hún virkjar samfélög, skóla og umhverfi með því að þróa hæfileika íbúanna til að styrkja 

samfélagið (Santos, Barlem, da Silva, Cestari og Lunardi, 2008). Valdeflandi nálgun er talin 

ýta undir aukið traust meðal íbúanna og ánægju þeirra með stjórnun og þjónustu 

sveitarfélagsins (Anna Guðrún Björnsdóttir, 2017).  

Stefna ríkisstjórnarinnar á Íslandi árið 2007 fólst m.a. í að efla forvarnir og 

heilsueflingu á öllum sviðum til að ýta undir heilbrigðari lífsstíl íbúanna. Helstu áherslur 

stefnunnar voru næring, geðrækt, hreyfing og forvarnir lífsstílssjúkdóma 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2008). Embætti landlæknis og Lýðheilsustofa voru sameinaðar árið 

2011 og var hlutverk þeirra að sjá um forvarnir og heilsueflingarverkefni, efla lýðheilsustarf 

og styðja við menntun í lýðheilsu, hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu, vinna úr kvörtunum 

almennings í heilbrigðismálum, vinna við gagnasöfnun og úrvinnslu um heilsufar og 

heilbrigðisþjónustu, meta árangur lýðheilsu og stuðla að rannsóknum á sviði embættisins. Eitt 

af helstu verkefnum embættisins er öflugt lýðheilsustarf og er mikilvægt að hún nái til allra 

einstaklinga og hópa. Með það að leiðarljósi að lýðheilsa sé í öllu því sem einstaklingurinn 

eða hópar taka sér fyrir hendur en þannig verður stefnan hluti af samfélaginu en ekki verkefni 

sem stendur sér á báti. Það er framtíðarsýn stjórnvalda að menntakerfið, vinnustaðir og 

stofnanir verði heilsueflandi. Samvinnuverkefni ríkisins og sveitarfélaganna felst í 

ákvörðunartöku og stefnumótun með það í fyrirrúmi að lýðheilsusjónarmið séu í forgangi og 

að heilsueflandi samfélög verði að veruleika alls staðar á Íslandi í náinni framtíð. Hluti af 
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framtíðarsýn velferðaráðuneytisins er að setja heilsu inn í allar stefnur (e. health in all 

policies) og er meginmarkmiðið að Íslendingar verði ein heilbrigðasta þjóð heimsins árið 

2030. Þessi heilbrigðisstefna hefur reynst vel í nokkrum löndum (Embætti landlæknis, 2012; 

Velferðarráðuneytið, 2016). Finnar tóku upp þá stefnu árið 1970 að bæta almenna heilsu íbúa 

sinna og hafa orðið miklar framfarir á því sviði þar í landi í kjölfarið. Heilsa aldraðra 

einstaklinga hefur t.d. farið stöðugt batnandi enda njóta þeir betri lífsgæða núna og komið 

hefur verið í veg fyrir alvarlega sjúkdóma. Til að uppskera þessar niðurstöður juku Finnar 

ekki einungis forvarnir og heilbrigðisþjónustu heldur sköpuðu þeir einnig tækifæri og studdu 

við heilbrigðari lífskjör og lifnaðarhætti íbúanna (Hyssälä, 2006; Melkas, 2013). 

Embætti landlæknis hefur unnið að af ýmsum verkefnum til að ýta undir lýðheilsu 

landsmanna eins og t.d. heilsueflandi leik-, grunn- og framhaldsskóla, tóbakslausa skólabekki 

og heilsuátakið hjólað í vinnuna (Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, 2013). Heilsueflandi 

samfélag er verkefni sem landlæknisembættið hefur komið á og hafa 15 sveitarfélög skrifað 

undir þátttöku í verkefninu um heilsueflandi samfélag. Meginmarkmið þess er að efla heilsu 

og líðan íbúanna og einnig að skapa umhverfi og aðstæður sem ýta undir heilsu og vellíðan 

allra í samfélaginu. Með því eru sveitarfélögin að bjóða íbúunum upp á jöfn tækifæri til að 

móta heilbrigðan lífsstíl og að setja sér það markmið að hollara val sé auðveldari ákvörðun en 

óhollara val. Aðgengi íbúanna verður þannig greiðari að heilsueflingu sveitarfélaganna. 

Áhersla er lögð á að heilsa og vellíðan sé í fyrirrúmi í allri stefnumótun á öllum sviðum, sem 

eykur líkur á frekari árangri í lýðheilsu (Embætti landlæknis, 2017). 

Heilsueflandi samfélag í Mosfellsbæ 

Mosfellsbær er ört vaxandi sveitarfélag þar sem eldri íbúar eru um 10% af íbúafjölda 

sveitarfélagsins og er því spáð að þeim aldurshópi muni fara fjölgandi næstu árin og áratugi 

(Hagstofa Íslands, 2017). Í vestrænum ríkjum er helsta ógnin við heilsu fólks talin vera 

lífsstílstengdir sjúkdómar. Eldri íbúar eru þar í áhættuhópi þar sem líkur aukast á félagslegri 
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einangrun og kyrrsetu sökum hlutverkamissis og fleiri þættir geta einnig aukið líkur þeirra á 

heilsufarsvandamálum (Rowe og Kahn, 1998; Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, 2013). 

Mosfellsbær skrifaði undir samstarfssamning 2. október 2013 um heilsueflandi 

samfélag, ásamt Embætti landlæknis og heilsuklasanum Heilsuvin. Ákveðið var á 25 ára 

kaupstaðarafmælinu að taka þátt í þessu verkefni með formlegum hætti (Embætti landlæknis, 

2013). Sveitarfélagið var þar með fyrst til að marka sér þessa stefnu á Íslandi (Sigríður Kristín 

Hrafnkelsdóttir, 2013). Mosfellsbær býr yfir mörgum styrkleikum til heilsueflingar, þar sem 

hann státar af grænu gildi, fallegri náttúru og heilsumenningu (Mosfellsbær, 2010). Markmið 

heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ er að „efla heilsu og líðan íbúa Mosfellsbæjar með 

hvatningu, auknum tækifærum og greiðara aðgengi að heilsueflingu með markvissum 

þverfaglegum aðgerðum“ (Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, 2013, bls. 31). Heilsueflandi 

samfélag mótar ramma utan um árangursríka og heildræna stefnu heilsueflingar. Markmið 

verkefnisins miðast við það að heilsustefnan nái til allra íbúa í samfélaginu með því að nýta 

stofnanir samfélagsins eins og menntakerfið, vinnustaði, starf aldraðra og stuðla þannig að 

góðri heilsu, velsæld og auknum lífsgæðum (Embætti landlæknis, 2013). Mosfellsbær hefur 

skipt verkefninu í fjóra þætti, sem eru næring (mataræði), hreyfing (útivist), líðan (geðrækt) 

og lífsgæði (forvarnir o.fl.). Unnið verður með þessa þætti í um eitt ár hvert í þeirri röð sem 

þeir eru nefndir (Mosfellsbær, e.d.c). 

Stefnumótun í þjónustu við eldri íbúa í Mosfellsbæ sem heilsueflandi samfélag er í 

vinnslu hjá bæjarráði. Seinasta stefnumótunarskýrslan kom út árið 2001 (Bæjarstjórn 

Mosfellsbæjar, 2001). Ákveðið hefur verið að halda stefnumótunardag þar sem öldrunarráð 

bæjarins, notendur, aðstandendur og fagfólk úr ýmsum fagsstéttum verður boðið að koma og 

vinna saman að því að móta nýja stefnu fyrir málaflokkinn. Fulltrúar bæjarráðsins töldu það 

ekki samrýmast faglegum vinnubrögðum að búa til nýja stefnu fyrir heilan málaflokk án þess 

að hagsmunafélög og notendur komi að þeirri stefnumótunarvinnu. Stefnumótunardagurinn er 
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talinn vera fyrsta skrefið í áttina að því að útbúin verði ný stefnumótunarskýrsla. Þar sem eldri 

íbúum hefur fjölgað mikið í sveitarfélaginu er vaxandi þörf fyrir aukna þjónustu fyrir eldri 

íbúa (Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, munnleg heimild, 28. febrúar 2018). 

Þjónustan í Mosfellsbæ. 

Í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 kemur fram: 

... að aldraðir eigi völ á þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa 

á að halda og að hún sé veitt á því þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf 

og ástand hins aldraða. Einnig er markmið laganna að aldraðir geti, eins lengi og 

unnt er, búið við eðlilegt heimilislíf en að jafnframt sé tryggð nauðsynleg 

stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

Félagsmálanefnd Mosfellsbæjar fer með málefni eldri íbúa í sveitarfélaginu í samræmi 

við fyrrgreind lög um málefni aldraðra ásamt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991. Markmið þeirra laga er meðal annars að tryggja félagslegt öryggi og stuðla að 

velferð íbúanna með því að veita þjónustu sem ýtir t.d undir sjálfstæða búsetu og eðlilegt líf 

og koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Við framkvæmd þjónustunnar er mikilvægt að 

valdefla einstaklinginn til að taka ábyrgð á sjálfum sér og öðrum og að virða skoðanir hans. 

Mosfellsbær vinnur eftir stefnumótun, sem samþykkt var á fundi félagsmálanefndar 

árið 2001, varðandi málefni og þjónustu við eldri íbúa sveitarfélagsins. Þar kemur fram að 

bærinn býður upp á fjölbreytta þjónustu fyrir eldri íbúa í sveitarfélaginu. Hvað varðar 

húsnæðismál býður sveitarfélagið upp á um 30 hjúkrunarheimili/dvalarrými og 58 

öryggisíbúðir (Mosfellsbær, e.d.a). Boðið er upp á heimaþjónustu fyrir þá sem eru með skerta 

færni, veikindi eða aðra þætti sem orsaka það að veita þarf þeim aðstoð. Markmiðið með 

þeirri þjónustu er að ýta undir sjálfstæði einstaklingsins, styrkja og viðhalda andlegri og 

líkamlegri heilsu og að draga úr einangrun. Árið 1992 fór Mosfellsbær að bjóða upp á 

dagvistun sem er stuðningsúrræði fyrir eldri íbúa sem þurfa eftirlit og umsjá til að geta búið 

áfram í sjálfstæðri búsetu. Hlutverk hennar er að bjóða upp á félagslegan stuðning ásamt því 
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sem fylgst er með andlegri og líkamlegri líðan þeirra. Þar er einnig haft eftirlit með heilsufari 

einstaklinganna, boðið er upp á þjálfun, ýmis konar tómstundaiðju, fræðslu og ráðgjöf og veitt 

aðstoð við athafnir daglegs lífs. Dagvistun ásamt heimaþjónustu er seinasta úrræðið fyrir 

stofnanavist (Bæjarstjórn Mosfellsbæjar, 2001; Mosfellsbær, e.d.e). Ásamt þessari þjónustu 

býður sveitarfélagið upp á félagslega heimaþjónustu, sem er einstaklingsbundin þjónusta, þar 

sem helsta hlutverk starfsmanna félagsþjónustunnar er að aðstoða fólk við athafnir daglegs 

lífs, heimilishald og að veita þeim persónulegan og félagslegan stuðning. Þeim stendur einnig 

til boða að fá heimsendan mat ef þeir hafa ekki færni til að sinna matsseld sjálfir 

(Mosfellsbær, 2017). Eldri íbúar geta einnig keypt máltíðir í þjónustumiðstöðinni að 

Eirhömrum í hádeginu alla virka daga (Mosfellsbær, e.d.d). 

Félagsstarf eldri íbúa í Mosfellsbæ er staðsett í Þjónustumiðstöð aldraðra á 

Eirhömrum. Félagið er kallað FaMos (Félag aldraðra í Mosfellsbæ) og hefur verið starfrækt 

frá árinu 2002. Þar er boðið upp á ýmsa afþreyingu fyrir 60 ára og eldri þar sem markmiðið er 

að koma í veg fyrir félagslega einangrun og að hvetja einstaklingana til að nýta hæfni sína og 

reynslu. Tilgangur þess er að ýta undir þátttöku eldri íbúa í starfi, hreyfingu og tómstundaiðju. 

Afþreyingin sem boðið er upp á fer eftir kröfum og væntingum einstaklinganna og/eða 

hópsins hverju sinni þar sem reynt er að koma til móts við þarfir þeirra (Mosfellsbær, e.d.a). 

Öldungaráð er starfrækt í sveitarfélaginu sem er samansett af eldri einstaklingum í 

Mosfellsbæ. Hlutverk ráðsins er að vinna í samstarfi við bæjaryfirvöld að hagsmunamálum 

eldri íbúa og stuðla að miðlum upplýsinga milli eldri íbúa og stjórnvalda bæjarins um stefnu 

og framkvæmd í málefnum tengdum þeim. Einnig býður sveitarfélagið upp á akstursþjónustu 

fyrir einstaklinga sem eru 67 ára eða eldri og búa í sjálfstæðri búsetu og hafa ekki aðgang að 

farartæki eða eru ófærir um að nota almenningssamgöngur vegna færniskerðingar. Kostnaður 

þjónustunnar er samkvæmt gjaldskrá (Mosfellsbær, e.d.d). 

Mosfellsbær býður upp á ósnortna náttúru sem skapar fjölbreytt tækifæri til útivistar 
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og hreyfingar. Fjölbreyttir möguleikar eru til útivistar og ýmis konar afþreyingar eru til staðar 

og geta því flestir fundið eitthvað við sitt hæfi. Margar gönguleiðir eru í og umhverfis bæinn, 

eins og meðfram sjónum eða Varmá, upp með Köldukvísl eða upp á fellin eða fjöllin sem eru 

umhverfis Mosfellsbæ. Gönguleiðirnar í sveitarfélaginu ættu þess vegna að henta flestum 

varðandi erfiðleikastig. Tveir golfvellir og tvær líkamsræktarstöðvar eru starfræktir í 

Mosfellsbæ, ásamt tveimur almenningssundlaugum. Íbúar sem eru 67 ára eða eldri þurfa ekki 

að greiða gjald fyrir aðgang að sundlaugum bæjarfélagsins (Jón Pálsson, Sævar Kristinsson og 

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 2011: Mosfellsbær, e.d.b).  

Viðhorf og þarfir eldri íbúa til að efla heilsu og vellíðan 

Mikilvægt er fyrir samfélagið að litið sé á eldri íbúa sem fullgilda þátttakendur í 

samfélaginu og að þekking þeirra og reynsla sé nýtt sem auðlind (Ingrid Kuhlman, 2013). 

Kerr, Rosenberg og Frank (2012) gerðu heimildarsamantekt (e. literature review) á 33 

megindlegum rannsóknargreinum um tengsl milli hönnunar umhverfis, gönguferða og heilsu 

eldri íbúa. Niðurstöður samantektarinnar sýndu m.a. fram á að einstaklingar sem stunda ekki 

hreyfingu upplifa meiri heilsufarsvanda. Á fyrri hluta tuttugustu aldar voru samfélög hönnuð 

þannig að öll þjónusta sem fólk vildi eða þurfti að sækja var fyrir utan íbúðarkjarnana og því 

þurfti að fara akandi þangað. Hönnunin sem upphaflega átti að stuðla að lýðheilsu, öryggi og 

velferð íbúanna varð til þess að fólk stundaði hreyfingu og útivist minna en áður fyrr. 

Lykilvandamál þeirra sem hanna umhverfi er hvernig hanna eigi og þróa ný samfélög sem ýta 

undir og efla heilsu, sjálfstæði og öryggi eldri íbúa. Langtíma rannsóknir hafa sýnt fram á að 

líkamleg virkni tengist lægri tíðni sjúkdóma og hærri lífslíkum. Hreyfing er nauðsynleg til að 

koma í veg fyrir ýmsa lífsstílstengda sjúkdóma eins og t.d. offitu, sykursýki og hjarta- og 

æðasjúkdóma. Hún hefur einnig verið tengd við aukið öryggi þar sem líkur á falli minnka og 

minni líkur eru á þunglyndi og kvíða. Einstaklingar sem hreyfa sig reglulega upplifa meiri 

vellíðan en þeir sem ekki hreyfa sig reglulega. Hreyfing er einnig talin hægja á áhrifum og 
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einkennum öldrunar og ýtir undir líkamlegan og andlegan styrk til að takast á við athafnir 

daglegs lífs og eflir fólk til að viðhalda sjálfstæði sínu. Margir eldri íbúar nýta 8-10 

klukkustundum á dag í kyrrsetu, eins og að horfa á sjónvarp og er þetta talinn vera sá hópur 

sem situr hvað mest. Embætti landlæknis (2015) ráðleggur eldri íbúum t.d. að stunda 

hreyfingu í að minnsta kosti 30 mínútuúr á dag. Ráðlögð hreyfing eldri íbúa samkvæmt 

samanburðarrannsókn Kerr, Rosenberg og Frank (2012) var um 150 mínútur á viku, eða um 

20 mínútur á dag, sem er styttri tími en ráðleggingar Embætti landlæknis segja til um. Á þessu 

æviskeiði eru gönguferðir algengasta tegund hreyfingar og þarf því hönnun umhverfisins, eins 

og framboð á göngustígum, að vera í góðu ástandi. Hönnunin þarf einnig að bjóða t.d. upp á 

bekki til að hvíla sig á í gönguferðum, fallegt landslag, nærveru annarra, aðgengi að nálægri 

þjónustu, gönguljós og gangbrautir til að auka tíðni gönguferða og líkamlegra athafna. Það er 

einnig mikilvægt að samfélagið bjóði upp á fjölbreytilega valmöguleika varðandi búsetu fyrir 

einstaklinga með mismunandi færni þar sem góður aðgangur er að almenningssamgöngum og 

þjónustu til að auka félagslega virkni og koma í veg fyrir einangrun. Það sem eldri íbúar telja 

hvað mikilvægast er að fá að eldast í sínu umhverfi og að viðhalda sjálfstæði sínu. 

Áhyggjuefni þeirra er að þeir gætu einangrast og upplifað skerta hæfni til að virkja sjálfstæði 

sitt ef þeir hafa ekki tækifæri til félagslegrar virkni og þátttöku. Umhverfið þarf að vera 

hannað á þann hátt að tekið sé tillit til þess að auka þarf aðgengi eldri íbúa að áfangastöðum 

sem þeir þurfa eða vilja sækja, svo sem að verslunum eða annarri þjónustu, þar sem það eykur 

líkur á að þeir stundi einhverja hreyfingu. Þegar hönnun og skipulag umhverfisins er í 

samræmi við þarfir íbúanna þá eykur það sjálfstæði eldri íbúa. Þeir sem hanna umhverfi sem 

er skipulagt fyrir eldri íbúa þurfa að hafa í huga að áfangastaðir séu aðgengilegir fyrir 

fótgangandi eða með öðrum ferðamáta fyrir þennan ört vaxandi hóp. Hönnun umhverfisins 

getur því verið lykilþáttur fyrir íbúana til að eldast á heilbrigðan hátt heima hjá sér. Því getur 

ánægjan af því að eldast mótast af því í hvaða umhverfi einstaklingurinn býr í (Kerr, 
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Rosenberg og Frank, 2012). 

Með hækkandi aldri fækkar hlutverkum aldraðra einstaklinga og þeir eru í meiri 

áhættu á að fá sjúkdóma sem geta haft áhrif á virkni þeirra og lífsgæði. Þess vegna er 

mikilvægt að fylla í það tómarúm með nýjum tækifærum (Ingibjörg H. Harðardóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2010). Kerfisbundið yfirlit Stav, Hallenen, Lane og Arbesman (2012) 

sýndi fram á að breytingar verða á þátttöku í iðju hjá eldri einstaklingum. Niðurstöður 

heimildarsamantektar þeirra voru settar saman úr 98 ritrýndum greinum sem greindu frá 

niðurstöðum 59 langtímarannsókna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fram á að 

þegar eldri einstaklingar höfðu eitthvað fyrir stafni eins og að stunda hreyfingu, aðstoða annað 

fólk eða taka þátt í atvinnu, sjálfboðaliðastarfi eða félagslegum athöfnum í samfélaginu hafði 

það jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu þeirra og jók þar með sjálfstæði og lífsgæði 

þeirra. Sterk tengsl mældust milli hreyfingar og jákvæðra áhrifa á heilsu í nokkrum 

fræðigreinunum en í 23 þeirra voru könnuð tengsl milli þessara breyta. Tengsl mældust milli 

hreyfingarleysis og hærri dánartíðni, aukinnar sjúkdómstíðni og færniskerðinga. Niðurstöður 

33 fræðigreina sýndu fram á sterk tengsl milli þátttöku í félagslegum athöfnum og minni 

líkum á vitrænni eða líkamlegri skerðingu. Í 14 fræðigreinum sýndu niðurstöður 

rannsóknanna fram á að eldra fólk sem stundaði vinnu eða tók þátt í sjálfboðaliðastarfi var 

almennt heilsuhraustara, vellíðan jókst og lífslíkur þeirra voru hærri.  

Árið 2013 var haldið framtíðarþing um öldrunarmál í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur. 

Auglýst var eftir þátttakendum á þingið bæði í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu og óskað eftir 

skráningu. Markmið þingsins var að fá umræður um væntingar og viðhorf eldri íbúa til efri 

áranna. Þeir sem stóðu fyrir þinginu voru Öldrunarráð Íslands, Landsamband eldri borgar, 

Öldrunarfræðafélag Íslands, Velferðarráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, 

Reykjavíkurborg, Fagdeild öldrunarhjúkrunarfræðinga, Félag sjúkraþjálfara í 

öldrunarþjónustu og Iðjuþjálfafélag Íslands. Alls mættu 126 manns og skipulagðir voru fjórir 
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rýnihópar: einstaklingar 75 ára og eldri, 55-75 ára, 55 ára og yngri og starfsfólk sem tengdist 

öldrunarmálum. Þar sem þátttakendur voru ekki fleiri er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður 

heldur aðeins að nota þær sem vísbendingar um það hvað eldri íbúum þykir mikilvægt fyrir 

þennan aldurshóp. Í rýnihópunum voru að meðaltali um átta einstaklingar í hverjum hópi. 

Reynt var að huga að því að það væri fulltrúi úr öllum hópunum á hverju borði. 

Meginniðurstöður þingsins voru að aldrað fólk taldi fjárhagslegt öryggi og sjálfstæði vera 

mikilvægustu þættina til að geta átt öruggt og áhyggjulaust ævikvöld. Hvað varðar 

heilsutengd lífsgæði var jákvæð líkamleg, andleg og félagsleg heilsa mikilvæg til að geta 

notið velsældar, þar sem áhersla er lögð á forvarnir til að auka lífsgæði. Það að hafa greiðan 

aðgang að heilbrigðisþjónustu skiptir eldri íbúa verulegu máli ásamt því að fá heimaþjónustu 

eða aðstoð til að auka sjálfstæði þeirra þegar færniskerðing verður. Góð félagsleg tengsl og 

virk þátttaka í samfélaginu voru einnig mikilvægir þættir þar sem eldri íbúar kjósa að eyða 

tíma með fjölskyldu og vinum ásamt því að sinna margvíslegu félagslífi. Að njóta sjálfræðis 

var eitt af lykilatriðum lífsgæða að mati eldri íbúa þegar snýr að starfslokum, ásamt nýtingu á 

tíma, félagsskap og búsetu og að þeir fái að ákveða þau á eigin forsendum. Eldra fólki finnst 

mikilvægt að einstaklingsmiðuð þjónusta sé veitt og að boðið sé upp á fjölbreytt búsetuúrræði 

á viðráðanlegu verði þegar þörf er á því t.d sökum heilsubrests. Eldri íbúar vilja hafa aðgengi 

að kaffihúsi á öllum dvalarheimilum, fjölbreytt tækifæri til hreyfingar og félagsstarfs við hæfi 

hvers og eins og að boðið sé upp á hollari mat og að úrval heimsends matar sé aukið. Þegar 

einstaklingar eru heilsuhraustir þegar þeir eru komnir á eftirlaunaaldur vilja þeir að boðið sé 

upp á sveigjanleg starfslok, að áhersla sé lögð á forvarnir og að undirbúningur 

eftirlaunaáranna sé betur undirbúinn, sérstaklega varðandi félagslega, heilsutengda og 

fjárhagslega þætti. Eldri íbúum þykir einnig mikilvægt að stuðlað sé að öflugu félagslífi 

hópsins til að draga úr einangrun. Einstaklingarnir innan hópsins þurfa einnig að vera virkir á 

eigin forsendum og þá skiptir fjölbreytileikinn máli til að allir finni eitthvað við sitt hæfi. 
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Eldri íbúar vilji hafa meira um það að segja hvernig þjónustu þeir fá og að óskir þeirra og 

þarfir séu virtar og einnig var rætt um að samfélagið þurfi að bjóða upp á fjölbreyttari 

þjónustu (Ingrid Kuhlman, 2013).  

Markmið eigindlegrar rannsóknar sem gerð var af Reichstasdt, Sengupta, Depp, 

Palinkas og Jeste (2010) var að fá fram sjónarmið eldri íbúa á því hvað farsæl öldrun væri og 

hvaða skoðun þeir höfðu á athöfnum og inngripum til að auka líkur á henni. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 22 einstaklingar, þar af 59% konur 60 ára eða eldri, sem bjuggu í 

sjálfstæðri búsetu í San Diego í Bandaríkjunum. Niðurstöður hennar sýndu fram á að skortur 

væri á fræðslu til þeirra og að þeir vissu ekki hvaða þjónusta var í boði í því samfélagi sem 

þeir bjuggu í.  

Sigurveig H. Sigurðardóttur (2006) gerði eigindlega rannsókn árið 2005 um viðhorf og 

aðstæður eldri íbúa sem búsettir voru í heimahúsi í Reykjavík. Rannsóknin var byggð á 

rýnihópum þar sem þátttakendur voru 46 einstaklingar (26 konur og 20 karlar) á aldrinum 66-

90 ára. Rannsakandi nálgaðist þátttakendur með snjóboltaúrtaki í gegnum forstöðumenn 

félagsstarfs aldraðra og kirkjusafnaða. Þátttakendur komu einnig úr átthagafélögum og sumir 

þátttakendur komu með vina sína með sér. Niðurstöður hennar sýndu fram á að eldri íbúar 

vilja fá viðeigandi þjónustu þegar þörf er á og bentu á að heimaþjónustan væri ekki nógu 

traust þar sem tíð starfsmannavelta gerði það að verkum að það dró úr gæðum þjónustunnar 

og að þarfir þeirra og óskir væru ekki virtar.  

Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir (2010) framkvæmdu blandaða 

rannsókn þar sem fyrst voru tekin hálf opin viðtöl við 21 einstaklinga (12 konur og 9 karlar) á 

aldrinum 68-82 ára. Þátttakendur voru valdir út frá ábendingum þar sem þeir voru taldir virkir 

í samfélaginu. Niðurstöður úr þessum viðtölum var nýttur til að hanna spurningalista sem 

sendur var á 1200 einstaklinga á aldrinum 67-85 ára þar sem notast var við slembiúrtak úr 

Þjóðskrá Íslands. Alls svöruðu 64,6% einstaklinga spurningalistanum. Niðurstöður sýndu 
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fram á að eldri íbúar vilja hafa tækifæri til að stunda sjálfboðaliðastarf, sækja list- og 

menningarviðburði, stunda fjölbreytta hreyfingu og tómstundastarf ásamt því að hafa gott 

aðgengi til dæmis að heilbrigðisþjónustu, aukið öryggi, heimaþjónustu og að geta komist leiða 

sinna í samfélaginu svo eitthvað sé nefnt. 

Samantekt 

Markmið heilsueflingar er að hafa jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan einstaklinga. 

Grundvallarstefna heilsueflingar er að leggja áherslu á heilsueflandi samfélög, þar sem þau 

hafa mannauð og efnislegar bjargir til að vinna eftir skilvirkum og árangursríkum leiðum til 

að efla heilsu íbúanna. Á þann hátt geta þau haft áhrif á félagslega, efnahagslega og 

umhverfislega þætti sem hafa áhrif á heilsu íbúanna. Valdefling er mikilvægasti þátturinn til 

að ná æskilegum árangri heilsueflingar og er lykilþáttur samfélagslegra aðgerða. Mosfellsbær 

varð fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að marka sér stefnu heilsueflandi samfélags. Rannsóknir 

á þörfum eldri íbúa til samfélagsins hafa sýnt fram á mikilvægi þess að hanna umhverfi 

þannig að það efli eða viðhaldi heilsu þeirra. Mikilvægt er að samfélagið bjóði upp á 

fjölbreytt tækifæri til þátttöku eins og til hreyfingar, félagsstarfs og búsetu. Eldra fólk telur 

það mikilvægt að það fái vera með í ráðum varðandi málefni sem snertir þá til að þjónustan 

mæti þeirra þörfum. 
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Kafli III   

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir skipulag fyrirhugaðrar rannsóknar. Til umfjöllunar 

verður rannsóknaraðferðin, val á þátttakendum, hönnun mælitækis og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í lokin verður fjallað um siðfræðilegar vangaveltur vegna rannsóknarinnar. 

Tilgangur með rannsókninni er að fá upplýsingar frá eldri íbúum Mosfellsbæjar um 

það hvernig þjónustu og úrræði þeir vilja og/eða þurfa í heilsueflandi tilgangi. 

Rannsóknarspurningarnar voru: 

1.     Hvaða væntingar hafa eldri íbúar Mosfellsbæjar til heilsueflandi samfélags? 

2.     Hverjar eru óskir eldri íbúa Mosfellsbæjar um heilsueflandi aðgerðir? 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin verður unnin í tveimur þrepum þar sem leitað verður svara við 

rannsóknarspurningum með megindlegri rannsóknaraðferð en undirbúningurinn verður með 

eigindlegum hætti. Notast verður við blandaða rannsóknaraðferð til þess að ná bæði dýpri og 

breiðari skilning á viðfangsefninu. Fyrst verður myndaður rýnihópur og verða niðurstöður 

hans notaðar til að hanna spurningalista fyrir seinna þrep rannsóknarinnar en samkvæmt 

Sigurlínu Davíðsdóttur (2013) er það talin góð leið til að spurningalistinn samræmist betur 

upplifun þátttakenda. Það ýtir undir áreiðanleika spurningalistans að hafa rýnihópa til að móta 

hann. Umræður rýnihópsins munu því svara fyrri rannsóknarspurningunni og verður 

spurningalistinn notaður til að fá svör við þeirri seinni. 

Í fyrra þrepi rannsóknarinnar verður gagna aflað með tveimur rýnihópum sem er 

eigindleg rannsóknaraðferð. Í rýnihópaviðtölum kemur afmarkaður og skilgreindur hópur 

saman og fjallar markvisst um ákveðið málefni. Þetta er aðferð til þess að hlusta á fólk tala 

saman með það að markmiði að öðlast dýpri skilning á viðhorfum og reynslu hópsins á 
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viðfangsefni rannsóknarinnar. Með slíkri aðferð er ekki verið að reyna að ná fram einni 

ákveðinni niðurstöðu heldur að öðlast skilning á málefninu. Kostir þess að hafa rýnihóp er að 

hægt er að safna margvíslegum gögnum á stuttum tíma frá ólíkum einstaklingum innan 

þýðisins. Þar sem þátttakendur í rýnihóp eru taldir trúverðugir má segja að aðferðin hafi hátt 

yfirborðsréttmæti. Innan rýnihóps getur skapast samhygð milli þátttakenda ásamt því að 

þátttaka í hóp getur veitt öryggiskennd. Aðferðin getur reynst gefandi fyrir þátttakendur og 

rýnihópar eru talin vera góð leið til að nálgast minnihlutahópa. En gallar rýnihóps eru að 

erfiðlega getur verið að fá þátttakendur í hópinn og að virkni þátttakenda getur verið 

mismunandi þar sem sumir segja lítið á meðan aðrir eru ríkjandi. Mismunandi 

persónueinkenni geta verið orsök erfiðra umræðna og samræður geta einkennst af því að 

spurningum og svörum er kastað fram og tilbaka (Sóley S. Bender, 2013).  

Í seinna þrepi rannsóknarinnar verður notast við megindlega rannsóknaraðferð í formi 

spurningalistakönnunar sem byggist á raunhyggju þar sem helsta markmiðið er að fá 

upplýsingar um ákveðin viðhorf, svið eða hegðunarmynstur frá úrtaki sem mögulega er hægt 

að yfirfæra yfir á allt þýðið. Notast er við mælingar þar sem gögnum er safnað á 

kerfisbundinn og hlutlægan hátt. Niðurstöður megindlegra rannsókna gefa upplýsingar um 

tíðni, fjölda, hlutfall og mun milli mismunandi breyta, ásamt því að gefa umtalsvert magn 

upplýsinga úr stóru úrtak á stuttum tíma sem mögulega er hægt að álykta yfir á þýðið. Unnið 

er eftir tölfræðilegum aðferðum og niðurstöður settar fram og túlkaðar á tölulegu formi 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Helstu kostir 

megindlegra rannsókna er sveigjanleiki þeirra. Þær eru ódýrar í framkvæmd, auðvelt er að 

endurtaka þær, hægt er að safna umtalsverðu magni af gögnum á stuttum tíma og niðurstöður 

eru túlkaðar með tölfræðilegum aðferðum. Það hefur einnig sýnt sig að rannsóknarniðurstöður 

geti verið réttmætar þar sem sterk tengsl hafa fundist milli þess sem fólk gerir og segist gera 

og því er mögulega hægt að alhæfa niðurstöður yfir á þýði. Minni hætta er einnig á skekkjum 
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tengdum rannsakanda, sem tengjast viðhorfum og væntingum hans um málefnið (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Helstu gallar megindlegra rannsókna er að þær fara ekki eins mikið á dýptina 

og eigindlegar rannsóknir gera (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Fyrirhugað er að nota 

þversniðsrannsókn þar sem ákveðinn hópur, með sömu einkenni, verður skoðaður sem gefur 

góða mynda af ástandi mála á raunsæjan hátt og við núverandi aðstæðum. Þessi tegund 

rannsóknar er notuð þegar aðeins einu sinni er mælt úr ákveðnu úrtaki. Spurningakannanir eru 

algengasta form þversniðsrannsókna (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Þátttakendur 

Skilyrði fyrir þátttöku í báðum þrepum rannsóknarinnar er að vera einstaklingur 67 ára 

eða eldri með skráð lögheimili í Mosfellsbæ. Í fyrri hluta rannsóknarinnar verður notast við 

tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) þegar viðmælendur verða valdir fyrir rýnihópana. Haft 

verður samband við Öldrunarráð Mosfellsbæjar, sem samanstendur af 7 eldri íbúum 

sveitarfélagsins (þremur konum og fjórum karlmönnum) á aldrinum 67 ára og eldri, til að taka 

þátt í rýnihóp. Þessir einstaklingar eru valdir þar sem þeir hafa þekkingu og reynslu af 

málefninu og geta aðstoðað rannsakendur við að fá dýpri innsýn inn í viðfangsefnið og skilja 

betur aðstæður og þarfir hópsins. Notast verður við þessa tegund úrtaks þar sem það er talið 

hæfa best markmiði rannsóknarinnar. Einnig verður notast við snjóboltaúrtak (e. snowball 

sampling) þar sem einstaklingar Öldrunarráðs verða beðnir um að bjóða með sér einum eldri 

íbúa sem stenst skilyrði fyrir þátttöku í rýnihópnum. Rýnihóparnir verða blandaðir 50/50 með 

einstaklingum úr báðum hópum, meðlimum Öldrunarráðs og öðrum eldri íbúum bæjarins. 

Snjóboltaúrtaki verður beitt til að fá fjölbreyttari hóp af einstaklingum með ólíka reynslu og 

bakgrunn og til að fá sem víðustu sýn af málefninu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Í seinni hluta rannsóknarinnar verður spurningalisti sendur á þýðisúrtakið, sem er allt 

þýðið, og þurfa þátttakendur að standast skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Sóley S. Bender, 2013). Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) 
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er heildarþýðið 949 einstaklingar, 67 ára eða eldri, sem eiga lögheimili í Mosfellsbæ og falla 

undir þátttökuskilyrði. Ytra réttmæti snýst um það hvort hægt sé að yfirfæra niðurstöður 

rannsóknar yfir á þýðið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þar sem 

úrtakið eru allir eldri íbúar með lögheimili í Mosfellsbæ, eins og fram hefur komið, ýtir það 

undir ytra réttmæti af því að það er svo stórt og hefur því gott yfirfærslugildi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar væri því mögulega hægt að nýta fyrir önnur heilsueflandi samfélög á Íslandi 

og fyrir samfélög sem ætla að taka þátt í verkefninu heilsueflandi samfélag.   

Mælitæki 

Mælitækið sem notast verður við í fyrirhugaðri rannsókn er spurningalisti (sjá 

fylgiskjal 6) sem unninn verður af rannsakendum út frá niðurstöðum rýnihópsins. Þessi aðferð 

er notuð þar sem spurningalistinn er hannaðir út frá rýnihópaumræðu og notendarannsóknir 

eru taldir vera betur sniðnar að upplifun þátttakenda og eru skilvirkari og ná yfir víðara svið 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013), sem skilgreinir betur óskir eldri íbúa Mosfellsbæjar. Gögn 

rannsóknarinnar þurfa að endurspegla hana til að hún standist kröfur um réttmæti og 

áreiðanleika rannsókna. Hugtökin réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvæg í rannsóknum og eru 

þau mælikvarði á gæði þeirra. Réttmæti segir til um það hvort könnunin, eins og 

spurningalisti, mælir það sem áætlað er að mæla og hvort hægt sé að endurtaka rannsóknina 

og fá svipaðar niðurstöður. Áreiðanleiki segir til um stöðugleika niðurstaðna frá einni 

mælingu til annarrar. Með réttmæti og áreiðanleika er hægt að bæta gæði og/eða öryggi 

rannsóknarvinnunnar (Guðrún Pálmadóttir, 2013; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Spurningalistinn verður forprófaður til að auka innri áreiðanleika hans. 

Spurningalistar eru mikilvæg verkfæri sem hægt er að nota til að afla gagna um viðhorf og 

þarfir einstaklinga. Mikilvægt er að spurningalistinn sé settur fram á einfaldan og skýran máta 

til að auka líkur á svörun (Grétar Þór Eyþórsson, 2013), sem er mikilvægt að hafa í huga þar 

sem þátttakendur eru eldri íbúar. Kostirnir við að nota spurningalista við öflun gagna eru 
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meðal annars að minni kostnaður fer í slíkar rannsóknir, eins og fram hefur komið, og þessi 

aðferð krefst færri rannsakenda. Þátttakendur hafa einnig gott svigrúm til að fara yfir 

spurningarnar, hafa tök á að lesa sér til um viðfangsefnið og leita eftir stuðningi ef þess þarf. 

Helstu gallar við rannsóknir sem notast við spurningalista er lágt svarhlutfall, en það fer að 

miklu leyti eftir úrtaki og markmiði rannsóknarinnar (Fowler, 2014). Vinnuheiti 

spurningalistans er Óskir um heilsueflandi aðgerðir og mun honum vera skipt niður í þemu 

þar sem fyrst verður spurt um bakgrunnsupplýsingar. Notast verður við nafnkvarða við gerð 

bakgrunnsupplýsinga og líklegast raðkvarða við gerð annarra spurninga. Með því að nota 

nafnkvarða er hægt að aðgreina þátttakendur og flokka þá eftir eiginleikum þar sem hver 

einstaklingur fellur aðeins í einn flokk. Raðkvarði verður notaður til að fá upplýsingar um röð 

þátttakandanna eftir gildum, þar sem bilið milli breyta er huglægt (Amalía Björnsdóttir, 

2013). Endaleg þemu, kvarðar og spurningalisti verður ekki tilbúinn fyrir en búið verður að 

framkvæma eigindlega hluta rannsóknarinnar en drög af honum má sjá í fylgiskjali (sjá 

fylgiskjal 6).  

Framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Samkvæmt upplýsingum frá starfsmanni Vísindasiðanefndar þarf ekki að fá sérstakt 

leyfi frá þeim þar sem umræður rýnihópsins beinast ekki að því að auka þekkingu á heilbrigði 

eða sjúkdómum eða að safna heilbrigðisupplýsingum (Rögnvaldur Gunnar Gunnarsson, 

munnleg heimild, 26. apríl 2018). Hins vegar þarf að hafa samband við Vísindasiðanefnd 

þegar formlegur spurningalisti hefur verið mótaður til að kanna betur hvort sækja þarf um 

leyfi fyrir fyrirhugaðri rannsókn. Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000 þarf að tilkynna bæði þrep rannsókinnarinnar til 

Persónuverndar áður en hún verður framkvæmd (sjá fylgiskjal 7).  

Í fyrri hluta rannsóknarinnar munu rannsakendur, eins og fram hefur komið, verður 

haft samband við formann Öldrunarráðs Mosfellsbæjar símleiðis í sambandi við fyrirhugaða 
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rannsókn. Kynnt verða markmið rannsóknarinnar og tilgangur rýnihópsins. Rannsakandi biður 

formanninn um að hafa samband við meðlimi Öldrunarráðs og boða þau á fund. Formaðurinn 

verður einnig beðinn um að fá meðlimi ráðsins til að koma með annan eldri íbúa 

Mosfellsbæjar, sem stenst skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni, með sér á fundinn. 

Rannsakendur taka frá fundarherbergi á annarri hæð á Bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar í 

Þverholti 2 í Mosfellsbæ á þeim tíma sem hentar. Rannsakendur færa öllum kynningarbréf 

(sjá fylgiskjal 1) við komu. Á fundinum kynna rannsakendur fyrir viðmælendum markmið 

rannsóknarinnar og tilgang rýnihópanna og í framhaldinu er þeim boðin þátttaka. Í lok 

fundarins eru viðmælendur hvattir til að ákveða stað og stund fyrir umræður rýnihópanna. 

Samkvæmt Sóley S. Bender (2013) er mikilvægt að þátttakendur fái að velja sér stað sem 

hentar þeim og þeir þekkja vel þannig að þeim líði vel á meðan umræðurnar eiga sér stað. 

Mælt er með að rýnihóparnir tveir munu samanstanda af  5-7 einstaklingum hvor um sig. 

Reynt verður að hafa kynjahlutföll og aldursdreifingu svipaða í báðum hópunum ef hægt er. 

Umræður munu standa yfir í að hámarki tvær klukkustundir, en fer þó eftir þátttöku 

einstaklinganna. Hóparnir munu hittast á þeim stað sem meðlimir Öldrunarráðs mæltu með en 

umræður hópanna mun fara fram á mismunandi tíma. 

 Tveir rannsakendur leiða hópana þar sem annar rannsakandinn stjórnar en hinn er 

aðstoðarmaður stjórnanda. Stjórnandi mun byrja á því að bjóða þátttakendur velkomna í 

rýnihópinn, ásamt því að kynna sig og hinn rannsakandann. Því næst mun hann útskýra 

tilgang og ávinning rannsóknarinnar og taka fram hvað umræðurnar muni taka langan tíma og 

hvernig þær muni fara fram. Ef þátttakendur vilja halda áfram þátttöku í rýnihópum eru þeir 

beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 2). Einnig upplýsir stjórnandi þau 

um að þeim sé frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er og að boðið verði upp á 

sálfræðiþjónustu fyrir einstaklinga ef þeir komast í uppnám og þurfa á slíkri þjónustu að 

halda. Stjórnandi rýnihópsins mun hvetja til umræðu með opnum spurningum úr 
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viðtalsramma (sjá fylgiskjal 3) um málefnið innan hópsins og stýra henni lauslega. Þannig 

hefur hann sem minnst áhrif á innlegg þátttakenda. Stjórnandi heldur umræðum innan viss 

ramma án þess að hafa bein áhrif á viðhorf þátttakenda. Einnig skipuleggur stjórnandi 

umræðurnar á þann hátt að allir fái tækifæri á að taka þátt í umræðunum og að enginn einn 

yfirgnæfi samræðurnar. Aðstoðarrannsakandi sér um að hljóðrita samræðu hópsins og skrá 

niður mikilvægar og jafnframt gagnlegar upplýsingar sem fram koma, svo sem svipbrigði 

þátttakenda (Sóley S. Bender, 2013).  

Höfundar hönnuðu viðtalsramma fyrir rýnihópinn, þar sem ekki fannst fyrirfram 

mótaður rammi um málefnið. Spurningar viðtalsrammans voru hannaðar með það í huga að 

svara fyrri rannsóknarspurningunni sem best og fá sem víðtækustu mynd af þeim væntingum 

sem eldri íbúar hafa til heilsueflandi samfélags. Við hönnun hans voru skoðaðar sambærilegar 

rannsóknir og fræðilegar greinar á viðhorfum og væntingum eldri íbúa til heilsutengdra 

málefna. Viðtalsramminn samanstendur af 6-12 opnum spurningum, eins og hvað skiptir þau 

máli til að geta viðhaldi heilsunni eða eflt hana og hvaða væntingar þátttakendur hafa til 

Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélags (sjá fylgiskjal 3).  

Í lokin mun stjórnandinn draga saman það helsta sem nefnt var í umræðunum til að fá 

staðfestan skilning frá rýnihópnum. Þátttakendur rýnihópsins verða síðan spurðir hvort þeir 

vilja koma einhverju öðru á framfæri. Mikilvægt er síðan að þakka þátttakendum rýnihópsins 

innilega fyrir þátttökuna. Í framhaldinu munu rannsakendur skrifa niður umræður 

rýnihópanna orðrétt, ásamt því að bæti við þeim upplýsingum sem aðstoðarrannsakandi skráir 

hjá sér út frá áhorfi (Sóley S. Bender, 2013). Tveir rannsakendur vinna saman að 

gagnagreiningu og gefa sér nægan tíma í hana en sú samþætting eykur trúverðugleika og innra 

réttmæti rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Gagnagreining hefst þegar samræður rýnihópsins hafa verið afritaðar. Rannsakendur 

munu báðir lesa yfir gögnin og gefa sér góðan tíma til þess. Þeir munu í sitt hvoru lagi greina 
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efnið með þemagreiningu og fara síðan yfir niðurstöðurnar í sameiningu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þemagreining er notuð þegar gögn eru greind eftir þeim 

orðasamböndum sem standa upp úr sem draga fram hugmyndir tengdar efninu (Flick, 2002), 

eins og væntingum eldri íbúa til heilsueflandi samfélags. Kostir þemagreiningar er meðal 

annars sveigjanleiki og hún gefur tækifæri til að setja fram sem flestar hugmyndir þátttakenda. 

Þema er eitthvað sem fangar athygli rannsakandans sem skiptir máli í tengslum við 

rannsóknarspurningu og táknar einhvers konar svörun eða merkingu innan gagnasafnsins 

(Braun og Clarke, 2006). Þau þemu sem standa upp úr og tengjast heilsueflingu verða valin til 

að leiðbeina rannsakendur við hönnun spurningalistans.  

Áður en seinna þrep rannsóknarinnar hefst þarf að sækja um leyfi og aðgang til 

Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 77/2000 um bannskrár hjá Þjóðskrá Íslands. Þar mun 

gagnaöflun fara fram með spurningalista. Spurningalistinn verður hannaður með það að 

markmiði að kanna óskir eldri íbúa Mosfellsbæjar til að efla eða viðhalda heilsu sinni. Með 

listanum munu fylgja ýtarlegar leiðbeiningar varðandi útfyllingu listans ásamt kynningu á 

rannsókninni. Einnig mun fylgja með honum auka umslag sem þátttakendur setja útfyllta 

spurningalistann í og senda til baka endurgjaldslaust. Þátttakendur þurfa að fara sjálfir með 

umslagið á næsta pósthús. Rannsakendur munu kaupa þjónustu sem sérhæfir sig í 

símakönnunum, svo hægt sé að hafa samband við alla þátttakendur símleiðis á innan við 

þremur vikum eftir að spurningalistinn hefur verið sendur til þeirra. Þá geta þátttakendur 

fengið svör við þeim spurningum sem hafa vaknað ásamt því að þeim verður boðið upp á að 

svara spurningalistanum símleiðis. Spurningalistinn mun t.d. innihalda fjölbreyttar 

fullyrðingar um heilsueflandi aðgerðir og gætu svarmöguleikar verið á raðkvarða, eins og 

hversu ánægðir einstaklingarnir eru með ákveðna þjónustu. Þegar spurningalistinn er 

fullgerður og búið er að fá samþykki fyrir rannsókninni frá Persónuvernd og gögn um 

þátttakendur frá Þjóðskrá Íslands (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 
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77/2000) verður hann sendur í bréfpósti á alla eldri íbúa með lögheimildi í Mosfellsbæ sem er 

samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) 949 einstaklingar. 

Spurningalistinn verður forprófaður á 5-7 eldri íbúum í Hafnarfirði sem er einnig orðið 

heilsueflandi samfélag. Haft verður samband við Félag eldri borgara í Hafnarfirði til að finna 

þátttakendur fyrir forprófunina, ásamt stað og stund fyrir hana. Rannsakendur munu hitta 

þátttakendur á þeim stað sem hentar þátttakendum. Rannsakendur munu færa þátttakendum 

kynningarbréf með spurningakönnuninni (sjá fylgiskjal 4), nákvæmar leiðbeiningar (sjá 

fylgiskjal 5) og spurningalistann (sjá fylgiskjal 6). Í framhaldinu munu rannsakendur beita 

áhorfi á meðan þátttakendur svara listanum til að sjá hvort þeir eigi í einhverjum erfiðleikum 

með að skilja leiðbeiningarnar, fylla hann út eða hvort einhver þurfi aðstoð. Þetta er gert til 

þess að koma í veg fyrir mæliskekkjur og galla (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) verður notað við 

tölfræðilega úrvinnslu á greiningu gagnanna úr spurningalistanum og verður miðað við að 

marktektarmörk séu p=≤0,05 eða 95% öryggismörk. Lýsandi tölfræði verður notuð til að 

greina gögnin og til að skoða dreifingu gagna verða breyturnar settar upp í tíðnitöflur og 

súlurit í tölvuforritinu Microsoft Office Excel. Tíðnitöflur verða notaðar til að sýna 

niðurstöður um fjölda og hlutföll. Notast verður við kí-kvaðratprófun sem er óstikað próf sem 

kannar tengsl á milli nafnbreyta og hvort þau séu marktæk. Þá er t.d hægt að mæla tengsl milli 

þess hvaða óskir einstaklingar hafa eftir búsetu og hvort munur sé þar á. Einnig verður notast 

við raðfylgnistuðul Spearmans til þess að mæla fylgni á milli tveggja raðbreyta til dæmis til 

að meta fylgni á milli ánægju og þjónustunnar sem samfélagið býður upp á. Þar sem 

spurningalistinn er ekki fullbúinn er erfitt að segja til um hvaða tölfræðilega þætti væri hægt 

að lýsa og því er möguleiki á því að hægt sé að nota aðhvarfsgreiningu. Með henni er hægt að 

sjá á skýran máta hvort tengsl séu á milli tveggja breyta (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Aðhvarfsgreiningu væri t.d. hægt að nota til að athuga hvort búseta eða aldur hefur áhrif á 
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upplifun svarenda af þjónustu samfélagsins sem hann býr í. 

Þegar spurningalisti er sendur á þýðisúrtakið eru líkur á brottfallsskekkju (e. 

nonresponse error), sem getur orðið til þegar hluti af þátttakendum ákveður að svara ekki 

könnuninni. Þessi skekkja getur orsakað það að niðurstöður víkja frá raunverulegum gildum. 

Því er mikilvægt að fá sem hæst svarhlutfall til að slík skekkja myndist ekki (Weisberg, 

2005). Hlutfall þátttöku og brottfalls getur haft bæði jákvæð eða neikvæð áhrif á réttmæti og 

áreiðanleika niðurstaðnanna. Innra rannsóknarréttmæti segir til um það hvort frumbreytan hafi 

verið undir áhrifum fylgibreytunnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) 

og þurfa rannsakendur því að hafa það í huga hvort aðstæður þátttakenda hafi haft áhrif á svör 

þeirra.  

Siðfræði rannsóknar 

Við gerð rannsóknar þarf að huga að siðferðislegum kröfum eins og gert er með 

aðferðafræðilegar. Í siðfræði heilbrigðisvísindasviðs er fjallað um fjórar grundvallarstoðir sem 

eru sjálfræðis-, skaðleysis-, velgjörðar- og réttlætisreglurnar. Þessar reglur eru hafðar til 

hliðsjónar við gerð rannsóknaráætlunarinnar. 

Hafa þarf samband við Þjóðskrá Íslands til að fá gögn um úrtakið samkvæmt lögum 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Persónuvernd verður einnig 

tilkynnt um fyrirhugaða rannsókn (Persónuvernd, 2006). Við gagnaöflun munu þátttakendur 

verða upplýstir um tilgang og markmið rannsóknarinnar. Í rýnihópnum munu þeir vera beðnir 

um að skrifa undir upplýst samþykki en í spurningakönnuninni jafngildir þátttaka upplýstu 

samþykki. Ef upp koma aðstæður í rýnihóp þar sem þátttakandi kemst í uppnám er honum 

boðið að hætta þátttöku og einnig verður boðið upp á sálfræðiviðtal í kjölfarið, eins og fram 

hefur komið. Í rannsókninni er sjálfræði þátttakenda gætt þar sem meginmarkmið 

rannsóknarinnar er að fá upplýsingar frá þeim um eigin væntingar og óskir til samfélagsins. 

Við val á þátttakendum fyrir rannsóknina var ákveðið að allir sem standast skilyrði fái boð um 
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þátttöku og því verður ekki gerður greinarmunur á milli einstaklinga. Með rýnihópnum verður 

fyllsta trúnaðar gætt þar sem upptökum og afrituðum gögnum verður eytt þegar niðurstöður 

rannsóknar verða tilkynntar. Það telst vera kostur að þýðið sé stórt og gögn ekki nafngreind 

því að þá er ekki hægt að rekja þau til þátttakenda. Höfundar álíta því að áhættan fyrir 

þátttakendur, bæði við gagnaöflun og í rannsókninni sjálfri, sé þar með í lágmarki og að 

ávinningurinn fyrir hópinn verði nægur til að réttlæta hana. Við teljum að niðurstöður 

rannsóknarinnar muni verða eldri íbúum Mosfellsbæjar til hagsbóta þar sem hægt verði að 

móta þjónustuna betur að þeirra væntingum og óskum.
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Kafli IV  

Niðurlag 

Eldri íbúum á Íslandi fer fjölgandi og mannfjöldaspár benda til þess að árið 2057 verði 

hlutfall þeirra sem eru 65 ára eða eldri orðið um 25% af þjóðinni. Það er því mikilvægt að 

huga að heilsu og heilsueflingu þessa hóps. Með Ottawa yfirlýsingunni og stefnu stjórnvalda á 

Íslandi um heilsueflandi samfélag er áhersla lögð á að umhverfið bjóði upp á fjölbreytt 

tækifæri til að efla eða viðhalda heilsu íbúanna. Valdefling er einn af lykilþáttum 

heilsueflingar og er mikilvægt að hún sé sýnileg í allri vinnu tengdri heilsueflandi samfélagi. 

Þannig fá flestir íbúar tækifæri til að taka þátt í að móta umhverfið í heilsueflandi tilgangi. 

Vanda þarf til verks þegar nota á valdeflandi vinnulag með íbúum og krefst skýrrar 

hugmyndafræðilegrar sýnar og skipulagningar. Niðurstöður ýmissa rannsókna benda til þess 

að eldri íbúar vilji vera sjálfstæðir og að hafa eitthvað um mál sín að segja. Eldri íbúar telja 

einnig mikilvægt að samfélagið bjóði upp á fjölbreytt tækifæri t.d. til hreyfingar og 

félagsstarfs og að umhverfið sé hannað þannig að það efli eða viðhaldi heilsu þeirra. Með 

þessu verkefni er lögð fram áætlun um það hvernig hægt sé að nota slíka nálgun með eldri 

íbúum Mosfellsbæjar. Það færir þeim vald til að segja sína skoðun og koma óskum sínum og 

væntingum á framfæri til þeirra sem sjá um að skipuleggja þjónustuna. Eldri íbúar 

Mosfellsbæjar fá þá einnig tækifæri til að móta umhverfi sitt.  

Rannsóknaráætlunin er undirbúningsvinna fyrir framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar 

um væntingar eldra fólks til heilsueflandi samfélags. Framkvæmdavinna rannsóknarinnar 

myndi hefjast með myndun tveggja rýnihópa, sem veita rannsakendum upplýsingar um 

hugmyndir og væntingar eldri íbúa Mosfellsbæjar til heilsueflandi aðferða. Spurningalisti 

verður hannaður út frá upplýsingum sem rannsakendur fá úr rýnihópaviðtölunum og hann 

síðan sendur í pósti til íbúa Mosfellsbæjar sem skráðir eru með lögheimili þar og eru 67 ára 
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eða eldri. Innan þriggja vikna frá því þátttakendur fá spurningalistann heim til sín verður 

hringt í þá þar sem eftirfylgni er mikilvæg til að auka þátttökuhlutfall rannsóknarinnar. 

Þátttakendum gefst þá tækifæri til að fá svör við spurningum sínum varðandi spurningalistann 

og einnig verður þeim einnig boðið að svara spurningalistanum símleiðis. Þessi valdeflandi 

aðferð er jafnframt styrkleiki rannsóknarinnar. Valdeflandi vinnulag er aðferð sem getur nýst 

öllum fagstéttum sem vilja nýta sér þá nálgun til að efla heilsu einstaklinga. Helstu 

takmarkanir rannsóknarinnar eru að spurningalistinn verður sendur í pósti til þátttakenda og 

þurfa þeir að endursenda hann sem getur reynst mörgum erfitt. Jafnframt er spurningalistinn 

hannaður af rannsakendum og er því ekki staðlaður né próffræðilega kannaður og getur það 

skert áreiðanleika hans.  

Með niðurstöðunum úr fyrirhugaðri rannsókn er hægt að veita sveitarfélaginu 

upplýsingar frá íbúunum sjálfum og geta þær því gefið mikilvægar vísbendingar sem hægt er 

að nýta við stefnumótun í málefnum eldri íbúa Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélag. 

Höfundar vonast til þess að fyrirhuguð rannsókn muni skila sér í úrræðum og þjónustu sem 

mætir þeirra þörfum, væntingum og óskum. Árangur heilsueflandi samfélags hefur ekki verið 

kannaður hér á landi og því eru engar mælanlegar upplýsingar til um áhrif heilsueflandi 

stefnu. Hægt er að draga þá ályktun að slík stefna hafi jákvæð áhrif á heilsu íbúanna, eins og 

Finnar hafa sýnt fram á þegar þeir tóku upp sambærilega stefnu í heilsueflandi tilgangi.  

Áhugi höfunda á málefnum eldri íbúa varð til þegar þeir sáu hversu mikið þessi 

aldurshópur er að stækka og að stefnumótun heilsueflandi samfélags fyrir þennan hóp hefur 

ekki verið birtur á vef Embætti landlæknis. Höfundar telja að það þurfi að gera frekari 

rannsóknir á málefnum tengdum eldri íbúum þar sem þeim fer fjölgandi. Hugmyndir höfunda 

að rannsóknum sem gætu fylgt í kjölfarið væri til dæmis að kanna með árangursmælingum 

aðgerðir í tengslum við heilsueflandi samfélag. Það væri einnig áhugavert að gera 

samanburðarrannsókn á heilsueflandi samfélögum og kanna þá þætti sem eldri íbúar þeirra 
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telja mikilvæga og áhugaverða til að kanna hvort munur sé milli þeirra þegar kemur að 

vellíðan og heilsufari og þá í hverju sá munur felst. Niðurstöður slíkrar rannsóknar væri gott 

verkfæri fyrir sveitarfélög til að bæta þjónustu eða aðra þætti sem koma best út til að auka 

ánægju og efla heilsu íbúanna.   
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Fylgiskjal 1. Kynningarbréf fyrir rýnihópa 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

“Heilsuefling og væntingar eldri íbúa.” 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á vegum (ekki vitað sem 

stendur).  

Markmið rannsóknarinnar er að fá upplýsingar frá eldri íbúum Mosfellsbæjar 

um hvernig úrræði þeir vilja og/eða þurfa í heilsueflandi tilgangi. Niðurstöðurnar verða 

nýttar til að hanna spurningalista sem lagður verður fyrir alla einstaklinga 67 ára eða 

eldri með lögheimili í Mosfellsbæ.  

Rannsóknin er eigindleg og fer fram í tveimur umræðuhópum sem 

samanstanda af um 5-7 einstaklingum. Með umræðunum verður einblínt á viðhorf og 

væntingar þátttakanda til Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélags. Hóparnir munu 

hitta tvo rannsakendur á annarri hæð á Bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar í Þverholti 2 í 

Mosfellsbæ (dagsetning og tímasetning). Áætlað er að umræðan taki að hámarki 

tvær klukkustundir. Þátttakendur geta hætt þátttöku hvenær sem er, án útskýringa 

eða nokkurra eftirmála. Engir þekktir áhættuþættir fylgja þátttöku í rýnihópnum en ef 

umræður koma róti á huga ykkar má leita til sálfræðings í síma xxx-xxxx ykkur að 

kostnaðarlausu.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem þátttakendur veita. 

Upplýsingar verða meðhöndlaðar í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Umræður verða hljóðritaðar, ritaðar upp og varðveittar á 

öruggum stað meðan á rannsókn stendur. Gögnum verður eytt að lokinni rannsókn, 

eigi síðar en  XX.XX.XXXX. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Hafir þú spurningar eða vilt koma einhverju á framfæri er þér velkomið að hafa 

samband. Innan viku mun annaðhvort rannsakandi eða aðili í Öldrunarráði hafa 

samband við þig til að fastsetja stað og stund fyrir umræður. 

 

Virðingarfyllst 

(Nöfn, titill, símanúmer og netfang ábyrgðamanns og rannsakenda) 

 

 



 
 

44 

Fylgiskjal 2. Samþykkisyfirlýsing 

Upplýst samþykki rýnihóps 

Ég undirrituð/undirritaður hef fengið og lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni:  

Heilsueflandi samfélag: væntingar og óskir eldri íbúa 

Þátttaka felur í sér umræður um viðhorf og væntingar mínar til Mosfellsbæjar sem 

heilsueflandi samfélag. Umræðurnar verða hljóðritaðar, afritaðar orðrétt og upptökum og 

gögnum eytt að rannsókn lokinni. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og 

þess vandlega gætt að ekki verði unnt að rekja þær til einstaklinga.  

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er (fullt nafn og titill)  

 

Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfi. Mér er ljóst að 

ég get hætt þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er án útskýringa eða nokkurra 

eftirmála. 

 

__________________                                                        ______________________ 

Undirskrift þátttakenda      Staður og dagsetning 

Við undirritaðar staðfestum hér með að við höfum upplýst ofangreindan þátttakanda um 

tilgang og eðli rannsóknarinnar: Heilsuefling og væntingar og óskir eldri íbúa  í samræmi við 

lög og reglur um Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

 

________________________________  

Undirskrift rannsakanda 

________________________________  

Undirskrift rannsakanda 

Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti. Þátttakandi heldur eftir öðru eintakinu en hitt er 

varðveitt af ábyrgðarmanni rannsóknar. 
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Fylgiskjal 3. Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi 

Spurningar fyrir umræður í rýnihóp 

1. Til að byrja með langar okkur að heyra hvað þið vitið um heilsueflandi  

  samfélag. Getur þið sagt mér hvað þið vitið eða haldið að heilsueflandi  

  samfélag sé eða feli í sér? 

2. Hvað skiptir ykkur máli til að geta viðhaldið heilsunni eða eflt hana? 

3. Hvaða væntingar hafið þið til Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélag? 

 a. Hverju búist þið við þegar samfélag er heilsueflandi? 

 b. Á það að færa ykkur eitthvað? 

4. Hvað myndið þið vilja sjá að Mosfellsbær gerði til að þið getið eflt heilsu  

  ykkar á auðveldari hátt? 

5. Er eitthvað sem þið teljið að hægt sé að gera betur eða bæta? 
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Fylgiskjal 4. Kynningarbréf með spurningakönnun 

Upplýsingar vegna rannsóknar 

Ágæti viðtakandi  

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á hverjar óskir eldri íbúa 

(67 ára eða eldri) í Mosfellsbæ eru til heilsueflandi aðgerða. Um er að ræða 

megindlega rannsókn sem felst eingöngu í fyrirlögn spurningalista sem gæti tekið um 

10-15 mínútur. Engir þekktir áhættuþættir eru með þátttöku í könnuninni og er hægt 

að hætta við hvenær sem er. Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar 

sem þátttakendur veita. Upplýsingar verða meðhöndlaðar í samræmi við lög nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Gögnin eru ekki 

nafngreind og því ekki hægt að rekja þau til þátttakenda. Gögnum verður eytt að 

lokinni rannsókn, eigi síðar en  XX.XX.XXXX. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar. 

Svar þitt skiptir máli:  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna óskir eldri íbúa Mosfellsbæjar til að 

viðhalda og/eða efla heilsu sína. Niðurstöðurnar gefa mikilvægar vísbendingar sem 

hægt er að nýta við stefnumótun í málefnum eldri íbúa í Mosfellsbæ sem 

heilsueflandi samfélag. Þannig er betur hægt að móta þjónustu og umhverfi að ykkar 

þörfum.  

 

Með því að svara spurningalistanum sem fylgir með þessu bréfi hefur þú samþykkt 

að taka þátt í rannsókninni. Meðfylgjandi er leiðbeiningarblað um það hvernig eigi að 

fylla spurningalistann út og endursenda hann til rannsakenda.  

Rannsakendur munu hafa samband símleiðis eftir þrjár vikur frá póstsendingu þessa 

bréfs. Þá getur þú fengið svör við þeim spurningum sem hafa vaknað ásamt því að 

boðið verður upp á að svara spurningalistanum símleiðis.  

Síðasti skiladagur er: XX.XX.XXXX 

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og verður ekki hægt að rekja þau til 

einstaklinga.  

Með fyrirfram þökk, 

 

XXXXXXXXX 
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Fylgiskjal 5. Leiðbeiningar spurningalista (drög) 

Leiðbeiningar (drög) 

 

Svona gengur rannsóknin fyrir sig 

Spurningunum er beint til þess sem spurningakönnunin er stíluð á. Ef hann er ekki fær um að 

fylla út í spurningalistann má hann fá aðstoð aðila sem þekkir vel til kringumstæða tiltekins 

einstaklings eða fá aðstoð frá rannsakendum símleiðis þegar þeir hringja. 

• Mikilvægt er að öll svör eigi við einstaklinginn sem spurningakönnunin er  

  stíluð á 

• Lestu spurningarnar og alla svarmöguleikana áður en svarað er  

• Einungis á að setja x í einn valmöguleika nema annað sé tekið skýrt fram. 

• Ef þú vilt breyta svarinu fylltu þá út í reitinn og merktu X í nýjan. 

• Meðfylgjandi er umslag sem er merkt viðtakanda (rannsakenda).   

  Spurningalistinn er fylltur út og settur í meðfylgjandi umslag og farið með á 

  næsta pósthús án endurgjalds.  

• Rannsakendur munu hafa samband símleiðis á næstu þremur vikum frá  

  póstsendingu þessa skjals. Þar hefur þú tækifæri til að spyrja þeirra spurninga 

  sem hafa vaknað ásamt því að þú getur fengið rannsakandann til að fylla út í 

  spurningalistann fyrir þig. 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi eða varðandi spurningakönnunina hafðu 

þá samband við rannsakendur  

(Nöfn, titill, símanúmer og netfang ábyrgðamanns og rannsakenda) 
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Fylgiskjal 6. Drög að spurningalista 

Spurningalisti (drög) 

  

Bakgrunnsupplýsingar 

1. Kyn: 

 Kona 

 Karl 

 

2. Aldur: 

  Ég er fædd/ur 19_______ 

 

3. Búseta: 

 Eigin búseta 

 Leiguhúsnæði 

 Þjónustuíbúð 

 Öldrunarheimili 

 Annað 

 

4. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Einhleyp/ur – aldrei verið í hjónabandi eða sambúð 

 Í sambúð 

 Í hjónabandi/staðfestri sambúð 

 Fráskilin/nn 

 Ekkill/ekkja 

 

 

5. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með framboðið á hreyfingu sem 

sveitarfélagið býður upp á? 

 Mjög ánægð/ur 

 Frekar ánægð/ur 

 Hvorki ánægð/ur eða óánægð/ur 

 Frekar óánægð/ur 

 Mjög óánægð/ur 
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6. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með aðgengi að hreyfingu og útivist 

í sveitarfélaginu? 

 Mjög ánægð/ur 

 Frekar ánægð/ur 

 Hvorki ánægð/ur eða óánægð/ur 

 Frekar óánægð/ur 

 Mjög óánægð/ur 

 

7. Hvaða heilsueflandi aðgerðir telur þú mikilvæga að samfélagið bjóði upp 

á til að efla heilsu þína? (merktu x fyrir framan alla þá reiti sem við á) 

 

 Heilsueflandi aðgerðir  Heilsueflandi aðgerðir 

 Púttvöllur við Eirhamra  Golfkennsla 

 Bjóða upp á leikfimi og sund og 

yfir sumartímann golfkennslu 

 Aukið hópastarf yfir sumartímann 

til hreyfingar 

 Bjóða upp á hópastarf í 

hreyfingu allt árið um kring 

 Bæta við bekkjum á göngustíga 

bæjarins 

 Hafa aðgengi að göngubraut 

innanhúss 

 Aðgreina hjóla- og göngustíga 

 Sanda/salta göngustíga á 

veturna í hálku 

 Bjóða upp á íþróttastyrk 

 Gönguhópar á mismunandi 

getustigi 

 Yfirbyggðan púttvöll 

 Gönguskíðabraut á veturna 

(mögulega á golfvellinum) 

 Bjóða upp á leikfimi fyrir eldri 

íbúa í íþróttahúsinu eða á 

líkamsræktarstöðvum 

 Eldri íbúar taki þátt í útiveru á 

leikskólum 

 Bjóða upp á leikfimi oftar í viku 

 Bjóða upp á dans/kennslu  Reiðnámskeið 

 Annað:  Annað: 

 Annað:   Annað:  

    

 

 

8. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með það félagsstarf sem boðið er 

upp á í sveitarfélaginu? 

 Mjög ánægð/ur 

 Frekar ánægð/ur 

 Hvorki ánægð/ur eða óánægð/ur 

 Frekar óánægð/ur 

 Mjög óánægð/ur
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Fylgiskjal 7. Tilkynning til Persónuverndar 

Umsókn um heimild til vinnslu persónuupplýsinga 

sbr. 4. gr. reglna nr. 712/2008 um tilkynningarskylda og leyfisskylda  

vinnslu persónuupplýsinga 

Ábyrgðaraðili 

Ábyrgðaraðili  

Sá sem ber ábyrgð á verkefninu, sbr. 4. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000. Ef fleiri en einn vinna verkefnið 

saman skal hér skrá upplýsingar um þann einstakling sem kemur fram fyrir þeirra hönd gagnvart 

Persónuvernd. 

Nafn: 
 

Heimilisfang/póstfang: 
 

Staða (ef ábyrgðaraðili er einstaklingur) / Tengiliður (ef ábyrgðaraðili er fyrirtæki/stofnun): 
 

Póstnr. og sveitarfélag: 
 

Vinnusími/farsími/netfang: 
 

Samstarfsaðilar ábyrgðaraðila, t.d. meðrannsakendur (ef það á við) 

Nafn og staða/tengiliður: 
 

Nafn og staða/tengiliður: 
 

Nafn og staða/tengiliður: 
 

Vinnsluaðili (ef það á við) 

Sá sem, með skriflegum vinnslusamningi, hefur verið falin vinnsla persónuupplýsinga, sbr. 5. tl. 2. gr. l. 

77/2000. 

Nafn: 
 

Heimilisfang/póstfang: 
 

Staða (ef vinnsluaðili er einstaklingur) / Tengiliður (ef vinnsluaðili er fyrirtæki/stofnun): 
 

Póstnr. og sveitarfélag: 
 

Vinnusími / farsími / netfang: 
 

Lýsing á verkefni 
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Heiti rannsóknar/verkefnis 

Heilsueflandi samfélag og væntingar og óskir eldri íbúa 

Tilgangur vinnslunnar 

Tilgangurinn: er að fá frá eldri íbúum Mosfellsbæjar upplýsingar um það hvernig þjónustu eða úrræði þeir vilja og/eða þurfa 
í heilsueflandi tilgangi. Með það að markmiði að auka skilning á væntingum og óskum eldri íbúa til að efla eða viðhalda heilsu 
sinni. Niðurstöður rannsóknarinnar veita upplýsingar frá íbúunum sjálfum og geta því gefið mikilvægar vísbendingar sem 
hægt er að nýta við stefnumótun í málefnum eldri íbúa Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélag. Þannig er hægt að móta 
þjónustuna og umhverfið betur að þeirra þörfum. 
 

Stutt lýsing á því hvernig staðið verður að verkefninu / gerð rannsóknarinnar (rannsóknaráætlun) 

Rannsóknin verður unnin í tveimur þrepum þar sem fyrst verður notast við rýnihópa. Niðurstöður rýnihópanna verða síðan 
nýttar til að hanna spurningalista fyrir seinna þrep rannsóknarinnar.  
 

Lýsing á því hvernig hinir skráðu (í rannsóknum rannsóknarþýðið) verða valdir/fundnir, fjölda 

þeirra og hvort samþykkis verði leitað eða fræðsla veitt 

Lýsið fyrirhuguðum aðferðum við val á þátttakendum, hversu margir þeir verði og hvort og þá hvernig 

ábyrgðaraðili hyggist setja sig í samband við þá. Sé ætlunin að afla upplýsinga frá öðrum en hinum 

skráðu þarf að koma fram hvort fyrirhugað sé að leita samþykkis þeirra eða fræða þá um vinnsluna. Ef 

ekki verður aflað samþykkis eða hinir skráðu fræddir um vinnsluna skal færa hér rök fyrir því. 

Þátttakendur í rýnihóp: notast verður við tilgangsúrtak og snjóboltaúrtak þegar viðmælendur verða valdir fyrir rýnihópana. 
En alls verða fengnir um 10-14 einstaklingar fyrir þátttöku í þeim. Þessir einstaklingar voru valdir þar sem þeir hafa þekkingu 
og reynslu af málefninu og geta aðstoðað rannsakendur að fá dýpri sýn á viðfangsefnið og til að skilja betur þarfir hópsins. 
Einstaklingarnir sem taka þátt í rýnihópum er boðið að fá sent til sín kynningarbréf þar sem tilgangi og markmið 
rannsóknarinnar eru gerð skil, ásamt því munu rannsakendur kynna verkefnið áður en umræður fara af stað í rýnihópunum. 
Einnig þurfa viðmælendur að skrifa undir upplýst samþykki áður en umræður hefjast. 
Þátttakendur í spurningakönnun: notast verður við þýðisúrtak þar sem allir einstaklingar 67 ára og eldri með lögheimili í 
Mosfellsbæ fá senda til sín spurningakönnun. Þátttaka í spurningakönnuninni jafngildir upplýstu samþykki og kemur það 
fram í kynningabréfi sem fylgir með. 
 

Hvenær verkefni hefst og hvenær því lýkur (í rannsóknum rannsóknartímabil) 

 
 

Úrvinnsla gagna 

Skrárhaldari 

Hjá hvaða skrárhaldara er fyrirhugað að biðja um aðgang að gögnum? 

 
 

Hvaða gögnum er fyrirhugað að fá aðgang að? 

Nákvæm tilgreining á því hvaða gögnum, sem innihalda persónuupplýsingar, óskað er eftir aðgangi að 

hjá framangreindum skrárhaldara. 

Á ekki við 

Hvaða persónuupplýsingar er fyrirhugað að skrá? 
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Nákvæm tilgreining á því hvaða persónuupplýsingar sé óskað eftir að skrá upp úr framangreindum 

gögnum, einkum tilgreining á þeim breytum sem fyrirhugað er að notast verði við. 

Á ekki við 

Samkeyrsla 

Ef fyrirhugað er að samkeyra skrár með persónuupplýsingum við aðrar skrár skal tilgreina hér hvaða 

skrár sé óskað eftir að samkeyra og þá hvaða upplýsingar í þeim skrám. Tilgreinið einnig hvort 

fyrirhugað sé að samkeyrslan fari fram undir kennitölum eða öðrum auðkennum og þá hverjum. Sé 

ætlunin að aftengja gögn persónuauðkennum að samkeyrslu lokinni skal það einnig koma fram hér. 

Á ekki við 

Hvernig er fyrirhugað að auðkenna persónuupplýsingar? 

Tilgreinið hvernig fyrirhugað sé að auðkenna persónuupplýsingar, annars vegar meðan á vinnslu stendur 

og hins vegar við endanlega birtingu, s.s. með rannsóknarnúmerum eða hvort óskað sé eftir að notast 

verði við persónuauðkenni (t.d. nöfn, kennitölur, heimilisföng o.þ.h.), ásamt rökstuðningi fyrir því hvers 

vegna slíkt sé talið nauðsynlegt. Ef óskað er eftir að upplýsingar verði skráðar eftir dulkóðuðum 

kennitölum, (í rannsóknum rannsóknarnúmerum) þarf að koma fram hvort, hvar og hvernig sé fyrirhugað 

að varðveita greiningarlykil. 

Viðmælendur í rýnihópi: fá auðkenni  
Þátttakendur í spurningakönnun: spurningalistinn verður ekki nafngreindur og því ekki hægt að rekja þá til þátttakenda 
 

Öryggi persónuupplýsinga 

Hvernig er fyrirhugað að tryggja öryggi persónuupplýsinga, sbr. reglur 299/2001, þar sem m.a. er mælt 

fyrir um að ábyrgðaraðili skuli gera áhættumat og skjalfesta lýsingu á öryggisráðstöfunum? 

 
 

Varðveisla og eyðing persónuupplýsinga 

Hvar og hvernig er fyrirhugað að varðveita þau gögn sem unnið verður með og hve lengi? Hvenær er 

ætlunin að eyða persónugreinanlegum gögnum, þ.m.t. greiningarlykli? 

Gögnum úr umræðum rýnihóps verður eytt þegar búið er að gera spurningakönnunina.  

Hlutverk vinnsluaðila 

Verði samið við vinnsluaðila skal lýsa því hér í hverju aðkoma hans er fólgin, svo sem hvort fyrirhugað 

sé að fela honum að samkeyra skrár. 
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Flutningur gagna úr landi 

Ef fyrirhugað er að flytja persónuupplýsingar úr landi skal tilgreina hvaða upplýsingar sé ætlunin að 

flytja, í hvaða tilgangi, til hvaða lands, með hvaða hætti og hver verði viðtakandi þeirra. Tilgreinið þá 

einnig hvort gerður verði samningur við viðtakanda um meðferð persónuupplýsinga eða hvort, eftir 

atvikum, byggt verði á bindandi fyrirtækjareglum (e. Binding Corporate Rules), eða hvort viðtakandi í 

Bandaríkjunum er á lista yfir þau fyrirtæki sem hafa undirgengist samkomulag Bandaríkjanna og 

Evrópusambandsins um friðhelgisskjöld (e. Privacy Shield). Sjá nánar: Directive 95/46/EC of the 

European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU U.S. 

Privacy Shield. 

 
 

 

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókninni, eftir því sem við á:  

a) Yfirlýsing skrárhaldara sem óskað er aðgangs að gögnum hjá, hafi hann tekið ákvörðun um að veita 

rannsakanda aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum úr skrám sínum í þágu 

verkefnis/rannsóknar. Sé um vísindarannsókn að ræða þarf sú yfirlýsing að uppfylla þau skilyrði 

sem sett eru í „Leiðbeiningum til skrárhaldara vegna afhendingar persónuupplýsinga í þágu 

vísindarannsóknar og yfirlýsing þess efnis“. Þær leiðbeiningar eru birtar á svæðinu „Algengar 

spurningar og svör“ á heimasíðu Persónuverndar (personuvernd.is) undir heitinu „Rannsóknir, 

kannanir og verkefni“. 

b) Vinnslusamningur, hafi vinnsluaðila verið falin vinnsla persónuupplýsinga með skriflegum 

samningi sbr. 2. mgr. 13. gr. laga nr. 77/2000. 

Undirritun ábyrgðaraðila: 

___________________________________ 

Dags.: ________________________ 

Hægt er að senda umsóknina með tölvupósti á netfangið postur@personuvernd.is en vakin er athygli á 

því að Persónuvernd verður einnig að berast undirritað eintak umsóknarinnar með bréfpósti á skrifstofu 

stofnunarinnar, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík.  

 

 

 

 


