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Útdráttur 

Með sí stækkandi hóp aldraðra í samfélaginu þarf að hugsa vel að vellíðan og betri 

lífsgæðum á okkar efri árum. Margt tekur breytingum eftir 67 ára aldurinn og þarfir eldri 

borgara og væntingar eru að einhverju leyti breyttar frá því sem áður var. Eldri borgarar taka 

virkari þátt, hafa mun betri heilsu en áður og geta því verið mikilvægir samfélagsþegnar mun 

lengur og vilja vera það. Húsnæði og umhverfi skiptir okkur öll miklu máli og ekki síst þá 

sem eru komnir á efri ár. Húsnæðið getur haft áhrif á líkamlega og ekki síður andlega heilsu. 

Markmið ritgerðarinnar er að finna og skoða eftir hvaða hugmyndafræði hefur verið 

unnið í gegnum árin við hönnun húsnæðis fyrir eldri borgara og hvort að það sé yfir höfuð 

einhver fræði? Grennslast fyrir um hvort að það sé hægt að innleiða sömu hugmyndafræði 

inní mismunandi byggingar frá mismunandi tímum og hvort að þær eigi eitthvað 

sameiginlegt sem og kosti og galla. 

Lykilhugtök: húsakostur, farsæl öldrun og hugmyndafræði eden. 
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Inngangur  

 

„Þú skalt standa upp fyrir hinum gráhærða og heiðra gamalmennið“1 

 

Allir vilja verða þeirrar gæfu aðnjótandi að eldast en enginn vill verða gamall. En það sem 

við flest eigum sameiginlegt, er að verða eldri borgarar. Eldri borgarar þessa lands eiga rétt 

á gæðalífi eins og við hin og einsemd eða andleg vanlíðan á ekki að vera sjálfsagður 

fylgifiskur þess að eldast. Flestir telja góða heilsu með því eftirsóknarverðara sem lífið 

hefur upp á að bjóða. Sífellt fleiri eldri borgarar búa við góða heilsu og mikinn lífskraft og 

með þeim fjölmörgu fyrirbyggjandi aðgerðum stækkar sá hópur stöðugt. Við lok 

ævistarfsins missum við eitt af mikilvægustu hlutverkum okkar, hlutverk sem hefur án efa 

verið stór hluti sjálfsmyndar okkar. Innkoma dregst saman hjá flestum og mörg tengsl 

rofna. Ýmislegt bendir til að svo þurfi ekki að vera. Eldri borgarar eru heilsuhraustari en 

áður og geta án efa tekist á við verkefni sem koma samfélaginu til góða.2  

Allar spár ganga út frá því að töluverðar breytingar séu framundan á samsetningu 

mannfjöldans. Þjóðir eru að eldast og hlutfall eldri borgara af heildarmannfjölda þjóða er 

stöðugt að aukast. Með eldri borgurum er átt við fólk 65 ára og eldri. Samkvæmt 

mannfjöldaspá Hagstofu Íslands frá 2017-2066 þá munu fleiri fæðast en deyja á hverju ári. 

Samkvæmt spánni verða 20% heildarmannfjölda eldri en 65 ára árið 2039 og fjórðungur 

íbúa frá 2057. Talið er að frá árinu 2047 verði þeir sem eru eldri en 65 ára í fyrsta sinn í 

sögunni, fjölmennari en þeir sem eru yngri en tvítugir.3 

Hér er því að verða til töluvert stór hópur fólks sem þarf að þjónusta á annan hátt 

heldur en áður var gert. Það þarf einnig að valdefla þennan hóp fólks til að draga úr 

þjónustuþörf þeirra sem annars gæti orðið mjög kostnaðarsöm fyrir sveitarfélög. Huga þarf 

því að hvaða form húsnæðis fellur best að þörfum 65 ára og eldri. Það mætti spyrja; er 

húsakostur fyrir þennan aldurshóp eins og við þekkjum hann barn síns tíma? Hefur hönnun 

húsnæðis fyrir eldri borgara lotið einhverjum fræðum eða er hönnunin handahófskennd?  

Höfundur þessara ritgerðar hefur allt frá barnsaldri haft áhuga á lífi og starfi eldri 

borgara. Rekja má áhuga höfundar á málefninu til æsku hans þegar hann heimsótti 

                                                
1 „Elli og hjúkrunarheimilið Grund,“ Eining 5. árgangur, 10. tbl (október 1947) bls. 3. 
2 Guðrún Guðmundsdóttir, „Andleg vanlíðan á ekki að vera fylgifiskur ellinnar.“ Embætti landlæknis, 19. 
mars 2007, sótt 3. nóvember á https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item14730/Andleg-
vanlidan-a-ekki-ad-vera-fylgifiskur-ellinnar#main. 
3 „Íbúar verða 452 þúsund árið 2066,“ Hagstofa, 30. október 2017, sótt 13. nóvember á 
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldaspa-20172066/.  
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reglulega íbúa elliheimilis með ömmu sinni. Honum fannst fátt skemmtilegra en að una sér 

í föndri með heimilismönnum. Þá á höfundur mjög hressa og heilsuhrausta ömmu og afa 

sem komin eru yfir 67 ára múrinn og áhugavert að fylgjast með lífsmynstri þeirra og 

þörfum. Í ljósi þessa þykir höfundi því áhugavert að skoða hvernig arkitektúr hefur aðlagað 

sig að þörfum þeirra og hvort og þá hvernig hugmyndafræðin frá fyrsta hjúkrunarheimili til 

dagsins í dag hefur breyst. Í því sambandi mun höfundur greina uppbyggingu fyrsta 

hjúkrunarheimilisins sem skilgreint var í fyrsta deiliskipulagi Reykjavíkur og nýjum 

úrræðum fyrir eldri borgara. Það felst í því að litið verður á hvaða hlutverki þau gegna, 

uppbygging og starfsemi þeirra greind og sett í sögulegt samhengi. 
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1.  Hugmyndin um öldrun  

Líffræðilegir þættir öldrunar er líkast til mjög svipaðir í öllum menningarheimum. 

Sálmeðferðafræðingarnir Chris Beckett og Hilary Taylor benda hins vegar á, í bók sinni 

Human Growth and Development, að það hvernig við lítum á öldrun og viðhorf okkar til 

hennar getur verið mjög ólíkt milli ólíkra menningarsamfélaga.4 Velta má fyrir sér hvenær 

við verðum öldruð? Er aldur tala, árafjöldi á lífi, líkamleg geta eða andlegt ástand? Er það 

hvernig samfélagið lítur á mig eða er það hvernig ég lít á mig? 

Sigurveig H. Sigurðardóttir lektor í félagsfræði við Háskóla Íslands, segir að öldrun 

sé hægt að lýsa sem ákveðnu ferli sem mótast af lifnarháttum fólks. Það hefst í raun við 

fæðingu og endar ekki fyrr en einstaklingur deyr.5 Í bókinni Ageing in Society eftir John 

Bond segir félagsfræðingurinn, sem rannsakað hefur félagstengsl og áhrif umhverfis á 

heilsu fólks, að ferlið sjálft tengist líffræði, umhverfi og þroskaferli hvers og eins og erfitt 

sé því að setja nákvæmlega fingur á það hvenær einstaklingar teljast aldraðir.6 Viðhorf í 

garð öldrunar og aldraða hefur breyst mikið að sögn Sigruveigar H. Sigurðardóttur vegna 

þess að fólk er upplýstara en áður og nú sé farið að horfa til fleiri þátta en aldurs.7 

 Farsæl öldrun er hugtak sem mikið hefur verið fjallað um hérlendis og erlendis og 

má „rekja til þeirrar sýnar að ekki beri eingöngu að bæta árum við lífið, heldur einnig að 

bæta lífi í árin“8. Ástæða þess að hugtakið hefur fengið aukna athygli síðustu áratugi má 

rekja til þess að aldraðir eigi í dag betri og lengri lífslíkur en áður, eru mun heilsuhraustari- 

og almennt betur menntaðir en fyrri kynslóðir. Þessi þróun leiðir til þess að þeim þyrstir í 

heilsutengdar upplýsingar til að mynda um hvernig hægt er að eldast farsælega og 

fræðimenn koma til móts við þá með rannsóknum sínum á hugtakinu.9 

 Höfundur mun í næsta kafla skoða hvaða kenningar hafa verið settar fram um 

farsæla öldrun, hvað rannsóknir á hugtakinu hafa leitt í ljós og hvað aldraðir telji að 

einkenni farsæla öldrun. 

 

 

                                                
4 Chris Beckett og Hilary Taylor, Human Growth and Development (London: 2. útgáfa  2010). 
5 Sigrún Júlíusdóttir og Halldór S. Guðmundsson, Heilbrigði og heildarsýn (Reykjavík: 1. útgáfa 2006) bls. 
259-269. 
6 John Bond, Sheila Peace, Freya Dittmann-Kohli og Gerben Westerhof, Ageing in Society (London: 3. 
útgáfa 2007). 
7 Sigrún Júlíusdóttir og Halldór S. Guðmundsson, Heilbrigði og heildarsýn, bls. 259-269. 
8 Elizabeth A Phelan og Eric B. Larson, „Successful Aging,“ Ameican Geriatrics Society 7. árg, 50. tbl. (júlí 
2002) bls. 1-3, sótt 3. desember á http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1532-5415.2002.50324.x/epdf. 
9 Elizabeth A Phelan og Eric B. Larson, „Successful Aging,“ Ameican Geriatrics Society 7. árg, 50. tbl. (júlí 
2002) bls. 1-3, sótt 3. desember á http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1532-5415.2002.50324.x/epdf. 
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1.1 Farsæl öldrun  

„Að vera í dúndurstemmningu þar til yfir lýkur“10 

 

Hugtakið farsæl öldrun var fyrst sett fram af öldrunarfræðingnum og próferssornum 

Havighurst árið 1961. Samkvæmt kenningu hans er mikilvægt að greina hvaða aðstæður 

hjá einstaklingnum sjálfum og í hinu félagslega umhverfi, eru vænlegastar til að stuðla að 

hámarkshamingju og gleði fólks á efri árum og hjálpa því að njóta lífsins á þessu 

æviskeiði.11 Margar kenningar hafa verið settar fram síðan um farsæla öldrun en þær tvær 

sem voru ráðandi á seinni hluta síðustu aldar voru hlédrægnikenningin (e. The 

disengagement theory og) og virknikenningin (e. The activity theory).12    

Hlédrægnikenningin gengur út á að eldra fólk dragi sé í hlé og félagsleg samskipti 

minnki. Þegar eldri borgarar setjast í helgan stein fækkar hefðbundnum hlutverkum sem 

einstaklingurinn sinnir og samfélags ábyrgð minnkar. Vinir eldri borgara deyja eða flytja 

burt, vinnufélagar eru ekki lengur til staðar og börn þeirra eiga sínar eigin fjölskyldur. Eldri 

borgarar laga sig að þessum breytingum með því að draga sig í hlé og lifa áhyggjulausu lífi 

fjarri hringiðu hins almenna lífs.13 

Í síðari kenningunni, virkni kenningunni, sem kom í kjölfar 

hlédrægniskenningarinnar er gengið út frá því að „eldra fólk þurfi og vilji finna ný 

viðfangsefni og nýja vini til að koma í stað þeirra sem hurfu á braut. Lífsfyllingin felst í því 

að vera virkur og viðhalda jákvæðri sjálfsmynd. Takist það ekki finni eldra fólk til 

vanlíðunnar.“14 Þegar litið er til yngri rannsókna um farsæla öldrun vekja rannsóknir Row 

og Kahn athygli en þeir hafa sett fram líkan eftir niðurstöðum sinna eigin rannsókna og 

annarra til að skýra hvað átt sé við með farsælli öldrun. Rowe og Kahn töldu að farsæl 

öldrun væri margþætt hugtak en að þrír þættir, sem hafa áhrif á hvern annan skipta 

                                                
10 Framtíðarþing um farsæla öldrun (Reykjavík: velferðarráðuneytið 2013) bls. 11, sótt 12. desember á  
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Framtidarthing-um-farsaela-
oldrun_Lokaskyrsla_2013.pdf. 
11 Robert J. Havighurst, „Successful aging,“ The Gerontologist, 1. árg, 1. tlb (1961) bls. 8-13. 
12 Ingibjörg H. Harðardóttir, „Líður á þennan dýrðar dag“ farsæl öldrun vangaveltur um hvernig aukin 
þekking getur haf áhrif og bætt þjónustu við aldraða, (Reykjvaík: Háskóli Íslands 2015) bls. 3, sótt 10. 
desember á http://netla.hi.is/serrit/2015/hlutverk_og_menntun_throskathjalfa/003.pdf. 
13 Ingibjörg H. Harðardóttir, „Líður á þennan dýrðar dag“ farsæl öldrun vangaveltur um hvernig aukin 
þekking getur haf áhrif og bætt þjónustu við aldraða, bls. 3. 
14 Johannes J. F. Schroots, „Theoretical Developments in the Psychology of aging,“ The Gerontologist, 36. 
árg, 6. tlb (1996) bls. 742-748. 
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meginmáli til þess að hægt væri að eldast farsællega. Þættirnir sem skipta meginmáli eru 

eins og má sjá á mynd 1:15 

 

Mynd 1. Þættir sem skipta meginmáli varðandi  

farsæla öldrun. 

 
Ekki eru þó allir sammála um líkan Rowe og Kahn og hefur það verið gagnrýnt töluvert. 

Gagnrýnin hefur meðal annars snúið að því að samkvæmt líkaninu eiga þeir sem fæðast 

með einhverskonar fötlun eiga ekki kosti á að eldast farsællega. Að sama skapi hafa 

höfundar þeirra kenninga sem settar hafa verið fram um farsæla öldrun, verið gagnrýndir 

fyrir að leita ekki álits hjá öldruðum í meira mæli en raun ber vitni.16  

 

1.2 Hvað er farsæl öldrun í hugum aldraðra? 

Ritrýnd fræðigrein sem birtist í tímariti hjúkrunarfræðinga eftir Guðrúnu Elínu 

Benónýsdóttur, Sólveigu Ásu Árnadóttur og Sigríði Halldórsdóttur fjallaði um reynslu 

aldraðra af heilbrigði og hvað viðheldur og eflir heilsu á efri árum. Þátttakendur voru 

fengnir til að deila reynslu sinni og var ein niðurstaðan sú að meðvitund þeirra um 

mikilvægi heilsunnar hefði aukist með aldrinum og að þeir tækju ábyrgð á eigin heilsu. 

Þátttakendum var mikilvægt að vera jákvæðir og bjartsýnir á lífið og tilveruna.17 

Samfélagsvirkni og félagsskapur var nefnt sem mikilvægur þáttur til að viðhalda og efla 

heilsu.  

                                                
15 Rowe og Kahn, „Successful aging,“ The Gerontologist, 37. árg, 4. tlb (1997) bls. 433-440. 
16 Ann Bowling og Steve Iliffe, Which model of successful ageing should be used? Baseline findings from a 
British longitudinal survey of ageing, (London: 2006) bls. 607–614, sótt 12. desember á 
https://academic.oup.com/ageing/article/35/6/607/14846. 
17 Guðrún Elín Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður Halldórsdóttir, „Reynsla aldraðra, sem 
búsettir eru á eigin heimili, af heilbrigði og af því hvað viðheldur og eflir heilsu á efri árum,“ Tímarit 
hjúkrunarfræðinga, 85. árg, 1. tlb (2009) bls. 48-53. 
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Þá þótti þátttakendum nauðsynlegt að „hafa eitthvað fyrir stafni“18 hafa tilgang og 

vera með hlutverk í lífinu. Þátttakendur lögðu áherslu á að viðhalda andlegri og líkamlegri 

færni og heilsu. Það væri forsenda þess að geta séð um sig sjálfir. Þeir fóru sínar eigin 

leiðir í að finna ráð til að virkja hugann og minnið en í því fólst að viðhalda þeirri færni 

sem væri nú þegar til staðar þá eins og að fylgjast með, lesa bækur og efla félagsskap.19 Þá 

töldu þátttakendur hreyfingu jákvæða bæði fyrir líkama og sál og að sú upplifun sem fylgir 

því að hreyfa sig utandyra væri til þess að þeir veldu hreyfingu utandyra framyfir hreyfingu 

innandyra. Einnig bentu svör til þess að þátttakendur væri meðvitaðir um áhrif mataræðis á 

heilbrigði og vellíðan. Þá hafði gróður, umhverfi og dýralíf einnig jákvæð áhrif á andlega 

líðan þátttakanda. Að lokum kom fram, að það skipti þátttakendur miklu máli, að halda í 

sjáflfsvirðinguna, vera vel til hafður og líta vel út. Þegar litið er til þeirra þátta sem höfðu 

sérstaklega mikil áhrif á heilsu og vellíðan þátttakanda til hins verra voru starfslok og 

ástvinamissir sérstaklega nefnd.20 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við kenningar um farsæla 

öldrun má sjá að hún samsvarar sér töluvert vel við þriggja þátta líkan Rowe og Kahn. Í 

raun koma allir þættir líkansins fram með einhverjum hætti í svörum þátttakanda í 

rannsókn hjúkrunarfræðinganna. Að sama skapi er ákveðin samhljómur milli 

rannsóknarinnar og virkni kenningarinnar þar sem þátttakendur nefna mikilvægi þess að 

hafa tilgang, vera með hlutverk og líta vel út. Hins vegar er lítill samhljómur á milli 

niðurstöðu rannsóknarinnar og hlédrægniskenningarinnar. 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Guðrún Elín Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður Halldórsdóttir, „Reynsla aldraðra, sem 
búsettir eru á eigin heimili, af heilbrigði og af því hvað viðheldur og eflir heilsu á efri árum,“ bls. 51.  
19 Guðrún Elín Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður Halldórsdóttir, „Reynsla aldraðra, sem 
búsettir eru á eigin heimili, af heilbrigði og af því hvað viðheldur og eflir heilsu á efri árum,“ bls. 48-53. 
20 Guðrún Elín Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður Halldórsdóttir, „Reynsla aldraðra, sem 
búsettir eru á eigin heimili, af heilbrigði og af því hvað viðheldur og eflir heilsu á efri árum,“ bls. 48-53. 
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2. Húsakostir aldraðra: Hugmyndafræði  
Hugmyndir að sérstakri þjónustu fyrir aldraða í deiliskipulagi þekktust ekki fyrr en um 

1922 þegar safnað var fyrir fyrstu byggingunni sem til þessa var ætluð í Reykjavík, 

„Gamalmannaheimilinu“ Grund eins og það var kallað. 

 

 
  Mynd 2. Heildarskipulag Reykjavíkur 1927 

 

Á mynd tvö má sjá fyrsta heildarskipulags uppdrátt af Reykjavík teiknað af 

skipulagsnefnd Reykjavíkur 1927.21 Þarna sést lóðin sem var ætluð Grund og var 

„gamalmennahælið“ upplistað númer eitt á uppdrættinum hvort sem að það sé tilviljun eða 

ekki. Það segir sína sögu, að um þennan áratug voru miklar breytingar yfirvofandi í 

borginni, Reykjavík var að breytast úr sveit í borg.  

 

2.1 Saga Grundar 

Saga Grundar er frekar sérstæð en aðalhvatmenn að stofnun Grundar voru stjórnarmenn 

líknarfélagsins Samverjans. Sumarið 1921 og 1922 héldu Samverjar nokkrar skemmtanir 

fyrir eldri borgara með þeim tilgangi að safna til stofnunar á elliheimili. Það söfnuðust 541 

krónur og í kjölfarið birtist grein í dagblaði um það að ánægjulegt yrði ef að það væri hægt 

                                                
21 Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavík sem ekki varð, Reykjavík: Prentmet 2014. 
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að nota þennan pening til að flýta fyrir stofnun elliheimilisins. Þetta varð til þess að stofnun 

Grundar átti sér stað 1922.22  

Söfnunin hélt áfram og endaði með því að nægur peningur fékkst til að þess að 

leggja út fyrir húsi. Þá keypti Samverjinn húsnæði sem stóð við Kaplaskjólsveg sem var 

upphaf Grundar. Í upphafi voru vistmenn heimilisins tuttugu og einn talsins. Það var ljóst  

strax frá byrjun að mikil þörf væri á þessari þjónustu. Það varð til þess að sumarið 1927 

úthlutaði bæjarstjórn Reykjavíkur heimilinu lóð milli Hringbrautar og Brávallargötu og var 

hafist strax handa við að byggja nýtt húsnæði. Það hús var síðan vígt árið 1930 og var það 

nefnt Grund eins og gamla húsið. Árið 1930 voru heimilismenn orðnir 56 og árið 1934 

voru þeir orðnir 115 og þegar þeir voru flestir voru þeir vel á fimmta hundrað. Í dag eru 

þeir um 175 og þeim hefur fækkað mikið á undanförnum árum.23 

 

2.2 Hugmyndafræði Grundar á árum áður 

Stjórnendur Grundar sem voru við störf árið 1922 settu fram svokallaða skipulagsskrá. Þeir 

töluðu um að tilgangur stofnunarinnar væri að veita gamalmennum heimilisvist á 

eilliheimilinu og góða umönnun á mjög vægum kjörum eða jafnvel ókeypis. Einungis 

stjórnin gat sett heimilisreglur fyrir elliheimilið. Þeir vildu að það ríkti kristilegur trúarblær 

og að hlynnt væri að öllum góðum heimilissiðum.24 

Fenginn var bílstjóri og leigður kirkjubíll árið 1923 til að aka fólkinu frá Grund í 

messu hvern helgidag. Fljótlega eftir það var ráðinn guðfræðingur til Grundar sem sá um 

daglegar bænir og leiddi söng.25 Einnig var mikil áhersla lögð á sjálfsþurftarbúskap 

heimilisins. Það voru lengi vel, alin bæði svín og hænsni og mikið lagt uppúr 

grænmetisræktun. Undir þessa ræktun og búskapinn voru leigðar jarðir víðsvegar um 

Reykjavík.26 Það er bæði gömul saga og ný að erfitt hefur verið að fjármagna stofnanir eins 

og Grund. Stjórnendur Grundar höfðu því alla klær úti til að afla stofnunni fjár. Gísli 

Sigurbjörnsson sem var forstöðumaður Grundar í um 60 ár lagði allt kapp á að hagnaður 

yrði af sjálfsþurftarbúskapinum og þótt fjármagn væri af skornum skammti reyndi Gísli 

ávallt að halda vistgjöldum í lágmarki.27 

                                                
22 „Sagan,“ Grund Dvalar og Hjúkrunarheimili, 28.ágúst 2013, sótt 9. nóvember á 
http://grund.is/index.php/sagan. 
23 „Sagan,“. 
24 Guðmundur Óskar Ólafsson, Elli og hjúkrunarheimilið Grund, Reykjavík: Prenthúsið, 1997, bls. 18-21. 
25 Guðmundur Óskar Ólafsson, Elli og hjúkrunarheimilið Grund, bls. 57. 
26 Guðmundur Óskar Ólafsson, Elli og hjúkrunarheimilið Grund, bls. 61. 
27 Guðmundur Óskar Ólafsson, Elli og hjúkrunarheimilið Grund, bls. 75. 
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Þá var mikið lagt uppúr allskyns afþreyingu fyrir vistmenn og starfsfólk. Fimm 

árum frá stofnun Grundar rak heimilið bókasafn fyrir vistmenn og er það enn í rekstri í 

dag. Oft var mikið um að vera, og boðið uppá ýmsar skemmtanir, tónlist, fyrirlestra, 

myndlistarsýningar og skipulagðar skemmtiferðir. Fastir leikfimistímar og 

handavinnukennsla voru einnig í boði. Á árum áður voru vistmenn á Grund miklu 

heilsuhraustari en í dag vegna þessa að fólk komst fyrr inná heimilið. En árið 1937 var 

brotið blað í þjónustu eldriborgara þar sem að samþykkt var af ráðuneyti að hluti plássa á 

Grund yrðu löggild hjúkrunarými. Eftir það varð Grund titlað sem elli og hjúkrunarheimili. 

Í kjölfar þess var ráðinn yfirlæknir og menntaðir hjúkrunarfræðingar.  

Gísli Sigurbjörnsson sem tók við sem forstöðumaður árið 1934 var ávallt mjög 

framsækinn og frjór og vildi allt það besta fyrir gamla fólkið. Sú þjónusta sem hefur verið í 

boði í gegnum árin eru t.d. bókasafn, hársnyrting, nudd, ljósabekkir, viðtalstímar við 

lögfræðing, fótsnyrting, augnsérfræðingar, gleraugnafræðingar, leikfimi, sund og 

sjúkraþjálfun. Því má nú segja að það hafi verið allt til alls á einhverjum tímapunkti í sögu 

Grundar.28 Gísla var mikið í mun að heimilisfólkið gæti fengist við eitthvað þarflegt og 

nýtilegt því það væri öllum lyfjum betra.29 Eftir fráfall Gísla Sigurbjörnssonar árið 1994 

tók dóttir hans við forstjóra starfinu. Það þótti hentugt þar sem að hún væri bæði fædd og 

alin upp á Grund og hafði starfað þar frá unglingsárum. Guðrún Gísladóttir hefur verið 

forstjóri síðan að faðir hennar lést og hefur hún reynt eftir mesta megni að halda rekstri og 

hugmyndafræði Grundar eins, þrátt fyrir að þurfa aðeins að aðlaga það að nútímasamfélagi 

er grunnurinn alltaf sá sami.30  

Hún reynir eftir mesta megni að halda uppi ýmsum siðum sem pabbi hennar talaði 

fyrir í starfi sínu t.d að þegar hún röltir um húsin þá týnir hún upp allt rusl eða óþarfa á 

vegi sínum, því það er eitthvað sem pabbi hennar gerði alltaf.31  

 

2.3 Húsakostir aldraðra 

Til samanburðar við hugmyndafræði Grundar er vert að skoða hugmyndafræði nokkura 

þjónustuíbúða og hjúkrunarheimila sem starfrækt eru í dag. Í komandi köflum mun 

höfundur því fjalla um búsetukosti íslenskra eldri borgara, flokkun þjónustuíbúða og 

                                                
28 Guðmundur Óskar Ólafsson, Elli og hjúkrunarheimilið Grund, bls. 102-104. 
29 Guðmundur Óskar Ólafsson, Elli og hjúkrunarheimilið Grund, bls. 76-77. 
30 Guðmundur Óskar Ólafsson, Elli og hjúkrunarheimilið Grund, bls. 137. 
31 Viðtal höfundar við Guðrúnu Gísladóttur forstöðukonu Grundar. 
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lauslega fjalla um þá  hugmyndafræði sem unnið er eftir á þeim þjónustuíbúðum og 

hjúkrunarheimilum sem höfundur skoðaði. 

Ætla má að fyrsti valkostur eldri borgara sé að búa í eigin húsnæði eins lengi og 

heilsan leyfir. Könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2016 styðja þá 

kenningu en niðurstöður leyddu í ljós að 89% af eldri borgurum af landinu öllu búa í eigin 

húsnæði.32 Aðrir húsakostir sem standa öldruðum til boða eru þjónustuíbúðir og 

hjúkrunarheimili en þeir eru ætlaðar fólki sem þurfa meiri aðstoð eða stuðning en hægt er 

að veita heima fyrir. Í Reykjavík skiptast þjónustuíbúðir aldraðra í þrjú þjónustustig eftir 

því hvernig heilsa þeirra er metin.  

Íbúðir á þjónustustigi 1: Það eru íbúðir fyrir eldri borgara þar sem er klasi íbúða með 

aðskildu þjónusturými. Við byggingu þessara íbúða er hugað að öllu eins og lyftum, 

handriðum, breiðum göngum og lengi mætti telja. Þess er gætt að aðstaða se fyrir aðila sem 

veita heimaþjónustu, heimahjúkrun og eða aðra þjónustu.33 

Íbúðir á þjónustustigi 2: Eru einnig klasi íbúða þar sem alls öryggis hefur verið gætt eins 

og lyftum, handriði, breiðum göngum og fleiru. Hugað er að því að það sé innangengt í 

félags og þjónustumiðstöð þar sem starfsfólk getur skipulagt sig og veitt þá þjónustu sem 

þarf og að aðstaða fyrir íbúa að sinna félagstarfi sé til staðar. Starfsfólk er til staðar á 

daginn en boðið er uppá sólahringvaktþjónustu ef þarf. Sameiginlegur hádegismatur er í 

boði fyrir íbúa.34 

Íbúðir á þjónustustigi 3: Það eru klasar íbúða sem geta verið hluti af hjúkrunaheimili. Hér 

er veitt sólahringsþjónusta og vaktþjónusta hjúkrunarfræðings. Sameignilegur matur er í 

boði fyrir íbúa.35 

Hjúkrunarheimili: Hjúkrunarrými eru á hjúkrunarheimilum og heilbrigðistofnunum. Þau 

rými eru ætluð öldruðu fólki sem er orðið of veikburða til að búa við hin þjónustustigin 

þrjú eða með þeim stuðningi sem er í boði eins og heimaþjónustu, heimahjúkrun, dagdvöl 

eða búsetu í dvalarrými.36 

Þær þjónustuíbúðir sem boðið er uppá fyrir eldri borgara í dag eru flestar annað 

hvort á vegum sveitarfélaga eða annarra félaga, t.d samtök aldraðra, Reykjavíkur 

                                                
32 Helgi Guðmundsson, Greining á högum og líðan aldraðra á Íslandi árið 2016 (Reykjavík: 
Velferðaráðuneytið 2017) bls. 9-10, sótt 8. desember á 
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/hagir_eldri_borgara_2016a.pdf.   
33 Reglur á þjónustuíbúðum fyrir aldraða (Reykjvaík: velferðarráð 2008) bls. 1, sótt 4. desember á 
http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/reglur_um_j_nustu_b_ir_2008.pdf 
34 Reglur á þjónustuíbúðum fyrir aldraða, bls. 1. 
35 Reglur á þjónustuíbúðum fyrir aldraða, bls. 1. 
36 „Öldrunarstofnanir,“ Stjórnarráðið, sótt 5. desember á https://www.stjornarradid.is/verkefni/lif-og-
heilsa/oldrunarmal/oldrunarstofnanir/. 



 

 11 

félagsbústaðir, Reykjavíkurborg og félag eldri borgara. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

má sjá að félagið rekur fimm þjónustuíbúðarkjarna. Lindargata 57-66, Dalbraut  21-27, 

Norðurbrún 1, Langahlíð 3 og Furugerði 1. Enga heildstæða hugmyndafræði er að finna á 

heimasíðu Reykjavíkurborgar um þá þjónustu sem stendur íbúum til boða. Einungis er talið 

upp fyrir hvern kjarna fyrir sig hvað er í boði og er það oftast mjög sambærilegt á milli 

kjarnanna. Um er að ræða félagsstarf, heimaþjónustu, möguleika á fæði gegn greiðslu, 

baðaðstoð sem og öryggiskerfi.37 

Hrafnista Nesvöllum var opnað árið 2014 og kemur fram á heimasíðu 

öldrunarheimilisins að heimilið sé rekið eftir nýrri danskri hugmyndafræði Lev og Bo. Þar 

sé tekið það besta frá sjálfstæðri búsetu og sameinað öryggi hjúkrunarheimilis. 

Hugmyndafræðin gengur út á að starfsfólk og íbúar vinna saman að því að búa til hlýlegt 

og virkt samfélag. Hugmyndafræðin kemur fram í mörgum þáttum húsnæðisins t.d. birtist 

hún rýmum heimilisins, eins og starfsmannaaðstaða, aðstaða fyrir félagsstarf, dagvistun, 

iðjuþjálfun, og endurhæfingu ásamt fleiru og að þessar þjónustur séu ekki staðsettar á 

sjálfu heimilinu, heldur í þjónustukjarna sem er í sérbyggingu sem tengist húsnæði 

Hrafnistu.38  

Til viðbótar við þjónustuíbúðir í rekstri Reykjavíkurborgar rekur borgin tvö 

hjúkrunarheimili, Droplaugarstaði og Seljahlíð. Í Seljahlíð eru bæði hjúkrunardeild og 

þjónustuíbúðir. Þegar leitað er eftir hugmyndafræði þessara heimila virðist sem svo að það 

sé ekki unnið eftir neinni heildstæðri hugmyndafræði. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar er 

einungis nefnd starfsemin sem starfrækt er á staðnum eins og t.d. sjúkra- og iðjuþjálfun, 

öldrunarsálfræðingur, tannfræðingur, hárgreiðslustofa og fótaaðgerðarstofa. Að auki er í 

tilviki Seljahlíðar nefnt að í boði sé sjúkraþjálfun, leikfimi og annað félagsstarf. Þá er 

sérstaklega tekið fram að virknihópur Seljahlíðar hafi fengið viðurkenningu Velferðarráðs 

árið 2012 fyrir þróunarstarf.39 

Enga hugmyndafræði er að finna á heimasíðu Hjúkrunarheimilisins Eirar en sjá má 

að unnið er eftir slagorðunum: virðing, vellíðan, virkni.40 Sóltún hjúkrunarheimili, sem 

rekið er af Öldungi hf., er hugsað sem nokkurs konar millistig milli sjúkrahúsa og 

hefðbundina hjúkrunarheimila þar sem gert er ráð fyrir að þeir einstaklingar sem dvelja í 

Sóltúni þarfnist mikillar hjúkrunar. Á heimasíðu hjúkurnarheimilisins má sjá að áhersla er 

                                                
37 „Þjónustuíbúðir,“ Reykjavík, sótt 5. desember á http://reykjavik.is/thjonusta/thjonustuibudir. 
38 „Hrafnista Nesvöllum,“ Hrafnista, sótt 7. desember á http://hrafnista.is/hrafnista-nesvollum. 
39 „Hjúkrunarheimili,“ Reykjavík, sótt 7. desember á http://reykjavik.is/thjonusta/hjukrunarheimili. 
40 „Gildi,“ Eir hjúkrunarheimili, sótt 10. desember á http://eir.is/gildi/. 
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lögð á hugmyndafræði byggða á kenningum hjúkrunarfræðinganna Florence Nightingale, 

Dorothea Orem, Callista Roy og hjúkurnarheimspekingnum Merry Scheel.41 Þá vekur 

athygli að nokkur hjúkurnarheimili starfa eftir heildstæðri hugmyndafræði sem nefnist 

Eden (e. Eden Alternative). Um er að ræða hjúkrunarheimilin Grund og Mörk42 ásamt 

Öldrunarheimilum Akureyrar, Hlíð og Lögmannshlíð.43  

 

2.4 Hugmyndafræði Eden (e. Eden Alternative) 

 

„Öldrun er ekki glötuð æska heldur nýtt svið tækifæra og styrks“44 

 

Hugmyndafræði Eden má rekja til læknisins Doktor Bill Thomas en hann hafði leitað að 

lækningu við einmanaleika í skólabókum sínum án árangurs. Thomas starfaði á 

hjúkrunarheimili og ákvað að reyna að finna lækningu við einmanaleikanum með því 

fylgjast vel með daglegu amstri á heimilinu. Smá saman rann það upp fyrir honum að það 

var stofnanavæðingin sem leiddi til einmanaleikans, vanmáttarkenndar og leiða sem hafði 

slæma áhrif á heilsu fólks. Hann og eiginkona hans, Judith Meyers-Thomas hófu þá þegar 

að leita leiða til að móta umhverfi fyrir eldri borgara sem hefðu jákvæð áhrif á andlega 

heilsu því þau trúðu því, að þá myndi líkamlega heilsan batna í kjölfarið.45 

Megináhersla hugmyndafræðinnar er sú að litið er á það að eldast sem áframhald á 

þroskaferlinu í stað þess að líta á það sem tímabil hnignunar. Lögð er áhersla á að 

heimilismenn geti flutt í sína eigin íbúð og haldið áfram að lifa lífinu með reisn.46 

Starfsfólk sem vinnur með eldri borgurum á hjúkrunarheimilum sem hafa tekið upp Eden 

hugmyndafræðina er kennt frá upphafi að það er að vinna inná heimili fólks í stað þess að 

líta svo á að eldri borgarar dvelja á vinnustað starfsfólksins.47 Markmiðið með þessu er að 

                                                
41 „Hugmyndafræði og gildi,“ Sóltún, sótt 9. desember á http://www.soltun.is/hugmyndafraedi-og-
gildi/hugmyndafraedi/. 
42 „Eden,“ Mörk Hjúkrunarheimili, 29.ágúst 2013, sótt 10. nóvember á 
http://www.morkhjukrunarheimili.is/index.php/eden. 
43 Friðný Björg Sigurðardóttir, „Breytingarsjórnun: innleiðing Eden hugmyndafræðinnar á öldrunarheimilum 
Akureyrar“ (BS ritgerð, Háskólinn á Akureyri, 2014) bls. 21, sótt 9. desember á 
https://skemman.is/bitstream/1946/19188/1/BS_Lokaverkefni_Fri%C3%B0n%C3%BD_Bj%C3%B6rg_Sigu
r%C3%B0ard%C3%B3ttir.pdf.   
44 Susan Krauss, „15 wise and inspiring quotes about aging,“ Psychology Today, 28. janúar 2012, sótt 11. 
desember á https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201201/15-wise-and-inspiring-
quotes-about-aging.  
45 Eden alternative (New York: 2014) bls. 2, sótt 13. desember á http://www.edenalt.org/wordpress/wp-
content/uploads/2014/02/Eden_Overview_092613LR.pdf. 
46 „What is the Eden Alternative?,“ Eden Alternative, sótt 13. október á http://www.eden-
alternative.co.uk/what-is-the-eden-alternative/. 
47 „Eden,“ 
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breyta hugsunarhætti gagnvart umönnun á eldri borgurum. Hugmyndafræði Eden er byggð 

á 10 grunnreglum og hjúkrunarheimili sem sækjast eftir því að vera skrásett sem Eden 

hjúkrunarheimili þurfa að sýna fram á að þau vinni eftir þessum grunnreglunum.48 

Grunnreglurnar 10 eru:  

 

1. Að gera sér grein fyrir að “plágurnar” þrjár einmanaleiki, 
vanmáttarkennd og leiði eru þær sem helst hrjá aldraða einstaklinga sem 
búa á hjúkrunarheimilinum. 

2. Samfélagið skuldbindur sig til að skapa mönnum húsnæði þar sem lífið 
snýst um náið og gefandi samband við plöntur, dýr og börn. Það eru þessi 
sambönd sem veita bæði unga og gamla fólkinu fyllingu og veita líf sem 
er þess virði að lifa.  

3. Samvera og félagsskapur er mótefni gegn einmanaleika. Aldraðir eiga 
skilið greiðan aðgang að bæði mönnum, dýrum og félagsskap. 

4. Að samfélagið skapi tækifæri fyrir einstaklinginn til að vera bæði gefandi 
og þiggjandi umhyggju sem mótefni gegn hjálparleysi. 

5. Að samfélagið næri daglegt líf með fjölbreytni og frumkvæði, og með 
því að skapa umhverfi þar sem óvænt og óútreiknanleg atvik og 
uppákomur geta átt sér stað, sem býr til mótefni gegn leiða. 

6. Tilgangslaus starfsemi tærir mannsandann. Að eiga tækifæri til að gera 
hluti sem skiptir máli, er nauðsynlegt fyrir heilsu manna. 

7. Að læknismeðferð á alltaf að vera tímabundin og umhyggja getur aldrei 
verið húsbóndi læknismeðferðar. 

8. Að dregið sé úr vægi yfirstjórnar þ.e boðum sem koma að ofan og niður, 
frekar sé reynt að leggja áherslu á að ákvörðunarvald sé sett í hendur íbúa 
hjúkrunarheimilanna eða þeirra sem næst þeim standa. 

9. Að skapa samfélag eldriborgara getur aldrei verið endastöð því vöxtur 
mannsins má aldrei vera aðskilin frá hinu mannlega lífi. 

10. Að átta sig á að skynsamleg stjórn er undirstaða baráttunnar gegn 
plágunum þremur við að auka lífsgæði heimilismanna49 

 
Einn af kostum Eden er, að hægt er að aðlaga hugmyndafræðina að mismunandi 

menningum í mismunandi löndum og hentar því vel fyrir komandi ár þar sem 

alþjóðavæðing heldur áfram að breiða úr sér og fjölbreytileiki fer stöðugt vaxandi. Þá hafa 

rannsóknir sýnt það að innleiðing á þessari hugmyndfræði hefur bætt lífsgæði eldri borgara 

gríðarlega og það sem að mikilvægast er, eldri borgarar geta loks stjórnað sínu eigin 

daglega lífi.50  

 

                                                
48 Bergþóra Andrea Jónsdóttir, „Eden hugmyndafræðin og geðsjúkdómar“ (BA ritgerð, Háskólinn á 
Akureyri, 2014) bls. 26-27, sótt 12. desember á 
https://skemman.is/bitstream/1946/18817/1/BA%20ritger%C3%B0%20%C3%AD%20N%C3%BAt%C3%A
Dmafr%C3%A6%C3%B0i%20senda.pdf. 
49 Bergþóra Andrea Jónsdóttir, „Eden hugmyndafræðin og geðsjúkdómar“ bls. 26-27. 
50 „What is the Eden Alternative?“. 
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3. Arkitektónisk greining á hjúkrunarheimilunum Grund og Mörk 

Höfundur mun í þessum kafla skoða húsnæði hjúkrunarheimilana Grundar og Markar með 

gleraugum arkitektsins og líta þar meðal annars til uppbyggingar, efnisvals, 

herbergisskipan og umhverfis. Þá mun höfundur í lok kaflans bera saman húsnæðin og 

starfsemina sem þar fer fram saman við hugmyndafræði Eden með það að leiðarljósi að sjá 

hvaða þættir hugmyndafræðinnar eru uppfylltir og að hvaða hætti hjúkrunarheimilin mættu 

gera betur. 

 

3.1 Grund 

„Gamalmannaheimilið“ Grund var teiknað af arkitektinum Sigurði Guðmundssyni. Húsið 

er teiknað í norrænum klassík sem var andsvar við rómantíkinni og einstaklingshyggjunni 

sem áður höfðu einkennt byggingarnar. Norræna klassíkin fól í sér frjálslegri túlkun 

sögulegra fyrirmynda. Leitast var eftir að finna skýra formræna hugsun og ögun í 

formfestu. Húshliðar áttu að vera samhverfar um miðju og gluggaísetningar staðlaðar. Eru 

þessi kennileiti mjög áberandi í húsi Grundar því byggingin er mjög formföst og gluggarnir 

eru mjög staðlaðir sem er áberandi í verkum Sigurðar.51 Áberandi formfesta er í 

grunnmyndum af Grund því hæðirnar eru mjög samhverfar og að mestu eins. Byggingin, 

sem er steinsteypuhús með hraun múrhúð og steinskífuþaki, er stílhrein og fremur látlaus.  

Megin áhersla arkitektsins var að nota dagsbirtuna sem best en það er ríkjandi í 

hans verkum. Vandað var til verka þannig að húsið lægi sem best í landinu miðað við 

sólaráttir til þess að birtuskilyrði yrðu sem best fyrir hvert og eitt herbergi og útsýnið úr 

þeim gott.52 Það skemmdi ekki fyrir, að Grund stóð í útjaðri borgarinnar þar sem útsýni var 

mikið. Sigurður lét dagsbirtuna vera ráðandi í innra skipulagi hússins meðal annars með 

því að hafa glugga á herbergishurðum til að ná dagsbirtu inn í herbergin frá göngunum. 

                                                
51 Pétur H. Ármannsson, Sigurður Guðmundsson arkitekt (Reykjavík: 1. útgáfa 1997) bls. 6. 
52 Pétur H. Ármannsson, Sigurður Guðmundsson arkitekt, bls. 6. 
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Mynd 3. Framkvæmdir Grundar 1929. 

 

Bygging Grundar var U-laga og því myndaðist skemmtilegur garður sem snéri í suður og 

voru aðalinngangarnir inní bygginguna sitt í hvoru horninu inní „U-inu“. Úr garðinum var 

mikið og gott útsýni sem og mikil veðursæld og þar af leiðandi var hann mikið notaður af 

íbúum heimilisins og einnig fóru flestir viðburðir fram í garðinum þegar að veður leyfði.53   

 

 
Mynd 4. Grunnmynd 1. hæðar Grundar árið 1929. 

 

                                                
53 Viðtal höfundar við Guðrúnu Gísladóttur forstöðukonu Grundar.  
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Í upphafi samanstóð byggingin af þremur meginálmum þar sem flest herbergi snéru 

gluggum í sólarátt.54 Í hverju herbergi bjuggu oftast tveir heimilismenn, til að íbúar 

Grundar yrðu sem flestir og plássið nýtt. Herbergin rúmuðu einungis tvö rúm af venjulegri 

stærð og litla fatahirslu eða skrifborð en baðherbergin voru staðsett frammi á gangi. Innan 

byggingarinnar var plássið vel nýtt, gangar voru þröngir og fermetrarnir vel nýttir. 

Á fyrstu hæð byggingarinnar voru eldhúsið, lyfjaherbergi, aðstaða lækna og hjúkrunarfólks 

sem og sjúkraþjálfunar. Þá var sundlaugin staðsett á fyrstu hæð þegar hún var tekin í  

 

     Mynd 5. Afstöðumynd af byggingu Grundar í dag.  

 

notkun árið 1956. Það þótti mjög framandi og framúrstefnulegt að taka í notkun sundlaug á 

þessum tíma. Á annarri og þriðju hæð voru herbergin sem og sameiginlegu rýmin en þau 

voru setustofa, kaffistofa og baðherbergi. Í gegnum árin hefur átta sinnum verið byggt við 

Grund. Stærstu viðbyggingarnar eru starfsmannahúsin sem kallast minni Grund, byggt 

1945 og standa við Brávallagötu, austurálman byggð 1952, vesturálman byggð 1953, litlu 

Grund 1978 og síðan glergöngin á milli minni Grund, Litlu Grund og upphaflegu 

byggingarinnar.55  

 

                                                
54 Pétur H. Ármannsson, Sigurður Guðmundsson arkitekt, bls. 6. 
55 „Sagan,“. 
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Í dag er húsakostum Grundar skipt í fernt en það eru að sjálfsögðu aðalbyggingin 

sem er kennileiti Grundar og snýr að Hringbraut, Minni Grund og Litla Grund sem standa 

norðan megin við aðalbygginguna en búið er að tengja Minni Grund og Litla Grund við 

aðalbygginguna með glergangi en að auki  eru nokkrar hjónaíbúðir staðsettar á 

Brávallagötu 42.56 Aðalbyggingin hefur haldið sér vel síðan það var byggt og lítur nánast 

eins út í dag og það gerði í upphafi að því undanskildu að bætt hefur verið við fjórðu 

hæðinni á hluta byggingarinnar, sem er undir risi. Þarfir íbúa hafa þó breyst með tímanum 

en í dag vilja flestir vera einir í stærra herbergi eða deila því með maka sínum. Grund hefur 

komið til móts við þessar þarfir og þess vegna rúmar byggingin færri íbúa í dag en hún 

gerði. Á síðari árum er búið að sameina tvö herbergi í eitt á nokkrum stöðum í húsinu og 

því var hægt að bæta við baðhergi inná herbergjum. Þá er sundlaugin og aðstaðan til 

sjúkraþjálfunar enn vel nýtt.

 
Mynd 6. Grunnmynd 1. Hæðar Grundar eins og hún er í dag. 

 

Þegar vesturálman var byggð var byggður samkomusalur sem er vel nýttur alla daga, oft á 

dag má sjá hann á hægri hönd á mynd 6. Með komu viðbygginganna urðu til fleiri 

sameiginleg rými (grái liturinn í mynd 6 táknar sameiginleg rými) sem er mikil og jákvæð 

breyting fyrir heimilismenn. Á sama tíma tapaðist svolítið hugmynd Sigurðar arkitekts með 

birtuna, sem var lykillinn í upphafi. Við þessar breytingar er mjög lítið af gegnumlýsingu 

og náttúrulegri birtu sem kom inná gangana áður fyrr. 

Eftir að tengingin var gerð á milli Minni Grundar, Litlu Grundar og 

aðalbyggingarinnar er garðurinn ekki eins mikið notaður og áður. En á móti kemur að það 

                                                
56 „Sagan,“. 
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myndaðist langur gangur þar sem kjörið er fyrir íbúa sem ekki hafa burði til að fara í 

göngur utandyra að ganga innandyra. Þá hafa orðið miklar breytingar á umhverfi Grundar 

en í dag er Hringbrautin fjölfarin umferðargata með tilheyrandi umferðarhávaða, menguðu 

andrúmslofti og ónæði fyrir íbúa. Sjarmurinn yfir því að njóta náttúrunnar úti í stóra fallega 

garðinum er því að miklu leyti horfinn frá íbúum og að sama skapi er ekki lengur þetta 

góða útsýni frá herbergjunum sem íbúar nutu áður fyrr. 

 

3.2 Mörk 

Mörk eru þjónustubyggingar fyrir aldraða sem standa við Suðurlandsbraut 58-62. Byrjað 

var að reisa þær árið 2005 og eru þær enn í byggingu en er áætlað að verkið klárist árið 

2018. Byggingarnar eru reistar fyrir tilstilli sjálfseignarstofnunarinnar Markarholt sem varð 

til af hópi áhugafólks sem óskuðu að vinna með eldra fólki og opinberum aðilum í 

uppbyggingu á þjónustu fyrir eldri borgara. Haldin var boðsamkeppni um skipulag og 

hönnun bygginganna í samstarfi við Arkitektafélag Íslands og voru sjö arkitektastofur 

valdar til þátttöku úr 35 umsóknum. Fyrstu verðlaun hlutu Yrki akritektar, en að baki 

stofunnar sstanda Ásdís Helga Ágústsdóttir og Sólveig Berg Björnsdóttir.57  

Þjónustuíbúðir Markar eru 78 talsins og er nú verið að reisa 74 nýjar þjónustuíbúðir 

norðanmegin við hjúkrunarheimilið sem er áætlað að klárist 2018.58 Reykjavíkurborg lét 

reisa hjúkrunaheimili við Suðurlandsbraut 66 í samstarfi við Markarholt svo að fólk í 

þjónustuíbúðunum eigi gott aðgengi að þjónustu sem það hefur uppá að bjóða, og er gott 

samstarf þar á milli.59 Hjúkrunaheimilið Mörk var tekið í notkun árið 2010 og rekur Grund 

rekstur hjúkrunarheimilisins. Á hjúkrunarheimilinu eru 70 almenn hjúkrunarrými sem eru 

ætluð 113 heimilismönnum, auk fjögurra sérhæfðari einingum, sem eru ætluð fólki með 

heilabilun og geðræn vandamál. Rekstur á slíkri sérhæfingu er ný á nálinni hér á landi.60 Á 

hjúkrunarheimili Markar er unnið eftir hugmyndafræði Eden líkt og er lögð áhersla á 

sjálfræði íbúa með aðstoð starfsfólksins, en Mörk er fyrsta heimilið í Reykjavík sem byggir 

á þessari hugmyndafræði.61  

                                                
57 „Yrki arkitektar hlutu 1. verðlaun,“ Morgunblaðið, 10. maí 2003, sótt 6. desember á 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/729909/ 
58 „Sagan,“ Mörk Hjúkrunarheimili, 29.ágúst 2013, sótt 3. desember á 
http://www.morkhjukrunarheimili.is/index.php/sagan. 
59 „Framkvæmdir stöðvaðar við þjónustuíbúðir,“ Morgunblaðið, 13. júlí 2006, sótt 6. desember á 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1092530/ 
60 Hjúkrunarheimilið Mörk, nýbygging við suðurlandsbraut 66 (Reykjavík: Mars 2014) bls.3, sótt 10. 
desember á http://www.fsr.is/media/skilmat-a-vef/Hjukrunarheimilid-Mork,-nybygging---Skilamat.pdf 
61 „Taka hundana með í vinnuna,“ Lifðu núna, 17. mars 2015, sótt 16. nóvember á 
https://lifdununa.is/grein/taka-hundana-med-i-vinnuna/ 
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Bygging hjúkrunarheimilisins er steypt í grunninn og klætt með svörtum og hvítum 

stál- og álplötum. Þök  eru flöt, með malarfagi eða jarðvegi og gróðri en þaksvalir eru 

hellulagðar. Utanhúsaklæðning á jarðhæð og skjólveggir í kringum húsið sem snúa útí 

garðinn eru úr corten-stáli.62  

Frágangur innanhúss er með steyptum veggjum og súlum. Flestir innveggir eru úr 

gipsplötum. Veggir eru málaðir eða flísalagðir en hluti af þeim eru klæddir með 

veggjaklæðningum en að auki eru glerveggir og hreyfanlegir flekaveggir. Veggklæðningar 

og fastar innréttingar eru úr spónlögðum mdf plötum. Gólf eru lögð með dúk og flísum. 

Mikið er af föstum innrétingum og sérhæfðum búnaði. Þá þykir sérstakt og einkennandi í 

innanhúsfrágangi að veggirnir í stigaganginum eru málaðir í stíl við útskorið munstur sem 

eru á veggjunum á jarðhæðinni.63  

    

  Mynd 7. Séð í munstur á veggjum stigaganga Markar. 

 

Á fyrstu hæð er aðalinngangur byggingarinnar ásamt móttöku, samkomusal, 

kapellu, skrifstofum ásamt því að ýmis þjónusta er þar í boði eins og til dæmis kaffihús, 

verslun, iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, hársnyrtistofa. Á annarri,  þriðju, og fjórðu hæð eru 30 

herbergi á hverri hæð ásamt borðstofum, setustofum, lyfjageymslum og skrifstofum 

                                                
62 Hjúkrunarheimilið Mörk, nýbygging við suðurlandsbraut 66 (Reykjavík: Mars 2014) bls.3, sótt 10. 
desember á http://www.fsr.is/media/skilmat-a-vef/Hjukrunarheimilid-Mork,-nybygging---Skilamat.pdf bls. 3 
63 Hjúkrunarheimilið Mörk, nýbygging við suðurlandsbraut 66 (Reykjavík: Mars 2014) bls.3, sótt 10. 
desember á http://www.fsr.is/media/skilmat-a-vef/Hjukrunarheimilid-Mork,-nybygging---Skilamat.pdf bls.11 
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starfsfólks. Loks eru 20 herbergi, borðstofur, setustofur, sjúkrabað og reykingarherbergi á 

fimmtu hæð.64  

Öll herbergi heimilisins eru með innangengdu baðherbergi með góðu aðgengi fyrir 

hjólastóla og þá er hönnunin með þeim hætti að hægt er að opna á milli tveggja herbergja 

og gera að einu ef þörf krefur. Einnig eru gluggar í herbergjum nánast niður í gólf til að ná 

fram sem bestu birtuskilyrðum. Þá má sjá að í stað langra ganga eins og þekkist vel á 

hjúkrunarheimilum þá hafa gangarnir verið brotnir upp með sameiginlegum rýmum sem 

gerir þá mun líflegri en ella eins og sjá má á mynd 7. 

 

Mynd 8. Grunnmynd 2. hæð Mörk. 

 

Heimilismenn koma með það sem þeir vilja að heiman, eins og myndir, gluggatjöld, 

húsgögn og þess háttar. Þá er heimilismönnum og starfsmönnum velkomið að koma með 

gæludýr á hjúkrunarheimilið.65 Garðurinn sem er á milli hjúkrunarheimilisins og 

þjónustuíbúðanna snýr í suður og er hálf niðurgrafinn svo þar myndast gott skjól. 

Garðurinn og útisvæðið í kring er ætlað sem sameiginlegt rými fyrir þjónustuíbúðir og 

hjúkrunarheimili. Í garðinum er lítill púttvöllur ætlaður íbúum og er öllum velkomið að 

vera með eigið gróðurhús ef áhugi er fyrir því. Á Mörk er rík áhersla lögð á að 

andrúmsloftið sé frjálslegt og að allir íbúar taki virkan þátt í heimilishaldi.66 

 

 

                                                
64 Hjúkrunarheimilið Mörk, nýbygging við suðurlandsbraut 66 (Reykjavík: Mars 2014) bls.3, sótt 10. 
desember á http://www.fsr.is/media/skilmat-a-vef/Hjukrunarheimilid-Mork,-nybygging---Skilamat.pdf bls. 3 
65 „Eden,“ 
66 „Eden,“ 
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4. Samanburður arkitekttónískar greiningar við hugmyndafræði 
Grund og Mörk eiga margt sameiginlegt og telur höfundur að Mörk sé eins og nýstárleg 

útgáfa af Grund. Það sem er áberandi líkt á milli bygginganna er að megin áhersla er lögð á 

að grunnmyndir séu formfastar og liggi sem best í landinu til að útisvæði bjóði uppá bestu 

veðurskilyrði og að ná fram sem bestri birtu inní rýmin. 

Einn stærsti ókostur Grundar er sú staðreynd að það hefur sprengt utan af sér 

húsnæðið sem er einnig orðið gamalt. Þá er húsnæðið ekki hentugt fyrir dýrahald þrátt fyrir 

að það sé eitt af lykilþáttum Eden-hugmyndafræðarinnar. Annar ókostur er að eftir allar  

viðbyggingar þá er hjartað eða miðjan sem Sigurður arkitekt hugsaði um í upphafi horfin. 

Eftir þessar breytingar eru sameiginlegu rýmin minna notuð en þau eru mikilvæg í 

hugmyndafræði Eden t.d fyrir félagstörf og afþreyingu. Þá er mjög erfitt að rata í 

húsnæðinu og einfaldar það fólki sem er t.d orðið heilabilað ekki lífið eða eykur ánægju 

þess. Það er hinsvegar kostur að stjórn Grundar gengst við því að húsnæðið er orðið gamalt 

og breytinga er þörf og þess vegna er reynt að gera vel við heimilismenn með  öðrum hætti 

t.d. með fjölda viðburða sem haldnir eru á Grund. Slíkt samrýnist mjög hugmyndafræði 

Eden. Þá er staðsetning Grundar góð þrátt fyrir að það standi við þessa stóru umferðagötu 

og garðurinn sé ekki jafn aðlaðandi til útivistar í dag og hann var í upphafi. Grund er í 

hjarta Reykjavíkur og stutt að sækja alla þjónustu sem á sér ekki stað innanhúss. Þarna eru 

líka skemmtilegt útisvæði og gönguleiðir þar sem þetta er rótgróið hverfi.  

Upphaflega Grund var ekki svo galin eða frábrugðin nýstárlegum þjónustuíbúðum 

eða hjúkrunarheimilum. Þar sem rík áhersla var lögð á að allir fengju að njóta útsýnis, 

dagsbirtu, félagskapar, stutt í þjónustu þar sem að mest af henni var á staðnum, vera tengd 

grænum svæðum og ódýr vistpláss. Þetta hljómar allt mjög vel og í samhljómi við 

hugmyndafræði Edens og virknikenninguna en er ekki raunin hjá Grund í dag. Jafnvel 

mætti halda því fram að nú ráði þar ríkjum hlédrægniskenningin þar sem aðstæður hafa 

breyst töluvert mikið og húsráð ekki náð að halda í við nútímabreytingar þrátt fyrir að hafa 

gert það og verið forsprakkar hér áður fyrr. Hugsanlega er það vegna skorts á fjármunum 

frá ríkinu og er forstjóri Grundar í mikilli baráttu við ríkið til að breyta húsnæðinu svo það 

uppfylli kröfur nútímans. Svar Grundar til að koma til móts við breyttar þarfir og nútímann 

er að fylgja hugmyndafræði Eden og leggja kaup á þjónustuíbúðum við Mörk.  

Staðsetning Markar er ekki eins heppileg og Grundar. Sérstaklega þykir höfundi 

athyglisvert að velta fyrir sér hví það hafi verið reist svo nálægt stærstu umferðagötu 

Reykjavíkur. Ókostir þess eru eða ættu öllu heldur að vera augljósir með tilliti til hávaða, 
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aðgengis, loftmengunar o.s.frv. Erfitt er að finna galla á húsi sem er eins nýtt og Mörk þar 

sem reynslan og sagan er ekki til staðar. Þó kemur upp í hugann hvort ekki hafi átt að gera 

ráð fyrir litlum íþróttasal innanhúss þar sem að íþróttir og hreyfing er mikilvæg fyrir 

þennan aldurshóp bæði líkamlega og félagslega og samrýmist hugmyndafræði Eden. 

Kostir Markar eru tvímælalaust meðal annars það að strax í upphafi var hafist 

handa við innleiðingu á hugmyndafræði Eden og hefur það gengið mjög vel. Aðstæður 

fólks á heimili Markar eru tiltölulega betri en á Grund. Mikið auðveldara er að innleiða, 

viðhalda og vinna eftir hugmyndafræði um farsæla öldrun í Mörk en Grund. Húsnæði 

Markar tekur tillit til virknikenningarinnar og hugmyndafræði Edens. Það er áberandi í 

starfi Markar að stuðlað er að því að starfsfólk sé inná heimilum fólks, þar sem t.d. allir 

starfsmenn klæðast eigin fötum en ekki þessum hefðbundna einkennisklæðnaði 

heilbrigðisstofnanna. Á Mörk ræður heimilisfólkið algjörlega hvernig herbergin þeirra eru, 

og hvatt er til þess að það bæði komi með gæludýrin sín og rækti í garðinum og að auki er 

öll þjónusta innanhúss sem er mikill kostur. Þessi hugmyndafræði líkist því hvernig 

upphafi Grundar er lýst en samsvarar ekki Grund í dag. Þannig þjónar Mörk betur hlutverki 

sínu sem hluti af farsælli öldrun heldur en Grund, en höfundur mundi samt vilja sjá lengra 

gengið. 
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Niðurlag 
Umhverfið okkar hefur mikil áhrif á okkur sem manneskjur, áhrif á lífsgæði okkar og líðan 

hvort sem við gerum okkur grein fyrir því eður ei. Þannig getur umhverfi, byggingar og 

skipulag húsnæðis haft áhrif á lífsgæði, ekki bara eldri borgara heldur okkar allra. Á 

einhverjum tímapunkti þurfum við snúa okkur að þeim sístækkandi hópi sem eldri borgarar 

eru og velta fyrir okkur og með þeim hvað hentar, hvernig getum við nýtt umhverfi og 

byggingar til að bæta lífsgæði þeirra, hverjar eru þarfirnar? 

Ljóst er að mikil stofnanavæðing hefur átt sér stað hér á landi hægt og bítandi en í dag er 

að verða mikið afturhvarf til kjarna heimilisins þar sem lífsgæði fólks eru rannsökuð í 

auknu mæli með því að skoða hvað felst í farsælli öldrun. Við þurfum að gera enn betur, 

það þarf samtal við eldri borgara um þarfir þeirra og væntingar til húsnæðis á efri árum. 

Við eigum að nýta okkur fræðin og þær rannsóknir sem þegar eru til, til að byggja ofan á. 

Nýtum okkur virknikenninguna, líkan Rowe og Kahn og hugmyndafræði Edens ennþá 

betur. Lykilatriði í allri þessari hugmyndafræði er að aldraðir taki jafnan þátt og aðrir og 

séu fullgildir samfélagsþegnar. 

Nú árið 2017 stefnir Reykjavíkurborg að því að verða aldursvæn borg. Aldursvæn 

borg er verkefni sem á sér stað í tuttugu og tveimur löndum sem Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin setti á legg, með þeim tilgangi að skilgreina hvaða þættir í 

borgarlífi styðja virka og heilbrigða öldrun. Það er búið að útlista og gera lýsingu og 

leiðarvísi hvernig aldursvæn borg þarf að vera. Viðmið Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar um aldursvænar borgir byggja á kenningum um farsæla 

öldrun. Virkni í áframhaldandi þáttöku í félagslegu, hagrænu, menningarlegu, andlegu og 

samfélagslegu lífi. Mikið er lagt upp með að þeir sem eru hættir að vinna eða með skerta 

getu, geta samt sem áður lagt sitt af mörkum til samfélagsins. 67 

Borgirnar og sveitarfélögin auk stofnanna sem taka þátt í samstarfinu, skuldbinda 

sig til að þess að vinna með skipulögðum hætti til að verða aldursvæn borg. Borgin sótti 

um að vera með árið 2013 og tekur ferlið að fá það samþykkt allt að 5 ár. Svo nú er verið 

að vinna hörðum höndum að þessari hugmyndafræði og stefnt er að breytingum strax 

2018.68 

                                                
67 „Hvernig borg er aldursvæn borg?,“ Reykjvaík, 12. október 2017, sótt 10. desember á 
http://reykjavik.is/hvernig-borg-er-aldursvaen-borg. 
68 „Reykjavík aldursvæn borg,“ Reykjvaík, 12. október 2017, sótt 10. desember á  
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Arkitektúr hefur mikið um þetta að segja því umhverfið utandyra og opinberar 

byggingar hafa mikil áhrif á lífsgæði eldri borgara, getu þeirra til að hugsa um sig sjálft og 

lifa sjálfstæðu lífi. Að gangstéttir séu vel staðsettar, aðstaða til að setjast niður og hvíla sig 

eða njóta útiverunnar, þjónusta sé vel staðsett og með góðu aðgengi. Húsnæðisöryggi er 

grundvallarþörf þeirra sem annarra. Húsnæði þeirra þarf að vera vel hannað og taka á tillit 

til margra þátta því mikilvægt er að alltaf sé unnið til fullnustu með viðurkennda 

hugmyndafræði og húsnæði hannað eftir því. Auk þessa er gerð krafa að heimaþjónusta 

geri öldruðum kleift að búa heima sem lengst. Samgöngur, félagsleg þátttaka, virðing og 

félagsleg viðurkenning, virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar, fjarskipti og 

upplýsingar og samfélags og heilbrigðisþjónusta. Þar sem allir þessir þættir koma saman er 

þörfum aldraðra vel sinnt og það er því hægt að kalla borgina aldursvæna borg.69 

Eftir þessa rannsóknavinnu þykir mér eftirtektaverðast að Grund sprettur upp vegna 

skorts á húsnæði fyrir eldri borgara, sama og er að gerast í dag. Skortur er á húsnæði og 

fáir virðast ákveðnir í hvert skuli stefna þó Reykjavíkurborg hafi nú stigið fyrsta skrefið. 

Hröð þróun síðast liðnu áratugi virðist hafa orðið til þess að gleymst hafi að hugsa til þess 

að hafa byggingarnar fyrir heimilismennina og fólkið , efnisval í húsum endingabetri og 

stuðla að bættri andlegri líðan sem og líkamlegri með hönnuninni.  
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