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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á með hvaða hætti hugmyndir þjónandi 

leiðsagnar geta nýst á hjúkrunarheimilum fyrir aldrað fók. Áhersla var lögð á 

hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn og innleiðingu hennar og skoðaðar voru kenningar 

um öldrun ásamt málefni aldraðra. Kannað var hvernig nálgunin styður við tillögur í 

málefnum aldraðra, en hér á landi er það Velferðarráðuneytið sem fer með yfirstjórn 

öldrunarmála samkvæmt lögum um málefni aldraðra 125/1999, og kannað  hvernig  

þjónandi leiðsögn getur nýst við umönnun á öldrunarheimilum. 

 Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Annars vegar var aflað fræðilegra heimilda um efnið 

og  hins vegar voru tekin viðtöl við sex einstaklinga sem þekkja til hugmyndafræði 

þjónandi leiðsagnar og hafa reynslu af henni, bæði í störfum með fötluðu fólki og á 

hjúkrunarheimilum fyrir aldraða. 

Hugmyndir þjónandi leiðsagnar leggja áherslu á kærleiksrík og traust samskipti. 

Einblínt er á styrkleika fólks og það eflt og stutt til þátttöku og ákvarðanatöku um eigið líf.  

Niðurstöður viðtalanna sýna, að tryggja þarf að umönnun og þjónusta við aldraða stuðli 

að virðingu, öryggiskennd og efli sjálfsávörðunarrétt einstaklingsins. Margir aldraðir þurfa 

að flytja á öldrunarheimili þegar búseta á eigin heimili er ekki lengur möguleg, og með því 

að styðjast við nálgunina á þessum stöðum mætti stuðla að auknu sjálfstæði og lífsgæð-

um aldraðra.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni úr þroskaþjálfanámi við Háskóla Íslands. Hugmyndafræðin 

um þjónandi leiðsögn verður skoðuð með áherslu á innleiðingu hennar á öldrunarheimil-

um á Íslandi. 

Kveikjan að þessu verkefni varð þegar ég sótti fyrirlestur um þjónandi leiðsögn í 

háskólanum. Þessi hugmyndafræði höfðaði mjög til mín og fannst mér þetta áhugaverð 

nálgun á efni sem mig langaði að skoða og kynna mér nánar. 

Ég vann á hjúkrunarheimili  fyrir aldraða þegar ég var 17 ára og fannst mörgu vera 

ábótavant í þjónustunni og velti oft fyrir mér á þeim tíma hvernig hægt væri að bæta 

hana. Eftir að hafa setið fyrirlestur um þjónandi leiðsögn sá ég, að með því að innleiða 

hugmyndafræði sem þessa inn á hjúkrunarheimili fyrir aldraða gæti það bætt starfsemina 

til hins betra. 

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlega þolinmæði og stuðning og þá sérstak-

lega móðir minni, Maríu Hrund Sigurjónsdóttur, fyrir yfirlestur og ábendingar. Einnig vil ég 

þakka viðmælendum mínum þeim Brynju Vignisdóttur, Bjarghildi Pálsdóttur, Guðrúnu 

Guðmundsdóttur, Ingunni Eir Eyjólfsdóttur, Kristni Má Torfasyni og Valgý Örnu Eiríks-

dóttur fyrir að gefa sér tíma að svara spurningum mínum. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 8. maí 2018 

 

__________________________________________ 
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1 Inngangur  

 Gentle teaching, eða þjónandi leiðsögn, er nálgun sem fyrst kom fram á níunda ára-

tug síðustu aldar. Þjónandi leiðsögn var upphaflega þróuð til að aðstoða fólk með fötlun 

og byggir fyrst og fremst á því, að einstaklingurinn sem verið er að aðstoða, upplifi sig 

öruggan í þeim aðstæðum sem hann er í hverju sinni. Þessi hugmyndafræði gæti þar af 

leiðandi nýst á fleiri stöðum sem unnið er með fólki, þar á meðal á öldrunarheimilum.  

 Þegar unnið er eftir þjónandi leiðsögn er mikilvægt að byrja á því að skoða sjálfan sig 

til að ná fram árangri og sjá hvernig hægt er að breyta sinni hegðun eða nálgun, því að 

ferlið byrjar hjá okkur sjálfum. 

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 segir, að einstaklingur sem náð 

hefur 67 ára aldri teljist aldraður. Með aldrinum fylgja margar breytingar og eru margar 

mismunandi kenningar sem lýsa því hvernig það lífsskeið ætti að vera. Velferðarráðu-

neytið birti enduskoðaða kröfulýsingu fyrir hjúkrunar- og dvalarheimili, sem tók gildi 1. 

janúar 2017. Þar segir, að hlutverk hjúkrunarheimila sé að aðstoða þá einstaklinga sem 

þar dveljast og ekki geti dvalið lengur á eigin heimilum vegna aldurs. Þar eigi að vera við-

eigandi stuðningur og aðstoð við athafnir daglegs lífs ásamt því að hlutverk starfsfólks sé 

að veita hinum aldraða viðeigandi heilbrigðis- og félagsþjónustu (Velferðarráðuneytið, 

2016).  Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á með hvaða hætti hugmyndir þjón-

andi leiðsagnar geta nýst á hjúkrunarheimilum fyrir aldrað fólk. 

Ritgerðin byggist annars vegar á fræðilegum heimildum og hins vegar voru tekin viðtöl 

við starfsfólk sem vinnur með einstaklingum með fötlun en einnig við starfsfólk í vinnu á 

öldrunarheimilum þar sem innleiðingu þjónandi leiðsagnar er lokið eða í vinnslu. Við-

mælendur voru Brynja Vignisdóttir, Bjarghildur Pálsdóttir, Guðrún Guðmundsdóttir, 

Ingunn Eir Eyjólfsdóttir, Kristinn Már Torfason og Valgý Arna Eiríksdóttir. Viðtölin voru 

tekin í þeim tilgangi, að kynnast sögu þjónandi leiðsagnar og fræðast um þá reynslu og 

árangur sem náðst hefur við að vinna eftir þessari nálgun. 

Í fyrsta kafla er fjallað um öldrun og farið yfir nokkur hugtök sem mikilvægt er að hafa 

í huga þegar kemur að öldruðum. Fjallað verður um nokkrar af helstu kenningum um 

öldrun; hlédrægniskenninguna, athafnakenninguna, lífshlaupskenninguna og samfellu-

kenninguna.  

Í öðrum kafla er fjallað um hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar hér á landi og í al-

þjóðlegu samhengi. Í kaflanum verða einnig kynntar þær grunnstoðir sem unnið er að í 

nálguninni ásamt því að kynna þau verkfæri sem notast er við. Einnig verður fjallað um 

með hvaða hætti þjónandi leiðsögn getur nýst á öldrunarheimilum og hvernig nálgun sem 
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þessi getur nýst á þeim stofnunum, þar sem kröfulýsingar og rannsóknir fyrir öldrunar-

þjónustu verður meðal annars til hliðsjónar. Í lok kaflans verða sett fram stutt viðtöl sem 

höfundur tók við sex einstaklinga um reynslu þeirra af þjónandi leiðsögn.  
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2 Efri árin og öldrunarkenningar 

Aldraðir einstaklingar er stór hópur í samfélaginu en viðmiðin á því hverjir séu aldraðir 

geta verið mismunandi milli landa og menningarsvæða og því er ekki auðséð í öllum sam-

félögum hverjir teljast aldraðir (Jón Björnsson-1996-a). Hér á Íslandi förum við eftir lögum 

um málefni aldraðra nr. 125/1999. Þar segir svo, að einstaklingur sem náð hefur 67 ára 

aldri sé talinn aldraður. Jón Björnsson (1996-a) segir svo, að „öldrun er margbrotið ferli og 

afar mismunandi eftir einstaklingum og raunar er öldrun ekki eitt ferli heldur mörg“. Með 

þeim orðum má sjá, að öldrun er ekki einungis í líkama einstaklingsins heldur er hún 

einnig huglæg og fer fram í huga eða sálarlífi einstaklingsins en jafnframt í samfélaginu. 

Hann bendir á það og leggur áherslu á, að ævi einstaklingsins sé heild og að efri árin séu 

nokkurs konar afleiðing eða niðurstaða ævinnar. Með því má segja, að árin færist yfirleitt 

jafnt og þétt yfir sál og líkama og virðast ekki vera nein náttúruleg kaflaskil á ævi manns-

ins.  Hann talar einnig um að gera þurfi greinarmun á líffræðilegum aldri, sálrænum aldri 

og félagslegum aldri og því þurfi að skoða þessar þrjár hliðar öldrunar betur (Jón 

Björnsson. 1996-a). Í þessum kafla verður farið nánar út í hverjar þessar þrjár hliðar 

öldrunar eru. Einnig verður rýnt í  hver skilgreiningin á sjálfræði og farsælli öldrun sé og 

fjórar kenningar sem allar tengjast öldrun. Þessar kenningar eru athafnakenningin, 

lífshlaupskenningin, hlédrægniskenningin og samfellukenningin. 

2.1 Sjálfræði 

Samkvæmt Íslensku orðabókinni (e.d) er skilgreiningin á sjálfræði sú, að „það að vera 

sjálfráða, hafa náð 18 ára aldri og ráða persónulegum högum, dvalarstað og vinnu, mega 

ganga í hjónaband (og njóta ekki lengur forsjárskyldu foreldra)“.  Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason (2004) lýsa því í einföldu máli, að það að vera sjálfráða sé þegar maður 

ræður sér sjálfur. En málið er fljótt að flækjast þegar hugað er að því hvað það merkir. Þau 

útskýra jafnframt að það séu nokkur meginatriði sem hafa þarf í huga þegar sjálfræði 

einstaklings á í hlut. Að hafa rými til athafna er mikilvægt atriði og nauðsynleg forsenda 

þess að einstaklingur geti talist sjálfráða. Þá er verið að tala um að vera ekki undir stjórn 

einhvers annars. Sá aðili sem beint eða óbeint er þvingaður til einhverra athafna af öðrum 

er ekki sjálfráða. Það eru skýrar línur. Að geta nýtt sér rýmið til athafna er einnig mikilvæg 

forsenda þess að vera sjálfstæður. Hér er átt við að einstaklingurinn geti ekki nýtt frelsi 

sitt ef hann veit ekki um þá valkosti sem aðstæður bjóða upp á, en hann þarf þá að vera 

fær um að meta eigin aðstæður. Síðast en ekki síst er það að kjósa að nýta sér rýmið til 

athafna á sinn hátt en það er mjög mikilvægt að framfylgja þeim óskum, venjum og 
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viðhorfum sem einstaklingurinn hefur. Aldraðir einstaklingar eru oft fastir í sínum venjum 

og er mikilvægt að framfylgja því, hvort sem starfsfólk sé sammála eða ekki. 

Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason (2004) leggja fram lista í bók sinni 

Sjálfræði og aldraðir um þætti sem ógnað geta sjálfræði aldraðra. Hér á eftir eru taldir 

upp þeir flokkar sem þau nefna og skýring á hverjum lið fyrir sig. Hafa skal þó í huga að 

listinn er ekki tæmandi og hægt er að finna fleiri atriði sem geta ógnað sjálfræði aldraðra. 

A. Skert geta hins aldraða og vanmat á henni 

Með getu er átt við þá færni sem einstaklingurinn hefur, andlega, líkamlega og 

félagslega. Skert færni á öllum þessum sviðum getur dregið úr sjálfræði 

einstaklingsins. 

B. Viðhorf til aldraðra 

Fólk verður fyrir miklum áhrifum af umhverfinu og samfélaginu og oft getur 

öldruðu fólki verið mismunað eingöngu vegna aldurs síns. Þessar alhæfingar 

stimpla oft hópinn út frá einstökum dæmum og eru þær oft notaðar til að 

réttlæta ójöfnuð og óréttlæti af ýmsu tagi. 

C. Íhlutun ættingja 

Þegar efast er um hæfni hins aldraða til að sjá um sig sjálfur er ábyrgðin oft látin 

yfir á aðstandendur og þurfa þeir oft að gera það sem þeir sjálfir telja vera foreldri 

sínu fyrir bestu og þurfa oft að gera það gegn vilja þess. 

D. Forræði fagfólks 

Oft getur verið erfitt að finna jafnvægi sjálfræðis og forræðis þegar um samband 

fagmanns og skjólstæðings er að ræða. Oft er eðlilegt að skjólstæðingurinn ráði 

sjálfur en í öðrum tilvikum getur verið óábyrgt af fagmanni að taka ekki ákvarðan-

ir fyrir skjólstæðing sinn. Hafa þarf þó í huga af hverju vanhæfni hins aldraða 

stafar, ef um upplýsingaleysi er að ræða er það verkefni fagmanns að aðstoða 

skjólstæðing sinn. 

E. Reglur og starfsvenjur stofnana 

Vistun aldraðra einstaklinga á hjúkrunarheimilum getur eflt sjálfræði hans að 

sumu leyti en dregið úr því að öðru leyti. Sú vistun getur í sumum tilvikum dregið 

úr líkamlegri og félagslegri hæfni. 

F. Hópþrýstingur á stofnunum 

Þegar hinn aldraði þarf að flytjast inn á stofnun eru oft aðrar reglur en hann er 

vanur og oft getur hann fundið mikinn þrýsting til að haga sér í samræmi við þær 

reglur. 

G. Öryggisleysi einstaklingsins  
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Öryggi ræðst ekki einungis af innri sálarstyrk heldur hefur hið félagslega umhverfi 

mikil áhrif þar á. 

(Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004, bls. 19-29) 

Oft á tíðum hafa aldraðir einstaklingar, sem hafa þurft að flytja á öldrunarheimili, 

ekki sama frelsi og það hafði fyrir flutninginn. Því er mikilvægt að geta skilgreint hvað sjálf-

ræði er og hvaða þættir geta ógnað sjálfræði þeirra. Þetta vinnur vel saman með hug-

myndafræðinni um þjónandi leiðsögn sem fjallað verður um síðar í ritgerðinni þar sem 

einstaklingurinn sem unnið er með er settur í forgang. 

2.2 Valdefling 

Judi Chamberlin(1997) sálfræðingur skrifaði grein sem bar nafnið A working definition of 

empowerment eftir að hafa unnið með öðrum að rannsóknarverkefni sem hannað var til 

að mæla valdeflingu í meðferðum sem fjármagnaðar voru af og fyrir notendur geð-

heilbrigðiskerfisins. Þar sem hugtakið valdefling hafði ekki fengið greinargóða skilgrein-

ingu ákvað hópurinn að rýna betur í hvað valdefling væri. Dæmi um hvaða þættir vald-

efling felur í sér er; að hafa vald til að taka ákvarðanir, að hafa aðgang að upplýsingum, að 

hafa næga valkosti (ekki bara já/nei, annað hvort/eða), að efla ákveðni og að efla jákvæða 

sjálfsmynd. Með því að virkja einstaklinginn í þessum þáttum virkir maður hann í að eiga 

sjálfstæðara líf þar sem hann ræður sjálfur ferðinni (Chamberlin, J., 1997). 

 Eftir því sem valdefling einstaklingsins eykst fer hann að finna fyrir auknu 

sjálfsöryggi og aukinni trú á eigin getu. Þetta leiðir til þess að hann verður færari um að 

stjórna eigin lífi, sem hefur í för með sér enn bættari sjálfsmynd (Hugarafl valdefling, 

2018). 

2.3 Þrjár hliðar öldrunar 

Aldur er mældur í árum og er flokkaður eftir líffræðilegum, félagslegum eða sálrænum 

aldri. Þetta eru allt mismunandi form á hvernig hægt er að mæla og lýsa öldrun, en það er 

viss samsvörun á milli þessara þrepa. Einstaklingar geta upplifað sjálfa sig mjög unga og 

fundist þeir geta gert hvað sem er, en samfélagið getur dæmt þá úr leik vegna aldurs 

þeirra. 

2.3.1 Líffræðilegur aldur 

Þegar talað er um líffræðilega öldrun er átt við hvernig tíminn færist yfir líffærin og 

líkamann sjálfan og þá hvar einstaklingurinn er staddur á æviferlinum. Erfðir geta spilað 

stóran þátt í því hver hámarksævilengd mannsins er, en bæði erfðir og ytri aðstæður hafa 
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oft mikið að segja um ævilengd einstaklinga. Sem dæmi má nefna að einstökum líffærum 

geta verið skömmtuð skemmri ævi en öðrum, t.d. sökum erfðagalla, eitt líffæri slitnar á 

undan öðru og endar með dauða, þar sem engin keðja er sterkari en veikasti hlekkurinn 

(Jón Björnsson. 1996-a). 

2.3.2 Sálfræðilegur aldur 

Sálfræðilegur aldur vísar til annars flatar á öldruninni og er oftast átt við sjálfsmynd ein-

staklingsins, tilfinningar og það hversu gamall hann upplifir sig. Það hefur mikið að segja 

hvar einstaklingurinn staðsetur sig á æviferlinum. Að hafa gleði af lífinu getur sagt margt 

um það hvernig gamalt fólk upplifir sig. Óhamingja og áföll virðast nánast hvenær sem er 

á fullorðinsárunum geta vakið hjá fólki þá hugsun að það sé orðið gamalt og lúið (Jón 

Björnsson. 1996-a). 

2.3.3 Félagslegur aldur 

Þegar talað er um félagslegan aldur þarf að líta til samfélagsins þar sem einstaklingurinn 

er gjarnan jafn gamall og samfélagið kýs að gera hann. 

Samfélagið flokkar fólk niður í aldurshópa, gefur þessum hópum réttindi og setur 

þeim vissar reglur sem gilda fyrir hvern hóp. Sumar reglurnar eru skráðar í lög á meðan 

aðrar eru óskráðar. Þessar tilætlanir samfélagsins til þessara hópa hafa áhrif, ekki bara á 

hegðun þeirra heldur einnig á sjálfsmynd hvers og eins. Sem dæmi má nefna, að íslensk 

lög gera ráð fyrir að starfsmenn hætti störfum um sjötugt án þess að huga að getu hvers 

og eins og er því aldurinn einn notaður sem viðmið. (Jón Björnsson. 1996-a) 

2.4 Öldrunarkenningar 

Til eru margar kenningar þegar kemur að öldrun sem fjalla hver um sig með ýmsum hætti 

um áhrif og eðli öldrunar eða hvernig best sé að aðlagast þegar komið er á efri ár. Þær 

geta varpað ljósi á hvað hentar öldruðum þegar kemur að stuðningi, tengslum við aðra og 

einmanaleika, en ekki er hægt að segja að ein leið sé réttari en önnur.  

Í þessum kafla verða fjórar kenningar um öldrun kynntar, en þær eru 

hlédrægnikenningin, athafnakenningin, samfellukenningin og lífshlaupskenningin, og lýsa 

þær því hvernig einstaklingar á efri árum takast á ólíkan hátt við aðstæður sínar. Erfitt er 

að segja hvaða kenning eigi mest við enda er það persónubundið. 
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2.4.1 Hlédrægnikenningin 

Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) var fyrst sett fram árið 1961 og er ein 

útbreiddasta kenningin um persónuleika aldraðra. Með henni er vísað til, að það sé 

eðlilegt fyrir manninn að draga sig í hlé þegar hann er kominn á efri ár frá öllum þeim 

skuldbindingum sem hann kann að hafa haft og setjist í helgan stein. Með skuldbindingum 

má til dæmis nefna málefni er varða fjölskylduna og/eða í störfum samfélagsins. Einnig er 

eiginlegt og nauðsynlegt að draga úr kröfum til hins aldraða og því má líta á þetta sem 

eins konar samkomulag, að bæði samfélagið og hinn aldraði losni í sátt frá hvort öðru og 

að það sé vilji beggja. Oft á tíðum hefur það þó komið fyrir að aldrað fólk streitist á móti 

þegar samfélagið vill víkja þeim úr hlutverkum.  

Hugmyndafræðilega styður hlédrægnikenningin þannig þjónustu sem auðveldar 

og hjálpar þeim aldraða að draga sig í hlé, að hætta áhyggjum og slaka á. Því eru hjúkrun-

arheimilin í anda þessarar kenningar, þar sem allt er á rólegum nótum og í föstum 

skorðum og aðrir annast allar þær þarfir sem einstaklingurinn hefur og þarf hann því ekki 

að hafa neinar áhyggjur (Jón Björnsson. 1996-b). 

2.4.2 Athafnakenningin 

Andstæða hlédrægnikenningarinnar er athafnakenningin (e. activity theory), en sú kenn-

ing var einnig fyrst sett fram 1961 (Lumen candela. e.d.). Athafnakenningin telur að 

manninum sé eðlislægt að hafa eitthvað fyrir stafni vilji hann halda sem lengst í þá lífs-

hætti sem einkenna hvað mest miðævi hans, þegar hann fann fyrir tilgangi í verkum sínum 

og gerði gagn.  

Sá sem hefur ekkert hlutverk er vansæll hvort sem hann er ungur eða gamall og 

hafa aldraðir þá tilhneigingu að afneita hrörnun sinni og er það einnig besta vörnin gegn 

henni. Vellíðan eldri borgara verður síst tryggð með því að taka af þeim alla ábyrgð og 

hrekja þá í einangrun. 

Jákvæð sjálfsmynd aldraðra jafnt og lífsánægja eru best tryggð með því að gera 

þeim kleift að viðhalda þeim lífsháttum sem þau höfðu. Oft er hægt að gera nokkurs 

konar eftirlíkingar af þeim athöfnum sem þau voru vön og er það oft betra en ekkert. Því 

styður þessi kenning það og segir að tómstundastarf og endurhæfing sé æskilegt þegar 

atvinnulífið er að baki og efri ár taka við (Jón Björnsson, 1996-b). Athafnakenningin eins 

og hlédrægnikenningin setur líka alla eldri borgara undir sama hatt. Hún gengur út frá því 

að sama hvernig persónuleika og eiginleika fólk hafi búið yfir allt æviskeiðið þá eigi það 

sama við um alla eldri borgara, að allir vilji vera virkir á einn eða annan hátt. 
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2.4.3 Samfellukenningin 

Samfellukenningin (e. continuity theory) fer nokkuð á móti þeim kenningum sem fjallað 

hefur verið um hér fyrir ofan. Jón Björnsson(1996-b) nefnir, að hún verðskuldi varla að 

kallast kenning en væri frekar áminning hverjar staðreyndirnar séu. Megintilgangur 

hennar sé, að varpi ljósi á að fólk er mismunandi eins og það er margt og þar af leiðandi 

einnig misjafnt í ellinni. Því er mikilvægt að virða sjálfsákvörðunarrétt aldraðra og að það 

fái að mæta ellinni eins og það vill, sama hvort það haldi í gamla siði eða ekki (Jón Björns-

son, 1996-b). 

Þarfir og óskir einstaklinga á efri árum eru oftast í samræmi við þær óskir sem það 

hafði áður fyrr. Til að fólk fái sem farsælasta elli er rökréttast að það fái að halda í þann 

lífsstíl sem það tamdi sér, hvort sem sá lífsstíll sé hlédrægni eða athafnasemi. Einnig er  

mikilvægt að ellin rjúfi sem minnst samfelluna í æviferlinum og lífsstílnum, að hún geri 

mann ekki að öðru en maður hefur verið alla tíð. (Jón Björnsson, 1996-b). 

2.4.4 Lífshlaupskenningar 

Hafa þarf í huga að lífshlaup fólks getur verið mismunandi og reynsla hvers og eins getur 

haft áhrif á fólk þegar aldurinn færist yfir, þarfir og væntingar geta verið ólíkar og því er 

ekki hægt að alhæfa um aldraða eða ætlast til að eitt gangi yfir alla (Sigurveig H. Sigurðar-

dóttir, 2012). 

Lífshlaupskenningar snúast um að samfélagið ákvarði hvenær og hvernig fólk eldist. 

Oft eru aldraðir og fatlað fólk sett undir sama hatt, sem eru félagslega ákvarðaðir og er oft 

sagt að þegar fatlað fólk nær 67 ára aldri sé það ekki lengur fatlað (Priestley M., 2003). 

Lífshlaupskenningar (e. life course theory) ganga út frá því, að öldrun hefjist strax við 

fæðingu og haldi áfram þar til lífi lýkur og með því sé hægt að skilja öldrunarferlið. Öldrun 

mótast af umhverfis-, félagslegum- og sögulegum þáttum og hvernig lífi viðkomandi 

einstaklingur lifði. Lífshlaupskenningar byggjast á að lífinu sé skipt upp í ákveðin tímabil 

eða lífsskeið; barnæsku, unglingsár, fullorðinsár og öldrun. Ómögulegt er að bera saman 

áttræðan einstakling í dag við þann sem var á sama aldri fyrir 60 árum. Margt breytist í 

umhverfinu sem hefur mótandi áhrif á einstaklinginn. Sem dæmi má nefna samfélagið, 

menninguna og sögulega atburði. Einstaklingar lifa ólíku lífi, upplifa misjafna hluti á 

lífsleiðinni og mótast á ólíkan hátt, sem hefur áhrif á öldrun þeirra (Phillipson og Baars, 

2007). 
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Mark Priestly(2003) lýsir jákvæðri öldrun(e. successful aging) þannig, að í henni 

felist að vera í góðu líkamlegu formi, vera ekki öðrum háður, hafa möguleika á þátttöku í 

tómstundum á efri árum og þar með vera virkari þátttakandi í samfélaginu. Því miður eru 

þó enn margir sem ekki eiga kost á þessu og má þar nefna fátæka einstaklinga eða fólk 

með einhvers konar fötlun eða skerðingu (Priestley, 2003). 

2.5 Lagalegt umhverfi og hjúkrunarheimili 

Til þess að varpa ljósi á stöðu aldraðra á Íslandi er hér á eftir fjallað um lög um málefni 

aldraðra og greint frá hver markmið laganna eru. Einnig verður sagt frá hvað hjúkrunar-

heimili er og hvaða kröfur eru settar fyrir þá þjónustu sem þar fer fram ásamt útskýring-

um um hvað farsæl öldrun sé og hvers vegna það sé mikilvægt að þekkja það hugtak. 

Hugtakið farsæl öldrun var fyrst sett fram árið 1961 en það var Robert J. 

Havighurst sem  kom fram með hugtakið. Hann nefnir það, að öldrunarfræðingar þyrftu 

að gefa þjóðfélaginu og einstaklingunum ráðleggingar í sambandi við ellilífeyri, þ.e. 

hvenær æskilegt sé að fólk fari á eftirlaun, um uppbyggingu félagslegs stuðnings, 

húsnæðismál, samskipti aldraðra við fjölskyldu og tómstunda- og áhugamál. Hann segir 

svo, að farsæl öldrun sé nauðsynleg fyrir einstaklinginn til að geta lifað fullnægðu og 

hamingjusömu lífi. Einnig sé það nauðsynlegt fyrir samfélagið til að geta gætt viðeigandi 

jafnvægis í kröfum og stuðningi (Havighurst, 1961; Martin og Gillen, 2014). 

Velferðarráðuneytið fer með yfirstjórn öldrunarmála samkvæmt lögum um mál-

efni aldraðra 125/1999 á Íslandi og tóku þau gildi árið 2000. Ráðuneytið annast stefnu-

mótun og áætlanagerð um málefni aldraðra fyrir landið í heild og hefur eftirlit með fram-

kvæmd laga um málefni aldraðra og reglugerðum settum á grundvelli þeirra laga.  

Markmið laganna er að tryggja, að þeir sem eru orðnir aldraðir hafi völ og tækifæri 

á þeirri heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeir þurfa á að halda hverju sinni og að hún sé 

veitt á því þjónustustigi sem eðlilegast er miðað við þarfir hvers og eins. Markmið laganna 

er einnig, að aldraðir geti búið eins lengi og þeir vilja við eðlilegt heimilislíf en jafnframt að 

stofnanaþjónusta sé tryggð þegar hennar er þörf. Mikilvægast af öllu er að aldraðir njóti 

jafnréttis í lífinu jafnt og aðrir, að þeir geti tekið ákvarðanir um eigið líf og að sjálfs-

ákvörðunarréttur þeirra sé virtur hverju sinni (Stjórnarráð Íslands, e.d.).  

Árið 2016 kom þriðja útgáfa Kröfulýsing fyrir hjúkrunarrými og dvalarrými út en 

Velferðarráðuneytið setti fram þá kröfulýsingu. Hlutverk kröfulýsingarinnar er að vera 

með lágmarkskröfur, sem Velferðarráðuneytið gerir til allra þeirra aðila sem reka 
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hjúkrunar- og dvalarheimili og um þá þjónustu sem þar á að vera (Velferðarráðu-

neytið,2016).  

Hér á eftir verður notast við 2. kafla úr þessari kröfulýsingu og ber sá kafli nafnið 

Þjónusta. Þar er fjallað um hvert hlutverk hjúkrunarheimila er, hvernig þjónusta þarf að 

vera á staðnum og hvaða hugmyndafræði er farið eftir.  

Eins og áður hefur verið nefnt er hlutverk hjúkrunarheimila, að búa einstaklingum, 

sem ekki geta dvalið á eigin heimilum lengur vegna aldurs, viðeigandi stuðning og aðstoð 

við athafnir daglegs lífs ásamt því að veita þeim viðeigandi félagsþjónustu. 

Hugmyndafræði hjúkrunarheimilis skal taka mið af eftirtöldum þáttum: 

 Að búa íbúum vistlegt heimili þar sem mannréttindi og virðing er í 

fyrirrúmi. 

 Að skapa íbúum öryggi með viðeigandi félagslegum og heilsufarslegum 

stuðningi. 

 Að veita íbúum nauðsynlega hjúkrun, umönnun og læknishjálp. 

 Að styðja og styrkja sjálfsmynd og sjálfræði íbúa. 

(Velferðarráðuneytið, 2016). 

Þegar ofangreint er skoðað má sjá að hugmyndir þjónandi leiðsagnar styðja vel við 

þessa kröfulýsingu.  

Eins og nefnt var í fyrri kafla eru þeir sem hafa náð 67 ára aldri skilgreindir sem 

aldraðir, en það er í samræmi við eftirlaunaaldur á Íslandi. Á hjúkrunarheimilum er enn-

fremur heimilt að samþykkja dvöl í hjúkrunarrými fyrir einstaklinga sem eru yngri en 67 

ára hafi þeir verið metnir í þörf fyrir dvöl (Velferðarráðuneytið, 2016). Í lögum um málefni 

aldraðra 125/1999 er skýrt skilgreint hvaða rétt aldraðir eiga, eins og til dæmis þegar 

kemur að búsetu, læknisþjónustu og félagsþjónustu.  

 Hér á eftir verður greint frá hvað hjúkrunarheimili er og hvaða kröfur eru gerðar 

um þá þjónustu sem þar á að vera. Talað verður út frá lögum um málefni aldraðra 

125/1999 og þau lög skoðuð með hliðsjón af hjúkrunarheimilum. Einnig verða kröfu-

lýsingar skoðaðar frá Velferðarráðuneytinu sem tengjast málefnum aldraðra.  

Hjúkrunarheimili eru eins og nafnið bendir til heimili fólks sem vegna heilsu sinnar 

er ekki lengur fært um að búa á eigin vegum með viðeigandi stuðningi og þarf á aðstoð, 

umönnun og hjúkrun að halda. Því er mikilvægt að skipulag hjúkrunarheimilisins taki mið 

af þvi, þ.e. að húsnæði, staðsetning, umhverfi og skipulag á daglegum rekstri sé hentugt 

fyrir þessa starfsemi. Því þarf að leggja áherslu á að skapa aðstæður sem líkjast eins vel og 
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hægt er húsnæði, skipulagi ásamt aðstæðum á einkaheimilum fólks en á sama tíma mæta 

þörfum þeirra sem hafa skerta getu til athafna daglegs lífs. Aðstæður, skipulag og um-

hverfi á hjúkrunarheimilum skal því byggt á þeirri meginreglu, að íbúum sé gert kleift eins 

vel og hægt er að taka þátt í sem flestum athöfnum daglegs lífs, svo sem þátttöku í félags-

starfi, hjúkrun, aðhlynningu og endurhæfingu svo eitthvað sé nefnt. Ennfremur að 

aðstoða íbúa við að takast á við breyttar aðstæður og að þeir fái að vera þátttakendur í 

þeirri ákvörðunartöku sem varðar málefni þeirra og nánasta umhverfis og aðstoða þá við 

að takast á við breyttar aðstæður. Það sem mestu máli skiptir er, að lögð sé áhersla á að 

skapa aðstæður þar sem öllum líður sem best á heimilinu; íbúum, starfsmönnum og þeim 

aðstandendum sem koma að heimsækja þá sem þar dvelja (Velferðarráðuneytið, 2014, 

júní). 

14. grein í Lögum um málefni aldraðra 125/1999 ber nafnið Stofnanir fyrir aldraða 

og er þar talað um þau lög sem ber að fylgja þegar kemur að stofnunum fyrir aldraða, sem 

eru; dvalarheimili, sambýli og íbúðir sem eru sérhannaðar fyrir þarfir þess aldraða sem 

ekki er fær um að annast heimilishald þrátt fyrir heimaþjónustu. Á þessum stofnunum skal 

vera eftirlit allan sólarhringinn ef hinn aldraði þarf einhvers konar aðstoð. Einnig á að vera 

öryggiskerfi í hverri íbúð og völ á fjölbreyttri þjónustu, s.s.  mat, þvotti, þrifum og félags- 

og tómstundastarfi. Á staðnum þarf að vera aðstaða fyrir hjúkrun, læknishjálp og endur-

hæfingu og skal þjónustan vera byggð á einstaklingsbundnu mati á þörfum hvers og eins 

og megináhersla skal byggjast á hjálp til sjálfshjálpar og miða við bæði heilsufarslegar og 

félagslegar þarfir hins aldraða. Mikið skal vera lagt upp úr því að stofnunin sé sem 

heimilislegust og að sem flestir íbúar hafi eigin herbergi. Íbúar hjúkrunarheimila skulu fá 

öll nauðsynleg lyf, blóðgjafir og súrefni vegna sjúkdóma sinna eða öldrunareinkenna í 

samráði við lyfjastefnu hjúkrunarheimilisins, en þar er lögð mikil áherslu á kostnaðar-

stýringu og lyfjalista (Velferðarráðuneytið,2016).  

Á hjúkrunarheimilum á Íslandi er farið eftir mismunandi hugmyndafræðum sem öll 

hafa það meginmarkmið að auka lífsgæði þeirra einstaklinga sem þar búa eða dvelja. Sem 

dæmi má nefna Eden hugmyndafræðina en hún er hvað algengust. Dr. William (Bill) 

Thomas ásamt konu sinni Jude sér við hlið kynntu þessa hugmyndafræði fyrst í Banda-

ríkjunum og hefur hún verið starfandi í yfir 20 ár og hefur breiðst út um allan heim (Eden 

alternative, e.d.). Hugmyndafræðin byggist á að aldraðir, sem þurfa að búa á hjúkrunar-

heimilum eða öðrum álíka stofnunum, eru oft einmana og þjást af vanmáttarkennd og 

leiða. Stofnanavæðing heilbrigðisþjónustunnar á stóran hlut í þessum þáttum og hefur 

þetta mikil áhrif á andlega heilsu einstaklinganna. Við, sem erum upptekin í okkar 
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hversdagslífi, eigum auðvelt með að horfa fram hjá þessari þjáningu en Eden hugmynda-

fræðin kennir okkur að sjá og bregðast við. 

Hugmyndafræðin byggir einnig á því, að maðurinn á að hafa tækifæri til að vaxa og 

þroskast út ævina sama á hvaða aldri hann er. Allir eiga rétt á lífsgæðum óháð aldri, bú-

setu eða fötlun. Því er nauðsynlegt að breyta menningu umönnunar og flytja áherslur sem 

koma frá stofnanavæddri menningu, þar sem aðallega er horft á sjúkdóma, fötlun og 

líkamlega kvilla, og flytja þær að hinu daglega lífi, færni, heilsu, áhugamálum og virkni ein. 

Eden hugmyndafræðin byggist einnig á því, að upplifunin og tilhugsunin af því að eldast 

sé, að maður sé ennþá viðurkenndur og virkur þátttakandi í samfélaginu (Eden 

alternative, e.d.). Með þessari hugmyndafræði er því verið að leyfa öldruðu fólki að hafa 

áhrif á sitt eigið líf þrátt fyrir að vera komin á hjúkrunarheimili og þurfi mögulega frekari 

aðstoð við sitt daglega líf (María Guðnadóttir, 2014). 

Eins og fram hefur komið er mikið notast við Eden hugmyndafræðina á hjúkrunar-

heimilum fyrir aldraða og gæti hún unnið vel saman með þjónandi leiðsögn. Meginmark-

mið Eden hugmyndafræðinnar er, að breyta viðhorfi og menningu og skapa heimili og 

vinnustað fyrir heimilisfólk og starfsfólk þar sem fólki líður vel, finnist það eiga þar heima 

og finnur fyrir nærveru og viðurkenningu (Eden alternative, e.d.). Þegar unnið er sam-

kvæmt þjónandi leiðsögn er þetta einn af meginþáttunum; að einstaklingur finni sig viður-

kenndan og öruggan. Því geta þessar tvær aðferðir unnið vel saman við að bæta lífsgæði 

aldraðra á hjúkrunarheimilum. 

2.6 Samantekt 

Á Íslandi er farið eftir lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 en þar segir, að ein-

staklingur sem náð hefur 67 ára aldri sé talinn aldraður. Í þessum kafla var hugtakið sjálf-

ræði skilgreint en oft á tíðum eru einstaklingar sem þurfa að flytja á öldrunarheimili vegna 

aldurs ekki eins frjálsir og þeir voru áður heima fyrir. Mikilvægt er að sjálfsákvörðunar-

réttur einstaklinga sé virtur hverju sinni og að þeir geti tekið ákvarðanir um sitt eigið líf. 

Einnig var hugtakið valdefling skilgreint þar sem fjallað verður um það hugtak síðar í rit-

gerðinni. 

Sagt var frá fjórum öldrunarkenningum og þær skilgreindar; athafnakenningin, 

hlédrægnikenningin, samfellukenningin og lífshlaupskenningin. Í kaflanum voru einnig 

þrjár hliðar öldrunar skoðaðar; líffræðilegur aldur, félagslegur aldur og sálfræðilegur 

aldur. Að lokum var skilgreint hvað hjúkrunarheimili er og og hvaða kröfur eru gerðar um 

þá þjónustu sem er. 
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3 Þjónandi leiðsögn 

Í þessum kafla verður fjallað um þjónandi leiðsögn. Rakin verður saga og uppruni hug-

myndafræðinnar og farið yfir þau verkfæri sem notast er við þegar unnið er með hug-

myndafræði þjónandi leiðsagnar. Auk þess verður sagt frá þeim grunnstoðum sem unnið 

er með í þessari nálgun. Þjónandi leiðsögn er leið til að hjálpa einstaklingum að læra að 

finna fyrir öryggi og umhyggju hjá umönnunaraðilum og ná með þessari nálgun að takast 

á við erfið augnablik í lífi sínu (Start, 2008).  

3.1 Uppruni þjónandi leiðsagnar 

John McGee er einn af upphafsmönnum Gentle teaching og hefur tileinkað líf sitt til að 

betrumbæta þessa hugmyndafræði og aðlaga hana að hverjum og einum.   

  Þjónandi leiðsögn er íslenska þýðingin á enska heitinu Gentle teaching. Þjónandi 

leiðsögn er hugmyndafræði og nálgun sem rekur uppruna sinn til nokkurra fræðimanna í 

háskólanum í Nebraska á níunda áratug síðustu aldar. Hugmyndir þjónandi leiðsagnar 

voru upphaflega fundnar upp til að aðstoða einstaklinga með fötlun og erfiða hegðun. Í 

gegnum árin hefur þessi nálgun einnig verið kynnt og notuð fyrir aðra hópa. Sem dæmi 

má nefna einstaklinga með heilabilun, börn í skólakerfinu og fólk með geðsjúkdóma svo 

eitthvað sé nefnt. Hins vegar er hægt að nota þessa nálgun á mun fleiri stöðum en fólk 

gerir sér grein fyrir, hvort sem er í atvinnulífinu eða sínum eigin fjölskyldum, þar sem 

þjónandi leiðsögn er tjáningarmáti í almennum mannlegum samskiptum og samböndum 

(Gentle Teaching Netherlands, 2013-b). 

Hugtakið sjálft, Gentle teaching, birtist fyrst í fræðitímaritinu Mental Handicap in 

New Zealand árið 1985. Hugmyndin að þjónandi leiðsögn vaknaði hjá John McGee þegar 

hann var að vinna í fátækrahverfi með heimilislausum börnum í Brasilíu. Hann sá þjónandi 

leiðsögn sem leið til að hjálpa einstaklingum sem voru á jaðri samfélagsins. Hann ferðaðist 

um heiminn og kynnti þjónandi leiðsögn fyrir fólki í þeirri von að hún gæti nýst sem 

flestum sem á þyrftu að halda. Með þeim hætti tileinkaði hann líf sitt þjónandi leiðsögn. 

Hann lést árið 2012 en hugmyndafræðin lifir enn og heldur áfram að þróast (Gentle 

Teaching Netherlands, 2013-a). 

  Frank J. Menolascino og John McGee birtu grein í tímaritinu The journal of 

psychiatric treatment and evaluation árið 1983 og var það líklega í fyrsta sinn sem fyrsta 

augljósa útskýringin á hugmyndum þjónandi leiðsagnar birtist (Jones og McCaughey, 

1992).  
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3.2 Saga þjónandi leiðsagnar á Íslandi 

Ekki er mikið til af heimildum um sögu þjónandi leiðsagnar á Íslandi og því ákvað höfundur 

að taka viðtal við Kristin Má Torfasson, en hann er upphafsmaður þess að farið var að 

nota þjónandi leiðsögn hér á landi. Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtals 

við hann en auk þess verður notast við bækling um þjónandi leiðsögn sem Kristinn tók 

saman ásamt fleirum sem gefinn var út af búsetusviði og öldrunarheimilum Akureyrar. 

Áherslur og aðferðir þjónandi leiðsagnar hafa verið notaðar markvisst hér á landi 

síðan árið 1993 og hafa verið innleiddar sem grunnur í starfsemi flestra sambýla sem 

starfrækt eru hjá Akureyrarbæ (Valgý Arna Eiríksdóttir, Ester Einarsdóttir, Dagný Linda 

Kristjánsdóttir, Gestur Guðrúnarson, Brynja Vignisdóttir, Halldór S Guðmundsson og 

Kristinn Már Torfason, e.d). 

Hér á eftir lýsir Kristinn því hvernig upphaf þjónandi leiðsagnar var hér á Íslandi. 

Viðtalið fór fram í gegnum internetið þar sem hann er staðsettur á Akureyri. 

Ég byrjaði að vinna með fötluðum 1988 og á þeim tíma var mikið unnið eftir 

atferlismótandi hlutum sem byggðust á umbun og refsingu. Árið 1991 verður 

alvarlegt atvik þar sem ég var að vinna þar sem starfsmaður slasaðist alvarlega og 

þetta var í fyrsta skipti sem fólk sagði; ókei, það þarf að gera eitthvað. Þá var sett 

upp heimili á Akureyri sem var hugsað fyrir einstaklinga sem áttu við mjög erfiða 

hegðun að etja. Það var leitað til mín og ég beðinn um að gera þetta og ég sam-

þykkti það með því skilyrði að það myndi fylgja fræðsla um hvernig ætti að 

framkvæma þetta. Fólk tók vel í það en það var enginn á Íslandi sem virtist búa yfir 

einhverri þekkingu eða öðrum leiðum öðrum en atferlismótun. Mér var bent á, að 

það væri maður í Bandaríkjunum sem héti Dan Hobbs sem var að vinna með 

eitthvað sem að kallaðist gentle teaching. Fólk vissi ekki meira en hafði orð á því 

að þetta væri nokkurs konar kraftaverkamaður. Ég talaði við hann og hann 

samþykkti að koma og bað mig um að taka myndbönd og sýna sér. Hann kom svo 

og var að fylgjast með hvernig starfsfólkið vann. Á staðnum sem ég hafði verið að 

vinna á var okkur kennt að tengast ekki íbúum tilfinningalegum böndum, en Dan 

sagði að ef við ætluðum að ná árangri þyrftum við að vera tilbúin að vera vinir 

þeirra og tengjast þeim. Ég vissi ekkert hvað ég var búinn að koma mér í en vildi 

ekki láta neinn vita af því. Dan sendi mér svo fax og sagði mér að hafa engar 

áhyggjur heldur bara byrja og reyndist það alveg rétt hjá honum. Þetta snerist um 

að byggja upp skipulag, vinnustaðarmenningu og hugarfar hjá fólki. Ekkert heimili 

á landinu hafði fengið jafn mikla umfjöllun, endurskoðun og þurft að skrifa ítarlegri 

greinargerðir, því það voru alltaf einhverjar efasemdir um að við vissum ekki hvað 
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við værum að gera. Við lærðum svo að láta lítið fyrir okkur fara og eftir því sem 

tímanum leið sáum við að íbúarnir voru farnir að öðlast eitthvað líf og lífsgæði sem 

aldrei áður hefði verið og fólk var orðið forvitið. Eftir alþjóðaráðstefnu í Danmörku 

ákváðum við að hefja formlegt innleiðingarferli á Akureyri.  Við byrjuðum að taka 

einstaklinga sem við kölluðum mentora og byrjuðum að þjálfa þá. Þegar það var 

búið byrjuðum við að þjálfa almennt starfsfólk og hugmyndin var að þá væru 

mentorar í hverri starfsstöð til að halda utan um þá þjálfun. Öldrunarheimilin inn-

leiddu þetta líka, en þau eru líka með Eden fræðina og hugmyndafræðina um 

valdeflingu og þetta vinnur allt vel saman. Í innleiðingarferlinu hefur verið mikill 

áhugi hjá starfsfólki og er fólk að taka þessu mjög vel. Það eru mjög fáir sem hafa 

notað þetta með öðrum en fötluðum en ef þetta virkar þar þá virkar þetta alls 

staðar. Ég get fullyrt að á öldrunarheimilunum hefur verið mikil þróun og mikil 

viðhorfsbreyting (Kristinn Már Torfason, munnleg heimild, 11. mars 2018). 

 

Hér á Íslandi byrjaði þjónandi leiðsögn á Akureyri árið 1993 og hefur verið notast við 

hugmyndafræðina markvisst síðan þá. Fyrst um sinn var hún einungis notuð á búsetusviði 

þar sem fólk með fötlun bjó, en árið 1988 kom upp atvik þar sem starfsmaður slasaðist 

alvarlega. Þá fyrst fór fólk að líta í kringum sig og áttaði sig á því að eitthvað þyrfti að gera 

til að bæta aðstæður.  

Heyrst hafði um Dan Hobbs sem var að vinna eftir Gentle teaching en ekki var vitað 

hver hann var og talað um að hann væri einhvers konar kraftaverkamaður og var því haft 

samband við hann og hann féllst á að koma. Þau skilaboð sem hann kom með voru, að til 

að ná árangri þyrfti starfsfólk að vilja mynda tengsl við íbúa og vera vinir þeirra. Eftir 

nokkurn tíma var farinn að sjást árangur og íbúar farnir að upplifa meiri lífsgæði og þeim 

leið betur. Öldrunarheimilin innleiddu þetta síðan og hafa unnið samkvæmt þessari hug-

myndafræði samhliða Eden fræðinni og hugmyndafræðinni um valdeflingu og hefur það 

sýnt sig að þessar þrjár aðferðir vinna vel saman. 
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3.3 Tilgangur þjónandi leiðsagnar 

Þjónandi leiðsögn byggir á þeim grunnhugmyndum um gagnkvæm tengsl og að öll séum 

við háð hvort öðru á einn eða annan hátt. Þjónandi leiðsögn gerir þær kröfur um að 

umönnunaraðilar horfi inn á við, nýti það góða sem býr innra með hverjum og einum og 

sýni hlýju og skilyrðislausa umhyggju í garð annarra (Valgý Arna Eiríksdóttir og fleiri, e.d). 

Allar manneskjur hafa þörf fyrir að fá ást og væntumþykju og að geta sýnt og gefið 

kærleika á móti. Flestir vilja vera í einhvers konar sambandi þar sem þeir finna fyrir öryggi 

og tengslum við aðra. Samkvæmt þjónandi leiðsögn er þetta samband kallað félagsskapur 

(e. companionship). Þrátt fyrir að allir hafi löngun til að eiga þannig samband við einhvern 

getur verið erfitt fyrir fólk, sem er með einhvers konar sérþarfir, að finna fyrir öryggi, ást 

eða nánd. Fyrir þá einstakinga er mjög mikilvægt að umönnunaraðilar einblíni á að kenna 

þeim að finna fyrir þessum félagsskap og treysta. Í þjónandi leiðsögn er lögð mikil áhersla 

á tengsl á milli umönnunaraðila og einstaklinga. Horft er á fjórar meginástæður fyrir því 

að leggja áherslu á þessa þætti þegar kemur að mannlegum samskiptum og að byggja upp 

traust. Hér á eftir verður fjallað um þessa þætti. 

1. Það eru mannréttindi að finna fyrir öryggi og það að finna fyrir því að vera elskað-

ur. Þegar manneskja finnur ekki þessa tilfinningu er það verk umönnunaraðila að 

byrja á því að byggja hana upp.  

2. Að byggja upp þetta samband er mikilvægt þegar einstaklingurinn, sem verið er að 

aðstoða, finni fyrir tilfinningalegu stressi eða er í uppnámi. Ef við náum ekki að láta 

einstaklinginn finna fyrir hlýrri nærveru gæti það endað með því að hann fer að 

sýna skaðlega hegðun. 

3. Skaðleg hegðun er oftast afleiðing þess að einstaklingurinn er hræddur eða finnur 

fyrir óöryggi. Að ná að láta hann finna fyrir þessum félagsskap gæti gert okkur 

kleift sem umönnunaraðila að hughreysta hann og minnka hræðslu eða aðrar 

neikvæðar tilfinningar. 

4. Síðast en ekki síst er það umönnunaraðilum í hag að finna fyrir þessum félagsskap. 

Það gefur þeim meiri ánægju að aðstoða einstaklinga með ást og umhyggju í 

staðinn fyrir að reyna að stjórna honum og hans hegðun (Gentle Teaching 

Netherlands, 2013-c). 

Manneskja sem finnur fyrir ást og umhyggju sýnir það í gegnum nánd og samfylgd 

með þeim sem hann finnur öryggi með. Einstaklingur sem brosir og er með traust fas og 

nærgætna og kærleiksríka framkomu er einstaklingur sem sýnir einlæga umhyggju 



25 

gagnvart öðrum (Start, 2008). Mikilvægt er að byrja á því að skoða sig sjálfan til að ná 

fram árangri og sjá hvernig hægt er að breyta hegðun sinni eða nálgun, því að ferlið byrjar 

hjá okkur sjálfum. 

3.4 Umönnunaraðilar 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að skoða og útskýra hvað umönnunaraðili (e. 

caregiver) er og hvaða hlutverki hann gegnir.  

Þeir sem ákveða að tileinka sér nálgun þjónandi leiðsagnar í umönnun einstaklinga 

kallast umönnunaraðilar en hlutverk þeirra hefur mikla þýðingu og er gríðarlega mikilvægt 

(Start, 2008). Ferlið byrjar hjá umönnunaraðilunum með hlýju og umhyggju gagnvart 

öðrum og viljanum til að gefa af sér án þess að ætlast til þess að fá endilega eitthvað á 

móti. Með þessu er verið að virkja þarfir umönnunaraðila til að mynda tengls við aðra og 

finna til samkenndar með þeim sem tilheyra hinum ýmsu jaðarhópum samfélagsins (Valgý 

Arna Eiríksdóttir og fleiri, e.d).   

Því þarf að byrja á að líta í eigin barm og breyta sér sjálfum að vissu leyti. Það að 

vera umönnunaraðili krefst þess að leggja sig fram við að sýna skilyrðislausa umhyggju og 

hlýju í samskiptum við þann einstakling sem verið er að aðstoða. John McGee segir svo, 

að til þess að vera góður umönnunaraðili er mkilvægt að nota hvetjandi orð og hrósa. 

Hann segir að klapp á bakið og bros sé mikilvægt í þessari nálgun og getur gert gæfu-

muninn. Síðast en ekki síst nefnir hann að ekki eigi að ýta undir neikvæða hegðun hjá 

einstaklingnum heldur leiða hana frekar hjá sér og nota hlýju (Start, 2008).  

 Mikilvægt er að huga að því, að umönnunaraðilar eru til þess að vera til staðar fyrir 

einstaklinginn sem hann er að aðstoða. Því þarf hann að hafa í huga að með því að gera 

ekki of miklar kröfur til hans og að halda ró sinni geti það hjálpað einstaklingnum og 

komist hjá því að reita hann til reiði. Nauðsynlegt er að nálgast viðkomandi rólega, tala 

blíðlega, vera með eða nálægt honum og nota verkfærin sem talað er um í þjónandi 

leiðsögn. Umönnunaraðilar þurfa ekki aðeins að tryggja að einstaklingarnir séu öruggir, 

heldur er ekki síður mikilvægt að þeir upplifi öryggi (Kristinn Már Torfason og Valgý Arna 

Eiríksdóttir, e.d). 

 



26 

3.5 Grunnstoðir  

Samkvæmt þjónandi leiðsögn eru fjórar grunnstoðir sem hafa þarf í huga þegar unnið er 

með þessa nálgun. Umönnunaraðilar kenna einstaklingnum að upplifa sig öruggan og að 

búa við öryggi, að sýna öðrum umhyggju og kærleika og kunna að endurgjalda slíkt. Um-

önnunaraðilar kenna honum einnig að vera þátttakandi í eigin lífi og geta tekið ákvarðanir 

á sínum forsendum. Tilgangurinn er að hjálpa honum að eiga samskipti við annað fólk, að 

byggja upp sjálfstraust og að finna tilganginn með sínu eigin lífi (Start, 2008). Þessu er 

hægt að ná fram með góðu fordæmi og skilyrðislausri umhyggju umönnunaraðila sem 

sjálfir eru meðvitaðir um hvað þeir eru að gera og að þekkja fjórar grunnstoðir þjónandi 

leiðsagnar (Valgý Arna Eiríksdóttir og fleiri, e.d), en þær eru; öryggi, að finna fyrir kær-

leika, að sýna kærleika og þátttaka. Hér á eftir verður farið yfir þessar grunnstoðir og 

hvernig hægt er að nýta þær í starfi. 

3.5.1 Öryggi 

Að upplifa öryggi þýðir að líða vel, finna innri ró og vera laus við ótta. Einstaklingur sem 

upplifir öryggi er afslappaðri og hefur ekki áhyggjur af að einhver muni beita hann valdi, 

tali um mistök sem hann kann að hafa gert eða geri til hans óraunhæfar kröfur. (Valgý 

Arna Eiríksdóttir og fleiri, e.d).  

 Hafa þarf í huga að það að vera öruggur þarf ekki að þýða það sama og að finnast 

hann vera öruggur í raun og veru. Margar ástæður geta verið fyrir því að einstaklingur 

finnist hann ekki vera öruggur. Má þar nefna dæmi um að mögulega hafi hann verið 

beittur valdi, orðið fyrir ofbeldi eða öðru áfalli. Að kenna einstaklingi sem er hræddur við 

aðra að finna fyrir öryggi, getur verið mjög vandasamt verk og því þarf að sýna mikla 

þolinmæði og nálgast hann á hans eigin forsendum (Gentle Teaching Netherlands, 2013-

d). Einstaklingur sem þekkir umhverfið og fólkið í kringum sig og getur treyst því þróar 

með sér aukið sjálstraust. Merki um að einstaklingur upplifi sig öruggan getur verið til 

dæmis að hann heilsar með brosi, er sáttur með nærveru umönnunaraðila og færist ekki 

undan aðstæðum. 

3.5.2 Að finna fyrir kærleika 

Að finna fyrir kærleika og umhyggju þýðir að treysta því að fólkið í kringum mann vilji 

manni aðeins það besta, sé til staðar og muni aldrei gera manni neitt illt sama á hverju 
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dynur. Einstaklingur sem  upplifir kærleika finnur fyrir því að einhver verji hagsmuni sína, 

hugsi um þarfir sínar og geri hluti sem gleðja. Afleiðingar þess að finna fyrir kærleika er 

aukið sjálfstraust og læra einstaklingar að líta jákvæðum augum á sig sjálfa (Valgý Arna 

Eiríksdóttir og fleiri, e.d). Í staðinn fyrir að samskiptin einkennist af óvirðingu og erfiðri 

umgengni einkennast þau af kærleika og gleði. Með þessu lærist að lífið getur verið gott, 

það sé gott að eiga vini, að vera til staðar fyrir aðra og að tengjast og mynda tengsl við 

aðra. 

3.5.3 Að veita kærleika 

Að veita umhyggju og kærleika þýðir að vera til staðar fyrir annað fólk. Aðili sem er kær-

leiksríkur finnur fyrir hlýju og væntumþykju í garð annarra og vill þar af leiðandi að við-

komandi líði vel og upplifi sig öruggan. Aðilar sem veita kærleika finna fyrir því að þeir vilja 

gera allt til þess að einstaklingurinn sem þeir eru að aðstoða líði vel. Umönnunaraðili þarf 

að hafa í huga að sýna skilyrðislausan kærleika hvað sem sá einstaklingur sem verið er að 

aðstoða gerir og er mikilvægt að láta hann finna að einhver er til staðar fyrir hann (Gentle 

Teaching Netherlands, 2013-d). 

Kærleiksríkur einstaklingur lærir að nota augu, orð og hendur til að sýna umhyggju 

og vill veita gleði og hamingju. Umönnunaraðili mætir einstaklingnum með jákvæðu við-

móti og ýtir undir umhyggju og kærleika. Aðferðir til að gera það eru til dæmis bros og hlý 

nærvera við allar aðstæður (Valgý Arna Eiríksdóttir og fleiri, e.d). Mikilvægt er að muna, 

að það hvernig við tölum og hegðum okkur getur sagt mikið til um líðan okkar og að bros 

getur sagt mikið. 

3.5.4 Þátttaka 

Að vera þátttakandi merkir að vilja vera með öðrum, að vilja taka þátt í athöfnum með 

vinum og að vilja vera virkur þátttakandi í eigin lífi. Verkefni umönnunaraðila er að hvetja 

og aðstoða einstakling til að taka þátt og skapa aðstæður og tíma til að gera eitthvað 

saman (Valgý Arna Eiríksdóttir og fleiri, e.d). Smám saman lærir einstaklingurinn, að það 

sé gott að gera eitthvað með öðrum og fyrir aðra og hann finnur fyrir öryggi og vellíðan. 

Mikilvægt er að kynnast einstaklingnum vel, fræðast um áhugamál hans, reyna að rækta 

þau ásamt því að kynna honum aðra hluti. Til að einstaklingur upplifi sig sem þátttakanda 

þarf hann að finna fyrir öryggi, bæði líkamlegu og andlegu, og að skoðanir hans séu virtar. 
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Þannig aukast lífsgæði hans þar sem hann kýs sjálfur að vera virkur þátttakandi í eigin lífi 

(Gentle Teaching Netherlands, 2013-d).  

Talað hefur verið um að andstæða þátttöku sé einmanaleiki. Mikilvægt er að hafa í 

huga að einstaklingar eru eins misjafnir og þeir eru margir og því getur þátttaka haft mis-

munandi þýðingu. Fyrir einn einstakling gæti það að sitja og fylgjast með öðrum í leik 

verið þátttaka en fyrir annan að vera með í leiknum sjálfum (Valgý Arna Eiríksdóttir og 

fleiri, e.d). 

3.6 Verkfæri þjónandi leiðsagnar 

Meginmarkmið þjónandi leiðsagnar er, að einstaklingur upplifi sig öruggan, finni fyrir kær-

leika og geti sýnt kærleika og síðast en ekki síst að hann finni fyrir því að hann tilheyri 

samfélaginu og að lífið hafi tilgang. Til að ná markmiðinu og sjá árangur þarf umönnunar-

aðilinn að tileinka sér fjögur verkfæri sem unnið er með í þjónandi leiðsögn og finnur hann 

þau hjá sjálfum sér, en þau eru; augu (e. eyes), hendur (e. hands), nærvera (e. presence) 

og orð (e. words). Umönnunaraðili getur einnig nýtt þessi verkfæri til að ná að skynja 

hvernig einstaklingnum líður ef hann nær til dæmis ekki að tjá sig með orðum. 

3.6.1 Augu 

Augun eru mikilvæg og áhrifarík leið til að ná tengslum við einstakling. Með augunum og 

augnsambandi horfum við með athygli og af umhyggju. Því geta augun oft sagt töluvert 

meira um líðan einstaklinga en fólk áttar sig á og því kannski ekki að ástæðulausu þegar 

sagt hefur verið að augun séu spegill sálarinnar. Umhyggja og bros sem nær til augnanna 

skilar sér til annarra og kærleiksríkt augnsamband leggur grunn að trausti (Valgý Arna 

Eiríksdóttir og fleiri, e.d).  

Hafa þarf í huga, að oft á einstaklingur erfitt með að horfa í augun á öðrum og gæti 

það verið vegna slæmrar lífsreynslu og því þarf að byggja upp traust og leyfa honum að 

finna að það er í lagi að treysta (Gentle Teaching Netherlands, 2013-e). Þegar 

umönnunaraðili biður um handarband og aðilinn sem verið er að aðstoða svarar með 

blíðlegu augnaráði getur umönnunaraðilinn tekið þessu blíðlega augnaráði sem 

viðurkenningu og þakklæti.  

3.6.2 Hendur 

Snerting getur verið merki um kærleika og því verður snerting umönnunaraðila að gefa 

merki um skilyrðislausa umhyggju og hlýju. Hendurnar eiga að gefa til kynna umhyggju, 
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hlýju og öryggi (Valgý Arna Eiríksdóttir og fleiri, e.d). Hægt er að nota snertingu sem 

hvatningu eða hrós til dæmis með klappi á bakið og gæti einstaklingurinn þá glaðst og náð 

að venjast snertingunni með tímanum. Einnig er gott að útskýra merkinguna á bak við 

snertinguna, ef til dæmis um hrós er að ræða, að segja frá því svo að einstaklingurinn finni 

fyrir öryggi. Hafa þarf hugfast að einstaklingurinn getur tekið snertingu illa og þarf um-

önnunaraðilinn að vera tilbúinn að hverfa frá hvenær sem er og hafa skilning og til-

finningu hvenær forðast eigi snertingu. Ef snerting og hendur eru ekki að virka með 

einstaklingi þarf umönnunaraðili mögulega að snúa sér að hinum verkfærunum. 

3.6.3 Nærvera    

Nærveran er mikilvægasta og áhrifamesta verkfærið okkar. Með henni sköpum við öryggi 

og friðsæld. Án nærveru er ekkert samband til að byggja á. Hafa þarf þó í huga að nærvera 

þýðir ekki einungis það að vera á staðnum líkamlega heldur þarf einnig að vera á staðnum 

andlega og þurfa umönnunaraðilar að muna að samræma báða þessa þætti. Sem dæmi 

má nefna, að ef umönnunaraðili er með einstaklingnum sem hann er að vinna með á hann 

ekki að vera í símanum heldur að gefa viðkomandi óskipta athygli. Mikilvægt er að um-

önnunaraðilinn gefi einstaklingnum tíma sinn og mæti honum með skilningi og á hans 

eigin forsendum. Með því er verið að sýna viðkomandi umhyggju og kennir það honum að 

upplifa sig öruggan.  

Nærveran þarf að vera glaðleg, blíð og róleg. Þetta ferli getur oft á tíðum verið 

seinlegt en góðir hlutir gerast hægt og því þarf að sýna viðkomandi mikla tillitssemi og 

umburðarlyndi í þessu ferli. Umönnunaraðilar skulu velta fyrir sér tilgangi nærverunnar og 

finna leiðir til að hún tákni öryggi og umhyggju fyrir viðkomandi og muna það að besta 

gjöfin sem hægt er að gefa einhverjum er tími manns og athygli (Valgý Arna Eiríksdóttir og 

fleiri, e.d).  

3.6.4 Orð 

Orðaval þarf ávallt að vanda og velja af kostgæfni. Orðin eiga að vera hvetjandi, upp-

byggjandi og styðjandi (Start, 2008).  Mikilvægt er að tala skýra og skiljanlega og forðast 

kaldhæðni. Muna þarf að mögulega getur samtal verið erfitt í upphafi og jafnvel einhliða, 

en þolinmæði þrautir vinnur allar. Orðin sem valin eru þurfa að gefa til kynna að einstakl-

ingurinn finni fyrir öryggi einmitt á þeirri stundu og gott er að einbeita sér að jákvæðum 

þáttum. Ef einstaklingur talar um vandamál sín verður umönnunaraðili að hlusta vel og 

bera kennsl á vandamálin án þess þó að gera þau að miðpunkti samtalsins. Umönnunar-

aðili getur notað orð til að sýna einstaklingi blíðu, góðvild og skilyrðislausa umhyggju og 

gott er að hafa í huga að það getur hjálpað til að tala sig í gegnum ferlið og útskýra eins og 
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kostur er hvað sé í vændum. Einnig þarf að huga að raddblænum, en hann þarf að vera 

blíðlegur og viðeigandi og á að endurspegla vinsemd og virðingu. Umönnunaraðili þarf að 

tala við einstaklinginn á hans eigin grundvelli og reyna að flækja orð sín ekki um of.  

Grunnstoðir þjónandi leiðsagnar eru fjórar, en þær eru; öryggi, að finna fyrir væntum-

þykju, að sýna væntumþykju og þátttaka.  Ef einstaklingi líður vel og hann er laus við allar 

áhyggju finnur hann fyrir öryggi. Notast er við fjögur verkfæri sem eru; orð, augu, nævera 

og hendur. Mikilvægur þáttur í að einstaklingi líði vel og hann finni fyrir öryggi er hvernig 

hlutirnir eru sagðir, hvernig horft er á hann, að vera á staðnum þegar verið er að aðstoða 

hann og hvernig hann er snertur. Sá sem tileinkar sér þessa hugmyndafræði nefnist 

umönnunaraðili (e.caregiver) og er meginhlutverk hans að láta þann sem unnið er með 

finna fyrir öryggi og viðurkenningu. Því er náð með því að hafa grunnstoðir þjónandi 

leiðsagnar að leiðarljósi og notast við verkfærin sem gefin eru.  

 

3.7 Þjónandi leiðsögn og aldraðir 

Þjónandi leiðsögn hefur eins og áður var nefnt mest verið notað í vinnu með einstakling-

um með fötlun. Höfundur ritgerðar tók viðtöl, annars vegar við starfsfólk sem vinnur með 

einstaklingum með fötlun en hins vegar starsfólk í vinnu á öldrunarheimilum, þar sem inn-

leiðingu þjónandi leiðsagnar er lokið eða í vinnslu. Ástæðan fyrir því er sú, að til að sjá að 

árangur hefur náðst með þessari nálgun er gott að kanna hvernig hefur gengið með 

einstaklingum með fötlun. Með því er hægt að sýna fram, að einnig er hægt að yfirfæra 

þetta á hjúkrunarheimili fyrir aldraða. 

Í þessum kafla verða fyrrnefnd viðtöl ígrunduð og meginmál sett fram. Viðmæl-

endur tóku vel í að svara spurningunum og gáfu allir skýr og góð svör. Hér á eftir verða 

svör þeirra tekin saman en spurningarnar snerust að mestu leyti um hvort sæist einhver 

munur með innleiðingu þjónandi leiðsagnar, annars vegar hjá einstaklingum sem verið var 

að aðstoða og hins vegar hjá starfsmönnum. Viðmælendur gáfu öll leyfi fyrir að vitna 

mætti í nafn þeirra við gerð þessarar ritgerðar. 

Þau öldrunarheimili sem innleitt hafa þjónandi leiðsögn að fullu eru öldrunar-

heimilin á Akureyri, en haldin hafa verið mörg námskeið og fyrirlestrar og hafa önnur 

hjúkrunarheimili sýnt þessu mikinn áhuga og eru byrjuð í innleiðingarferli. Þau hjúkrunar-

heimili eru til dæmis öldrunarheimilið Eir í Reykjavík og Sunnuhlíð í Kópavogi. Viðmælend-

ur nefndu að einungis Ísland og Japan væru búin að innleiða þjónandi leiðsögn inn á 

öldrunarheimilum, en halda í vonina að þetta muni breiðast út.  Aðspurð um hvernig hafi 

reynst að vinna samkvæmt hugmyndafræðinni um þjónandi leiðsögn voru allir nokkuð 
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sammála í svörum. Sem dæmi má nefna að Ingunn Eir Eyjólfsdóttir, félagsráðgjafi á 

öldrunarheimilinu Hlíð á Akureyri, svaraði : „Mér hefur fundist auðveldara að nálgast 

starfsfólk með athugasemdir og ráðleggingar. Það er eins og starfsfólkið sé í minni vörn, 

en maður notar nálgun hugmyndafræðinnar við starfsfólkið svo kannski er maður orðinn 

betri í að leiðbeina án þess að fólk taki því endilega persónulega“ (Ingunn Eir Eyjólfsdóttir, 

munnleg heimild, 3.mars 2018). 

Bjarghildur Pálsdóttir, þroskaþjálfi hjá Ási styrktarfélagi, segir svo: „Ég tek eftir 

miklum mun eftir innleiðingu. Breytingarnar fela helst í sér að hegðunaratvikum fækkar og 

allir eru mun glaðari í vinnunni, bera virðingu fyrir hvort öðru og væntumþykja er til 

staðar, allir finna til öryggis bæði starfsfólk og notendur“ (Bjarghildur Pálsdóttir, munnleg 

heimild, 18. mars 2018). Ás styrktarfélag  er sjálfseignarstofnun með þjónustu við fólk 

með þroskahömlun og hefur í gegnum árin komið á fót umfangsmiklum rekstri (Ás 

styrktarfélag, e.d) Hér má sjá að með innleiðingu þjónandi leiðsagnar, bæði í starfi með 

öldruðum og fólki með fötlun, hefur viðhorf starfsfólks breyst og er það mikilvægur þáttur 

í þessu ferli. Fólk þarf að finna fyrir öryggi og er það verk starfsfólksins, sem vinnur svona 

náið með því, að láta það upplifa þetta öryggi.  

Valgý Arna Eiríksdóttir, iðjuþjálfi á hjúkrunarheimilinu Eir kom einnig inn á, að oft 

þarf að ígrunda hegðun þess sem unnið er með: 

Af hverju vill hann ekki fara í fötin á morgnana? Er hann feiminn eða óöruggur? En 

eitt af aðalatriðunum er að fólk upplifi öryggi. Oft þarf þá að hugsa um leiðir til að 

láta einstaklingnum líða betur. Kannski virkar til dæmis tónlist (Valgý Arna Eiríks-

dóttir, munnleg heimild,5. mars 2018). 

Guðrún Guðmundsdóttir, sem vinnur á heimili fyrir fólk með fötlun á Akureyri, hefur 

unnið samkvæmt hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar frá árinu 1996. Hún segist sjá 

mikinn mun eftir innleiðingu fræðinnar og finnur fyrir þvi að íbúar hafi meira um líf sitt að 

segja en áður. Hún segir að ekki hafi verið neinar sérstakar skráningar eða möt en að það 

sé mikilvægur mælikvarði á það hvort innleiðing gangi vel þegar aðstandendur íbúa á  

heimilum sem unnið er eftir hugmyndafræðinni, séu ánægðir og telji að þessar breytingar 

hafi gert mikið fyrir þeirra fólk (Guðrún Guðmundsdóttir, munnleg heimild,16.mars 2018). 

3.8 Samantekt  

Í þessum kafla var uppruni hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar rakin og sagt frá því 

hvernig þessi fræði komu hingað til lands. John Mcgee er einn af upphafsmönnum Gentle 

teaching og tileinkaði hann líf sitt í að þróa og betrumbæta þessa fræði. 
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Ekki er til mikið af upplýsingum um hvernig þjónandi leiðsögn kom hingað til lands en 

Kristinn Már Torfason frétti af þessum fræðum og fékk aðstoð til að koma henni af stað. 

Því ákvað höfundur að taka viðtal við Kristin til að fá betri sýn á það ferli. Þjónandi 

leiðsögn byggir á þeim grunnhugmyndum um gagnkvæm tengsl, að öll séum við háð hvort 

öðru á einn eða annan þátt. Þeir aðilar sem tileinka sér þjónandi leiðsögn kallast umönn-

unaraðilar en gerðar eru þær kröfur að þeir horfi inn á við og nýti það góða sem býr innra 

með hverjum og einum, þar sem ferlið byrjar hjá okkur sjálfum. 

Grunnstoðir þjónandi leiðsagnar eru fjórar en þær eru; öryggi, að finna fyrir kærleika, 

að sýna kærleika og þátttaka. Einstaklingur vill finna fyrir öryggi og fá að vera hluti af sam-

félaginu, hann vill einnig finna fyrir kærleika og umhyggju og fá tækifæri til þess að geta 

sýnt það til baka.  

Þegar unnið er samkvæmt þjónandi leiðsögn þarf að hafa fjögur verkfæri í huga sem 

búa innra með okkur sjálfum, en þau eru; nærvera, hendur, orð og augu. Að horfa blíðlega 

til einstaklingsins, snerta hann af nærgætni, vanda orðaval sitt og vera til staðar getur gert 

gæfumuninn.  

Í lok kaflans ákvað höfundur að taka viðtöl við sex einstaklinga sem hafa unnið 

samkvæmt þjónandi leiðsögn, annars vegar í starfi með fólki með fötlun og hins vegar í 

starfi með öldruðum. Með þessum viðtölum má sjá að þjónandi leiðsögn getur nýst hvar 

sem er og hvenær sem er og getur því hentað vel inn á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða. 
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4 Samantekt og umræður  

Samantekt 

Markmið þessarar ritgerðar er að kynna hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar, sagt frá 

reynslunni og sýnt fram á hvernig þessi nálgun getur hentað inn á hjúkrunarheimilum fyrir 

aldraða. Í dag er þjónandi leiðsögn notuð víða á Íslandi og hafa mörg hjúkrunarheimili fyrir 

aldraða sýnt þessari nálgun mikinn áhuga.  

Í fyrsta hlutanum var rýnt inn í hvað öldrun er, sagt frá þremur hliðum öldrunar og 

þeim kenningum sem tengjast öldrun. Lög um málefni aldraðra voru skoðuð og sagt frá 

hvað hjúkrunarheimili er. Ástæðan er sú að til þess að geta sýnt fram á notagildi þjónandi 

leiðsagnar á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða, þarf að hafa allar grunnstaðreyndir til 

staðar. Þess vegna ákvað höfundur að kynna sér kenningar um öldrun, lög um málefni 

aldraðra og hjúkrunarheimili svo eitthvað sé nefnt. Ein af helstu kenningum um öldrun er 

hlédrægnikenningin þar sem aldraðir eru settir undir sama hatt með það í huga að þeir 

vilji draga sig í hlé frá öllum sínum skuldbindingum þegar þeir eldast, en hafa þarf í huga 

að fólk er ekki eins og á meðan sumir vilja draga sig í hlé eru aðrir sem vilja hafa eitthvað 

fyrir stafni eins og segir frá í athafnakenningunni. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnr er saga hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar rakin í stuttu 

máli. Þar er gerð grein fyrir hvaðan hún er komin, út á hvað hún gengur og hvernig hún 

hefur þróast. Sagt er frá þeim verkfærum og grunnstoðum sem fylgt er í þessari nálgun.  

Tekið var viðtal við Kristin Má Torfason um sögu þjónandi leiðsagnar hér á landi og 

hvernig reynslan hefur verið, en Kristinn byrjaði innleiðingu þjónandi leiðsagnar á Íslandi 

og hefur unnið eftir nálguninni í mörg ár. Einnig voru tekin sex viðtöl, annars vegar við 

starfsfólk sem hefur unnið eftir þjónandi leiðsögn í starfi með fötluðum og hins vegar við 

starfsfólk sem hefur unnið eftir þjónandi leiðsögn í starfi með öldruðum.  

 

Umræður 

Þjónandi leiðsögn var upprunalega fundin upp og þróuð í samskiptum við einstaklinga 

með fötlun en með árunum hefur það sýnt sig og sannað að þessi nálgun getur gengið 

upp á fleiri stöðum. Þjónandi leiðsögn byggir á virðingu og að mynda traust samband á 

milli umönnunaraðila og einstaklings sem unnið er með, þar sem hvorki er notuð umbun 

eða refsing. Hlutverk umönnunaraðila er afar mikilvægt, en það er að sýna einstaklingnum 

virðingu og er mikilvægt að hann byggi samskipti sín við þann sem unnið er með á for-

dómalausan hátt. Umönnunaraðili þarf að tileinka sér blíð samskipti og endurspeglar 

framkoma hans gildi nálgunarinnar og þarf hann að vera meðvitaður um ákvarðanir og að 
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mæta þarf einstaklingnum þar sem hann er og án þess að gera til hans óraunhæfar kröfur. 

Með því að leggja áherslu á skilyrðislausa umhyggju, viðurkenningu og virðingu nær 

umönnunaraðili að mynda traust samband milli sín og þess sem hann aðstoðar. 

Grunnstoðir þjónandi leiðsagnar eru, að einstaklingurinn upplifi sig öruggan, að hann finni 

fyrir kærleika og fái tækifæri til að sýna kærleika ásamt því að hann fái að vera virkur 

þátttakandi og geti tekið ákvarðanir í eigin lífi. Með því að einbeita sér að þessum grunn-

stoðum ásamt þvi að notast við verkfærin fjögur nær umönnunaraðilinn að ná tengslum 

við einstaklinginn. 

Umönnunaraðilinn finnur verkfæri þjónandi leiðsagnar hjá sjálfum sér, en þau eru; 

augun, hendurnar, nærveran og orðin. Með þessu má sjá, að meginmarkmiðið með þjón-

andi leiðsögn er, að ná þessum sterku og hlýju tengslum við einstaklinginn og að bæta 

líðan hans hverju sinni. Þó að þessi nálgun hafi helst verið notuð með einstaklingum með 

fötlun, er það augljóst að hún á einnig við inn á hjúkrunarheimilum við umönnun aldraðra.  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið um áhrif þjónandi leiðsagnar hafa flestar verið 

gerðar á einstaklingum með fötlun eða á fólki með einhvers konar skerðingu. Því getur 

verið erfitt að álykta að þessi nálgun virki inn á hjúkrunarheimilum, en þó að litlar rann-

sóknir eða upplýsingar séu þar um er ekki hægt að segja að þetta virki ekki á þeim vett-

vangi. Því þarf að horfa á þær kröfur sem gerðar hafa verið um öldrunarþjónustu en þjón-

andi leiðsögn styður vel við þær kröfur. Sem dæmi má nefna að Eden hugmyndafræðin, 

sem mikið er farið eftir á öldrunarheimilum, vinnur vel saman með þjónandi leiðsögn og 

því er það tvímælalaust ábatasamt að ná að tvinna þessa tvær aðferðir saman ásamt hug-

myndafræðinni um valdeflingu.  

 Einhverjir gætu sagt að notkun nálgunarinnar hentaði ekki inn á öldrunarheimilum 

og gætu rökin verið að sumir aldraðir einstaklingar vilji ekki mynda gagnkvæm tengsl eða 

hafi ekki áhuga á að vera í samskiptum við aðra, eins og hlédrægnikenningin bendir á. 

Hins vegar eru þetta ekki réttlætanleg rök þar sem hugmyndir þjónandi leiðsagnar taka 

mið af þessu og virða það að einstaklingurinn vilji ekki mynda þessi gagnkvæmu tengsl en 

komið sé fram við hann af virðingu eftir sem áður. Á mörgum hjúkrunarheimilum fyrir 

aldraða er notast við Eden hugmyndafræðina og hefur sú fræði margt sem þjónandi 

leiðsögn leggur til og því gætu þessar tvær nálganir unnið vel saman í að betrumbæta 

starfsemi á heimilunum með hugmyndafræðinni um valdeflingu til hliðsjónar.  

. 
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Viðauki: Spurningalisti 

1. Hefur þú unnið lengi samkvæmt hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar? 

2. Er búið að innleiða þjónandi leiðsögn inn á mörg hjúkrunarheimili fyrir aldraða hér 

á Íslandi? 

3. Er búið að innleiða þjónandi leiðsögn inn á hjúkrunarheimili fyrir aldraða í öðrum 

löndum? 

4. Hvernig hefur það reynst að vinna eftir þjónandi leiðsögn á hjúkrunarheimilum 

fyrir aldraða ? 

5. Tekur þú eftir einhverjum mun eftir innleiðingu? Einhverjum breytingum? Þá 

hverjum? 

6. Hvernig eruð þið að vinna samkvæmt hugmyndafræðinni? 

7. Hvernig tóku starfsmenn þessu almennt? Voru þeir sáttir? Var erfitt að innleiða?  

8. Hvernig er eftirfylgnin? Skráningar? Mat? 

9. Mætti ég vitna í svörin þín í ritgerðinni minni? 

 


