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Ágrip 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. gráðu í iðjuþjálfunarfræði við 

heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna 

upplifun íbúa hjúkrunarheimila á sjálfræði. Lagt er upp með rannsóknarspurninguna: Hvernig 

skilgreina og upplifa íbúar hjúkrunarheimila sjálfræði sitt? Notast verður við eigindlega 

rannsóknaraðferð og lögð áhersla á fyrirbærafræði. Gögnum verður aflað með 

einstaklingsviðtölum og stuðst verður við hálf opinn viðtalsramma, útbúinn af höfundum þar 

sem hluti af bráðabirgðaþýðingu Kristjönu Fenger á matstækinu Residental Environment 

Impact Scale - REIS, 4.útgáfa 2014, var höfð til hliðsjónar. Höfundar leggja til að í 

fyrirhugaðri rannsókn verði tekin viðtöl við að hámarki 15 íbúa hjúkrunarheimila. Skilyrði 

fyrir þátttöku í rannsókninni eru að íbúar hafi búið á hjúkrunarheimilinu í minnst 3 mánuði og 

séu 67 ára eða eldri. Við greiningu gagna leggja höfundar til að notast verði við Vancouver-

skólann. Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði gefur færi á að auka skilning á mannlegum 

fyrirbærum og hefur m.a. þann tilgang að bæta mannlega þjónustu, t.d. heilbrigðisþjónustuna. 

Skólinn byggir á viðhorfum, reynslu og túlkun þátttakenda. Íbúar þeirra hjúkrunarheimila sem 

um ræðir fá send kynningarbréf á rannsókninni sem rannsakendur fylgja eftir með heimsókn á 

heimilin og bjóða íbúum þátttöku í rannsókninni. Gætt verður fyllsta trúnaðar við þátttakendur 

og óskað verður eftir upplýstu skriflegu samþykki frá þeim. Höfundar vonast til að 

niðurstöður rannsóknarinnar gefi góða mynd af upplifun íbúa hjúkrunarheimila á sjálfræði 

sínu og gefi tækifæri til úrbóta í þjónustu við íbúa.  

Lykilhugtök: sjálfræði, hjúkrunarheimili, íbúi, skjólstæðingsmiðuð nálgun  
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Abstract 

This research proposal is a thesis submitted for a B.S. degree in Occupational Therapy, in the 

School of Health Sciences at the University of Akureyri. The main goal of the proposed 

research is to see how residents in nursing homes experience their autonomy. The authors 

propose the following research question: How do residents in nursing homes define and 

experience their autonomy? Qualitative research method focusing on phenomenology will be 

used. Data will be collected with face-to-face semi structured interviews with nursing home 

residents. The interview structure will be based on a frame prepared by the authors, utilizing a 

provisional translation, by Kristjana Fenger, of the Residental Environment Impact Scale - 

REIS, 4th edition 2014. The authors suggest that in the proposed research, a maximum of 15 

interviews will be taken. Participants are required to have lived in the nursing homes for at 

least 3 months and have reached the age of 67 years. The authors suggest the use of the 

phenomenology Vancouver School approach when processing the data. Using this approach, 

understanding of human phenomena is potentially increased, which in turn improves human 

services, such as Health Service. This approach builds on the participants’ sentiments, 

experiences and interpretations. Residents of the nursing homes in question, will receive a 

letter of introduction for the proposed research. The potential researchers will follow up on 

the letter with a visit to the nursing homes and invite residents to participate. Principles of 

confidentiality and respect for participants should be followed. Participants will need to 

confirm their participation in writing. The authors hope that the results from the proposed 

research will provide a detailed view on how nursing home residents experience their 

autonomy. Furthermore, that the results yield opportunities for improving in general the 

service provided to the residents. 
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Inngangur  

Verkefni þetta er rannsóknaráætlun til B.S. gráðu í iðjuþjálfunarfræðum við Háskólann á 

Akureyri vorið 2019. Tilgangur og markmið rannsóknaráætlunarinnar er að kanna hvernig 

aldraðir, sem búsettir eru á hjúkrunarheimilum, upplifa sjálfræði sitt. Markmiðið er einnig að 

varpa ljósi, fyrir starfsfólk og aðstandendur, á mikilvægi þess að sjálfræði íbúa á 

hjúkrunarheimilum sé virt. Niðurstöður rannsóknarinnar munu veita upplýsingar frá íbúunum 

sjálfum og geta þær nýst við mótun á þjónustu hjúkrunarheimila. Eins geta þær nýst við aðlögun 

umhverfis íbúa að þörfum þeirra, í þeim tilgangi að viðhalda sjálfræði íbúanna. Kynntar verða 

bakgrunnsupplýsingar og gildismat höfunda og gildi fyrir iðjuþjálfun. Farið verður yfir val á 

rannsóknaraðferðum, skilgreiningunum á sjálfræði og hjúkrunarheimili gerð skil ásamt 

rannsóknarspurningu. 

Rannsóknarspurning og val á rannsóknaraðferðum 

Rannsóknarspurningin sem unnið verður út frá er: 

Hvernig skilgreina og upplifa íbúar hjúkrunarheimila sjálfræði sitt? 

Til að svara þessari rannsóknarspurningu verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð 

með áherslu á fyrirbærafræði. Reynslan hefur sýnt að gögn úr eigindlegum rannsóknum nýtast 

vel til að þróa og efla iðjukenningar og gera þær notendamiðaðri (Guðrún Pálmadóttir og 

Snæfríður Þóra Egilson, 2018). Lagður verður til viðtalsrammi, útbúinn af höfundum með 

hliðsjón af niðurstöðum annarra rannsókna sem og bráðabirgðaþýðingu Kristjönu Fenger á 

matstækinu Residental Environment Impact Scale - REIS, 4.útgáfa 2014. Allir íbúar þeirra 

hjúkrunarheimila sem skoðuð verða, sem náð hafa 67 ára aldri, fá sendar upplýsingar um 

fyrirhugaða rannsókn. Rannsakendur fylgja bréfinu svo eftir með heimsókn á staðinn og ræða við 
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mögulega þátttakendur. Tekin verða að hámarki 15 viðtöl og verða viðtölin greind með 

þemagreiningu samkvæmt aðferð Vancouver – skólans.  

Gildismat höfunda 

 Höfundar hafa báðir unnið á hjúkrunarheimilum og oft upplifað að sjálfræði íbúa sé ekki 

virt að fullu. Matmálstímar hafa þá staðið uppúr sem dæmi um slíkt. Gildir það þá bæði um 

tímasetningar matmálstíma og eins um hvaða mat boðið er uppá, sér í lagi í hádegis- og 

kvöldmatartímum. Eins hafa höfundar orðið vitni þess að starfsfólk velur klæðnað og klæðir 

skjólstæðinga án þess að bera valið undir viðkomandi. Höfundar hafa orðið vitni af því að íbúum 

sem nota hjólastóla, sé ýtt áfram án þeirra vitundar eða samþykkis. Eitt dæmi til viðbótar hefur 

að gera með ferðafrelsi skjólstæðinga, en þar er aðgengi og farkostum oft ábótavant, sérstaklega 

fyrir þá sem nota hjólastól. 

Höfundar telja mikilvægt að auka þekkingu á mikilvægi sjálfræðis og rannsaka upplifun 

íbúanna á því. Einnig að með meiri vitneskju íbúa, starfsfólks og aðstandenda um sjálfræði 

aldraðra geti lífsgæði og vellíðan íbúanna aukist. Höfundar hafa komist að því að upplifun íbúa 

hjúkrunarheimila á sjálfræði á Íslandi hefur verið lítið rannsakað en margar erlendar rannsóknir 

eru til um upplifun starfsfólks á hjúkrunarheimilum á sjálfræði.  

Gildi fyrir iðjuþjálfun og hugmyndafræðileg nálgun 

Hugmyndafræði Kielhofner, Model of Human Occupation (MOHO) mun leiða 

fyrirhugaða rannsókn. Hugmyndafræðin er iðjumiðuð, skjólstæðingsmiðuð og starfsmiðuð þar 

sem bakgrunnur og gildi hvers og eins eru höfð að leiðarljósi. Leitast er við að skilja aðstæður 

einstaklinga út frá þeirra sjónarhorni og hvernig vilji, vanamynstur og framkvæmdageta þeirra 
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birtist ásamt umhverfi skjólstæðingsins. MOHO leitast við að útskýra hvernig iðja hvetur til 

þátttöku og hvernig iðja er framkvæmd (Kielhofner, 2008). 

Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir (2011) fjalla um hvernig hlutverk 

iðjuþjálfa á hjúkrunarheimilum snúist að mestu leyti um að viðhalda færni skjólstæðinga, skapa 

aðstæður sem efla sjálfsmynd og þátttöku og auka lífsgæði. Hlutverk iðjuþjálfa út frá 

fyrirhugaðri rannsókn er því að stuðla að færni íbúana til að viðhalda sjálfræði. Ekki síður felst 

hlutverk iðjuþjálfa í miðlun þekkingar á mikilvægi sjálfræðis íbúa til starfsfólks 

hjúkrunarheimila og aðstandenda íbúa. Ef rannsókn yrði gerð út frá þessari rannsóknaráætlun 

vonast höfundar til þess að íbúar, aðstandendur og starfsfólk hjúkrunarheimila, þar á meðal 

iðjuþjálfar, verði meira meðvitaðir um sjálfræði íbúa. Höfundar vonast einnig til að niðurstöður 

fyrirhugaðrar rannsóknar gefi upplýsingar sem geta nýst við úrbætur í þjónustu við íbúa 

hjúkrunarheimila. Höfundar telja skjólstæðingsmiðaða nálgun lýsa mörgum þáttum sjálfræðis og 

því verður stuðst við þá nálgun í þessu verkefni.  

Bakgrunnsupplýsingar 

 Í þessu verkefni verða hugtökin hjúkrunarheimili og sjálfræði notuð. Orðið sjálfræði 

hefur verið skilgreint á marga vegu. Collopy (1988) skilgreinir sjálfræði sem frelsi, sjálfstæði, 

rétt til sjálfsákvörðunar og að hafa frjálst val og gjörðir (Hedman o.fl, 2015). Ingibjörg S. 

Ásgeirsdóttir (2001) fjallar um skilgreiningu Cicerelli á sjálfræði sem hann setur fram í lok 

níunda áratugarinns. Hann skilgreinir sjálfræði sem getu til að taka og fylgja eftir meðvitaðri 

ákvörðun og þannig fullnægja þörfum og ná markmiðum sem samræmast eigin gildismati.  

Í íslenskum lögum um málefni aldraðra eru stofnanir fyrir aldraða skilgreindar, aðstöðu 

þeirra lýst og gerð grein fyrir þjónustunni sem þar skal veitt. Hjúkrunarheimili eða 

hjúkrunarrými á stofnunum fyrir aldraða eru fyrir þá sem eru of lasburða til að dveljast á 



 4 

dvalarheimilum, sambýlum eða sérhönnuðum íbúðum. Þar er einstaklingum tryggð sú umönnun 

sem þeir þurfa. Við hönnun hjúkrunarrýma og heimila skal þess sérstaklega gætt að stofnunin sé 

heimilisleg og að sem flestir íbúar hafi sitt eigið herbergi, þar sem mannréttindi, mannúð og 

virðing er höfð að leiðarljósi. Á hjúkrunarheimilum skal vera aðgengi fyrir hjúkrun, læknishjálp 

og endurhæfingu. Þjónustan skal byggð á einstaklingsbundnu mati á þörfum íbúans og aðstoð til 

sjálfshjálpar. Skapa þarf íbúum öryggi, félagslegan og heilsufarslegan stuðning, ásamt því að 

huga að stuðningi við styrkingu sjálfsmyndar og sjálfræði íbúa (lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999, 14.gr; Velferðarráðuneytið, 2016).  

Að vitneskju höfunda eru fáar íslenskar rannsóknir sem skoða upplifun íbúa 

hjúkrunarheimila á sjálfræði sínu, en höfundar fundu einungis tvær íslenskar rannsóknir um  

málefnið. En til er fjöldi erlendra rannsókna um þetta málefni. Gerð var íslensk rannsókn á 

meistarastigi, sem ekki hefur verið birt, um upplifun aðstandenda á flutningi foreldra þeirra á 

hjúkrunarheimili. Rannsakandinn taldi mikilvægt að rannsaka sjálfræði íbúa hjúkrunarheimila og 

taldi þarft að rannsaka upplifun íbúanna sjálfra (Þórdís Guðnadóttir, 2016).  

Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fræðileg samantekt á efni sem tengist sjálfræði íbúa hjúkrunarheimila. 

Farið verður yfir fjölgun aldraðra á Íslandi, hugmyndafræði sem leiðir rannsóknaráætlunina, 

skilgreiningar á sjálfræði, ógn við sjálfræði íbúa og upplifun íbúa hjúkrunarheimila á sjálfræði 

sínu. Við öflun gagna var leitað í gagnasöfnunum Scopus.com, Google Scholar, leitir.is, Sage 

journals, Taylor and Francis online, ásamt heimildaskrám úr öðrum rannsóknum sem fundust við 

leitina og bókum frá bókasafni Háskólans á Akureyri. Einnig var notast við greinar sem fundust 

við leit og gerð verkefna í öðrum námskeiðum. Notuð voru meðal annarra leitarorðin autonomy, 
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older people, nursing homes, occupational therapy, meals in nursing homes, sjálfræði aldraðra og 

viðhorf aldraðra til sjálfræðis.  

Íslenskt samfélag  

Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir (2001) telur Íslendinga búa í þjóðfélagi sem einkennist af 

einstaklingshyggju. Hún telur þá búa í samfélagi án stéttaskiptingar þar sem þegnarnir líta á sig 

sem jafningja og telja rétt sinn að vera virtir fyrir eiginleika sína og manngildi. Þessi 

einstaklingshyggja einkennist af jöfnum hlutföllum af frelsi og jafnræði sem þjóðin hefur tekið í 

arf gegnum marga ættliði. Einkennin eru ólík flestra annarra þjóða þar sem frelsið vegur oftast 

þyngra en jafnræðið. Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (2018) telja þó að margir 

einstaklingar og hópar hér á landi búi við takmarkaða valkosti og úrræðaleysi. Þessir hópar eru 

meðal annars fatlað fólk, öryrkjar, hælisleitendur og aldraðir. Aldraðir eru oft líkamlega verr á 

sig komnir en þeir sem yngri eru og getur það leitt til þess að aldraðir séu beittir misrétti, fái 

lakari þjónustu en aðrir og hafi ekki frelsi til þess að lifa því lífi sem þeir kjósa. 

Samkvæmt miðspá Hagstofu Íslands má gera ráð fyrir því að lífslíkur stúlkna fæddar árið 

2018 verði 83,9 ár og lífslíkur drengja fæddir sama ár verði 79,8 ár. Spáin segir að yfir 20% af 

heildarmannfjölda verði eldri en 65 ára árið 2039 og yfir 25% árið 2057. Lífslíkur stúlkna fæddar 

2067 eru taldar verða 88,7 ár og drengja 84,4 ár. Ef spáin gengur eftir, verða frá árinu 2046 þeir 

sem eru eldri en 65 ára, í fyrsta sinn fjölmennari en einstaklingar sem eru yngri en tvítugt 

(Hagstofa Íslands, 2018). 

Mikilvægt er að iðjuþjálfar hér á landi taki mið af stöðu, bakgrunni og forgangsröðun ólíkra 

einstaklinga og hópa til að mæta þeim áskorunum sem fylgja því að samfélagið okkar er að 

breytast. Fjölgun aldraðra kallar einnig á breytta nálgun í heilbrigðis- og samfélagsþjónustu. Því 

er mikilvægt að iðjuþjálfar taki þátt í stefnumótun í heilbrigðis- og velferðarmálum og séu 
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meðvitaðir um valdaójafnvægi sem gæti komið upp í þjónustu við þeirra notendur (Ingibjörg S. 

Ásgeirsdóttir, 2001; Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2018).  

Hugmyndafræði  

Ein af hugmyndafræði iðjuþjálfunar er líkanið um iðju mannsins, Model of Human 

Occupation (MOHO). Hugmyndafræði MOHO er iðju-, skjólstæðings- og starfsmiðuð og í 

þjónustu við skjólstæðinga eru bakgrunnur og gildi hvers og eins höfð að leiðarljósi (Kielhofner, 

2008). Þau viðhorf sem fagaðilar hafa til skjólstæðinga sinna skipta miklu máli. Ef skilningur og 

þekking á gildum og markmiðum skjólstæðingsins eru af skornum skammti getur reynst erfitt að 

veita viðkomandi viðeigandi stuðning við þær aðstæður sem upp geta komið við umönnun. Sem 

fagaðilar, líta iðjuþjálfar á skjólstæðinga fyrst og fremst sem virka þegna í þjóðfélaginu. Í þessu 

felst að iðjuþjálfar líta á þá á heildrænan hátt, þ.e.a.s. að aðstæður hvers og eins eru metnar út frá 

þörfum og gildum viðkomandi (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, 2001).   

Kielhofner (2008) skilgreinir umhverfi sem félagslega, menningarlega, efnahagslega og 

stjórnsýslulega þætti sem hafa áhrif á hvatningu til iðju, skipulag og færni við iðju. Þetta gefur til 

kynna að ýmsir þættir í umhverfinu geta haft áhrif á iðju einstaklingsins. Kielhofner (2008) 

skiptir umhverfinu niður í sjö víddir. Þær eru hlutir, rými, verk eða viðfangsefni, félagslegir 

hópar, menning, efnahagur og stjórnarfar.  

Skjólstæðingsmiðuð nálgun myndar meginkjarnann í iðjuþjálfun. Nálgunin felur í sér að 

samvinna sé á milli skjólstæðings og iðjuþjálfa. Mikilvægt er að virðing, valddeiling og 

upplýsingaflæði sé ríkjandi. Æskilegt er að skjólstæðingur tilgreini vandann og fagmaður og 

skjólstæðingur vinni saman að æskilegri íhlutun (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 

2011). Réttindi og þarfir notandans eru talin vera í forgangi og eru þessi atriði orðin 

óaðskiljanlegur hluti af fagsjálfi iðjuþjálfa. Iðjuþjálfar hafa gjarnan kynnt þjónustu sína undir 
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þessum formerkjum (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2018). Hammell (2013; 

2015) segir frá því að iðjuþjálfar hafi í yfir 30 ár talið sig vera skjólstæðingsmiðaða stétt, sem 

felur í sér að iðjuþjálfar vinna með það að markmiði að vita lífssögu skjólstæðingsins, gildi hans 

og hvað hann setur í forgang varðandi þjónustuna.  

Í skjólstæðingsmiðaðri þjónustu er mikilvægt að deila valdinu. Með því er átt við að 

iðjuþjálfi sýni í verki að hann virði skjólstæðing sinn og setji sig ekki á háan hest gagnvart 

honum. Iðjuþjálfar hafa verið hvattir til þess að gefa frá sér þetta vald í yfir 25 ár og hefur þetta 

reynst góður grunnur að því að vinna skjólstæðingsmiðað. Iðjuþjálfar þurfa samkvæmt Hammell, 

að huga að tveimur þáttum í starfi sínu, annarsvegar að skjólstæðingum og hinsvegar kerfinu. 

Stundum fer svo að iðjuþjálfinn þarf að velja að fara eftir settum reglum á vinnustað sínum sem 

stangast á við gildi skjólstæðingsins og hlýtur út frá því virðingu annarra starfsmanna. Í þessum 

aðstæðum er hann ekki að vinna skjólstæðingsmiðað og því er mikilvægt að ögra kerfinu og 

fastmótuðum vinnureglum til þess að geta unnið skjólstæðingsmiðað (Hammell 2013; 2015).  

Sjálfræði 

Einstaklingar eru mismunandi og með mismunandi þarfir og kröfur. Því upplifa fæstir 

sjálfræði á sama hátt. Þættir sem geta haft neikvæð eða jákvæð áhrif á sjálfræði geta meðal 

annars verið að ráða hvaða fötum einstaklingur klæðist, hvenær hann fær sér vatnssopa eða hvort 

hann komist um utandyra. Eins geta reglur stofnana og starfsfólk haft áhrif á sjálfræði 

(Tuominen, Leino-Kilpi og Suhonen, 2016).  

Sjálfræði hefur verið skilgreint á marga vegu. Sjálfræði er í grunninn hugmyndin um að 

ráða sér, en vafist getur fyrir einstaklingum að segja frá því hvað það þýðir í raun. Frjálst val til 

athafna og aðgangur að viðeigandi rými til þess að stunda þær getur verið einn hluti af sjálfræði. 
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Einnig þarf vilji að vera fyrir hendi til til þess að nýta þetta tiltekna rými (Ástríður Stefánsdóttir 

og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir (2001) fjallar um skilgreiningar Cicerelli á sjálfræði í rannsókn 

sinni. Cicerelli skiptir sjálfræði niður í tvo flokka, óskipt sjálfræði og skipt sjálfræði. Óskipt 

sjálfræði skiptist í undirflokkana algjört sjálfræði og samráðssjálfræði. Algjört sjálfræði er þegar 

einstaklingurinn tekur ákvörðun sjálfur. Samráðssjálfræði er þegar einstaklingurinn tekur 

ákvörðun eftir samráð við annan aðila. Undir skipt sjálfræði eru flokkarnir sameiginlegt 

sjálfræði, framselt sjálfræði og staðgengill sjálfræðis. Sameiginlegt sjálfræði er þegar 

einstaklingurinn tekur ákvörðun sameiginlega með öðrum einstaklingi. Framselt sjálfræði er 

þegar einstaklingur færir ákvarðanatökuna yfir á herðar annars aðila. Ákvörðunin getur verið 

tekin á þann hátt sem einstaklingurinn hefði viljað eða að sá sem fær ákvörðunarréttinn ráði því 

hvernig málunum skal háttað. Staðgengill sjálfræðis er þegar annar aðili tekur að sér 

ákvörðunarvald fyrir einstakling af frjálsum vilja þegar einstaklingur er ófær um að taka 

ákvarðanir sjálfur. Mikilvægt er að ákvörðunin sé byggð á því sem einstaklingurinn myndi vilja 

sjálfur. Cicerelli heldur því einnig fram að til að vera sjálfráða þurfi viðkomandi að búa yfir 

ákveðinni hæfni. Þessi hæfni felur í sér að búa yfir rökhugsun og dómgreind, að geta leyst 

vandamál. Einnig að hafa getu til að fylgja ákvörðun sinni eftir og hafa hæfileika til að velta 

vöngum og bera saman valkosti. 

Guðmundur Heiðar Frímannsson (1993) setur fram skilgreiningu á svipaðan hátt og 

Cicerelli. Hann telur að sjálfráða einstaklingur erfi siðgæði sitt í gegnum hefðir og menningu 

eldri kynslóða. Hann bendir einnig á að sjálfræði og siðareglur geta verið mjög ólíkar í háþróuðu 

samfélagi og í því frumstæða þar sem að ytri skilyrði og hömlur eru mismunandi eftir 

samfélögum. 
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Kemp (2001) skilgreinir sjálfræði sem getuna til þess að hagræða eigin lífi, setja sér 

markmið, taka rökréttar ákvarðanir og hafa persónulegt næði. Getan til þess að taka ákvörðun um 

umönnun, hvað þú vilt borða og að fá upplýsingar varðandi læknisfræðileg málefni eru hlutir 

sem hann telur falla undir skilgreininguna.  

Power (2014) fjallar um að getan til að velja okkar lífsleið, til að taka stórar og litlar 

ákvarðanir og jafnvel að taka ákvarðanir sem við vitum að eru okkur ekki endilega fyrir bestu, 

séu mannréttindi. Þegar einstaklingur greinist með heilabilun flækjast þó málin og efasemdir 

koma upp um hvort viðkomandi geti tekið rökréttar ákvarðanir. Samspil er á milli öryggis og 

sjálfræðis og jafnvægi þessara tveggja þátta er mikilvægt til þess að viðhalda tilgangi, þroska og 

gleði. Læstar deildir eru líklegast mesta hindrun til sjálfræðis. Ástæða þess að einstaklingar eru 

fluttir á slíkar deildir telur Power vera að þeir hafi ekki getu til þess að tjá þarfir sínar og að þeim 

þörfunum hafi ekki verið mætt á fyrri dvalarstað þeirra. Ákvörðunin um að færa einstakling yfir 

á læsta deild er því eingöngu í höndum annarra, svo sem starfsfólks, eða fjölskyldumeðlima. Það 

þekkist einnig að stjórnendum hjúkrunarheimila þykir ákjósanlegast, til að lágmarka áhættu 

tengda þeim þáttum sem þeir bera ábyrgð á, að flytja viðkomandi inn á læsta deild. Ákvörðunin 

er því tekin með alla aðra en einstaklinginn sem á í hlut í huga. Power telur læstar deildir og 

viðvörunarkerfi vera falska  tilfinningu starfsfólks um öryggi og litið sé fram hjá því hvað liggi 

að baki að einstaklingurinn reynir að fara.  

Ógn við sjálfræði  

Parsell (2016) telur að vellíðan á eigin heimili skiptir flesta máli. Heima er staður þar sem 

allir ættu að finna fyrir því að hafa næði, upplifa sjálfræði og vellíðan. Þar ættu einstaklingar að 

vera afskiptalausir nema að þeir í raun vilji og biðji um annað. Fyrir marga er mikilvægt að óskir 

þeirra, varðandi hvernig þeir vilja hafa heimili sitt og hvað þeir vilja gera á sínu heimili, séu 
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virtar. Parsell rannsakaði viðhorf starfsfólks, í búsetukjarna fyrir fullorðið fólk, til íbúanna og 

sjálfræðis þeirra. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að starfsfólk hefur áhrif á sjálfræði 

íbúanna. Margt starfsfólk lýsti óvissu um hvort það væri að aðstoða einstaklinga eða skerða 

sjálfræði þeirra. Það var óvisst um hvernig ætti að taka á málum sem þeim fannst óæskileg eða 

gætu truflað aðra íbúa, en skipti á sama tíma miklu máli fyrir íbúana, sem dæmi, há tónlist og 

gleðskapur.  

Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason (2004) gerðu rannsókn á upplifun íbúa á 

hjúkrunarheimilum á Íslandi varðandi sjálfræði. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig 

þeir sem búsettir voru á stofnunum upplifðu sjálfræði sitt. Fram kom að sumir  þátttakendanna 

hefðu viljað ráða meiru hvernig innbúið var í herbergi sínu. Í svörum þátttakenda kom fram að 

einn viðmælandinn var beðinn um að hafa minna inni í herbergi sínu til þess að starfsfólk ætti 

auðveldara með að þrífa herbergið. Meirihluti þátttakenda sögðust ekki fá að ráða því hverju þeir 

klæddust og rúmur helmingur sögðust ekki fá að ráða því hvort þau færu í bað eða sturtu. 

Þátttakendur sögðu að starfsfólk væri mis viljugt til þess að færa sig frá fast mótuðum 

vinnuferlum. Einn þátttakandinn lét í ljós að ekki væri nógu margt starfsfólk á staðnum til að 

aðstoða íbúa.  

Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason (2004) fjalla um sjö þætti sem geta ógnað 

sjálfræði aldraðra á stofnunum. Þessir þættir eru:  

„a) skert geta hins aldraða og vanmat á henni 

b) viðhorf til aldraðra 

c) íhlutun ættingja 

d) forræði fagfólks 

e) reglur og starfsvenjur stofnana 

f) hópþrýstingur á stofnunum  

g) öryggisleysi einstaklingsins“ (bls 19-20) 
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Skert geta hins aldraða og vanmat á henni er skert líkamleg, andleg og félagsleg færni. Þá eru 

ákvarðanir einstaklinga dregnar í efa þegar fer að bera á skerðingum og þarfir hans ekki settar í 

forgang. Viðhorf til aldraðra eru þau viðhorf samfélagsins til aldraðra og hvernig þeim getur 

verið mismunað vegna aldurs og aldursfordóma. Íhlutun ættingja getur hindrað sjálfræði þar sem 

ættingjar eiga til að taka ákvarðanir, sem þau halda að sé best fyrir viðkomandi, þegar færni 

viðkomandi skerðist. Forræði fagfólks er þegar fagmanneskja tekur ákvörðun fyrir einstakling, 

sem er fær um að taka ákvarðanir sjálfur, sem skerðir sjálfræði einstaklingsins. Oft tekur fagfólk 

ákvarðanir fyrir skjólstæðinga í þeirri hugsun að vernda þá. Fín lína liggur á milli sjálfræðis og 

forræðis sem starfsfólk á oft erfitt með að sjá. Reglur og starfsvenjur stofnana verða oft til þess 

að þegar einstaklingar flytja inn á hjúkrunarheimili gangast þeir undir reglur og aga 

stofnunarinnar, þeir taka ekki ákvarðanir um ýmsa þætti í umhverfinu og lífsmáta sem sjálfsagt 

þykir að fólk geri á heimilum sínum. Fyrirkomulag stofnana getur valdið áhugaleysi íbúanna um 

aðstæður og dregið úr frumkvæði þeirra og reisn. Hópþrýstingur á stofnunum er þegar 

einstaklingar verða fyrir miklum þrýsting um að haga sér í samræmi við meirihluta vilja hópsins 

og reglur. Ekki er réttlætanlegt að skerða frelsi einstaklings til ákvarðanatöku sem stríðir gegn 

ríkjandi smekk eða gildismati. Öryggisleysi einstaklings getur orðið þegar líkamlegir, andlegir og 

félagslegir þættir skerðast hjá einstaklingnum. Við flutning á hjúkrunarheimili skerðist sjálfræði 

einstaklinga, oft er skásta leiðin að afsala sér sjálfræðinu sem fylgir því að halda eigið heimili 

fyrir örugga stofnanavist (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Í rannsókn Hedman, Häggström, Mamhidir og Pöder (2019) kemur fram að tenging er á 

milli þess að íbúar hjúkrunarheimila upplifi sjálfræði ef tengsl þeirra við starfsfólkið eru góð, 

þ.e.a.s. ef starfsfólk ber virðingu fyrir vilja íbúanna. Einnig kemur fram að starfsfólk þurfi að 
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vera reiðubúið til þess að ýta undir innihaldsríkt líf íbúana á hjúkrunarheimilum, sem best er að 

gera með því að kynnast íbúunum, þeirra þrám og löngunum.  

Sjálfstæði í ákvarðanatöku  

Fyrir marga er ákvarðanataka mikilvægur hluti af sjálfræði. Að einstaklingur hafi 

tækifæri til að taka ákvarðanir sem koma lífi hans við, að finna fyrir trausti til þess að taka 

ákvarðanir eða hafa áhrif á þær getur bætt lífsgæði viðkomandi. Tilfinningin um vanvirðingu í 

garð einstaklings hvað varðar ofangreinda þætti getur haft neikvæð áhrif á lífsgæði. Ákvarðanir á 

borð við hvað einstaklingur vill fá sér að borða og hvenær, hverju hann vil klæðast og hvernig 

lituð föt eru dæmi um þætti sem koma lífi einstaklinga við (Fetherstonhaugh, Tarzia, Bauer, Nay 

og Beattie, 2016). 

Fetherstonhaugh o.fl. (2016) gerðu rannsókn á því hvernig starfsfólk á 

hjúkrunarheimilum gæti ýtt undir ákvarðanatöku íbúa. Í ljós kom að mikilvægt er að starfsfólk 

þekki einstaklingana sem þau aðstoða hverju sinni, að þau þekki gildi, þrár og langanir 

skjólstæðinga sinna og taki ekki ákvörðun fyrir þá án þess að spyrja. Gæta þarf þess að íbúinn fái 

tækifæri til að tjá sig. Mikilvægt er að nota skjólstæðingsmiðaða nálgun og auðvelda val ef hægt 

er. Til að auðvelda val er t.d. hægt að tala hægar, taka föt fram úr fataskápnum til þess að 

viðkomandi geti séð þau og nota munnlegar leiðbeiningar til að velja fatnað.  

 Tuominen o.fl. (2016) gerðu rannsókn á hjúkrunarheimili um upplifun íbúanna varðandi 

frelsi til ákvarðanatöku. Þær könnuðu einnig þá þætti sem geta haft áhrif á hvort íbúar 

hjúkrunarheimila fái frelsi til þess að taka ákvarðanir. Breyttir andlegir eða líkamlegir þættir til 

þess að takast á við daglegt líf geta haft áhrif á frelsi til ákvarðanatöku. Margir íbúar á 

hjúkrunarheimilum þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs, sem dæmi að fara á salerni, fara í bað 

eða sturtu og að klæðast. Fram kom að sumir íbúanna fengu ekki að taka ákvörðun um hvenær 
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þeir færu á salernið. Einnig kom fram að ákvörðunarvald þeirra væri ekki sterkt þegar kæmi að 

því að fá aðstoð við að skipta um bleyju eða innlegg, þau gátu þurft að bíða lengi. Sömu sögu var 

að segja um baðferðir. Íbúar fengu ekki að taka ákvörðun um hvenær eða hvernig þau færu í bað, 

starfsfólk tók þá ákvörðun. 

Stofnunin og starfsfólk 

Í niðurstöðum rannsóknar Mondaca, Josephsson, Katz og Rosenberg (2018) kom fram að 

íbúar vildu vera tengdir samfélaginu utan hjúkrunarheimilisins, geta nýtt hæfileika og færni sína, 

geta haft eitthvað til að hlakka til og hafa möguleika á að hitta nýtt fólk. Í rannsókn Mondaca, 

Josephsson, Borell, Katz og Rosenberg (2018) kom fram að þó stefna hjúkrunarheimila leggi 

áherslu á innihaldsríkt daglegt líf íbúa geta þessar áherslur auðveldlega fallið í skuggann á 

fastmótuðum vinnureglum stofnunarinnar. Þessar vinnureglur geta haft áhrif á reynslu og 

þátttöku íbúanna í iðju og daglegu líf þeirra. Á hjúkrunarheimilinu í rannsókn Mondaca, 

Josephsson, Borell, Katz og Rosenberg (2018) var vikulegt félagsstarf þar sem íbúar komu 

saman í tvo tíma og tóku þátt í söng, bingó eða minningarvinnu. Fyrir utan vikulegt félagsstarf 

skorti heimilið aðra tómstundaiðju fyrir íbúa. Ákveðið var því að stofna bókaklúbb og voru 

þátttakendur rannsóknarinnar allir meðlimir klúbbsins. Rannsakendur lögðu áherslu á að vera í 

viðkunnalegu umhverfi og því ákveðið að athuga hvort að íbúar vildu skiptast á að vera í íbúðum 

hvers annars. Íbúarnir voru ekki vissir um hvort þeir mættu fara á milli hæða á heimilinu og vildu 

að rannsakendur spyrðu starfsmenn heimilisins um leyfi fyrir því (Mondaca, Josephsson, Borell, 

Katz og Rosenberg, 2018).  

Þegar þátttaka bókaklúbbsmeðlimana jókst með tímanum urðu þeir öruggari í sínu 

hlutverki og sumir lögðu meira á sig líkamlega. Einn íbúinn, sem hafði fengið hlutverk gestgjafa 

klúbbsins, lagði á sig að standa við hurðina og bjóða alla velkomna og beið þangað til að allir 
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voru sestir, þá settist hann sjálfur. Íbúinn var vanur að nota staf eða göngugrind. Hann reyndi að 

bera fram kaffi og köku til allra íbúanna þrátt fyrir að hendurnar hans voru ekki nógu stöðugar til 

þess. Að vera gestgjafi veitti íbúanum ánægju og hann hafði gaman af því að segja frá 

fjölskyldumyndum og málverkum á veggnum. Gestgjafahlutverkið gaf íbúanum færi á að vera 

ekki bara íbúi hjúkrunarheimilisins. Hann endurheimti hlutverk sem hann þekkti, var honum 

náttúrulegt og þægilegt (Mondaca, Josephsson, Borell, Katz og Rosenberg, 2018).  

Sú iðja sem íbúar kunnu mest að meta var að tengjast samfélaginu og því sem var að 

gerast utan heimilisins. Bókaklúbburinn byrjaði að skipuleggja gönguferðir um nágrennið, 

safnaferðir og verslunarferðir. Í einni af þessum ferðum bauð starfsmaður einum íbúanum að 

koma með, sem hann þáði. Starfsmaðurinn sagði íbúanum í hvað hann þyrfti að fara og að hann 

þyrfti að taka með sér göngugrindina. Íbúinn brást þá við með því að segjast frekar vilja nota 

stafinn en starfsmaðurinn reyndi að draga úr því og sagði íbúann eiga eftir að þreytast fyrr. 

Íbúinn svaraði því með því að segjast vilja láta reyna á það. Íbúinn sá að hann fékk stuðning frá 

öðrum meðlimum bókaklúbbsins þar sem ein kona brosti stolt til íbúans og önnur setti þumalinn 

upp í átt til hans (Mondaca, Josephsson, Borell, Katz og Rosenberg, 2018). 

Dæmi var um að bókaklúbburinn virtist trufla starfsemi starfsfólksins. Íbúi var svo 

spenntur eftir klúbbinn og byrjaði að spyrja oft á dag og marga daga í röð hvenær næsta skipti 

væri. Þetta varð til þess að sumum starfsmönnum fannst erfitt að eiga við spenning íbúans. Í 

þessu tilviki var íbúanum meinað tímabundið að fara í bókaklúbbinn og starfsfólkið því búið að 

taka ákvörðun fyrir íbúann án þess að bera hana undir hann. Þarna var þátttaka íbúa í 

bókaklúbbnum að brjóta upp fastmótað vinnuferli starfsfólks. Rannsakendurnir töldu að þetta 

dæmi sýni að þátttaka í iðju er í hættu á að verða mótuð af stofnuninni og veltir upp spurningunni 
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hvers konar gildi eru á hjúkrunarheimilinu gagnvart merkingafullri iðju (Mondaca, Josephsson, 

Borell, Katz og Rosenberg, 2018). 

 Heimilislegt umhverfi  

Hlutir inni á heimili einstaklinga geta haft mikið að segja um hvaða tilfinningu 

viðkomandi ber til heimili síns. Að þekkja sitt nánasta umhverfi, t.d. hvað sést út um gluggann, 

hvaða gönguleiðir eru í nágrenninu og heimilið sjálft getur verið mikilvægt fyrir marga og veitt 

öryggi. Þægindi á heimili, að sitja í þægilegum stól, geta farið í bað eða sturtu fyrir svefninn, 

hljóð og lykt geta verið þættir sem falla undir þægindi. Að geta tekið ákvörðun um hvar 

viðkomandi vill búa, hvernig hann býr, hvaða iðju hann stundar á heimilinu og hvern hann fær 

inn á heimilið getur fært aukna vellíðan og öryggi. Margir telja heimilið vera stað þar sem 

sambönd við fjölskyldu og vini styrkjast. Að eiga heima einhversstaðar getur verið stór þáttur 

varðandi sjálfræði, öryggi og vellíðan einstaklings. Heimilislegt umhverfi getur stutt við að 

aldraðir haldi auðkenni sínu og ýtir undir sjálfræði í ákvarðanatöku (Board og McCormack, 

2018).  

Samkvæmt Neocleous og Apostolou (2016) getur reynst mörgum erfitt að flytja á 

hjúkrunarheimili og búa þar. Einstaklingur sem flytur á hjúkrunarheimili getur fjarlægst ættingja, 

vini og samfélagið í heild sinni. Mörgum finnst þeir missa stjórn á eigin lífi og sjálfstæði. 

Rannsóknir hafa sýnt að daglegt líf á hjúkrunarheimilum getur verið einmanalegt og þar spilar 

umhverfið stóran þátt. Sem dæmi eru efnislegir hlutir á heimilinu sem íbúar hafa ekki val um að 

breyta.  

Í rannsókn Neocleous og Apostolou (2016) kom fram að umhverfið getur ógnað sjálfræði 

aldraðra á hjúkrunarheimilum. Minni tækifæri voru fyrir íbúa til umönnunar barnabarna, að elda 

og bjóða fólki í mat, geta sinnt garðvinnu, taka þátt í eldamennsku, lesa, sinna heimilisstörfum, 
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fara í ferðalög og fara í kirkju. Einnig kom fram að íbúar á hjúkrunarheimilum höfðu 

takmarkaðan aðgang að samfélaginu utan heimilisins og taka þátt í því á einhvern hátt. Þessar 

takmarkanir stöfuðu af umhverfinu frekar en líkamlegum þáttum íbúans. Neocleous og 

Apostolou leggja til að á hjúkrunarheimilum ætti íbúum að finnast þeir meira en bara notendur 

og að ekki ættu að verða miklar breytingar varðandi að flytja á hjúkrunarheimili.     

Matur og matmálstímar 

Á hjúkrunarheimilum eru matmálstímar taldir mikilvægir og góður vettvangur til að 

mynda tengsl milli starfsfólks og íbúa. Ef borðstofan er vinaleg og hugguleg geta íbúar og 

starfsfólk upplifað öryggi, ánægju og fengið tilfinningu þá tilfinningu að tilheyra (Hung, 

Chaudhury og Rust, 2016). Skjólstæðingsmiðuð nálgun miðar að því að styðja hvern og einn 

einstakling heildstætt og virðir persónulega færni, gildi, val og þarfir og er því leyti talin skipta 

máli varðandi upplifun íbúa hjúkrunarheimila á matmálstímum (Reimer og Keller, 2009). 

Reimer og Keller (2009) settu fram fjóra þætti skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar í matmálstímum; 

að bjóða upp á val, styðja við sjálfstæði, sýna virðingu og ýta undir félagsleg tengsl. Að hafa val 

ýtir undir jákvæða upplifun íbúanna á matnum. Í rannsókn Roberts (2011) kom fram að íbúarnir 

nutu matarins betur þegar þeir höfðu tækifæri til þess að ákveða hvernig máltíðin ætti að vera. 

Einnig kom í ljós að hafa val veitti íbúunum meiri tækifæri til að vera þátttakendur í samræðum á 

matmálstímum. Sýnt hefur verið fram á að félagsleg tengsl á matmálstímum hjálpa til við að 

styðja sjálfsímynd og geta haft mikil áhrif á heilsu og vellíðan íbúanna (Reimer og Keller, 2009). 

Borðstofan er rými þar sem líkamlegum, tilfinningalegum og félagslegum þörfum 

íbúanna er mætt eða jafnvel ekki mætt. Að elda á heimilinu hefur sýnt jákvæð áhrif og talið 

hvetja til þátttöku og félagsskaps íbúanna (Hung, Chaudhury og Rust, 2016). Hung, Chaudhury 

og Rust (2016) gerðu rannsókn á því hvort að skipulag rýmis styðji við skjólstæðingsmiðaða 
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nálgun á matmálstímum. Þar kom fram að umhverfisþættir eins og opið eldhús, aðgengi að 

kaffikönnu og ísskápur fyrir íbúa væru mikilvægir þættir til að ýta undir sjálfræði íbúanna. 

Rannsakendur könnuðu upplifun starfsfólks á matarrýminu fyrir og eftir breytingar sem gerðar 

voru á tveimur stórum hjúkrunarheimilum. Starfsfólkið nefndi að mesta breytingin sem leiddi til 

meira sjálfræðis og vali íbúanna væri að hafa betra og sjáanlegra aðgengi að kaffikönnunni. 

Starfsfólkið taldi að til að ýta undir sjálfræði þyrfti að þekkja þá þætti sem gætu dregið úr 

sjálfræði. Margir íbúar sýndu undirbúningi matartíma mikinn áhuga og vildu taka þátt í þeim 

undirbúningi. Starfsfólki þótti miður að þurfa oft að stoppa íbúa af vegna reglna um öryggi og 

heilbrigðisstaðla í eldhúsinu og því hindra sjálfræði þeirra. 

Starfsfólk í rannsókn Hung o.fl. (2016) lýsti að gleðin fælist oft í litlu hlutunum eins og 

að fá sér kaffi fyrir eða eftir máltíðir, að vera í borðstofunni og fylgjast með fólki. Borðstofan var 

því talin vera mikilvægur staður fyrir íbúa til að þeim fyndist þeir tilheyra heimilinu. Að hafa 

opið eldhús tengt við borðstofuna var talið kalla fram heimilislegra umhverfi vegna lyktar sem 

kom fram þegar verið var að undirbúa matinn. Matarlyktin jók matarlyst og kom íbúum í gott 

skap. Rannsóknin sýndi að styðjandi rými eins og opið eldhús styður við sjálfræði og eykur 

félagslega þátttöku íbúanna. Opið eldhús gaf íbúum færi á að ákveða hvað og hversu mikið þeir 

vildu í matmálstímum ásamt því að rýmið varð heimilislegra. Rannsóknin styður að matur og 

matarmenning er hluti af sjálfræði og félagslegum venjum. Litlir hlutir eins og að geta fengið sér 

kaffi og hafa val um mat leiddu til öryggis, þæginda og sjálfstæðis sem styrkir sjálfsímynd og 

viðheldur persónuleikaeinkennum. Aðgengi að eldhúsi, þátttaka í undirbúningi matartíma og 

önnur heimilisstörf eru ekki einungis tækifæri fyrir íbúa að viðhalda færni heldur geta þessi 

kunnuglegu og merkingarfullu verk veitt þeim tilfinningu um að þau hafi tekið þátt og að þau 

hafi lagt eitthvað til heimilisins. 
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Upplifun íbúa hjúkrunarheimila á sjálfræði 

 Upplifun aldraðra á fortíð, nútíð og framtíð sinni er talin vera í tengslum við sjálfræði og 

þátttöku. Að starfsfólk einblíni á merki um takmarkanir speglar ekki upplifun aldraðra á sjálfræði 

sínu og þátttöku. Hæfni eða fötlun virðast ekki skipta íbúa mestu máli hvað varðar merkingu 

daglegs lífs. Geta til að bregðast við og að vera viðurkenndur hjá heilbrigðisstarfsfólki og 

umönnunaraðilum er stór þáttur þess að upplifa sjálfræði. Stuðningur heilbrigðisstarfsfólks getur 

verið stór þáttur í því að upplifa öryggi og að vera við stjórn. Þessi stuðningur getur styrkt 

sjálfsöryggi hins aldraða varðandi getu, eins og að hafa val eða geta skipulagt matartíma, fara í 

búð, undirbúa matinn en ekki einungis borða matinn. Þetta er hluti af sjálfsákvarðanatöku og að 

vera hluti af sínu eigin lífi. Að hafa hlutverk og bera ábyrgð er einnig hluti af því að finna fyrir 

sjálfræði (Hedman o.fl., 2015).  

Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn Ástríðar Stefánsdóttur og Vilhjálms Árnasonar 

(2004) kom fram að rúmur helmingur þátttakenda hefðu kosið að búa lengur heima og margir 

þeirra ákváðu ekki sjálfir að flytja á hjúkrunarheimili. Þar kom einnig fram að versnandi heilsa 

og ákvarðanir barna þátttakendanna eru aðal ástæður flutningsins. Niðurstöðurnar sýndu að íbúar 

hjúkrunarheimila höfðu minna svigrúm til athafna og möguleika til ákvarðana um daglegt líf 

heldur en íbúar í heimahúsum. Niðurstöðurnar sýndu einnig að íbúarnir sættu sig við aðstæður og 

töldu sig búa á stofnun frekar en heimili. 

Tuominen, Leino-Kilpi og Suhonen (2016) gerðu rannsókn á upplifun íbúa 

hjúkrunarheimila á sjálfræði þeirra. Íbúarnir upplifðu að afþreying og félagsskapur væru af 

skornum skammti og ekki eins og þau hefðu best kosið. Íbúarnir fengu ekki alltaf aðstoð á þeim 

tíma sem þeir þurftu og upplifðu oft að þeir þyrftu að bíða. Sem dæmi þurftu þeir að nota kopp í 

stað þess að fara á salernið eða vera með blaut stykki í of langan tíma. Þvagfærasýking var 
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algengt vandamál og íbúunum fannst þeir ekki vera við stjórn. Tækifærin til að hitta lækni voru 

sjaldgæf. Íbúarnir fengu ekki að segja til um hvenær þeir vildu fara í sturtu eða hvernig þeir væru 

baðaðir, en það var ákveðið af umönnunaraðilum. Þeir voru í sínum eigin fötum en höfðu slæma 

reynslu af meðhöndlun á fatnaði þeirra í þvotti. Einnig var upplifunin að þeir hefðu lítið að segja 

um hvenær þeir færu fram úr á morgnana. Íbúunum fannst þeir ekki fá tækifæri til að vera frjálsir 

innandyra né utan heimilisins, söknuðu hreyfingar úti og utanaðkomandi þjónustu eins og 

naglasnyrtingar. Þeir lýstu að einn af helstu þáttunum sem ýttu undir sjálfræði þeirra væri góð 

líkamleg heilsa. Þeir höfðu engin tækifæri til þess að hafa áhrif á matmálstíma, áferð, gæði, 

bragð eða skammtastærð matarins (Tuominen, Leino-Kilpi og Suhonen, 2016). 

Watkins, Goodwin, Abbott, Hall og Tarrant (2017) gerðu rannsókn á upplifun íbúa 

hjúkrunarheimilis á matmálstímum heimilisins. Íbúarnir upplifðu matmálstíma sem tækifæri til 

þess að mynda tengsl við aðra íbúa. Þeir nefndu að samskiptaörðugleikar, eins og skert heyrn, 

væri hindrun við að byggja upp samband við aðra íbúa og skipti þá máli hvar við matarborðið 

íbúarnir sátu. Þar hafði starfsfólk stórt hlutverk við að auðvelda tengsl milli íbúa. Fyrir suma 

íbúana hafði breytingin á milli þess að búa heima og flytja á hjúkrunarheimili reynst þeim erfið. 

Með því að þróa jákvætt samband við aðra íbúa höfðu þeir náð að aðlagast breytingunum. 

Íbúarnir lögðu áherslu á mikilvægi þess að hafa val, t.d. val á matseðli. Íbúarnir voru meðvitaðir 

um gildi sjálfræðis þeirra, þar með talið hvað, hvenær og með hverjum þeir vildu borða. Þeir 

nefndu að togstreita milli persónulegra óska íbúa og hæfni starfsfólks til að mæta þessum óskum 

væru til staðar. Jafnvægið milli þess að leyfa íbúanum að vera sjálfstæður og að koma til móts 

við nauðsynlegar þarfir hans töldu íbúarnir áskorun. Sumir íbúanna upplifðu að þeir hefðu nægt 

sjálfræði og sögðust ekki þurfa að gera eitthvað sem þeir vildu ekki gera. Íbúarnir lýstu 

mikilvægi stuðnings, sérstaklega í kringum matmálstíma, og bentu sumir á að áherslan á 
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sjálfstæði væri ekki alltaf æskileg þar sem sjálfstæði gæti ógnað öryggi íbúans (Watkins, 

Goodwin, Abbott, Hall og Tarrant, 2017).  

Íbúarnir sættu sig við að val þeirra á mat væri takmarkað og tóku fram að 

umönnunaraðilarnir gætu ekki komið til móts við alla. Erfitt væri fyrir matvælaþjónustu að vekja 

upp sömu ánægju sem fæst af heimilismat og þeim sem eldaður er í mötuneyti. Þegar íbúar voru 

hvattir til að prufa nýjan mat gat stundum orðið spenna á milli íbúa og starfsmanna ef íbúar 

neituðu að smakka matinn. Að hafa val hjálpaði til við að koma í veg fyrir þessa spennu og átök. 

Þessu vali fylgdu þó einhverjar takmarkanir. Sem dæmi var íbúum vanalega úthlutað sæti við 

borðið þegar þeir fluttu á heimilið sem var miðað að getu þeirra og hversu mikla aðstoð þeir 

þurftu. Þetta varð svo þeirra sæti til frambúðar. Að íbúarnir fengu ekki val um sæti sitt við borðið 

setti tóninn að samskiptum íbúanna. Takmörkuð tækifæri íbúanna til að ráða hvar þeir sátu varð 

til þess að tækifæri til að koma á fót samböndum sem þau óskuðu eftir urðu skert. Íbúarnir tóku 

fram að stundum tæki langan tíma að framreiða matinn eða að ganga frá. Sumir þátttakendur 

nefndu gremju sína yfir framkomu og viðhorfi starfsmanna þegar þessi seinkun átti sér stað. 

Sumir íbúanna nefndu að þeim þætti gott að hafa venju, eins og að borða sama morgunmatinn á 

hverjum morgni. En íbúar lögðu áherslu á að þó að fólki fyndist gott að halda sínum venjum, 

eins og að fá alltaf sama morgunmatinn og sitja alltaf á sama stað við borðið, væri mikilvægt að 

starfsfólk geri ekki ráð fyrir þessum venjum og hætti að spyrja. Að fá mat sem kallaði fram 

minningar var talið vekja upp til tilfinningar frá fyrri tímum, eins og að finnast maður eiga heima 

þarna og veita meiri tengsl við aðra íbúa. Sem dæmi töluðu íbúar um hvað þeim fyndist gott að 

fá tækifæri til að fá fisk og franskar sem var borið fram í dagblaði (Watkins, Goodwin, Abbott, 

Hall og Tarrant, 2017). 
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Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði þessarar rannsóknaráætlunar. Farið verður 

yfir rannsóknaraðferð, val á þátttakendum, gagnaöflun og gagnagreiningu. Auk þess verður farið 

yfir réttmæti og áreiðanleika, siðfræði og takmarkanir fyrirhugaðrar rannsóknar. Leitast verður 

eftir að rannsóknin svari rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi. 

 Rannsóknarspurningin er: 

Hvernig skilgreina og upplifa íbúar hjúkrunarheimila sjálfræði sitt? 

Rannsóknaraðferð 

Fyrirhuguð rannsókn verður byggð á eigindlegri aðferð og lögð áhersla á fyrirbærafræði. 

Þessi rannsóknaraðferð var valin þar sem höfundum þótti hún falla best við 

rannsóknarspurninguna en þar er lagt upp með að skoða upplifun íbúanna sjálfra. Eigindlegar 

aðferðir hafa þann kost að þær geta aðstoðað þann sem rannsakar að fá dýpri skilning á 

viðfangsefninu en hægt er að ná með megindlegum aðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Fyrirbærafræði byggir á að rannsaka reynslu fólks og forðast fyrirframgerðar hugmyndir um 

hvernig viðleitni viðmælenda til að svara er. Fyrirbærafræði byggir á að rannsakendur fái reynslu 

þátttakenda lánaða til þess að geta áttað sig á hvernig þeir upplifa líf sitt. Sjónarhorn á tiltekna 

reynslu er alltaf út frá þeim sem upplifað hefur það sem rannsaka skal (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a). 

Við greiningu gagna verður notast við Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Aðferðin 

miðar að því að auka skilning á mannlegum þáttum. Tilgangur aðferðarinnar er meðal annars að 

bæta þjónustu við fólk, sem dæmi heilbrigðisþjónustuna. Skólinn byggir á viðhorfum, reynslu og 

túlkun þátttakenda. Til þess að skilja rannsóknarefnið þarf rannsakandinn að mynda heildstæða 
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mynd í eigin huga af fyrirbærinu út frá viðtölum við þátttakendur (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a).   

Þátttakendur 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við sjálfboðaliðaúrtak. Aðferðin gefur öllum jafnan 

kost á að taka þátt. Þessi tegund úrtaks gefur góðar líkur á að þátttakendur með mismunandi 

reynslu fáist. Hættan er hinsvegar sú að í úrtakinu séu einstaklingar sem ekki eru dæmigerðir 

fyrir þýðið (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Viðtöl verða tekin á hjúkrunarheimilum og leggja höfundar til að tekin verði að hámarki 

15 viðtöl. Til að ná svokallaðri mettun er misjafnt hversu marga einstaklinga þarf að ræða við, 

eða allt frá 5-15 manns (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Mettun er hugtak sem er notað í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum þegar rannsakandinn hættir að heyra eitthvað nýtt um efnið 

sem hann er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Skilyrðin fyrir þátttöku í rannsókninni 

eru að íbúinn hafi búið á hjúkrunarheimili í 3 mánuði eða lengur og sé 67 ára eða eldri. 

Rannsakendur munu senda öllum íbúum, þeirra heimila sem skoðuð verða, auglýsingu 

um fyrirhugaða rannsókn (sjá fylgiskjal A). Þeir þátttakendur sem að bjóða sig fram munu fá 

kynningarbréf um fyrirhugaða rannsókn (sjá fylgiskjal B). Í bréfinu munu koma fram 

upplýsingar um rannsóknina, framkvæmd hennar, staðsetningu hennar og persónuvernd. Tekið 

verður fram að gætt verði fyllsta trúnaðar samkvæmt lögum um persónuvernd og þátttakendum 

gefin dulnefni. Send verður umsókn um vinnslu persónugagna og leyfi fyrir rannsókn hjá 

vísindasiðanefnd (sjá fylgiskjal D). 
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Siðfræði rannsóknar  

 Mikilvægt er að rannsóknir á heilbrigðisvísindasviði séu stundaðar. Með þeim fæst dýpri 

skilningur á líkamlegum og andlegum kvillum, almenn vitneskja um starfsemi mannslíkamans 

og hvernig umhverfið hefur áhrif á einstaklinga (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn 

Guðbjörnsson, 2013). Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur. Hafa þarf í huga hversu 

mikil áhætta má fylgja henni fyrir þátttakendur til þess að hún sé réttlætanleg (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Sigurður Kristinsson (2013) fjallar um fjórar höfuðreglur varðandi siðfræði 

rannsókna á heilbrigðisvísindasviði. Sjálfræðisreglan leggur áherslu á að virða skuli sjálfræði 

þátttakenda. Veita þarf þátttakendum fullnægjandi upplýsingar varðandi rannsóknina og fá 

skriflegt samþykki frá þátttakendum áður en rannsókn hefst. Skaðleysisreglan leggur áherslu á að 

enginn verði fyrir skaða við gerð rannsóknarinnar og að áhættan sé lítil. Velgjörðarreglan leggur 

áherslu á að rannsóknir séu ætíð gerðar með það í huga að þær beri hag mannkynsins fyrir bjósti. 

Síðasta reglan, réttlætisreglan segir til um að þátttakendur skuli fá að njóta góðs af rannsókninni, 

að hún sé þeim til hagsbóta (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Gagnaöflun og gagnagreining 

 Í eigindlegum viðtölum er viðfangsefnið skoðað út frá ólíkum sjónarhornum til að ná 

dýpt í umfjöllunina um efnið (Helga Jónsdóttir, 2013). Við öflun gagna verður tekið eitt viðtal 

við hvern þátttakenda og verða viðtölin hljóðrituð. Viðtölin munu fara fram í því rými sem 

þátttakandi kýs. Til að ná sem bestum árangri er æskilegt að rannsaka í því umhverfi sem 

viðmælandi þekkir best, en umhverfið skal skipulagt fyrirfram því umhverfisáhrif geta haft áhrif 

á niðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsakendur munu byrja á því að kynna sig og 

tilgang rannsóknarinnar og fá skriflegt upplýst samþykki fyrir þátttöku (sjá fylgiskjal C) þar sem 
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einnig verður fengið leyfi fyrir hljóðritun viðtalsins. Eigindlegar rannsóknir geta falið í sér 

áhættur og því er mikilvægt að þátttakendur gefi upplýst samþykki. Með upplýstu samþykki fær 

rannsakandinn færi á að lýsa á heiðarlegan hátt áformum sínum og mikilvægt er að upplýst 

samþykki gefi aldrei í skyn að þátttakandi afsali sér réttindum (Sigurður Kristinsson, 2013; 

Protection of Human Subjects, 2009). Rannsakendur gefa færi á spurningum og upplýsa 

þátttakendur um að þeir geti alltaf tekið hlé í viðtalinu og dregið þátttöku sína til baka hvenær 

sem er. Einnig munu rannsakendur gera þátttakendum ljóst að þeir fái tækifæri til að lesa 

afrakstur viðtalsins yfir, eftir að búið er að vélrita viðtölin, og draga til baka einstaka þætti ef 

ástæða þykir til (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakendur munu hitta þátttakendur aftur, fara 

yfir vélrituð viðtölin og ræða við viðkomandi um líðan eftir viðtalið, með því halda rannsakendur 

siðferðisreglunum í heiðri. Eftir greiningu gagna, þegar heildargreingarlíkan og meginþemu hafa 

verið sett upp, munu rannsakendur fá staðfestingu á þeim frá fimm þátttakendum. Í viðtölunum 

verður notaður hálf opinn viðtalsrammi (sjá fylgiskjal E), útbúinn af höfundum, þar sem notaður 

var hluti af bráðabirgðaþýðingu Kristjönu Fenger á matstækinu Residental Environment Impact 

Scale - REIS, 4.útgáfa 2014. Einnig voru niðurstöður úr fræðilegum greinum notaðar við gerð 

viðtalsrammans. Áherslur í viðtalinu eru ekki ákveðnar fyrirfram heldur er viðtalsramminn 

ætlaður til að halda viðtalinu innan viðfangsefnisins (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Eftir að viðtölin hafa verið tekin og hljóðrituð, verða þau vélrituð, notuð til greiningar og 

síðan eytt. Til þess að greina upplýsingar úr viðtölunum verða þau þemagreind samkvæmt aðferð 

Vancouver-skólans. Þar eru fundin þemu sem einkenna viðtalið og þau sett upp í töflur til þess 

að fá skýra mynd af þemum sem fram koma í hverju viðtali. Aðferðin byggir á tólf þrepum sem 

lýsir því hvernig staðið er að rannsókn innan Vancouver-skólans. Þessi tólf þrep eru; Val á 

samræðufélögum, undirbúningur hugans, þátttaka í samræðum, skerpt vitund varðandi 
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hugmyndir og hugtök, þemagreining, finna lykilsetningar og finna merkingu þeirra, að smíða 

greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda, staðfesting á hverju greiningarlíkani með viðkomandi 

þátttakanda, heildargreiningarlíkan er smíðað úr öllum einstaklings greiningarlíkönunum, 

heildargreiningarlíkanið borið saman við rannsóknargögnin, kjarni fyrirbærisins sett fram sem 

lýsir fyrirbærinu í hnotskurn, staðfesting á heildargreiningarlíkani og meginþema með 

einhverjum þátttakendum og niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar upp þannig að raddir allra 

heyrist (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c).  

Réttmæti og áreiðanleiki  

 Þegar skoða á gæði rannsókna, eru lykilhugtökin oft réttmæti, áreiðanleiki, hlutleysi og 

alhæfing. Merking þessara hugtaka fer eftir hvernig rannsakandinn skilgreinir þau. Í eigindlegum 

rannsóknum eru önnur viðmið notuð og aðrir mælikvarðar til að meta réttmæti og áreiðanleika 

þeirra heldur en í megindlegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) fjalla um aðferðir Lincoln og 

Guba til að auka trúverðugleika eigindlegra rannsókna. Þessar aðferðir eru sjö talsins: Að gefa 

sér meiri tíma, ítarleg athugun, kollegakynning, að skoða neikvæð tilfelli, fullnægjandi viðmið og 

staðfesting þátttakenda. Með því að gefa sér meiri tíma er lögð áhersla á að leggja betur við 

hlustir, gefa sér tíma til að fylgjast nánar með og velta fyrir sér niðurstöðum. Með ítarlegri 

athugun eru rannsakendur hvattir til að nýta meiri tíma á staðnum þar sem rannsóknin fer fram. 

Kollegakynning felur í sér að rannsakendur eru hvattir til þess að kynna rannsóknina, á 

mismunandi stigum rannsóknarinnar, fyrir samstarfsfólki. Að skoða neikvæð tilfelli felur í sér að 

rannsakendur skoða nánar gögn frá þátttakendum sem skera sig úr úrtakinu og athuga hvort hægt 

sé að spyrja þá betur út í eitthvað tiltekið efni. Fullnægjandi viðmið er þegar eitt eða fleiri viðtöl 

eru tekin og greind síðar. Eftir að öll viðtölin hafa verið tekin, eru þau greind og miðuð við fyrri 
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greiningar til að sjá hvort nægum gögnum hefur verið safnað og hvort rannsakendum hafi 

yfirsést eitthvað. Með staðfestingu þátttakenda spyrja rannsakendur þátttakendur í viðtalinu 

hvort þeir hafi skilið viðkomandi rétt og séu þar af leiðandi með réttar upplýsingar. 

Styrkleikar og takmarkanir 

Styrkleikar fyrirhugaðrar rannsóknar eru þeir að notast verður við sjálfboðaliðaúrtak og 

því hafa allir jafnan rétt á að bjóða sig fram til þátttöku. Hún fer fram í því umhverfi sem 

þátttakandanum líður best og lagt er upp með að rannsakendur séu skjólstæðingsmiðaðir og gæti 

fyllsta trúnaðar með hag þátttakandans fyrir brjósti. Hugsanlegar takmarkanir rannsóknarinnar, 

að mati höfunda, geta verið veikindi þátttakenda og dauðsföll. Þessir þættir geta orðið til þess að 

þátttakandi hættir þátttöku áður en rannsakendur fara aftur á staðinn og fá staðfestingu 

þátttakenda um að upplýsingar séu réttar. Einnig getur takmörkun verið ef þátttakandi telur sig 

að einhverjum orsökum, ekki getað ígrundað eigin upplifun eða þori ekki að setja fram gagnrýni 

á umhverfið sem hann býr við. Mögulega hefur lengd búsetu áhrif á upplifun íbúans og skilyrðið 

um að íbúinn hafi búið í a.m.k. 3 mánuði á heimilinu takmarkar jafnvel fyrirhugaða rannsókn. 

Möguleiki er á því að ekki allir hafi upplifað sjálfræði sitt á heimilinu eftir einungis þrjá mánuði 

á staðnum og enn aðrir upplifa það frá fyrsta degi. Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir 

(2013) fjalla um að rannsakendum geti yfirsést upplýsingar því oft vilji þeir sem eru málglaðir 

taka þátt í rannsóknum en ekki þeir sem eigi erfiðara með að tjá sig en búi jafnvel yfir betri 

upplýsingum. Of lítil þátttaka getur hamlað því að mettun náist, sem getur haft áhrif á 

trúverðugleika rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Áhrif geta 

orðið vegna skoðana rannsakenda á efninu og mikilvægt er að rannsakendur setji sín viðhorf til 

hliðar, eins vel og hægt er (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  
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Umræður  

Breytingar í samfélaginu fela í sér að þjóðin er að eldast og þörfin fyrir þjónustu við 

aldraða er að aukast. Mikilvægt er að sinna þessum hópi vel, sýna honum virðingu, veita 

stuðning og ýta undir sjálfræði. Sjálfræði er stórt hugtak og tengist öðrum þáttum eins og 

lífsgæðum, reisn og vellíðan. Að mati höfunda þarf viðhorf til aldraðra og sérstaklega íbúa 

hjúkrunarheimila að breytast. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna um upplifun íbúa 

hjúkrunarheimila á sjálfræði virðist starfsfólk eiga stóran þátt í að ýta undir eða draga úr 

sjálfræði íbúanna. Í rannsókn Mondaca, Josephsson, Borell, Katz og Rosenberg (2018) mátti sjá 

forræðishyggju starfsfólks þar sem íbúar fundu sig knúna til að fá leyfi frá starfsfólki til að halda 

bókaklúbb í íbúðum sínum. Einnig mátti sjá að starfsmaður, jafnvel ómeðvitað, dró úr sjálfræði 

eins íbúans með því að segja viðkomandi hverju hann þyrfti að klæðast þegar hann fór í göngutúr 

og að íbúinn þyrfti að fara með göngugrindina sína en ekki stafinn. Þarna var öryggi ofar í huga 

starfsmannsins heldur en sjálfræði íbúans og í stað þess að horfa á styrkleika íbúans horfði 

starfsmaður á veikleika hans. Passa þarf að stofnanavæða ekki íbúa og að samspil sé á milli þess 

að íbúar aðlagi sig að heimilinu og að heimilið sé aðlagað að íbúanum. 

Þegar aldraður einstaklingur flytur inn á hjúkrunarheimili er lagt upp með að styðja við 

viðkomandi til þess að hann haldi mannlegri reisn sinni á heimilinu. Það getur verið vegna 

vinnuramma heimilisins, stefnu þess og starfsfólks. Samkvæmt kröfulýsingu sem 

velferðarráðuneytið gaf út 2016 kemur fram að hlutverk hjúkrunarheimila sé að mæta þörfum 

íbúa og stuðla að bestu mögulegu lífsgæðum. Meta skal heilsufarslegar og félaglegar þarfir hvers 

og eins. Í rannsókn Ástríðar Stefánsdóttur og Vilhjálms Árnasonar (2004) kemur fram að margir 

íbúar hjúkrunarheimila hefðu viljað ráða meiru hvað varðar innbú í herberginu. Vegna 

vinnuramma starfsfólks, t.d. varðandi þrif á herbergjum, reyndist ekki við hæfi að hafa of mikið 
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inni í herbergjunum. Niðurstöður Board og McCormac (2018) sýna að heimilislegt umhverfi 

skiptir íbúa máli og ekki síður að þeir upplifi sjálfræði (Board og McCormac, 2018). Í rannsókn 

sem Tuominen o.fl. (2016) gerðu varðandi frelsi til ákvarðanatöku á hjúkrunarheimili kom fram 

að ekki allir fengu að taka ákvörðun varðandi hvenær þeir fengju aðstoð á salernið eða við að 

fara í bað. Einnig kom fram í þeirri rannsókn að íbúar höfðu lítið val um matmálstíma, hvað væri 

í matinn, áferð, gæði, bragð og skammtastærð matarins sem Watkins o.fl.  (2017) fjölluðu einnig 

um í sinni rannsókn. Fram kom í rannsókn Roberts (2011) að tilhögun matar og matmálstíma og 

að geta tekið þátt í undirbúningi hafði mikil áhrif á hvernig íbúar upplifa sjálfræði sitt (Roberts, 

2011).  

 Niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar gætu stuðlað breytingum varðandi hvernig litið er á 

hjúkrunarheimili, íbúa og sjálfræði þeirra. Að hjúkrunarheimili verði meira eins og heimili frekar 

en stofnanir, þar sem íbúar búa við eins mikið sjálfræði og þeir kjósa. Höfundar hafa upplifað af 

eigin reynslu að oft vanti upp á að umhverfi sé heimilislegt og að mörg hjúkrunarheimili hér á 

landi séu heldur stofnanaleg. Með því er átt að oft er ekki hægt að breyta efnislegum hlutum inni 

á heimilinu eftir vilja íbúa og vinnurammi starfsfólks oft ekki sveigjanlegur til þess að hægt sé að 

koma til móts við þá íbúa sem búa á heimilinu hverju sinni. Höfundar hafa báðir orðið varir við í 

starfi sínu að matur skiptir íbúa miklu máli og í mörgum tilfellum mætti bæta framreiðslu 

matarins, möguleika á vali og þátttöku íbúanna við undirbúningmatarins. 

 Miðað við þær rannsóknir sem fjallað hefur verið um hér að framan má segja að sjálfræði 

íbúa sé oft skert. Lítið hefur verið rannsakað um þetta efni á Íslandi og síðasta íslenska 

rannsóknin birtist árið 2004. Síðan þessi rannsókn var gerð hefur ýmislegt breyst í samfélaginu 

og umhverfinu. Til að mynda hafa mörg hjúkrunarheimili tekið upp stefnur og hugmyndafræði til 

þess að íbúum og starfsfólki heimilanna líði sem best. Því væri áhugavert að gera rannsókn, eins 
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og þessi áætlun leggur upp með, til að skoða hvort einhver breyting hafi orðið á upplifun 

aldraðra á hjúkrunarheimilum á sjálfræði á þeim 15 árum sem liðin eru frá síðustu rannsókn 

hérlendis. Meirihluti þeirra erlendu greina sem skoðaðar voru, könnuðu mat fræðimanna og 

starfsfólks á sjálfræði íbúa, frekar en að kanna upplifun íbúanna sjálfra á eigin sjálfræði. 

Áhugavert væri að rannsaka hvernig upplifun íbúa á sjálfræði gæti mögulega verið breytileg eftir 

mismunandi stefnum hjúkrunarheimila. Höfundar telja samfélagið á Íslandi í dag leggi upp með 

að styðja við þá þætti, sem taldir hafa verið upp, hjá öldruðum sem búa heima. En minna ber á 

því að stutt sé við þessa þætti á hjúkrunarheimilum. Áhugavert væri að gera í framhaldi af 

fyrirhugaðri rannsókn, vettvangsrannsókn, notast við matstækið REIS, þar sem kannað væri 

hvort að þáttum sjálfræðis væri framfylgt á hjúkrunarheimilum. Höfundar telja mikilvægt að 

rannsaka upplifun aldraðra á sjálfræði reglulega þar sem að munur er á milli kynslóða,  

einstaklingar upplifa sjálfræði á mismunandi hátt, viðhorf í samfélaginu og menning stofnanna 

hefur breyst. Höfundar telja mikilvægt að þetta málefni verði rannsakað, svo raddir íbúa fái að 

heyrast og varpi þannig ljósi á atriði sem mögulega mættu betur fara í þjónustunni og gætu aukið 

lífsgæði aldraðra íbúa hjúkrunarheimila.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal A  
 
Ágæti viðtakandi 

Fyrirhugað er að gera rannsókn á upplifun íbúa hjúkrunarheimila á sjálfræði. Rannsóknin mun 

fara fram innan veggja heimilisins eða á þeim stað sem þér líður best. Þátttakendur 

rannsóknarinnar verða fimm til fimmtán talsins og þurfa þeir að hafa búið á hjúkrunarheimili í 

þrjá mánuði eða lengur og vera 67 ára eða eldri. Spurningarnar miða að því að fá þína upplifun á 

sjálfræði í ljós, til þess að hægt sé að bæta þjónusta við aldraða á hjúkrunarheimilinum.  

Við leitum hér með eftir aðstoð þinni við gerð rannsóknarinnar. Rannsakendur munu koma á 

heimilið og svara spurningum ef einhverjar eru og þeir sem vilja taka þátt fá ítarlegra 

kynningarbréf varðandi rannsóknina.    

 

Með kveðju,  

 

______________________________ ______________________________  

                                    Undirskriftir rannsakenda 
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Fylgiskjal B  

Kynningarbréf 

Ágæti viðtakandi 

Með þessu bréfi óskum við eftir þátttöku þinni í rannsókninni: Upplifun íbúa 

hjúkrunarheimila á sjálfræði. Leitast er eftir að komast að upplifun íbúa hjúkrunarheimila á 

sjálfræði þeirra, hvernig þeir skilgreina sjálfræði og að hve miklu leyti sjálfræði þeirra sé virt. 

Skilyrði fyrir þátttöku er að hafa búið lengur en þrjá mánuði á hjúkrunarheimili og vera 67 ára 

eða eldri. Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem stuðst er við 

fyrirbærafræði. Með þeirri aðferð er leitast við að skilja fólk, rannsaka reynslu þeirra og forðast 

að vera með fyrirframgerðar hugmyndir um viðleitni viðmælenda. Gögnum verður safnað með 

viðtölum og mun hver þátttakandi veita eitt einstaklingsviðtal.  

Viðtalið verður tekið í því umhverfi sem þér líður best og mun viðtalið taka að hámarki 

40 mínútur. Óskað verður eftir þínu leyfi til að hljóðrita viðtalið. Eftir að upptökurnar hafa 

verið vélritaðar verður þeim eytt. Þér mun gefast færi á að lesa afrakstur viðtalsins yfir og draga 

til baka einstaka þætti eins og þér þykir ástæða til. Allar upplýsingar sem koma fram í viðtalinu 

verða meðhöndlaðar sem trúnaðargögn þar sem farið verður eftir settum reglum persónuverndar 

og nafnleyndar verður gætt. Að rannsókn lokinni verður öllum gögnum eytt. Þátttaka þín getur 

verið mikilvægur þáttur í að varpa ljósi á upplifun íbúa hjúkrunarheimila á sjálfræði sínu. Tekið 

skal fram að þátttaka þín er ekki skylda og leyfilegt er að hætta þátttöku án útskýringa hvenær 

sem er meðan á rannsókn stendur. Bestu kveðjur 

______________________________ ______________________________  

                                    Undirskriftir rannsakenda 
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Fylgiskjal C  

Upplýst samþykki  

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

íbúa hjúkrunarheimila á sjálfræði. Þátttakan felur í sér viðtal um upplifun mína á sjálfræði. 

Viðtalið verður hljóðritað, vélritað orðrétt og upptökunni eytt að því loknu. Farið verður með 

allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess gætt að ekki verði hægt að rekja þær. Ég samþykki 

að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfi. Mér er ljóst að ég get hafnað 

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

eftirmála.  

 

 

______________________________ ______________________________  

       Undirskrift þátttakanda                                 Staður og dagsetning  

 

Rannsakendur staðfesta hér með að hafa upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og eðli 

rannsóknarinnar: Upplifun íbúa hjúkrunarheimila á sjálfræði, í samræmi við lög og reglur um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

 

______________________________ ______________________________  

                                    Undirskriftir rannsakenda 
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Fylgiskjal D 

Vinnuskjal fyrir undirbúning umsóknar til Vísindasiðanefndar 

Við gerð umsóknar má nota þetta vinnuskjal, skipta verkum á milli og kasta því á milli 
samstarfsaðilanna í verkefninu og vinna það áfram uns allir eru sáttir. Þegar vinnuskjalið er 

fullgert þarf ábyrgðarmaður verkefnisins eða fulltrúi hans, síðan að opna eyðublaðavefinn, skv 
leiðbeiningunum hér á síðunni, og færa efni úr vinnsluskjalinu í viðeigandi reiti á 

vefeyðublaðinu. Munið að vista vefeyðublaðið amk á klukkustundarfresti – helst oftar. Þegar 
vefeyðublaðið er fullgert þarf að vista og senda það. 

Athugið að útfyllt vinnuskjal er ekki umsókn til Vísindasiðanefndar. 
 

Vinnuskjal fyrir almenna umsókn til Vísindasiðanefndar 
Umsókn má skila á íslensku eða ensku. Liður A3 skal alltaf fylgja á íslensku. 

Kaflar A og B veita upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga sem birtast að hluta á vefsíðu 
Persónuverndar. 

A. Almennar upplýsingar 
 
A-1. Heiti rannsóknar 
Heiti endurspegli markmið og 
tilgang.   
Athugið að sama heiti sé á 
öllum gögnum sem leggja á 
fyrir þátttakendur.  

Upplifun íbúa hjúkrunarheimila á sjálfræði  

 
A-2. Tegund rannsóknar 
a) Gagnarannsókn er rannsókn þar sem notuð eru fyrirliggjandi heilbrigðisgögn.  Einstaklingur sem upplýsingar eða gögn stafa 
frá tekur ekki virkan þátt í rannsókninni.   
b) Vísindarannsókn á mönnum er rannsókn þar sem einstaklingur tekur virkan þátt í vísindarannsókn, svo sem með því að 
gangast undir rannsókn, gefa sýni eða veita upplýsingar. 
Hakið við tegund rannsóknar.  

Gagnarannsókn                                                                X Vísindarannsókn á mönnum  
 
A-3. Tilgangur/markmið rannsóknar 
Markmið rannsóknar, 
framkvæmd, 
þátttakendur/þýði og 
vísindalegt gildi í hnotskurn. 

Kanna upplifun íbúa á hjúkrunarheimilum á sjálfræði. Lagt er upp með rannsóknarspurninguna: 
Hvernig skilgreina og upplifa íbúar hjúkrunarheimila sjálfræði sitt? Þýði rannsóknarinnar eru 
þeir sem eru 67 ára eða eldri og hafa búið á hjúkrunarheimili í þrjá mánuði eða lengur. Vonast er 
til að niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar gefi góða mynd af upplifun íbúa á sjálfræði og gefi 
tækifæri til úrbóta í þjónustunni.   

 
A-4. Ábyrgðarmaður rannsóknar, umsýslu gagna og úrvinnslu 
Ath: Kennitala, símanúmer, netfang, póstnúmer verða hvorki birt opinberlega af Persónuvernd né Vísindasiðanefnd 
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Nafn: 
 

Kennitala: 
 

Netfang: 
 

Starfsheiti: 
 

Vinnustaður: 
 

Póstnúmer og sveitarfélag: 
 

Símanúmer: 
 

Vinnusími: 
 

 
A-5. Meðrannsakendur 
Tilgreinið alla sem annast 
þætti í framkvæmd 
rannsóknar (nafn, 
vinnustaður/skóli, 
starfsheiti, netfang og sími).  
Auðkennið nemendur. 

 

 
A-6. Samstarfsaðilar og styrktaraðilar 
Stofnanir og fyrirtæki, 
innlend eða erlend, sem 
koma að rannsókninni. 
Tilgreinið styrktaraðila og 
hverskonar stuðning eða 
styrk þeir veita.  

 

 
A-7. Verkaskipting rannsakenda 
Tilgreinið hvaða 
rannsakendur, sbr. liði 4 og 
5, hafa umsjón með 
einstökum verkþáttum. 
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A-8. Hagsmunatengsl 
Er um að ræða 
hagsmunatengsl sem gætu 
haft áhrif á framkvæmd eða 
niðurstöðu rannsóknar? 

Gera skal grein fyrir 
fjármögnun rannsóknar. 

 

B. Rannsóknargögn 

B-1. Rannsóknarúrtak 
a) Tilgreinið hvaða 
einstaklingar (hinir skráðu) 
verða í úrtaki 
rannsóknarinnar. 
 
b) Tilgreinið hvort aflað 
verður samþykkis hinna 
skráðu eða þeim verði gert 
viðvart um vinnslu 
upplýsinga um þá. Verði 
það ekki gert er óskað 
rökstuðnings fyrir því, sjá 
m.a. 1. tl. 4. mgr. 21. gr. 
laga nr. 77/2000. 

a. Sjálfboðaliðaúrtak. Íbúar þeirra hjúkrunarheimila sem verða skoðuð fá kost á að bjóða 
sig fram í rannsóknina. Sóst verður eftir að fá að hámarki 15 viðmælendur.  
 

b. Íbúar verða upplýstir um fyrirhugaða rannsókn, hvernig gagna verður afla og vinnslu 
þeirra. Þátttakendur skrifa undir upplýst samþykki.   

 
B-2. Söfnun  
Tilgreinið öll gagnasöfn 
sem afla á upplýsinga og 
gagna frá, þ.á.m. 
sjúkraskrár, lífsýnasöfn og 
söfn heilbrigðisupplýsinga. 

Á ekki við.  

 
Tilgreina þarf nákvæmlega 
þau heilbrigðisgögn sem á 
að vinna með 
(sjúkdómgreiningar, 
niðurstöður mæling, lífsýni, 
aldur, kyn, ofl) o.fl.). 
Gögn skulu jafnan vera án 
persónuauðkenna. 

Á ekki við.  

 
Hvaða öðrum gögnum 
verður safnað – hvaðan og 
hvernig? Ef spurninga-listar 
verða notaðir skal upplýsa 

Á ekki við.  
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um próffræðilega eiginleika 
og heimild til notkunar. 
 
B-3. Auðkenning/dulkóðun  
a) Verða persónugreinanleg 
gögn auðkennd með 
rannsóknar- eða 
dulkóðunarnúmeri?  
 
b) Fái rannsakendur gögn 
með persónuauðkennum 
komi fram hvenær slík 
auðkenni verða fjarlægð 
eða dulkóðuð. 

a) nei 
 
 

b) á ekki við 

c) Ef til verður greiningar- 
eða dulkóðunarlykill skal 
skýra nánar frá 
varðveislutíma og 
öryggismálum vegna hans.  

c) á ekki við 

 
B-4. Vinnsla erfðaupplýsinga 
Fer fram vinnsla 
erfðaupplýsinga? 

Nei 

Ef svo er, lýsið vinnslunni 
og tilgreinið hver annast 
hana.  

 

 
B-5. Samningur við vinnsluaðila 
Verður samið við utanað-
komandi aðila, þ.e. 
vinnsluaðila skv. 5. tl. 2. gr. 
laga nr. 77/2000, um vinnslu 
með persónu-upplýsingar 
fyrir hönd og á ábyrgð 
rannsakenda, sbr. 13. gr. 
sömu laga? 

nei 

Ef svo er, gefið þá upp:  
Nafn: 

 

Vinnustað: 
 

Netfang: 
 

Símanúmer: 
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Gerið grein fyrir vinnslu 
persónuupplýsinga sem um 
ræðir og hvernig öryggis 
verður gætt. 

 

 
B-6. Aðgangur, varðveisla og eyðing gagna  
a) Hverjir fá aðgang að 
rannsóknargögnum? Hvernig 
verður öryggis þeirra gætt 
(s.s. með aðgangsstýringu, 
varðveislu á tryggum stað og 
dulkóðun)? 

b) Hvar og hvernig verða 
gögn varðveitt meðan á 
rannsókn stendur?  
 
c) Verður persónu-
greinanlegum gögnum eytt og 
hvenær, þ.á.m. greiningar- 
eða dulkóðunarlykli?  
 
d) Eigi að varðveita 
heilbrigðisgögn, sem aflað 
hefur verið eða verða til við 
framkvæmd rannsóknarinnar, 
til frambúðar skal það 
tilgreint hér sem og í hvaða 
safni. Heilbrigðisupplýsingar 
skal varðveita í safni 
heilbrigðisupplýsinga sem 
hlotið hefur starfsleyfi 
ráðherra og lífsýni í 
lífsýnasafni sem hlotið hefur 
leyfi ráðherra.  

a) Rannsakendur fá aðgang að rannsóknargögnum. Rannsakendur sjá um að tryggja öryggi 
rannsóknargagna og bera fulla ábyrgð á því.  
 
 
 
 
 
 

b) Hjá rannsakendum 
 
 

c) Á ekki við 
 
 
 
 

d) Á ekki við   

 
B-7. Flutningur heilbrigðis-/rannsóknargagna úr landi  
Verða gögn, þ.e. upplýsingar 
eða lífsýni, flutt úr landi? 

nei 

Ef svo er, tilgreinið þá: 
 

a) Hvert og til hvaða 
aðila  gögnin verða flutt. 

Á ekki við 

b) Hvaða tilgangi 
flutningurinn þjónar og hvaða 
vinnsla fer fram hjá 
viðtakanda.  

Á ekki við  

c) Hvernig gögnin verða 
auðkennd og hvernig öryggis 

Á ekki við 
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verður gætt (t.d. með 
dulkóðun). 
d) Hvort og hvenær gögnum 
verður eytt erlendis eða þau 
endursend. 

Á ekki við   

e) Lögmætisgrundvöll, s.s. 
samning um flutning og 
samstarfsyfirlýsingu. 

Á ekki við 

 
B-8. Samnýting og samkeyrsla 
Samnýting gagna: Er 
fyrirhugað að samnýta gögn 
með upplýsingum eða sýnum 
úr öðrum rannsóknum? 
Ef já – greinið frá heiti þeirra, 
VSN-númerum og nöfnum 
ábyrgðarmanna. 

nei 

Rannsóknir: 

 
Samkeyrslur skráa: 
Verða skrár samkeyrðar í 
þágu rannsóknarinnar? 

nei 

Ef svo er – tilgreinið hvaða 
skrár verða samkeyrðar og 
hvernig staðið verður að því 
(t.d. hvort persónuauðkenni 
verða dulkóðuð). 

Skrár: 

C. Vísindaleg og siðfræðileg sjónarmið 

C-1. Rannsóknaraðferðir 
Aðferðafræði og lýsing á 
framkvæmd rannsóknar, þ.m.t 
hvað þátttakandi þarf að gera. 
Hvers konar úrvinnsla (t.d. 
tölfræðileg) var gerð við 
undirbúning rannsóknar. 
Ítarlegri lýsingu má skila í 
fylgiskjali.  

Eigindleg viðtalsrannsókn þar sem tekin verða viðtöl við þátttakendur. Notast verður við 
viðtalsramma útbúinn af rannsakendum.   

 
C-2. Siðfræðileg sjónarmið 
Tilgreinið helstu siðferðilegu 
álitaefni varðandi 
rannsóknina. 
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C-3. Ávinningur af rannsókninni 
Gerið grein fyrir því hvaða 
ávinningur er af því að 
framkvæma rannsóknina.  

a) Vísindalegur ávinningur: 
 
b) Hagnýtur ávinningur: 
Bæta þjónustu við íbúa hjúkrunarheimila, m.t.t. hvernig hægt er að styðja við sjálfræði þeirra. 

 
C-4. Fræðigrunnur 
Lýsið stöðu þekkingar á 
sviðinu og bakgrunni 
rannsóknar. Þessum lið má 
skila sem fylgiskjali eða vísa í 
meðfylgjandi 
rannsóknaráætlun. 

Sjá rannsóknaráætlun 

 
C-5. Rannsóknartímabil 
Tilgreinið hvenær áætlað er 
að rannsókn hefjist og henni 
ljúki. 
Leyfi VSN fellur úr gildi við 
áætluð rannsóknarlok. 

Rannsókn hefst 

 
Áætluð lok rannsóknar 

 
 
C-6. Framsetning á niðurstöðum rannsóknar 
Almenn regla VSN er að 
niðurstöður rannsókna skuli 
birtar. Sú skylda hvílir á 
ábyrgðarmanni að birta allar 
niðurstöður rannsóknar óháð 
útkomu.  
Gerið grein fyrir fyrirhugaðri 
nýtingu, birtingu eða kynningu 
á niðurstöðum rannsóknar. 

 

D. Þátttakendur (Á ekki við nema að höfð séu samskipti við einstaklinga í rannsóknarúrtaki) 

D-1. Þátttakendur  
Sérstök rök þarf fyrir þátttöku barna eða einstaklinga sem eru í viðkvæmri stöðu, m.a. ófærir um að veita óþvingað samþykki sitt. 
Tilgreinið aldur, kyn og fjölda 
þátttakenda, hvernig og á hvaða 
forsendum þeir eru valdir.  

Aldraðir, íbúar hjúkrunarheimila. Óskað verður eftir 5-15 þátttakendum. Valdir með 
sjálfboðaliðaúrtaki.   

 
D-2. Tegund samþykkis 
Afla skal skriflegs samþykkis þátttakanda í vísindarannsókn á mönnum. Fram komi hvort leitað verður eftir afmörkuðu samþykki 
sem takmarkast við eina rannsókn eða víðtæku samþykki sem heimilar notkun lífsýna og heilbrigðisupplýsinga í öðrum 
rannsóknum sem heimildar Vísindasiðanefndar yrði leitað fyrir. Varðveisla rannsóknargagna skal vera í samræmi við samþykkið 
sem þátttakandi veitir og ákvæði laga. Sé afmarkað samþykki notað skal ekki geyma rannsóknargögn lengur en nauðsynlegt er og 
skal þeim eytt að lokinni rannsókn. 
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Afmarkað samþykki         Víðtækt samþykki     Bæði afmarkað og víðtækt samþykki 
 
D-3. Öflun samþykkis 
Hver aflar upplýsts samþykkis 
og hvernig fer það fram ? 
Athugið að vegna þátttöku 
barna þarf samþykki 
forráðamanns eða foreldris. 
Börn eldri en 12 ára skulu 
einnig undirrita samþykki og 
skal veita þeim upplýsingar sem 
taka mið af aldri. Að svara 
spurningalista jafngildir 
skriflegu samþykki. 

Rannsakendur munu kynna rannsókn fyrir þátttakendum, ásamt því að þeir fá kynningarbréf. 
Rannsakendur munu fá undirritun þátttakenda fyrir upplýstu samþykki.  

 
D-4. Möguleg áhætta/ávinningur af þátttöku 
Tilgreinið í hverju möguleg 
áhætta og ávinningur af 
þátttöku er helst fólgin. 

a) Möguleg áhætta af þátttöku: Engin áhætta.  
 
b) Mögulegur ávinningur: Bætt þjónusta við aldraða.  

 
D-5. Stuðningur fyrir þátttakendur 

Sé hætta á tilfinningalegri vanlíðan í kjölfar 
þátttöku er farið fram á að þátttakendum 
sé gefinn kostur á að ræða við óháðan 
fagaðila sér að kostnaðarlausu. 

Á ekki við 
Nafn fagaðila og undirrituð samstarfsyfirlýsing fylgi.  

 
D-6. Tryggingar og eftirlit 
a) Eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða vegna þátttöku sinnar í rannsókninni? 
nei 
Ef já – tilgreinið með hvaða 
hætti, hvers eðlis sú trygging 
er og hvar þátttakendur eru 
tryggðir. Þátttakendur geti 
leitað réttar síns hér á landi. 

Á ekki við 

 
b) Er haft sérstakt eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda meðan á rannsókn stendur? 

já   nei 
Ef já – tilgreinið með hvaða 
hætti eftirlitinu er háttað og 
hver annast það. 
Samstarfsyfirlýsing fylgi. 

Rannsakendur gefa kost á að þátttakendur ræði við rannsakendur hvenær sem er varðandi líðan. 
Einnig er þeim gert ljóst að þeir megi hætta við þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, án 
útskýringar. 
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D-7. Greiðslur vegna þátttöku 
 
a) Er þátttakendum endurgreiddur útlagður ferðakostnaður vegna þátttöku í rannsókninni?  
nei 
b) Er greitt fyrir þátttöku í rannsókninni?  
  Nei 
a) Ef já – tilgreinið hvaða 
kostnaður verður 
endurgreiddur? 
 
b) Ef já – tilgreinið hvers 
eðlis og hve háar greiðslur 
fyrir þátttöku verða.  
 
Umbun til þátttakenda má 
ekki vera til þess fallin að 
hafa áhrif á ákvörðun um að 
taka þátt í rannsókninni. 

a) Útlagður kostnaður 
Á ekki við.  
 

b) Umbun fyrir þátttöku 
Á ekki við  

 
D-8. Upplýsingaskylda ábyrgðarmanna, sbr. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 44/2014 
Hvernig verða þátttakendur, 
sem gefa víðtækt samþykki, 
upplýstir um að hvaða 
rannsóknum er unnið á 
vegum ábyrgðarmanns, 
stofnunar eða fyrirtækis. 

Á ekki við 

 
E. Athugasemdir umsækjenda 
Annað sem umsækjandi vill 
taka fram. 

 

 
F. Fylgiskjöl með umsókn 
 
Merkið við leyfi sem fylgja umsókn 

Framkvæmdastjóri lækninga/forstöðulæknir/forstöðumaður  

Safn heilbrigðisupplýsinga 

Lífsýnasafn 

Önnur leyfi: 

Embætti landlæknis 

Geislavarnir ríkisins 

Krabbameinsskrá.  
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300  
  
Merkið við önnur gögn sem fylgja umsókn 

Starfsferilsskrá og ritaskrá ábyrgðarmanns 

Auglýsing 

Afrit af samstarfsyfirlýsingum 

Nákvæmari rannsóknaráætlun 

Tryggingaskírteini og skilmálar 

Önnur fylgiskjöl – hver: 

500  

X         Upplýsingablað til þátttakenda 
X         Samþykkisblað fyrir þátttakendur 
X         Viðtalsrammi 

Aðstoð við þátttakendur í viðkvæmum viðtölum eða 
spurningakönnunum 

Spurningalistar, kvarðar – önnur mælitæki. Hver: 
 

500 

 

G. Undirritun umsóknar 
Skuldbinding ábyrgðarmanns 
Með því að senda þessa umsókn til Vísindasiðanefndar staðfestir ábyrgðarmaður að rannsóknaráætlun verði fylgt í hvívetna, öll 
leyfi tilheyrandi rannsókninni verði send til nefndarinnar og að allir starfsmenn hafi undirgengist þagnarheit. Óheimilt er að hefja 
framkvæmd rannsóknarinnar fyrr en allra leyfa hefur verið aflað.  

Ábyrgðarmaður ber ábyrgð á öllum gögnum rannsóknar og allri vinnslu með þau. Allar fyrirhugaðar breytingar frá samþykktri 
rannsóknaráætlun þarf ábyrgðarmaður að senda nefndinni til umfjöllunar. 

 
Staður   Dagsetning   Undirskrift ábyrgðarmanns 
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Fylgiskjal E  

Viðtalsrammi  

Kynning á rannsakendum og rannsókn 

Þakka fyrir móttöku og þátttöku í rannsókn 

Kynning á rannsakendum 

Hvaðan rannsakendur koma (háskólinn, námsbraut) 

Tilgangur heimsóknar 

Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér? 

 Hvað ertu gamall? 

 Hvað hefur þú búið hér lengi? 

 Við hvað starfaðir þú? 

Búseta fyrir flutning á öldrunarheimili 

Getur þú sagt mér hvernig þú bjóst áður en þú fluttir á hjúkrunarheimilið? 

Hvers konar s.s. eigin íbúð/hús, leiguíbúð? 

Með hverjum? 

Fékkstu aðstoð heima? 

Hvað finnst þér þurfa að vera til staðar til þess að þú upplifir þennan stað sem heimili 

þitt?  

Núverandi búseta á hjúkrunarheimilinu 

Aðdragandi flutnings á öldrunarheimilið. 

Hver átti frumkvæði að flutningi? 

Finnst þér þessi staður vera heimili þitt?  

Valdir þú litina á einhverja veggi eða gólfefni? 
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Er hér útisvæði sem þér líkar? 

Valdir þú hvaða húsgögn þú ert með? 

Finnst þér næði vera virt hér á heimilinu? 

Er eitthvað sem þú myndir vilja hafa á annan hátt?    

Hvað kemur upp í huga þinn þegar þú heyrir orðið sjálfræði? 

Sjálfræði – frelsi 

Getur þú sagt mér hvernig…: 

Fótaferðatími/svefntími:  

Tímarammi? Fastur? Sveigjanlegur? 

Hver ræður? 

Hvernig líkar það? 

Klæðnaður: 

Hver velur? 

Hver hugsar um fötin? Hver sér um þvott/hreinsun? 

Snyrting: 

Sjálfstæði / aðstoð 

Færðu aðstoð við það sem þú þarft og vilt gera?  

Finnst þér aðstoðin of mikil eða of lítil  

Matmálstímar: 

Tímasetning – rammar? 

Matsalur - inni á herbergi? 

Ákveðin sæti eða tilviljun? Ræður hjá hverjum setið er? 

Ánægja/óánægja með fyrirkomulag? 
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Matur: 

Hvað er gott, hvað mætti bæta? 

Skammta sjálfur/aðrir skammta 

Frítími: 

Hvernig er hann notaður? 

Sjálfvalin iðja? 

Eitthvað sem mætti vera á annan hátt s.s. fleiri tilboð, hjóðbækur, hreyfing, 

handverk 

 Starfsfólk:     

Hvernig semur þér við starfsfólk og annað fólk sem býr á sama stað og þú? 

Kemur það vel fram við þig og af virðingu?  

Hjálpar starfsfólkið þér að leysa vanda? 

Hefur þú tækifæri til að láta í ljós tilfinningar þínar og langanir?  

Hafa orðið breytingar í kjölfarið?  

Ertu ánægð(ur) með reglurnar á heimilinu?  

Eftir að hafa rætt þessa þætti að hvaða leyti finnst þér þú búa við sjálfræði og að 

hvaða leyti ekki? 

    Hvað finnst þér um það? 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 




