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Ágrip 

Rannsóknaráætlun þessi er hluti af stærri rannsókn sem ber heitið Heilsufar og vellíðan eldra 

fólks á Norðurlandi. Hefur búseta eldra fólks ≥ 65 ára, í þéttbýli eða dreifbýli, áhrif á 

heilsufar og vellíðan? Eldri íbúum fer hratt fjölgandi, því er mikilvægt að huga m.a. að 

heilsueflingu. Umhverfisþættir hafa áhrif á hlutdeild í heilsueflingu t.a.m. búsetuskilyrði, 

aðgengi að úrræðum, félagslegur stuðningur og veðurfar. Því þarf að skapa umhverfi sem 

auðveldar þeim að viðhalda færni, heilsu og vellíðan. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er 

að afla upplýsinga frá íbúum 65 ára og eldri á Norðurlandi um hvaða þættir í umhverfinu hafa 

áhrif á hlutdeild þeirra í heilsueflingu. Einnig hvaða umhverfisþætti íbúar telja þurfa að vera 

til staðar til að efla þátttöku þeirra í heilsueflingu. Því verður leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hvernig upplifa íbúar 65 ára og eldri á Norðurlandi áhrif 

umhverfisþátta á hlutdeild þeirra í heilsueflingu? Hvað þarf að vera til staðar til að íbúar 65 

ára og eldri á Norðurlandi upplifi hlutdeild sína í heilsueflingu sterkari? Rannsóknin verður 

eigindleg þar sem gögnum verður aflað með opnum viðtölum við að lágmarki 20 manns. 

Notast verður við tilgangsbundið úrtak úr stærri rannsókn til þess að fá sem fjölbreyttastan 

hóp þátttakenda með ólíka reynslu. Forsendur fyrir þátttöku eru að vera 65 ára eða eldri, búa 

heima á Akureyri, Þingeyjarsýslu og Skagafirði. Þátttakendur verða valdir eftir kyni, aldri, 

búsetu, tekjum, samgöngumáta, félagslegri stöðu og hjálpartækjanotkun. Greining gagna mun 

fara fram með eigindlegri innihaldsgreiningu. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að komast að 

því hvernig hægt er að skapa aðstæður og umhverfi sem gerir eldri einstaklingum á 

Norðurlandi kleift að viðhalda eða efla hlutdeild sína í heilsueflingu á þeirra forsendum. 

Upplýsingarnar sem koma frá íbúunum verður einnig hægt að nota til stefnumótunar á 

þjónustu við eldri einstaklinga. 

Lykilhugtök: Áhrif umhverfis, heilsuefling, hlutdeild, eldri íbúar, upplifun. 
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Abstract 

This study proposal is a part of a larger study aimed at improving the wellbeing of older 

adults in Northern Iceland and evaluating if place of living has impact on their health and 

well-being. The number of older adults is increasing in Iceland and therefore it is relevant to 

consider means of promoting health within this population. Environmental factors affect 

engagement in health promotion, e.g. living conditions, resources accessibility, social support 

and climate. In addition, it is important to create an environment which enables the elderly to 

sustain their capability, health and wellbeing. The object of this proposed study is to gather 

information from residents, 65 years old and older in the Northern Iceland, about 

environmental factors affecting their engagement in health promotion and which of them are 

necessary to promote their participation. These research questions will be addressed: How do 

residents 65 years old and older in the Northern Iceland experience effects of environmental 

factors on their engagement in health promotion? What are the needs to be present so 

residents 65 years old and older in Northern Iceland experience their engagement stronger in 

health promotion? This is a qualitative study where data will be gathered with open 

interviews with minimally 20 participants. A purposive sample from a larger study will be 

used to obtain diverse group of participants with different experiences. Participant must be 65 

years old or older living in Akureyri, Þingeyjarsýsla or Skagafjörður. Participants are selected 

based on gender, age, residence, income, transportation options, social status and the use of 

assistive device. Qualitative content analysis will be used for data analysis. Practical value of 

the study is to ascertain how to create conditions and environment which enables older adults 

in Northern Iceland to sustain and promote their engagement in health promotion on their 

terms. The forthcoming results will also be possible to use for strategic planning in service 

for older adults. 

Keywords: Environmental impact, engagement, older adults, health promotion, perceived 

experience  
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Gullkorn 
 
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society 
-Jiddu Krishnamurti 

 
 
 
 
 

“Tell me and I forget. 
Teach me and I remember. 
Involve me and I learn. ” 

-Chinese Proverb 
 
 
 
 
 

“Alone we can do so little; together we can do so much.” 
-Helen Keller 
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Kafli I 

Inngangur 

Einstaklingum 65 ára og eldri á Íslandi fer hratt fjölgandi og stækkar þessi hópur mun 

hraðar en yngri aldurshópar samfélagsins. Samkvæmt mannfjöldaspá verða fleiri en 20% 

einstaklinga eldri en 65 ára árið 2039 og frá árinu 2057 verða þeir yfir 25% (Hagstofa 

Íslands, 2018). Til að koma til móts við þessa þróun er mikilvægt að velferðarþjónustan og 

samfélagið allt, bæði hér á Íslandi sem og annarsstaðar í heiminum, bregðist við til þess að 

tryggja eldri einstaklingum vellíðan á efri árum. 

Heilbrigðisstefna og framtíðarsýn Velferðarráðuneytisins felur m.a. í sér þau markmið 

að allir upplifi jöfnuð hvað varðar heilsu og lífsgæði (Velferðarráðuneytið, 2012). Með því að 

skapa styðjandi umhverfi s.s. félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður 

auðveldar það einstaklingum að vera við stjórn og taka heilsusamlegar ákvarðanir (Embætti 

landlæknis, e.d.). Heilsuefling er því ekki einungis á ábyrgð einstaklingsins, heldur er hún á 

ábyrgð allra í samfélaginu og þarf að forgangsraða henni í stefnumótun stjórnvalda (Naidoo 

og Willis, 2016; World Health Organization, e.d.). Heilsuefling nær m.a. yfir margvísleg 

tækifæri í umhverfinu sem eru hönnuð til þess að auka og viðhalda heilsu og lífsgæðum fólks 

með því að nálgast rót vandans sem orsakar slæma heilsu (World Health Organization, 2016). 

Umhverfið þarf því að auðvelda einstaklingum að taka heilsusamlegar ákvarðanir og er þá 

æskilegt að heilbrigði kosturinn sé auðveldi kosturinn fyrir alla (Naidoo og Willis, 2016). Því 

miður hafa þó ekki allir jöfn tækifæri til þess að velja heilbrigða kostinn og geta fjölbreyttir 

umhverfisþættir spilað stórt hlutverk í þessum ójöfnuði (Hammell og Iwama, 2012). 

Mikilvægt er að heyra raddir eldri íbúa samfélagsins til þess að umhverfið styðji við 

heilsusamlega ákvarðanatöku. Þegar einstaklingar fá sjálfir að tjá sínar þarfir og hafa áhrif á 

ákvarðanatöku telst það vera valdefling sem er hluti af heilsueflingu. Hún felur einnig í sér að 

íbúar samfélagsins fái sjálfir að taka stjórnina og tilgreina þá þætti sem ógna og hafa áhrif á 
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heilsu þeirra. Að sama skapi skiptir máli að íbúar taki þátt í að komast að rót vandans og 

finna lausnir sem styðja við heilsueflingu þeirra (Naidoo og Willis, 2016). 

Samkvæmt evrópskum og bandarískum rannsóknum er upplifun eldri einstaklinga 

m.a. sú að nærumhverfi þeirra þarf að bjóða upp á góða aðstöðu, örvun og vera hvetjandi 

(Chastin, Fitzpatrick, Andrews og DiCroce, 2014). Félagslegur stuðningur er umhverfisþáttur 

sem getur ýtt undir eða hindrað hlutdeild eldri einstaklinga í heilsueflingu. Þeir telja aukna 

þátttöku í samfélaginu líklegri ef góður félagslegur stuðningur er til staðar. Þar á móti getur 

félagsleg einangrun dregið úr hlutdeild þeirra í heilsueflingu (Lattimore o.fl., 2011). 

Jafnframt sýna rannsóknir frá Evrópu og Bandaríkjunum að veðurfar er stór áhrifaþáttur 

(Chastin o.fl., 2014; Clarke, Keusch og Gallagher, 2015; Lattimore o.fl., 2011; Rantakokko 

o.fl., 2017). 

Rannsóknaráætlunin byggir á hugmyndafræði kanadíska iðjulíkansins, Canadian 

Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E). Líkanið skiptist í 

einstaklinginn, iðjuna sem hann tekur þátt í og umhverfið. Sérstökum sjónum er beint að 

umhverfisþáttum sem geta haft áhrif á hlutdeild eldri einstaklinga í heilsueflingu. Líkanið er 

notað til þess að skilja hvernig þessir þættir hafa áhrif á hvorn annan og skila sér í 

framkvæmd og hlutdeild í iðju. Birtast þeir í því sem einstaklingar gera, tilheyra, taka þátt í 

sjálfir eða með öðrum og hefur persónulegt gildi (Polatajko o.fl., 2013b). Umhverfið í víðu 

samhengi skapar tækifæri og val einstaklinga á iðju sem hefur áhrif á framkvæmd hennar, 

heilsu og vellíðan. Umhverfið hefur einnig áhrif á hvort einstaklingar tilheyri félagslega 

umhverfi sínu eða ekki (Polatajko, 2013a). 

Ástæður höfunda fyrir verkefnavali er sameiginlegur áhugi fyrir málefnum aldraðra. 

Einnig vilji þeirra til að komast að því hvernig hægt er að skapa eldri einstaklingum styðjandi 

umhverfi og aðstæður, eftir þeirra þörfum, til heilsueflingar sem getur stuðlað að farsælli 

öldrun. Skortur er á íslenskum rannsóknum á þessu sviði, því er þörf á frekari rannsóknum. 
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Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að skoða hvaða umhverfisþættir hafa áhrif á hlutdeild 

65 ára og eldri íbúa í heilsueflingu og hvað þeir telja að þurfi að vera til staðar til að efla 

þátttöku þeirra í heilsueflingu. Sérstökum sjónum verður beint að eldri íbúum á Norðurlandi. 

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

1. Hvernig upplifa íbúar 65 ára og eldri á Norðurlandi áhrif umhverfisþátta á hlutdeild 

þeirra í heilsueflingu? 

2. Hvað þarf að vera til staðar til að íbúar 65 ára og eldri á Norðurlandi upplifi hlutdeild 

sína í heilsueflingu sterkari? 

Rannsóknaráætlun þessi er hluti af stærri rannsókn sem beinir sjónum að heilsueflingu 

og þátttöku eldri einstaklinga á aldrinum 65 ára og eldri sem ber heitið Heilsufar og vellíðan 

eldra fólks á Norðurlandi. Hefur búseta eldra fólks ≥ 65 ára, í þéttbýli eða dreifbýli, áhrif á 

heilsufar og vellíðan? Áætlað er að leita svara við rannsóknarspurningum þessa verkefnis 

með eigindlegri rannsókn. Forsendur fyrir þátttöku er að vera 65 ára eða eldri, búa heima á 

Akureyri, Skagafirði eða Þingeyjarsýslu. Fyrirhugað er að viðmælendur þessarar rannsóknar 

komi frá fyrrnefndri, stærri rannsókn þar sem þátttakendur voru 175 eldri einstaklingar. Þá 

verða nýttar bakgrunnsupplýsingar úr henni við valið en gagnaöflun þeirrar rannsóknar hefur 

þegar farið fram. Þar sem markmiðið er að fá sem víðast sjónarhorn og reynslu þátttakenda 

verða þeir valdir eftir kyni, aldri, búsetu, tekjum, samgöngumáta, félagslegri stöðu og 

hjálpartækjanotkun. Gögnum verður aflað með viðtölum við að lágmarki 20 manns, þar sem 

stuðst verður við opinn viðtalsramma. Greining gagna mun fara fram með eigindlegri 

innihaldsgreiningu. 

Hagnýtt gildi verkefnisins er að auka vitneskju á því hvernig hægt er að skapa 

aðstæður og umhverfi sem gerir eldri einstaklingum kleift að viðhalda eða efla hlutdeild sína í 

heilsueflingu á þeirra eigin forsendum. Niðurstöðurnar geta einnig nýst til þess að skipuleggja 

og efla þjónustu við eldri einstaklinga með þeim hætti að umhverfi sé hvetjandi. Með því er 
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hægt að bregðast við og undirbúa aukinn fjölda eldri einstaklinga í samfélaginu. Leitast við 

að efla og viðhalda heilsu, færni og þátttöku í því sem er þeim mikilvægt en einnig aukið 

möguleika þeirra til að haga búsetu sinni að sínum óskum. Möguleg takmörkun fyrirhugaðrar 

rannsóknar er að þeir sem taka þátt í eigindlegum rannsóknum eru líklegast virkir 

þátttakendur í samfélaginu og eiga auðvelt með að tjá sig. Því gæti reynst erfitt að ná til 

jaðarsettra hópa. Þó að leitast verði við að hafa hópinn sem fjölbreyttastan verður að taka 

þetta til greina við túlkun niðurstaðna. 

Lykilhugtök verkefnisins eru skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Umhverfisþættir skiptast í menningu, stjórnsýslu, efnisheim og samfélag. Þeir bjóða 

annaðhvort upp á eða torvelda tækifæri til þátttöku í iðju (Polatajko, 2013b). 

Hlutdeild felst í því sem einstaklingar gera, tilheyra, taka þátt í sjálfir eða með öðrum og 

skiptir þá máli (Polatajko o.fl., 2013b). 

Eldri einstaklingar eru þeir sem eru 65 ára og eldri. 

Heilsuefling er að skapa styðjandi aðstæður s.s. efnahagslegt, félagslegt og menningarlegt 

umhverfi til þess að auðvelda einstaklingum að vera við stjórn og taka heilsusamlegar 

ákvarðanir (Embætti landlæknis, e.d.). 
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Kafli II 

Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fyrst hugmyndafræðilegum bakgrunni verkefnisins lýst. Því 

næst verður stuttlega greint frá mannréttindum, lögum og hugtökunum heilsa og heilsuefling. 

Rýnt verður í fræðilegar greinar og rannsóknir um þætti sem geta haft áhrif á hlutdeild eldri 

íbúa í heilsueflingu. Áhersla verður á fjölbreytta umhverfisþætti s.s. efnislegt- og félagslegt 

umhverfi og hvernig þeir geta bæði ýtt undir eða torveldað hlutdeild eldra fólks í 

heilsueflingu.Við fræðilega gagnaöflun notuðu höfundar leitarsíðurnar EBSCOhost, 

ProQuest, OTDBASE, leitir.is og Google Scholar, ásamt bókum, skýrslum og vefsíðum. 

Helstu leitarorð voru older adults, elderly, well-being, engagement, participation, 

environment, environmental factors, barriers, health promotion, health og self-rated health. 

Iðja, hlutdeild og heilsa 

Kanadíska iðjuþjálfafélagið þróaði kanadíska iðjulíkanið (CMOP-E). Það skiptist í 

einstakling, iðjuna sem hann tekur þátt í og umhverfið sem felur í sér menningu, stjórnsýslu, 

efnisheim og samfélag. Líkanið er notað til þess að skoða og skilja hvernig þessir þættir spila 

saman og skila sér í framkvæmd og hlutdeild í iðju. Miðja líkansins táknar einstaklinginn sem 

samanstendur af tilfinningum, hugsunum og líkama, ásamt lífsanda hans. Umhverfið umlykur 

einstaklinginn og það sýnir fram á að hver og einn hefur einstaklingsbundið umhverfi í 

kringum sig sem hefur áhrif á framkvæmd og hlutdeild í iðju. Umhverfisþættirnir bjóða 

einnig upp á eða torvelda tækifæri til þátttöku í iðju. Iðjan er brúin sem tengir einstaklinginn 

og umhverfið saman og vísar til þess að einstaklingurinn taki þátt í og bregðist við umhverfi 

sínu í gegnum iðju (Polatajko o.fl., 2013b). Umhverfið hefur ekki einungis áhrif á 

framkvæmd iðju heldur mótar það einnig val einstaklingsins á iðju og hefur áhrif á heilsu og 

vellíðan. Að auki hefur umhverfið áhrif á hvort einstaklingar hafi möguleika á félagslegu 

samneyti eða ekki (Polatajko, o.fl., 2013a). Hlutdeild (e. engagement) í iðju felst í því sem 
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einstaklingar gera, tilheyra, taka þátt í sjálfir eða með öðrum, en framkvæmd (e. perform) er 

einungis að hefja og fara í gegnum ákveðið verk með það markmið að klára það (Polatajko 

o.fl., 2013b). Þátttaka í iðju snýst ekki einungis um að framkvæma sjálfur, heldur einnig um 

að tilheyra, mynda tengsl og gefa af sér. Einstaklingar sem hafa upplifað veikindi eða 

færniskerðingar hafa tilgreint að mikilvægt er fyrir þá að vera í gagnkvæmum tengslum við 

fjölskyldu og vini, ásamt því að geta gefið af sér til þeirra. Það er hluti af gildum þeirra og 

hefur áhrif á sjálfsvirðingu sem þau telja vera áhrifaþátt á vellíðan (Hammell, 2009). Þar sem 

CMOP-E horfir á samspil einstaklings, iðju og umhverfisins er því ekki úr vegi að skoða áhrif 

umhverfis á hlutdeild eldri einstaklinga í heilsueflingu, vegna þess að það getur haft áhrif á 

hvaða val fólk hefur til hlutdeildar í iðju og þar með í heilsueflingu. 

Hlutdeild í iðju sem hefur gildi fyrir einstaklinginn getur skapað þá tilfinningu að 

viðkomandi upplifi að hann tilheyri einhverju. Að tilheyra er jafnframt ein undirstaða 

vellíðunar. Þessar niðurstöður komu fram í rannsóknum frá ýmsum löndum þar sem ríkir 

mismunandi menning. Rannsóknir hafa einnig sýnt að einstaklingar með miklar 

færnisskerðingar upplifa von ef þeir sjá fyrir sér framtíð þar sem þeir eiga hlutdeild í iðju, 

sem skiptir þá máli. En að hafa von er talin vera ein forsenda vellíðunar (Hammell og Iwama, 

2012). Í kerfisbundnu yfirliti Stav, Hallenen, Lane og Arbesman (2012), sem byggir á 98 

ritrýndum greinum um farsæla öldrun og áhrifum þátttöku í iðju á heilsu hjá einstaklingum 60 

ára og eldri, kom fram að með hækkandi aldri upplifa allir breytingar á sjálfum sér og sínu 

lífi. Þessar breytingar geta verið líkamlegar, andlegar og félagslegar og eru 

einstaklingsbundnar. Þá getur m.a. viðhorf til hlutdeildar breyst, bæði varðandi hvað 

einstaklingar geta gert og þurfa að gera, en einnig hvað þeir velja sjálfir að gera. 

Í niðurstöðum eigindlegrar lífssögurannsóknar Hammel o.fl. (2008) á 63 

einstaklingum með færniskerðingu á aldrinum 18 ára og eldri, kom fram að þátttaka er 

margþætt hugtak í þeirra augum. Hún felst m.a. í samspili þess að hafa áhrif á umhverfið og 
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samfélagið, að einstaklingar hafi val, fái jöfn tækifæri, upplifi sjálfstæði og stjórn á eigin lífi. 

Þátttaka er ekki sjálfsagður hlutur, heldur er hún breytilegt ferli þar sem stöðugt þarf að finna 

jafnvægi á persónulegum, félagslegum og samfélagslegum þörfum ásamt gildum hvers og 

eins. Til þess að viðhalda jafnvæginu þurfa einstaklingar að átta sig á hvað skiptir þá 

raunverulega máli. Þátttaka felst í því að gera það sem einstaklingurinn vill, með þeim sem 

hann vill og þegar hann vill. Stjórnsýsla, menning og efnahagur hefur einnig áhrif á þátttöku, 

m.a. hvað varðar jöfn tækifæri og aðgengi. 

Heilsufarslegur ávinningur af hlutdeild eldri einstaklinga í vinnu eða sjálfboðavinnu 

getur verið almennt betri heilsa og aukið sjálfstæði við athafnir daglegs lífs. Auk þess hefur 

slík þátttaka jákvæð áhrif á andlega líðan og eldri einstaklingar verða líklegri til að hafa 

jákvæða sýn á lífið. Jafnframt sýndu niðurstöður fram á ávinning hreyfingar og mikilvægi 

þess að vera virkur í athöfnum daglegs lífs. Lítil hreyfing hefur verið tengd við 

færniskerðingar og hærri dánartíðni. Hefðbundin hreyfing s.s. göngur, heimilisþrif, 

búðarferðir, sund eða dans hefur jákvæð áhrif á heilsu. Því virðist ekki skipta öllu máli 

hverskonar hreyfing er stunduð eða af hve mikilli ákefð, hreyfing af einhverju tagi er yfirleitt 

betri en engin hreyfing. Auk þess kom fram að líkamleg hreyfing getur t.a.m. stuðlað að 

sjálfstæðri búsetu lengur og tengist almennt betri lífsgæðum eldri einstaklinga. Þeir sem 

hreyfa sig meira upplifa betri líkamlega færni og vellíðan. Einnig eru vísbendingar um að 

líkamleg hreyfing geti aukið vitræna færni. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

heilsufarslegan ávinning göngu sem t.a.m. er hægt að samtvinna í daglegt líf með viðeigandi 

skipulagningu í hverfum þeirra. Reglulegar gönguferðir geta stuðlað að auknu sjálfstæði við 

daglegar athafnir, lengt sjálfstæða búsetu og aukið líkamlega- og vitræna færni. Hlutdeild í 

félagslegum athöfnum og gott tengslanet getur viðhaldið vitrænni- og líkamlegri færni ásamt 

því að auka lífsgæði eldri einstaklinga. Félagsleg hlutdeild getur t.a.m. verið að mæta í 

einhverskonar hópa í samfélaginu, eyða tíma með maka eða eiga í reglulegum samskiptum 
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við vini. Félagsleg hlutdeild eykur einnig færni við athafnir daglegs lífs og betri frammistöðu 

þrátt fyrir að búa við langvinna sjúkdóma. Þar að auki getur hlutdeild eldri einstaklinga í 

tómstundaiðju viðhaldið líkamlegri- og vitrænni færni. Í heildina kom fram að mikilvægt er 

fyrir heilsu að viðhalda heilbrigðum lífsstíl og hlutdeild t.a.m. í tómstundum, vinnu og 

félagslegum athöfnum sem einstaklingurinn var ef til vill vanur að sinna. Allir einstaklingar 

ættu að hafa möguleikann á því að finna iðju sem þeir kjósa að stunda hverju sinni. Þar á móti 

benda niðurstöður til þess að skortur á líkamlegri hreyfingu og félagslegri hlutdeild hafði 

neikvæð áhrif á heilsu eldri einstaklinga og dregur m.a. úr líkamlegri og vitrænni færni (Stav 

o.fl., 2012). 

Framtíðarsýn, lög og réttindi 

Ýmis lög og réttindi gilda sem eiga að standa vörð um að eldri einstaklingar, meðal 

annarra, geti upplifað hlutdeild, vellíðan og jöfnuð í lífinu. Þar á meðal jöfn tækifæri til 

þátttöku í heilsueflingu. Þá ber helst að nefna mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 

sem var samþykkt árið 1948 en hún kveður á um að allir séu jafnir öðrum og eigi að hafa 

sömu réttindi og virðingu og aðrir. Að auki eiga allir rétt á lífsskilyrðum sem nauðsynleg eru 

til verndar heilsu þeirra og vellíðan, t.a.m. heilbrigðis- og félagsþjónustu sem og rétt til 

öryggis vegna aldurs (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.b). Í Alþjóðasamningi um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi er kveðið á um að öll ríki eigi að viðurkenna 

rétt allra einstaklinga til þess að njóta bestu líkamlegrar og andlegrar heilsu sem hægt er. 

Jafnframt að bæta skuli heilbrigði í umhverfinu á öllum sviðum þess (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.a). 

Heilbrigðisstefna og framtíðarsýn Velferðarráðuneytisins felur m.a. í sér þau markmið 

að einstaklingar upplifi jöfnuð í heilsu og lífsgæðum. Jöfnuður er undirstaða þess að tryggja 

samfélögum lífsgæði og felur í sér aðgengi að þjónustu, efnahagslegan og félagslegan jöfnuð 

auk tækifæra til þátttöku. Búseta hefur áhrif á jöfnuð og getur því verið misræmi í þjónustu 
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eftir stærð sveitarfélaga (Velferðarráðuneytið, 2012). Að auki fela Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna til ársins 2030 í sér að allir skuli búa við jöfn tækifæri til að sækja sér 

heilbrigðisþjónustu með því að auka aðgengi að henni og takmarka kostnað (Félag 

Sameinuðu þjóðanna, e.d.a). Jafnframt að draga úr ójöfnuði og tryggja öllum jöfn tækifæri. 

Allir eiga að hafa möguleikann á því að taka þátt í félagslífi, efnahagsmálum og stjórnmálum 

óháð aldri, kyni, fötlun, uppruna eða efnahagsstöðu (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.b). 

Ennfremur eiga allir að hafa aðgang að grunnþjónustu og geta orðið sér úti um öruggt og 

fullnægjandi húsnæði. Bættar samgöngur og vegakerfi eiga að vera aðgengilegar öllum og 

taka sérstaklega mið af t.d. eldri einstaklingum. Einnig eiga svokölluð græn svæði að vera 

örugg og aðgengileg öllum t.a.m. eldri einstaklingum (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.c). 

Í lögum um málefni aldraðra (nr. 125/1999) er lögð áhersla á jöfn réttindi að þjónustu 

og að eldri einstaklingar njóti almenns jafnréttis á við aðra einstaklinga. Að auki er mikilvægt 

að virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Lögin kveða á um að aldraðir einstaklingar eigi að hafa 

val á þeirri þjónustu sem þeir hafa þörf fyrir hverju sinni. Jafnframt eiga aldraðir rétt á því að 

búa heima eins lengi og mögulegt er. 

Í yfirlýsingu sem Heimssamband iðjuþjálfa sendi frá sér um mannréttindi og iðju segir 

að allir einstaklingar eigi rétt á þátttöku í fjölbreyttri iðju sem ýtir undir að þeir fái tækifæri til 

þess að blómstra, upplifa ánægju og vellíðan í samræmi við gildi þeirra og menningu. 

Einstaklingar eiga rétt á að fá stuðning til að taka þátt í iðju með því að upplifa hlutdeild í 

iðju, sem hluta af fjölskyldu sinni, samfélaginu og þjóðfélaginu í heild. Einstaklingar eiga rétt 

á að hafa val og vera lausir við þrýsting frá öðrum (World Federation of Occupational 

Therapists, 2010).   

Í þessu samhengi er vert að taka fram hugtökin rétturinn til iðju og iðjuréttlæti sem 

fræðimenn hafa fjallað um. Rétturinn til iðju (e. occupational rights) hefur verið skilgreindur 

sem réttur allra einstaklinga til hlutdeildar í athöfnum sem skipta þá máli og stuðla að 
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vellíðan þeirra sem og samfélagsins (Hammell og Iwama, 2012). Með iðjuréttlæti (e. 

occupational justice) er rétturinn til iðju viðurkenndur, ásamt fjölbreyttum þörfum og 

tækifærum einstaklinga og hópa til iðju. Horft er á mikilvægi valdeflingar og að félagslega 

kerfið stuðli ekki að iðjusviptingu (Stadnyk, 2008). Iðjusvipting (e. occupational deprivation) 

getur t.a.m. verið þegar einstaklingum er neitað um tækifæri til þess að taka þátt í því sem er 

þeim mikilvægt og getur neitunin leitt til aukinnar vanlíðunar (Hammell og Iwama, 2012). 

Því er mikilvægt að skapa umhverfi sem er í samræmi við lög og réttindi til jafnra tækifæra 

eldra fólks á hlutdeild í heilsueflingu. 

Heilsuefling 

Heilsa er margþætt hugtak og hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnun (e. World Health 

Organization, WHO) skilgreint það sem heildarástand líkamlegrar, félagslegrar og andlegrar 

vellíðunar, en ekki einungis fjarveru sjúkdóma eða slysa (World Health Organization, 2014). 

Megin áhersla iðjuþjálfa er m.a. á vellíðan einstaklinga í stað þess að horfa á færniskerðingar 

og sjúkdóma. Vellíðan (e. well-being) er þegar einstaklingur er ánægður og sáttur með 

andlega og líkamlega heilsu, upplifir persónulegt og efnahagslegt öryggi, finnur að hann sé 

einhvers virði og tilheyri einhverjum hóp eða hafi hlutverk. Einstaklingurinn upplifir að hann 

eigi möguleika á þátttöku í iðju sem skiptir hann máli, hefur tilgang fyrir hann og gefur von. 

Þessir þættir eru ekki einungis það sem einstaklingurinn á að skapa heldur skipta tækifæri í 

umhverfinu miklu máli til að upplifa vellíðan (Hammell og Iwama, 2012). 

Fyrstu skilgreiningar á heilsueflingu voru nokkuð læknisfræðilegar og snéru m.a. að 

notkun lyfja til að bæta heilsu og draga úr sjúkdómum sem þýðir að fara niður ánna (e. down-

stream determinations). Nýrri kenningar sem snúa að heilsueflingu eru m.a. byggðar á 

hugmyndum um hvernig umhverfið hefur áhrif á tækifæri til heilsueflingar. Þar er komið inn 

á umhverfisþætti sem og hegðun einstaklinga sem hafa áhrif á heilsu, eða ákvarðanir sem fara 

upp ána (e. up-stream determinations). Heilsuefling snýst um að fara upp ánna, þ.e. að 
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nálgast rót vandans og koma í veg fyrir heilsuleysi í stað þess að vera sífellt að slökkva elda, 

þ.e. að fara niður með ánni. Leggja þá áherslu á forvarnir og fyrirbyggjandi ráðstafanir. 

Hugmyndin færðist þannig frá áherslunni á að einstaklingar beri ábyrgð á heilbrigðum lífsstíl 

sínum í að hafa “heilbrigðari kostinn auðveldari kostinn”. Þar með færðist ábyrgð á heilsu 

almennings á samfélagið í heild (Green og Tones, 2010). 

Ein nálgun innan heilsueflingar beinir sjónum sínum að félagslegum breytingum (e. 

social change). Hún viðurkennir að félagslega og efnahagslega umhverfið hafi áhrif á heilsu 

þar sem megináherslur eru á stjórnsýsluna og umhverfisáhrif. Markmiðið er að ná til hópa og 

samfélaga og ná fram breytingum í efnislega, félagslega og efnahagslega umhverfinu til þess 

að efla heilsu þjóðarinnar, þ.e. top-down nálgun. Breytingar gætu verið innan stofnana, 

samfélaga, laga og stefnumótunar stjórnvalda. Það snýst í raun um að gera heilbrigða kostinn 

auðvelda kostinn, þ.e. að heilsusamlegi kosturinn sé til staðar en til þess að gera hann að 

raunverulegu vali einstaklinga þarf að breyta t.a.m. kostnaði, framboði, eða aðgengi að 

honum (Naidoo og Willis, 2016).  

Til þess að þátttaka í iðju sé heilsueflandi þarf hún að skipta einstaklinginn máli, 

fullnægja þörfum hans og áhuga. Það er einstaklingsbundið hvaða iðju hver og einn telur vera 

heilsueflandi (Reitz, 2014; Stav o.fl., 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á að hlutdeild í 

heilsueflingu, sem skiptir einstaklinginn máli, hefur margvísleg jákvæð áhrif á líkamlega og 

andlega heilsu, vellíðan og lífsgæði eldri einstaklinga (Berger, Escher, Mengle og Sullivan, 

2018; Hammell og Iwama, 2012; Stav o.fl., 2012). Auk þess getur hlutdeild í iðju, sem hefur 

gildi fyrir viðkomandi, ýtt undir sjálfsákvörðunarrétti og aukna sjálfsvirðingu (Hammell og 

Iwama, 2012). Hlutdeildin getur verið í vinnu, sjálfboðavinnu, tómstundaiðju, félagslegum 

athöfnum og hreyfingu (Berger o.fl., 2018; Stav o.fl., 2012). Jafnvel getur hlutdeild í 

heilsueflingu verið ein undirstaða farsællar öldrunar (Stav o.fl., 2012), því skiptir máli að 

eldra fólk viðhaldi og upplifi stjórn á eigin hlutdeild í heilsueflingu (Berger o.fl., 2018). 



12 
 

Allir eiga rétt á bestu mögulegu heilsu óháð aldri, félagslegri stöðu, kynþætti eða 

efnahagslegri stöðu. Stjórnsýslan ber ábyrgð á almennt betri heilsu samfélagsins (World 

Health Organization, e.d.). Því er mikilvægt að umhverfið stuðli að heilsusamlegri 

ákvarðanatöku. Þó hafa ekki allir jöfn tækifæri til þess að velja heilsusamlegri kostinn. 

Einstaklingar sem eru með öruggar tekjur ásamt greiðum aðgangi að m.a. matvöruverslunum 

eiga auðveldara með að velja heilbrigða kostinn. Þeir einstaklingar sem hafa t.d. lægri tekjur, 

búa við ófullnægjandi húsnæði og takmarkað aðgengi að auðlindum og þjónustu í 

samfélaginu eru í aukinni hættu á að búa við verri heilsu og eiga erfiðara með að velja 

heilsusamlegri kostinn þar sem þeir hafa færri tækifæri og ekki sama val og aðrir (Naidoo og 

Willis, 2016). 

Á Íslandi eru 23 sveitarfélög aðilar að verkefninu Heilsueflandi samfélag í samvinnu 

við Embætti Landlæknis, þar á meðal Akureyrarbær og Eyjafjarðarsveit (Embætti 

Landlæknis, 2017). Embætti Landlæknis (2018) lýsir hugmyndum um heilsueflandi samfélag 

þar sem heilsa og líðan allra íbúa er höfð að leiðarljósi í allri stefnumótun og aðgerðum á 

öllum sviðum samfélagsins þar sem tekin er mið af þörfum allra. Markmið Heilsueflandi 

samfélags er að styðja við að skapa umhverfi og aðstæður sem bæta heilsu og vellíðan allra 

íbúa. Þar er unnið með áhrifaþætti t.d. félags-, efnahags- og menningarlegar aðstæður og aðra 

umhverfisþætti til að skapa sem bestar aðstæður fyrir alla í daglegu lífi. Heilbrigði kosturinn 

á að vera auðveldi kosturinn fyrir alla íbúa samfélagsins. Heilsueflandi samfélag er heildræn 

nálgun embættisins og samvinna þess m.a. við sveitarfélög og opinberar stofnanir. Nálgunin 

byggir m.a. á hugmyndafræði Alþjóða heilbrigðismálastofnunar um heilsueflandi samfélag 

(World Health Organization, 1986). 

Valdefling er lykilatriði fyrir heilsu almennings, er ein mikilvægasta birtingarmynd 

forvarna og grundvöllur þess að viðhalda heilsu einstaklinga (Green og Tones, 2010). 

Valdefling er því hluti af heilsueflingu og felur m.a. í sér að íbúar samfélagsins geti sjálfir 
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tekið stjórnina og tilgreint þá þætti sem ógna eða styðja heilsu þeirra. Geta þetta t.a.m. verið 

þættir í félagslega og byggða umhverfinu. Einnig að íbúar taki þátt í að koma auga á lausnir á 

vandamálinu og hvaða aðgerðir hægt sé að fara í til þess að nálgast rót vandans ásamt því að 

breyta samfélaginu á þann hátt að auðveldara sé fyrir íbúa þess að efla heilsu sína (Naidoo og 

Willis, 2016). Greint hefur verið frá mikilvægi félagslegra, efnislegra og pólitískra þátta í 

umhverfinu tengt valdeflingu. Mikilvægt er að einstaklingar upplifi að þeir séu virkir 

þátttakendur í sínu samfélagi og hafi stjórn á eigin lífi og heilsu. Ein af grunnþörfum 

mannsins er að vera við stjórn í eigin lífi og ef félagslegt umhverfi nær ekki að mæta þeim 

þörfum getur það haft slæm áhrif á heilsu viðkomandi (Green og Tones, 2010). 

Fjölmargir þættir gætu haft áhrif á hlutdeild eldri einstaklinga í heilsueflingu. Má þar 

nefna einstaklings- og umhverfisþætti sem bæði geta ýtt undir eða torveldað hlutdeild í 

heilsueflingu. Í niðurstöðum rannsóknar Lattimore o.fl. (2011) á 384 einstaklingum 50 ára og 

eldri kemur fram að þátttakendur upplifa að ýmsir einstaklingsbundnir þættir hafi áhrif á 

þátttöku þeirra í heilsueflingu. Má þar m.a. nefna slæma heilsu, skort á hvata, fyrri reynslu og 

takmarkaða færni við tímastjórnun. Slæm heilsa kom oftast í veg fyrir þátttöku fólks. Í 

mörgum tilfellum hefur fólk sem býr við óheilbrigðar lífsvenjur ekki næga innri hvöt til að 

breyta lífsstíl sínum, þrátt fyrir að stjórnsýslan hafi heilsueflingu að leiðarljósi (Cloninger, 

2013). 

Mat á eigin heilsu 

Áður en hægt er að skoða hvað hefur áhrif á hlutdeild eldra fólks í heilsueflingu þá er 

við hæfi að kanna fyrst hvernig þau meta heilsu sína. Skortur er á íslenskum rannsóknum á 

þessum aldurshópi en til eru rannsóknir á víðara aldursbili. Íslensk megindleg rannsókn var 

gerð á því hvernig fólk á aldrinum 18 til 79 ára meta heilsu sína. Eldri einstaklingar voru í 

meirihluta en 5.801 íbúar tóku þátt, þar af 2.795 búsettir á höfuðborgarsvæðinu og 3.006 utan 

þess. Niðurstöður sýndu að íbúar í dreifbýli mátu heilsu sína verr en íbúar á 
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höfuðborgarsvæðinu, samt sem áður voru fleiri langvinnar sjúkdómsgreiningar á 

höfuðborgarsvæðinu en utan þess (Haraldsdóttir, Valdimarsdóttir og Guðmundsson, 2014). 

Eins kom fram í megindlegri rannsókn Levasseur o.fl. (2015) á 1.198 eldri einstaklingum í 

Kanada að íbúar í stórborgum voru að meðaltali með fleiri færniskerðingar en íbúar í 

dreifbýli og þéttbýli. Niðurstöður rannsóknar Haraldsdóttir o.fl. (2014) leiddu einnig í ljós að 

íbúar sem bjuggu í mestu fjarlægðinni frá höfuðborgarsvæðinu voru líklegastir til að meta 

líkamlega heilsu sína verr samanborið við íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Íbúar utan 

höfuðborgarsvæðisins voru einnig líklegri til að meta andlega heilsu sína verr en íbúar á 

höfuðborgarsvæðinu. Getur þessi munur verið vegna þess að íbúar utan 

höfuðborgarsvæðisins sækja síður geðheilbrigðisþjónustu en íbúar á höfuðborgarsvæðinu, líkt 

og kom fram í megindlegri rannsókn Gudmundsdottir og Vilhjalmsson (2010) á 1.924 

Íslendingum á aldrinum 18-75 ára. Aðgengi að heilbrigðisþjónustu hefur því áhrif á hvernig 

einstaklingar meta heilsu sína, ef þeir hafa einungis aðgang að almennri heilbrigðisþjónustu í 

stað sérhæfðrar, meta þeir heilsu sína verr (Haraldsdóttir o.fl., 2014). 

Sambærilegar niðurstöður hafa komið fram í erlendum rannsóknum á viðhorfi eldra 

fólks á eigin heilsu. Í bandarískri rannsókn á 3.006 þátttakendum á aldrinum 65 ára og eldri, 

kom fram að íbúar í dreifbýli meta heilsu sína verr en íbúar í þéttbýli. Má rekja þessar 

niðurstöður til meiri félagslegrar þátttöku íbúa í þéttbýli samanborið við íbúa í dreifbýli 

(Vogelsang, 2016). Niðurstöður finnskrar megindlegrar rannsóknar, á 2.815 eldri 

einstaklingum, sýndu að virk félagsleg þátttaka, öflugt stuðningsnet sem auðvelt var að leita 

til tengdist jákvæðari sýn á eigin heilsu, sérstaklega í þéttbýli og í fámennum dreifbýlum 

(Nummela, Sulander, Karisto og Uutela, 2009). Samkvæmt íslenskum rannsóknum eru íbúar 

í þéttbýli líklegri til þess að búa einir heima, hafa meiri og betri menntun og upplifa sig með 

færri heilsufarsleg vandamál en þeir sem búa í dreifbýli (Arnadottir, Gunnarsdottir og 

Lundin-Olsson, 2009; Sigurdardottir, Arnadottir og Gunnarsdottir, 2013). Eins og áður hefur 
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komið fram meta íbúar í dreifbýli þar að auki heilsu sína verr en íbúar á höfuðborgarsvæðinu 

(Haraldsdóttir o.fl., 2014). Því er nokkuð ljóst að misjafnt er hvernig eldri íbúar meta heilsu 

sína eftir búsetu þar sem samspil margra þátta getur haft áhrif og mikilvægt að kanna hvað 

veldur því.  

Áhrif umhverfis á hlutdeild í iðju 

Hugmyndafræði iðjuþjálfunar tekur til greina mikilvægi umhverfisins með tilliti til 

færni og hlutdeildar í iðju. Hins vegar hefur verið skortur á gagnrýnni nálgun í rannsóknum 

sem taka mið af efnislegum, félagslegum og pólitískum aðstæðum fólks sem skapa óréttlæti 

og ójafnrétti og hindra tækifæri til hlutdeildar í iðju. Iðja einstaklinga er samofin og 

óaðskiljanleg umhverfi þeirra í víðu samhengi þ.e. að aðstæður og umhverfi í lífi fólks ýta 

annaðhvort undir eða torvelda möguleika þeirra til iðju. Því er mikilvægt að hafa þarfir hvers 

og eins í huga innan félagslegs, menningarlegs og efnislegs umhverfis þeirra. Ennfremur áhrif 

umhverfis á tækifæri til hlutdeildar í iðju sem stuðlar að vellíðan (Hammell og Iwama, 2012). 

Kostnaður getur t.d. verið hindrun í heilsueflingu ef eldri einstaklingar telja hann of mikinn 

(Baert, Gorus, Mets, Geerts og Bautmans, 2011). Umhverfið getur haft áhrif á möguleika 

eldri einstaklinga á sjálfstæðri og öruggri búsetu í lengri tíma en ella. Umhverfið þarf að vera 

styðjandi og ýta undir að einstaklingar komist um á sjálfstæðan hátt. Staðan er þó sú að þegar 

eldri einstaklingar búa lengur heima aukast líkurnar á félagslegri einangrun (Kerr, Rosenberg 

og Frank, 2012). Því má áætla að einhverju í umhverfinu sé ábótavant. 

Efnisheimur og stjórnsýsla. Í heimildasamantekt Kerr o.fl. (2012) sýna evrópskar og 

amerískar rannsóknir að nærumhverfi eldri einstaklinga skiptir máli og er óaðskiljanlegur 

hluti þess að þeir viðhaldi líkamlegri heilsu sinni. Gönguferðir í nærumhverfinu er algengasta 

hreyfingin sem eldri einstaklingar taka þátt í. Þeir eru einnig sá hópur sem eyðir mestum tíma 

heima hjá sér og í sínu nærumhverfi, eftir starfslok, miðað við aðra aldurshópa.  
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Levasseur o.fl. (2015) gerðu megindlega rannsókn í Kanada með 1.198 þátttakendum. 

Meðalaldur þátttakenda var 77,3 ár, þar af 60,4% konur og 39,6% karlar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að bera saman félagslega þátttöku eftir búsetu í stórborgum, dreifbýli og 

þéttbýli, auk þess að bera kennsl á áhrifaþætti í umhverfinu tengt búsetu á félagslega þátttöku. 

Niðurstöður leiddu í ljós engan mun á því hversu mikið einstaklingar tóku þátt eftir búsetu, 

hins vegar var munur á hverskonar athöfnum fólk tók þátt í eftir búsetu. Sem dæmi sóttu 

íbúar í stórborgum oftar íþrótta- og menningarviðburði eða fóru á bókasöfn samanborið við 

íbúa í dreifbýli. Sambærilegar niðurstöður komu fram í kanadískri þversniðsrannsókn 

Therrien og Desrosiers (2010) með 350 þátttakendum, 65 ára og eldri. Markmið 

rannsóknarinnar var að bera saman magn þátttöku eldri einstaklinga eftir búsetu þeirra í 

dreifbýli, þéttbýli og stórborg og áhrifaþætti s.s. félags- og lýðfræðilega þætti. Niðurstöður 

sýndu engan mun á heildarmagni þátttöku í daglegu lífi eftir búsetu. Hinsvegar var munur á 

því hvort umhverfið væri styðjandi eða hamlandi. Eldri íbúar í dreifbýli höfðu að meðaltali 

minni menntun, minni tekjur og takmarkaðan eða engan aðgang að þjónustu og samgöngum. 

Út frá þessum niðurstöðum má áætla að þar sem mismunandi úrræði og þjónusta er í boði 

eftir búsetu hafi það áhrif á tækifæri til þátttöku í iðju og þar með ýtt undir ójöfnuð. Í 

rannsókn Arnadottir o.fl. (2009) á hreyfingu meðal eldri einstaklinga á Íslandi komu einnig 

svipaðar niðurstöður fram. Þátttakendur voru samtals 186, þar af 118 búsettir í þéttbýli á 

aldrinum 65-88 ára og 68 í dreifbýli á aldrinum 65-86 ára. Ekki var marktækur munur á 

heildarmagni hreyfingar á milli íbúa í dreifbýli og þéttbýli. Hinsvegar var munur á 

hverskonar hreyfingu einstaklingar völdu að taka þátt í. Allir þátttakendur fengu mestu 

hreyfinguna í gegnum athafnir tengdar heimilishaldi. Íbúar í þéttbýli fengu meiri hreyfingu í 

gegnum tómstundir og íbúar í dreifbýli fengu meiri hreyfingu í gegnum störf. Mögulegar 

ástæður fyrir því að íbúar í dreifbýli hreyfðu sig minna í gegnum tómstundir voru m.a. langar 

vegalengdir, skortur á samgöngum og skortur á skipulögðu hópastarfi. 
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Sambærilegar niðurstöður hafa komið fram þar sem verið var að rannsaka athafnir og 

þátttöku eldri Íslendinga sem búa heima, eftir aldri, kyni og búsetu. Þátttakendur voru alls 

186 og meðalaldur var 74 ár. Niðurstöður leiddu m.a. í ljós að búseta hefur áhrif á tækifæri til 

þátttöku. Þeir sem bjuggu í dreifbýli tóku að meðaltali minna þátt en þeir sem bjuggu í 

þéttbýli. Eldri einstaklingar búsettir í dreifbýli tilgreindu fleiri takmarkanir á þátttöku sinni en 

íbúar í þéttbýli (Erica do Carmo Ólason, Harpa Björgvinsdóttir og Jóna Heiðdís 

Guðmundsdóttir, 2012). Hinsvegar sýna rannsóknir einnig fram á að íbúar í þéttbýli séu 

líklegri til að hreyfa sig meira en íbúar í dreifbýli. Það þarf að hafa í huga að tengsl búsetu við 

magn hreyfingar getur verið misjöfn eftir menningu og venjum í hverju samfélagi fyrir sig 

(Kerr o.fl., 2012). 

Mismunandi umhverfisþættir hafa áhrif á félagslega þátttöku eftir búsetu samkvæmt 

rannsókn Levasseur o.fl. (2015). Í stórborgum reyndist félagsleg þátttaka algengari þar sem 

meiri nálægð var við úrræði í hverfinu, fleiri höfðu bílpróf, betra aðgengi var að 

almenningssamgöngum og sterkara félagslegt tengslanet. Félagsleg þátttaka í þéttbýli var 

algengari ef viðkomandi bjó í nálægð við þjónustu í hverfinu og hjá þeim sem voru með 

bílpróf. Í dreifbýli var félagsleg þátttaka tengd góðu aðgengi að þjónustu, að vera með 

bílpróf, að börnin ættu heima í hverfinu svo auðveldara var að leita til þeirra og að hafa búið 

á sama heimilinu eða í sama hverfi til lengri tíma. Ef þátttakendur höfðu búið í lengri tíma á 

sama stað hafði það jákvæð áhrif á félagslegt tengslanet. Íbúar höfðu meiri þekkingu á því 

hvaða félagslegu athafnir voru í boði í þeirra samfélagi, þrátt fyrir að nálægð eða aðgengi að 

auðlindum var lægri í dreifbýli en þéttbýli. Aðgengi að lykilúrræðum og þjónustu var betra 

þar sem íbúafjöldi var meiri. Því sást meiri munur á félagslegri þátttöku þegar stórborg og 

dreifbýli voru borin saman en þegar t.d. stórborg og þéttbýli voru borin saman (Levasseur 

o.fl., 2015). Aðgengi að þjónustu s.s. apóteki, heilbrigðisþjónustu, bönkum, tómstundaiðju og 
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íþróttum sem hæfir áhuga fólks gerðu einstaklingum auðveldara fyrir að eiga hlutdeild í 

félagslífi og vera virkir þátttakendur í samfélaginu (Kerr o.fl., 2012; Levasseur o.fl., 2015).  

Reynsla kvenna sem búsettar voru í þjónustuíbúðum aldraðra af hvötum og 

hindrunum á líkamsvirkni þeirra var efni eigindlegrar rannsóknar Bjornsdottir, Arnadottir og 

Halldorsdottir (2012).Tekin voru viðtöl við 10 konur á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum 72 til 

97 ára. Niðurstöður sýndu að ýmsir umhverfisþættir höfðu áhrif sem hægt er að heimfæra á 

umhverfið almennt, ekki bara í kringum þjónustuíbúðir. Ef búð var í næsta nágrenni t.a.m. 

nefndu konurnar það vera hvatningu til að ganga í hana og það gat ýtt undir aukna hreyfingu. 

Ef búðin var of langt í burtu dró það úr hreyfingu þeirra. Einnig skipti máli að þekkja hverfið 

sitt, þær sem þekktu það ekki eftir t.d. flutninga nefndu að þær fóru síður út í göngu vegna 

óöryggis. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli byggða og félagslega umhverfisins á þátttöku 

í heilsueflingu. Mikilvægt var að umhverfið væri aðlaðandi og aðstaða til afþreyingar væri til 

staðar sem ýtti undir þátttöku eldri einstaklinga utandyra. Í efnameiri hverfum var líklegra að 

meira væri lagt upp úr byggða umhverfinu og það gert aðlaðandi en í efnaminni hverfum. Í 

efnaminni hverfum voru meiri líkur á verri andlegri heilsu, spilaði þar inn í umhverfið s.s. 

skemmdarverk, rusl, glæpir, áfengis- og vímuefnaneysla (Kerr o.fl., 2012). Því skiptir máli að 

umhverfið sé örvandi og öruggt, t.d. að möguleiki sé á að setjast niður og hvíla sig. Skortur á 

hvíldarstöðum hefur áhrif á hvata og öryggi við að taka þátt í heilsueflingu utandyra (Chastin 

o.fl., 2014; Kerr o.fl., 2012). Rannsókn Chastin o.fl. (2014) var eigindleg viðtalsrannsókn 

sem kannaði viðhorf eldri einstaklinga um hvaða þætti þeir telji hafi áhrif á kyrrsetu þeirra. 

Þátttakendur voru 11 konur, 65 ára og eldri sem búa heima. 

Kanadísk rannsókn kannaði áhrif bekkja á hreyfingu eldri einstaklinga og kom þar 

fram að einföld aðlögun á umhverfi t.d. fjölgun bekkja hafði áhrif á möguleika einstaklinga til 

að komast um. Þátttakendur voru 28 einstaklingar á aldrinum 61 til 89 ára. Bekkirnir gáfu 
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þátttakendum, t.d. þeim sem ekki gátu gengið langar vegalengdir, tækifæri á að velja sér 

gönguleiðir eftir því hvar bekkir væru til þess að hvíla sig. Bekkirnir virkuðu líka sem 

hvatning og voru notaðir sem miðpunktur eða lokatakmark gönguferðarinnar. Ef bekkirnir 

voru staðsettir við aðlaðandi náttúru, s.s. við vatn eða í gróðursælum garði hafði það 

hvetjandi áhrif (Ottoni, Sims-Gould, Winters, Heijnen og McKay, 2016). Ef bekkir eru 

staðsettir þar sem margir fara um, getur það ýtt undir jákvæða upplifun íbúa af hverfinu. Þeir 

ýta undir að fólk fari út af heimilum sínum og ýta þannig undir félagslegt samneyti (Kerr 

o.fl., 2012; Ottoni o.fl., 2016). 

Í áðurnefndri rannsókn Bjornsdottir o.fl. (2012) tilgreindu þátttakendur mikilvægi 

útivistaraðstöðu fyrir hreyfingu. Þeir nefndu m.a. bekki við gönguleiðir, jafnsléttu og 

garðskika. Helst fannst þeim vöntun á bekkjum við gönguleiðir til að hvílast en einnig 

upplifðu þeir óöryggi í myrkri sem hindraði þátttöku. Brekkur og stigar voru einnig stór 

hindrun og því mikilvægt að hafa jafnsléttu í nærumhverfinu. Jafnframt fannst þeim kostur að 

hafa upphitaðar stéttir sem gerði þeim auðveldara fyrir að fara út þrátt fyrir hálku og snjó. 

Svipaðar niðurstöður komu fram í finnskri rannsókn á upplifun 848 eldri einstaklinga af 

hindrunum í umhverfinu. Á meðal stærstu hindrana voru brekkur í nærumhverfinu, skortur á 

hvíldarstöðum og slæmt ástand göngustíga (Rantakokko o.fl., 2017). Út frá þessu má sjá 

hversu mikilvægt byggða umhverfið er til að einfalda einstaklingum að vera þátttakendur í 

samfélaginu. 

Samgöngur virðast hafa töluverð áhrif á hlutdeild eldri íbúa í heilsueflingu (Chastin 

o.fl., 2014; Kerr o.fl., 2012; Levasseur o.fl., 2015). Takmarkað aðgengi að samgöngum er 

talin vera ein helsta umhverfisástæðan sem getur leitt til félagslegrar einangrunar, 

færniskerðinga og dregið úr sjálfstæði eldri einstaklinga. Sumir hafa tapað færni eða misst 

réttindi til að keyra bíl, því er mikilvægt að hönnun umhverfis bjóði upp á aðgengi og geri 

eldri einstaklingum kleift að komast á áfangastaði án þess að þurfa að keyra þangað sjálf og 
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geti nýtt sér annarskonar ferðamáta. Að missa ökufærni getur haft neikvæðar afleiðingar s.s. 

dregið úr sjálfstæði og ýtt undir kvíða. Hinsvegar ef samfélagið býður upp á gott aðgengi og 

samgöngur og styður við gönguferðir, er hægt að draga úr slíkum áhrifum m.a. með því að 

takmarka tröppur og huga að ójöfnu undirlagi (Kerr o.fl., 2012). 

Umferðastjórn, þ.e. umferðarljós, merkingar á skiltum og vegalengdir yfir götur eru 

umhverfisþættir sem hafa áhrif á upplifun eldri einstaklinga af aðgengi þeirra að samfélaginu. 

Eldri einstaklingar sjálfir telja mikilvægast að bæta umferðarstjórn. Hægt er að bæta upplifun 

og auka tækifæri eldri einstaklinga til að komast um í samfélaginu á öruggan máta með því að 

lengja tíma gönguljósa, bæta merkingar á skiltum, auka gæði gangstétta og fjölga 

hvíldarstöðum. Aðrir umhverfisþættir sem geta haft áhrif eru of mikil læti, ófullnægjandi 

birtuskilyrði, slæm loftgæði og of mikil umferð. Mikilvægt er að huga að þessum atriðum við 

hönnun umhverfis til að mæta þörfum eldri íbúa samfélagsins t.d. vegna skertrar sjónar eða 

heyrnar (Kerr o.fl., 2012). 

Papageorgiou, Marquis og Dare (2016) framkvæmdu eigindlega viðtalsrannsókn þar 

sem tilgangurinn var að kanna hvaða þætti þátttakendur töldu ýta undir eða torvelda þeim 

samfélagsþátttöku. Þátttakendur voru 10, þar af níu konur og einn karl á aldrinum 64 til 83 

ára. Þátttakendur töldu mikilvægt fyrir hlutdeild þeirra að fjölbreytt þjónusta í samfélaginu 

væri í boði sem þeir gætu sótt ef þeir vildu. Má þar nefna bókasöfn, handavinnuhópa, 

líkamsræktarstöðvar, sundlaugar, leikhús, kvikmyndahús og gönguhópa. 

Veðurfar og birtuskilyrði eru umhverfisþættir sem ekki er hægt að hafa stjórn á. 

Veðurfar er talið hafa töluverð áhrif á þátttöku eldri einstaklinga. Þegar veðurfar er slæmt, t.d. 

mikil rigning eru minni líkur á að þeir fari af stað út fyrir heimilið og halda sig frekar heima 

(Baert o.fl., 2011; Chastin o.fl., 2014; Lattimore o.fl., 2011). Clarke o.fl. (2015) framkvæmdu 

eigindlega rannsókn í Bandaríkjunum á áhrifum veðurfars á þátttöku og hreyfingu hjá 

fullorðnum einstaklingum í daglegu lífi. Þátttakendur voru 502, vítt og breitt frá meginlandi 
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Bandaríkjanna, en þeir svöruðu spurningalista með fyrirfram ákveðnum veðurfarsþáttum og 

tengslum þess við ákveðnar athafnir. Við greiningu gagna var þátttakendum skipt í tvo 

aldurshópa, 65 ára og yngri og 65 ára og eldri sem voru 31,57 % þátttakenda. Niðurstöður 

leiddu í ljós að veðurfar hefur áhrif á þátttöku. Veðurfar yfir veturinn hafði mest áhrif á 

daglegt líf þátttakenda eða um 47% þeirra, sérstaklega tilgreindu þeir hálku sem hindrun á 

þátttöku í daglegu lífi. Einnig voru 40% sem áttu í erfiðleikum með að fara frá heimili sínu og 

komast um utan þess. Má þar nefna erfiðleika við að keyra og athöfnum sem þátttakendur 

slepptu á borð við búðarferðir og hreyfingu utandyra. Yfir sumartímann kom helst fram að 

rigning og mikill hiti hafði neikvæð áhrif á daglegt líf. Fleiri einstaklingar í eldri 

aldurshópnum tóku fram að hiti yfir sumartímann hefði mestu áhrifin á daglegar athafnir 

þeirra, hitinn var helst hindrun á hreyfingu utandyra. Þátttakendur 65 ára og eldri voru tvisvar 

sinnum líklegri til þess að upplifa erfiðleika við að komast frá heimili sínu og þrisvar sinnum 

líklegri til að eiga í erfiðleikum með akstur ef það var hálka, samanborið við yngri 

aldurshópinn. Að auki voru einstaklingar með skerta hreyfifærni líklegri til þess að vera 

heima. Konur voru tvisvar sinnum líklegri til að vera heima frá vinnu eða sjálfboðavinnu, 

búðarferðum og hreyfingu utandyra en karlar ef hálka var til staðar. Út frá þessum 

niðurstöðum drógu rannsakendur þá ályktun að veður, sérstaklega yfir vetrarmánuðina, hefur 

áhrif á félagslega einangrun, heilsu, vellíðan og dánartíðni. Þá helst hjá eldri einstaklingum 

og þeim sem eru með færniskerðingar. Þetta kom einnig fram í áðurnefndri rannsókn 

Bjornsdottir o.fl. (2012), þar sem rok, kuldi og hálka hafði mest áhrif á þær konur sem tóku 

þátt og var hindrun á þátttöku þeirra í heilsueflingu. Í finnskri rannsókn á upplifun eldri 

einstaklinga á hindrunum í umhverfinu kom fram að snjór og hálka væri stærsta hindrunin á 

möguleika þeirra til að fara út (Rantakokko o.fl., 2017). 

Samfélag og menning. Félagslegur stuðningur er enn einn umhverfisþáttur sem talinn 

er geta ýtt undir eða hindrað þátttöku. Skortur á félagslegum stuðningi getur verið hindrun á 
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þátttöku t.d. þegar einstaklingar hafa ekki æfingarfélaga eða göngufélaga. Það hefur hvetjandi 

áhrif að hafa félagsskap í gönguferðum eða hreyfingu almennt (Lattimore o.fl., 2011). 

Stuðningur frá fjölskyldu og vinum getur einnig verið hvatning til þess að komast af stað og 

að viðhalda breyttri hegðun (Chastin o.fl., 2014). 

Í rannsókn Bjornsdottir o.fl. (2012) tilgreindu þær konur sem stunduðu líkamsrækt að 

þær ættu jafnframt hvetjandi fjölskyldur. Fólst það t.d. í því að börnin þeirra fóru reglulega 

með þeim í göngutúra eða hringdu og hvöttu þær til að fara út. Sumar kvennanna upplifðu þó 

að fjölskyldan hafði letjandi áhrif á hreyfingu þeirra. Var það vegna afskiptaleysis þeirra og 

takmarkaðs stuðnings en jafnframt að börnin reyndu að draga úr þeim t.d. með að banna þeim 

að fara út vegna hræðslu barnanna um að þær myndu slasa sig. 

Niðurstöður rannsóknar Papageorgiou o.fl. (2016) sem kannaði hvaða þættir ýta undir 

eða torvelda samfélagsþátttöku eldri einstaklinga, leiddu m.a. í ljós að sambönd höfðu mikil 

áhrif á samfélagsþátttöku þeirra. Þörfin fyrir að mynda ný sambönd og viðhalda núverandi 

samböndum var hvati fyrir samfélagsþátttöku. Hinsvegar gátu sambönd einnig virkað sem 

hindrun þátttöku. Niðurstöður sýndu einnig að með því að viðhalda fjölskyldutengslum hafði 

það jákvæð áhrif á samfélagsþátttöku, s.s. í gegnum regluleg matarboð, heimsóknir, að 

fylgjast með barnabörnum í þeirra þátttöku í samfélaginu og að eiga samskipti við 

fjölskylduna í síma eða á internetinu. Makar gátu verið stuðningur fyrir aðgengi að 

samfélaginu. Hinsvegar ef viðkomandi hafði misst maka sinn gat missirinn virkað sem 

hindrun fyrir samfélagsþátttöku. Þátttakandi sem hafði slíka reynslu tilgreindi mikilvægi þess 

að viðhalda þátttöku í athöfnum sem hún var vön að taka þátt í eða að finna nýjar athafnir til 

þess að stofna ný félagsleg tengsl. Tengsl við vini voru einnig talin þýðingamikil og hvetjandi 

fyrir þátttakendur. Félagslegur stuðningur frá vinum var ákveðinn grundvöllur fyrir 

samfélagsþátttöku, t.d. í iðju sem tengdist hreyfingu, ferðalögum eða að hitta vini í hóp. Með 

þátttöku í iðju sem var hluti af daglegum venjum þátttakanda, gátu þeir viðhaldið og myndað 
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ný vinasambönd og að sama skapi viðhaldið samfélagsþátttöku sinni. Takmörkuð 

vinasambönd var talin hindrun fyrir þátttöku. Auk þess voru nágrannar taldir vera góður 

félagslegur stuðningur og hvatning fyrir þátttöku í samfélaginu. 

Van Cauwenberg o.fl. (2014) rannsökuðu tengsl á milli félagslega umhverfisins og 

upplifun eldri einstaklinga af því í tengslum við að komast um gangandi í nágrenni sínu. 

Þátttakendur voru 50.986 talsins og meðalaldur þeirra var 74,3 ár. Niðurstöður sýndu fram á 

marktæk tengsl á milli tíðni samskipta við nágranna og göngu sem ferðamáta. Þátttakendur 

sem höfðu samskipti a.m.k. einu sinni í viku við nágranna sína voru 98% líklegri til að nota 

göngu sem ferðamáta samanborið við þá sem höfðu engin samskipti við nágranna sína. 

Stuðningur nágranna skipti því miklu máli. Skýring á þessu getur verið að þeir sem voru í 

reglulegum samskiptum við nágranna gátu gengið í heimsókn til þeirra og umhverfið var 

líflegt þar sem íbúar þess eyddu miklum tíma sínum utandyra. 

Menning innan skipulagðs hópastarfs þar sem eldri einstaklingar koma saman getur 

annaðhvort ýtt undir eða dregið úr þátttöku. Í rannsókn Papageorgiou o.fl. (2016) leiddu 

niðurstöður í ljós að ef ágreiningur var í hópnum og of miklar líkamlegar áskoranir, virkaði 

það sem hindrun þátttöku. Hinsvegar var hvetjandi þegar ríkti félagslegur stuðningur og 

samskipti voru styðjandi. 

Samantekt 

Samkvæmt íslenskum lögum og alþjóðlegum sáttmálum eiga allir að upplifa jöfnuð í 

heilsu og lífsgæðum. Hinsvegar benda rannsóknir á að þar sem mismunandi úrræði og 

þjónusta er í boði eftir búsetu hafi það áhrif á tækifæri til þátttöku í iðju og þar með ýtt undir 

ójöfnuð. Með hugmyndafræði heilsueflingar að leiðarljósi er hægt að skapa umhverfi og 

aðstæður sem bæta heilsu og vellíðan allra íbúa. Vinna þarf með áhrifaþætti t.d. félags-, 

efnahags- og menningarlegar aðstæður og aðra umhverfisþætti til að skapa sem bestar 

aðstæður fyrir alla í daglegu lífi. Með valdeflingu, sem er órjúfanlegur hluti af heilsueflingu 
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geta íbúarnir sjálfir tilgreint hvað þurfi að vera til staðar og þannig gert heilbrigða kostinn að 

raunverulegu vali einstaklingsins. Vestrænar rannsóknir, m.a. íslenskar, bandarískar og 

evrópskar, sýna að misjafnt er hvernig einstaklingar meta heilsu sína eftir búsetu, verr í 

dreifbýli en þéttbýli. Einnig sýna þær að fjölmargir efnislegir og samfélagslegir þættir hafa 

áhrif, t.d. samgöngur, byggt umhverfi, aðgengi að þjónustu og úrræðum, veðurfar, félagslegur 

stuðningur, samskipti sem og menning, viðhorf og hefðir. Stjórnsýslan er samofin flestum 

þessum þáttum í umhverfinu og hefur áhrif á tækifæri til hlutdeildar í heilsueflingu. Því er 

mikilvægt að umhverfið bjóði upp á fjölbreytt tækifæri til heilsueflingar og að stjórnsýslan 

sem og samfélagið allt sé tilbúið að bregðast við og gera breytingar. 
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Kafli III 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður rannsókn sem þessi rannsóknaráætlun er hluti af lýst stuttlega. 

Því næst verður farið yfir rannsóknarsnið, val á þátttakendum fyrirhugaðrar rannsóknar og 

framkvæmd hennar. Að lokum verður gert grein fyrir siðfræðilegum álitamálum 

rannsóknarinnar. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að afla upplýsinga frá íbúum 65 ára 

og eldri á Norðurlandi sem búa heima um hvaða umhverfisþættir hafa áhrif á hlutdeild þeirra 

í heilsueflingu. Einnig hvaða umhverfisþætti íbúar telja að þurfi að vera til staðar til að efla 

þátttöku þeirra í heilsueflingu. 

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

1. Hvernig upplifa íbúar 65 ára og eldri á Norðurlandi áhrif umhverfisþátta á hlutdeild 

þeirra í heilsueflingu? 

2. Hvað þarf að vera til staðar til að íbúar 65 ára og eldri á Norðurlandi upplifi hlutdeild 

sína í heilsueflingu sterkari? 

Rannsóknaráætlun þessi er hluti af stærri rannsókn sem beinir sjónum að heilsueflingu 

og þátttöku eldri einstaklinga á aldrinum 65 ára og eldri. Sú rannsókn heitir Heilsufar og 

vellíðan eldra fólks á Norðurlandi. Hefur búseta eldra fólks ≥ 65 ára, í þéttbýli eða dreifbýli, 

áhrif á heilsufar og vellíðan? Tilgangur verkefnisins er að fá upplýsingar um heilsulæsi, 

seiglu, heilsufar og andlega-, líkamlega-, og félagslega vellíðan, hreyfingu í daglegu lífi, 

grunn-hreyfifærni og áhættu á að fá sykursýki, auk niðurstaðna frá blóðprufum, Íslendinga 65 

ára og eldri sem búa heima á Norðurlandi og bera saman þessa þætti hjá fólki sem býr í 

dreifbýli og þéttbýli. Ábyrgðamaður er Dr. Árún K. Sigurðardóttir, leyfisnúmer 

Vísindasiðanefndar er VSN-16-100. Sú rannsókn var þversniðs- þýðisrannsókn. Alls fengu 

303 einstaklingar boð um þátttöku, 65 ára og eldri í eigin búsetu á norðanverðu Íslandi, valdir 

með slembuðu lagskiptu úrtaki úr Þjóðskrá. Slembað var fyrir aldri, kyni og búsetu. Í 
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úrtakinu var Akureyri skilgreint sem þéttbýli en Þingeyjarsýsla (fyrir utan Húsavík) og 

Skagafjörður (fyrir utan Sauðárkrók) sem dreifbýli. Gagna var aflað haustið 2017 með viðtali 

við hvern þátttakenda þar sem 10 alþjóðlega viðurkennd mælitæki voru lögð fyrir og 51 

bakgrunnsspurningar. Alls tóku 175 manns þátt, þar af 75 sem bjuggu í dreifbýli. Meðalaldur 

þátttakanda var 74,2 ár, spönn 65-92 ár. Karlar voru 100 og konur 75. Úrvinnsla gagna er enn 

í gangi. 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin mun vera eigindleg viðtalsrannsókn þar sem leitast verður eftir að fá fram 

upplifun eldri einstaklinga á umhverfisþáttum sem hafa áhrif á hlutdeild þeirra í 

heilsueflingu. Ástæðan fyrir því að eigindleg rannsóknaraðferð verður fyrir valinu er vegna 

þess að þar er m.a. áhersla á að ná heildarmynd af ákveðnu viðfangsefni ásamt því að leggja 

áherslu á það sem er hér og nú (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Fólk upplifir og skynjar 

heiminn á mismunandi hátt og raunveruleiki hvers og eins er misjafn. Með eigindlegum 

aðferðum er að auki hægt að kafa dýpra í viðfangsefnið en í megindlegum aðferðum og þar 

með skilja betur upplifun þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Því telja höfundar 

eigindlega rannsóknaraðferð henta rannsóknarefninu betur en megindlega aðferð. Tekin verða 

einstaklingsviðtöl sem gagnast vel til að fá fram skilning eða viðhorf til ákveðins 

viðfangsefnis. Þar sem viðtölin verða tekin í litlum bæjarfélögum og möguleiki er á því að 

þátttakendur þekkist, hentar betur að taka einstaklingsviðtöl frekar en rýnihópaviðtöl en í 

rýnihópum getur reynst erfitt að fá fram viðkvæmar upplýsingar s.s. um heilsu (Háskóli 

Íslands, 2014). Hinsvegar er viðtalsrannsókn tímafrek og reynir á viðtalstækni rannsakandans 

sem getur leitt til aukins kostnaðar í rannsóknarferlinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Þátttakendur 

Sótt verður um leyfi hjá Vísindasiðanefnd til að fá að nota hluta af þátttakendum úr 

fyrri rannsókn (sjá fylgiskjal 1). Í þeirri rannsókn tóku 175 einstaklingar þátt og liggja fyrir 
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ýmsar upplýsingar um þá. Þær byggja á 51 bakgrunnsspurningum sem verður notað við val á 

þátttakendum. Tekin verða viðtöl við að lágmarki 20 manns eða þar til mettun (e. data 

saturation) hefur verið náð. Mettun er þegar upplýsingar uppfylla skilyrði um magn og gæði. 

Auk þess sem nýjar upplýsingar um efnið eru hættar að koma fram (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Notast verður við tilgangsbundið úrtak (e. purposeful sampling) til að fá fram 

fjölbreytt sjónarhorn af upplifun og reynslu þátttakenda, og sem hæfir þörfum 

rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Auk þess getur það bætt 

trúverðugleika rannsóknarinnar (Graneheim, Lindgren og Lundman, 2017). Því mun val á 

þátttakendum byggja á fyrirliggjandi bakgrunnsupplýsingum úr fyrri rannsókn ef leyfi frá 

Vísindasiðanefnd gefst. Eftirfarandi upplýsingar er m.a. hægt að nálgast í 

bakgrunnsupplýsingum úr fyrrnefndri rannsókn og verða þátttakendur valdir eftir kyni, á 

aldrinum 65-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91+, um helmingur sem búa einir og helmingur 

sem búa með öðrum. Þátttakendur verða einnig valdir eftir búsetu, þ.e. bæði þá sem búa í 

dreifbýli og þéttbýli og í 0-5 km, 5-20 km eða 20 km+ fjarlægð frá þjónustu. Samgöngumátar 

skulu vera mismunandi, t.d. einhverjir sem hafa bílpróf, aðrir nýta sér almennar samgöngur 

eða skipulagðar ferðir. Notkun hjálpartækja skal vera mismunandi, bæði innan- og utandyra. 

Ákjósanlegast er að fá þátttakendur sem bæði eru í launuðu starfi, komnir á eftirlaun, eða á 

örorkubótum og með misjafnar tekjur. Að auki hversu reglulega þeir hitta vini, nágranna eða 

ættingja og hvort þeir eigi einhverja að sem þeir geta leitað til. 

Ef leyfi hjá Vísindasiðanefnd fæst ekki verður haft samband við félag eldri borgara á 

Akureyri, í Skagafirði og Þingeyjarsýslu. Komið verður á samvinnu við félögin um að finna 

þátttakendur með fyrrnefndum forsendum og atriðum í huga. Einnig verður notast við 

snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) þar sem hver þátttakandi bendir á einn annan 

mögulegan þátttakanda á sama búsetusvæði sem standast skilyrði fyrir þátttöku þar til 
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heildarfjölda er náð. Kostir snjóboltaúrtaks eru að þá er auðveldara að nálgast einstaklinga 

sem mögulega tilheyra ekki Félagi eldri borgara á þessum þremur búsetusvæðum eða þá sem 

eru ekki virkir þátttakendur í félagsstarfinu. Með snjóboltaúrtaki er auk þess auðveldara að 

nálgast jaðarhópa sem rannsakendur vilja ná til, til þess að fá sem fjölbreyttustu sýn og 

reynslu þátttakenda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Framkvæmd rannsóknar 

Mögulegir þátttakendur fá kynningarbréf (sjá fylgiskjal 2) um rannsóknina í pósti á 

lögheimili sitt. Þátttakendum verður skipt á milli þriggja rannsakenda, einn rannsakandi á 

hvert búsetusvæði, og mun hver rannsakandi vera tengiliður við sinn hóp. Hver rannsakandi 

hefur samband við sinn hóp til að kanna áhuga á þátttöku, finna stað og tíma og aflar svo 

gagna í sínum hópi eins og lýst verður hér á eftir. Þegar nokkrir rannsakendur vinna saman að 

rannsókn telst það til samþættingar (e. triangulation) og eykur trúverðugleika (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í upphafi sendir hver rannsakandi 

kynningarbréf á mögulega þátttakendur á sínu svæði. Kynningarbréfunum verður fylgt eftir 

með símtali viku síðar með frekari upplýsingum til að kanna áhuga fyrir þátttöku og komast 

að samkomulagi um tíma og stað fyrir viðtalið heima hjá viðkomandi eða á öðrum stað í 

nágrenninu sem hentar best. Því næst munu rannsakendur senda út fleiri kynningarbréf og 

fylgja því eftir með símtali þar til mettun næst. Gagnaöflun mun hefjast strax á Akureyri en í 

Skagafirði og Þingeyjarsýslu um leið og tilætluðum fjölda hefur verið náð. Ein vika verður 

frátekin fyrir viðtöl á hverju búsetusvæði þar sem munu fara fram 1-2 viðtöl á dag hjá 

hverjum rannsakenda. Eftir að samkomulag um stað og tíma hefur verið náð mun gagnaöflun 

hefjast með einstaklingsviðtölum. Áætlað er að hvert viðtal muni taka að hámarki eina og 

hálfa klukkustund. Rannsakendur munu gefa sér góðan tíma til að ræða við þátttakendur og 

hlusta vel á það sem þeir segja þar sem það er talið auka trúverðugleika. Staðfesting 

þátttakenda um að rannsakandi hafi skilið rétt eykur einnig trúverðugleika, því verður lögð 
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áhersla á að rannsakendur muni beita viðeigandi viðtalstækni sem getur fengið þessa 

staðfestingu fram (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). En einnig til að 

stýra viðtalinu m.t.t. tímamarka. 

Til þess að auka trúverðugleika munu rannsakendur gæta hlutleysis í öllu 

rannsóknarferlinu, þ.e. leggja allar skoðanir sínar til hliðar til þess að koma í veg fyrir að þær 

hafi áhrif á rannsóknarniðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í 

viðtölum verður stuðst við opinn viðtalsramma (sjá fylgiskjal 3) en viðtalsramminn tryggir að 

þátttakendur séu spurðir um sama efnið. Það eykur traustleika (e. dependability) 

rannsóknarinnar (Graneheim o.fl., 2017). Viðtalsramminn er með opnum spurningum sem 

gefur möguleika á að viðtalið sé sveigjanlegt og að ræða jafnóðum efni sem getur komið upp 

sem rannsakandinn hafði ekki séð fyrir í upphafi viðtalsins (Doody og Noonan, 2013). 

Viðtalsramminn er settur fram í meginþemu, í hverju þema eru fylgispurningar til þess að 

kafa dýpra í efnið. Hægt er að nota hann á sveigjanlegan máta sem gefur rannsakandanum 

tækifæri á að færa sig frá einni spurningu til annarrar eftir því hvaða upplýsingar koma frá 

viðmælenda hverju sinni (Kallio, Pietilä, Johnson og Kangasniemi, 2016). Viðtalsramminn er 

byggður á upplýsingum á heimildasamantekt um efnið sem höfundar hafa safnað saman. 

Einnig byggir hann á hugmyndafræði CMOP-E til þess að ná fram upplýsingum um fjóra 

umhverfisþætti líkansins, menningu, stjórnsýslu, efnisheim og samfélag (Polatajko, 2013a). 

Markmið viðtalsrammans er m.a. að afla upplýsinga um hvað þátttakendur gera til að efla 

heilsu sína, hvað þarf að vera til staðar til þess að þeir geti gert það, umhverfisáhrif sem ýmist 

ýta undir eða torvelda þeim þátttöku og hvað vantar í umhverfi þeirra til að gera þeim kleift 

að taka þátt í auknum mæli. Lagt er upp með að viðtalsramminn muni þróast með tímanum 

eftir því hvaða upplýsingar koma fram frá þátttakendum þar sem nýjar upplýsingar eiga það 

til að koma fram í opnum viðtölum. Því er mikilvægt að viðtalsramminn sé sveigjanlegur og 

hafi möguleikann á því að þróast með tímanum, með því er hægt að fá fleiri og dýpri 
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upplýsingar um rannsóknarefnið (Doody og Noonan, 2013; Kallio o.fl., 2016). Rannsakendur 

munu hafa rafrænan fund í lok hvers dags á meðan gagnaöflun fer fram til þess að samræma 

gagnaöflunaraðferð og þróa viðtalsrammann, t.d. ef nýjar upplýsingar koma fram sem 

rannsakendur vilja spyrja næsta viðmælenda um. Það mun efla samvinnu og samþættingu 

rannsakenda. Í upphafi viðtalanna munu rannsakendur minna á markmið rannsóknarinnar, 

ítreka trúnað, að þátttakendum sé frjálst að taka sér hvíldarhlé og geti hætt þátttöku sinni án 

útskýringa. Því næst verður óskað eftir undirskrift upplýsts samþykkis (sjá fylgiskjal 4). Í lok 

viðtalsins verður þátttakendum þakkað fyrir að hafa gefið tíma sinn í rannsóknina sem og að 

þeir geti alltaf haft samband við rannsakendur ef spurningar eða vangaveltur kvikna. Viðtölin 

munu vera tekin upp á diktafón, með samþykki þátttakenda, og afrituð orðrétt eftir hvert 

viðtal til þess að þróa viðtalsrammann jafnóðum eftir þörfum. Hver rannsakandi afritar þau 

viðtöl sem hann tók. 

Eftir afritun viðtala verða þau sett í hugbúnaðinn Atlas til að auðvelda rannsakendum 

gagnagreiningu. Atlas er talið hentugt við vinnslu eigindlegra gagna, auðveldar utanumhald á 

gögnum, skipulagi og greiningu. Einnig er hægt að nota það við að setja fram niðurstöður 

með fjölbreyttum hætti (Menntavísindastofnun, 2014). Þegar afritun gagna er lokið og þeim 

hefur verið komið fyrir í Atlas munu allir rannsakendur vinna saman að því að greina gögnin 

með eigindlegri innihaldsgreiningu sem er ein tegund eigindlegra rannsóknaraðferða. Þar er 

áhersla á innihald tungumálsins, því sem þátttakandinn er að segja frá. Horft er á 

rannsóknargögnin, þau eru lesin, túlkuð og brugðist er við út frá merkingu gagnanna. Það 

sem greinir innihaldsgreiningu frá öðrum eigindlegum rannsóknaraðferðum er að greining 

textans er út frá því til hvers textinn er ætlaður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Í 

innihaldsgreiningu er lögð áhersla á að lýsa innihaldi textans, því sem er sýnilegt ásamt því 

sem túlka má út frá textanum. Túlkun textans er því ekki endilega sýnileg, heldur getur hún 

verið dulin. Mikilvægt er að greina rauða þráðinn í gegnum allt ferlið (Graneheim o.fl., 
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2017). Ein af grundvallarákvörðunum er að ákveða efni sem verið er að greina, sem í þessari 

rannsókn mun vera að greina umhverfisáhrif. Viðtölin verða í upphafi lesin yfir nokkrum 

sinnum af öllum rannsakendum með það markmið að fá yfirsýn yfir það helsta sem kom fram 

(Graneheim og Lundman, 2004). Ef rannsakendur gefa sér góðan tíma í að fara yfir gögnin 

eykur það trúverðugleika (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Viðtölin 

eru síðan dregin saman í einn heildartexta þar sem áhersluatriðin koma fram. Að því loknu er 

textanum skipt í orð eða málsgreinar sem innihalda sömu sjónarmið og tengjast innbyrðis (e. 

meaning units). Því næst verða orð og málsgreinar dregin saman í enn minni texta (e. 

condensed meaning unit) og að lokum í kóða. Kóðarnir munu síðan verða bornir saman til að 

finna það sem er líkt og ólíkt í innihaldi textans. Þeir eru síðan notaðir til þess að finna 

undirflokka, flokka og að lokum yfirþemu sem tákna innihald textans (e. manifest content). 

Flokkarnir geta táknað rauða þráðinn í gegnum kóðana og þemað er leið til að tengja saman 

undirliggjandi merkingu textans í flokka. Að lokum er textinn lesinn yfir aftur með flokka og 

þemu til hliðsjónar til þess að ganga úr skugga um að rannsakendur hafi náð að kortleggja allt 

innihald textans (Graneheim og Lundman, 2004). 

Siðfræðileg álitamál 

Rannsóknir þurfa að uppfylla ákveðnar siðfræðilegar kröfur til þess að þær séu 

marktækar. Í siðfræði heilbrigðisvísinda eru settar fram fjórar meginreglur. Þær eru 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan og mikilvægt er að hafa 

þær til hliðsjónar. Sjálfræðisreglan á að tryggja að val þátttakenda sé frjálst og óþvingað. 

Virða þarf hagsmuni þátttakenda og taka tillit til sjálfræðis þeirra. Einnig skulu upplýsingar 

um þátttöku vera skýrar þar sem kemur fram að þátttakendur geta hætt við hvenær sem er, 

sama hver ástæðan er (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Samkvæmt reglugerð um tilkynningaskylda og leyfisskylda vinnslu 

persónuupplýsinga (nr. 712/2008) verður send tilkynning til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 5). 
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Eins og fram hefur komið mun þessi rannsókn vera hluti af stærri rannsókn sem hefur nú 

þegar fengið leyfi Vísindasiðanefndar, VSN-16-100 og verður sótt um viðbótarleyfi (sjá 

fylgiskjal 1) við það leyfi. Þetta er gert til að tryggja rétt þátttakenda. Gögn og upplýsingar 

verða einnig varðveitt og unnin samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (nr. 90/2018) sem tryggir rétt og öryggi þátttakenda. 

Í upphafi viðtala verður þátttakendum greint frá tilgangi rannsóknar, að fullri 

nafnleynd verður heitið og að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem er. Ef viðmælandi kemst í 

uppnám eða þarf að vinna frekar úr þeim upplýsingum sem fram koma í viðtalinu verður 

boðið upp á viðtal hjá sálfræðingi. Óskað verður eftir undirskrift fyrir upplýstu samþykki (sjá 

fylgiskjal 4) til að fylgja lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (nr. 44/2014). 

Rannsakendur munu auk þess vera bundnir þagnarskyldu. Við greiningu og vinnslu gagna 

mun nöfnum og staðháttum vera breytt og útbúin dulnefni til að koma í veg fyrir rekjanleika 

upplýsinganna. Jafnframt verður búinn til lykill yfir rétt nafn og dulnefni sem aðeins einn 

ábyrgðaraðili geymir hjá sér í læstri hirslu á læstri skrifstofu. Upptökum verður eytt eftir 

afritun og öðrum gögnum tveimur árum eftir gagnaöflun. Höfundar telja niðurstöður 

fyrirhugaðrar rannsóknar vera þátttakendum til bóta þar sem hægt er að nýta þær til þess að 

auka þekkingu á því hvaða umhverfisaðstæður þátttakendur telja hindra og ýta undir hlutdeild 

þeirra í heilsueflingu. Með þeim niðurstöðum er hægt að skapa aðstæður og umhverfi sem 

hentar þeirra þörfum til heilsueflingar. 
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Kafli IV 

Niðurlag 

Á Íslandi fer einstaklingum 65 ára og eldri fjölgandi líkt og annarsstaðar í heiminum 

(Hagstofa Íslands, 2018). Ljóst er að með vaxandi fjölda þessa hóps þarf að bæta og auka 

heilbrigðisþjónustu sem og aðra þjónustu til þess að gera eldri einstaklingum kleift að 

viðhalda færni og vellíðan á efri árum. Þessi þróun hefur auk þess í för með sér aukinn 

kostnað í heilbrigðisþjónustunni. Því er mikilvægt að bregðast við sem fyrst og ein leið til 

þess er skipulögð heilsuefling. Með því að fá upplýsingar frá notendum er hægt að nýta þær 

til að skapa styðjandi umhverfi s.s. félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður til 

þess að auðvelda einstaklingum að vera við stjórn og taka heilsusamlegar ákvarðanir. 

Heilsuefling hefur margvísleg jákvæð áhrif á vellíðan einstaklinga, bæði líkamlega, 

andlega og félagslega (Berger o.fl., 2018; Hammell og Iwama, 2012; Stav o.fl., 2012). 

Mikilvægt er að samfélagið og stjórnvöld í heild bregðist við með aukinni heilsueflingu og 

forðist að setja ábyrgðina einungis á einstaklinginn. Til að ná sem bestum árangri í 

heilsueflingu er mikilvægt að heyra raddir notenda, að þeir séu hafðir með í að tilgreina þætti 

í umhverfinu sem skipta máli og geta ýtt undir heilsueflingu þeirra (Naidoo og Willis, 2016). 

Umhverfið getur haft veigamikil áhrif á möguleika einstaklinga til hlutdeildar í heilsueflingu, 

líkt og kemur fram í hugmyndafræði CMOP-E (Polatajko, 2013a). Umhverfið í víðu 

samhengi þarf því að styðja við að heilbrigði kosturinn sé auðveldi kosturinn fyrir fólkið í 

samfélaginu (Naidoo og Willis, 2016). Eins og staðan er í dag hafa þó ekki allir jöfn tækifæri 

(Hammell og Iwama, 2012) þrátt fyrir að ýmis lög og réttindi kveði á um að allir eigi að búa 

við sömu réttindi og aðrir til verndar heilsu þeirra og vellíðan (Lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999; Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.a; Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.b), þar á 

meðal þátttöku í iðju sem skiptir hvern og einn máli (Hammell og Iwama, 2012; Stadnyk, 

2008; World Federation of Occupational Therapists, 2010). 
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Rannsóknir sem leituðust við að fá fram sjónarhorn einstaklinga sjálfra sýna að 

fjölmargir þættir í efnislega, stjórnsýslulega, félagslega og menningarlega umhverfinu ásamt 

búsetuskilyrðum geta haft áhrif á hlutdeild þeirra í heilsueflingu. Má þar t.d. nefna hönnun 

umhverfisins (Kerr o.fl., 2012; Ottoni o.fl., 2016), veðurfar (Baert o.fl., 2011; Bjornsdottir 

o.fl., 2012; Chastin o.fl., 2014; Clarke o.fl., 2015;  Lattimore o.fl., 2011), félagslegur 

stuðningur (Bjornsdottir o.fl., 2012; Chastin o.fl., 2014; Lattimore o.fl., 2011; Papageorgiou 

o.fl., 2016) og aðgengi að úrræðum og þjónustu (Arnadottir o.fl., 2009; Bjornsdottir o.fl., 

2012; Chastin o.fl., 2014; Kerr o.fl., 2012; Levasseur o.fl., 2015). Hægt er að bregðast við 

þessu t.d. með breyttum kostnaði, framboði og bættu aðgengi (Naidoo og Willis, 2016). 

Mikilvægt er að hanna og byggja umhverfi sem styður við sjálfstæði, sjálfræði og vellíðan 

eldri einstaklinga. Ef umhverfið, þar sem eldri einstaklingar búa, er hvetjandi til 

heilsueflingar getur það aukið þátttöku þeirra sem ýtir undir að þeir geti viðhaldið sjálfstæði 

sínu lengur. Við hönnun samfélaga þarf að hafa þarfir eldri einstaklinga í huga s.s. vegna 

minnkandi færni (Kerr o.fl., 2012). Með því er hægt að stuðla að hlutdeild eldri einstaklinga í 

heilsueflingu sem getur bætt heilsu þeirra og vellíðan á efri árum. Þó svo að fjórir 

umhverfisþættir CMOP-E standi einir og sér geta þeir haft áhrif á hvorn annan og skarast að 

einhverju leyti. Stjórnsýslan er t.a.m. samofin hinum umhverfisvíddunum og getur haft áhrif á 

t.d. framboð á þjónustu og úrræðum, menningu, byggða umhverfið s.s. vegi, göngustíga og 

bekki. 

Hagnýtt gildi fyrirhugaðrar rannsóknar er að auka vitneskju um hvernig hægt er að 

koma til móts við þarfir eldri einstaklinga við að efla hlutdeild sína í heilsueflingu. 

Rannsóknin er jafnframt tækifæri fyrir aldraða að koma sinni rödd á framfæri og þannig efla 

hlutdeild sína í heilsueflingu og sjálfræði. Niðurstöður geta komið að gagni í tengslum við 

skipulagningu á heilbrigðisþjónustu sem og annarrar þjónustu við þennan hóp með þeim hætti 

að umhverfið sé hvetjandi. Jafnframt geta niðurstöður komið að notum við skipulagningu og 
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hönnun umhverfis og aðstoðað skipuleggjendur við hönnunina. Ennfremur geta þær gagnast 

bæjarfélögum við skipulagningu þjónustu, vitneskju þeirra um hvaða þjónusta eða úrræði 

þurfa að vera í boði og hvernig hægt sé að bæta aðgengi að þeim. Niðurstöður geta að auki 

gefið hugmyndir um hvað þarf að hafa í huga m.t.t. búsetu fólks hvað varðar efri árin, þá 

sérstaklega á milli íbúa á Akureyri og í nærsveitum. Með þessu er hægt að bregðast við 

auknum fjölda eldri einstaklinga með því að efla og viðhalda heilsu, færni og þátttöku þeirra í 

því sem er þeim mikilvægt. Möguleg takmörkun er að þeir sem taka þátt í eigindlegum 

rannsóknum eru líklegast virkir þátttakendur í samfélaginu og eiga auðvelt með að tjá sig. Því 

gæti reynst erfitt að ná til jaðarsettra hópa. Þó að leitast verði við að hafa hópinn sem 

fjölbreyttastan verður að taka þetta til greina við túlkun niðurstaðna. 

Vegna þess að lítið er til af íslenskum rannsóknum á þessu sviði telja höfundar þörf 

fyrir að rannsaka umhverfisáhrif á hlutdeild eldri einstaklinga í heilsueflingu enn frekar á öllu 

landinu. Þar sem búsetuskilyrði á Íslandi eru fjölbreytt og ólík t.d. vegna mismunandi 

menningar, veðurfars og úrræða í boði gæti verið gagnlegt að gera lífssögurannsókn (e. case 

study) innan hvers heilbrigðisumdæmis til að kortleggja stjórnsýsluumhverfið og þá þjónustu 

sem er í boði í hverju umdæmi. Þannig væri hægt að komast að þörfum eldri íbúa í hverju 

umdæmi fyrir sig og hvað þurfi að gera til að mæta þeim þörfum. Jafnvel að kanna mun þar á. 

Hægt væri að rannsaka hvernig félagslega og efnislega umhverfið spila saman og hvort þau 

hafi gagnverkandi áhrif. Ef félagslegur stuðningur er til staðar en efnislega umhverfið er 

hindrandi, velta höfundar fyrir sér hvort félagslegi stuðningurinn sé þá næg hvatning til 

heilsueflingar og öfugt. Rannsóknir sem höfundar lásu snúa að mestu leyti að hreyfingu sem 

heilsueflingu hjá eldri einstaklingum. Því vantar að komast að því hvaða aðrar athafnir eldri 

einstaklingar telja vera heilsueflandi fyrir sig þar sem sýnt hefur verið fram á að hreyfing er 

ekki eina leiðin til heilsueflingar, þó svo að hún geti verið stór þáttur. Ennfremur telja 

höfundar þörf á að rannsaka hlutdeild eldri einstaklinga í heilsueflingu í víðu samhengi.  
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Fylgiskjal 1: Viðbótarumsókn til Vísindasiðanefndar (tölvupóstur) 

Varðandi: VSN-16-100. Heilsufar og vellíðan eldra fólks á Norðurlandi. Hefur búseta eldra 

fólks ≥ 65 ára, í þéttbýli eða dreifbýli, áhrif á heilsufar og vellíðan? 

Ábyrgðarmaður: Árún Kristín Sigurðardóttir, prófessor við Háskólann á Akureyri 

 

Óskað er eftir viðbótarleyfi við ofangreint leyfi fyrir Bylgju Þrastardóttur (kt. xxxxxx-xxxx), 

Evu Snæbjarnardóttur (kt. xxxxxx-xxxx) og Kolbrúnu Höllu Guðjónsdóttur (kt. xxxxxx-

xxxx). 

Rannsakendur eru fjórða árs nemendur í iðjuþjálfunarfræði. Markmið rannsóknarinnar er að 

afla upplýsinga, frá einstaklingum 65 ára og eldri á Norðurlandi, um viðhorf og reynslu á 

áhrifum umhverfis þeirra á tækifæri til heilsueflingar. Rannsakendur munu taka viðtöl við að 

lágmarki 20 manns úr þýði fyrri rannsóknar. Viðtölin munu vera tekin upp og afrituð. Send 

verður tilkynning til Persónuverndar til að fá aðgang að bakgrunnsupplýsingum fyrri 

rannsóknar til að geta valið sem fjölbreyttastan hóp þátttakenda. Við greiningu og vinnslu 

gagna mun nöfnum og staðháttum vera breytt og útbúin dulnefni til að koma í veg fyrir 

rekjanleika upplýsinganna. Jafnframt verður búinn til lykill yfir rétt nafn og dulnefni sem 

aðeins einn ábyrgðaraðili geymir hjá sér í læstri hirslu á læstri skrifstofu. Upptökum verður 

eytt eftir afritun og öðrum gögnum tveimur árum eftir gagnaöflun 

 

Leiðbeinandi er Sonja Stelly Gústafsdóttir, lektor við iðjuþjálfunarfræðideild Háskólans á 

Akureyri. 

 

Virðingarfyllst, 

Bylgja Þrastardóttir 

Eva Snæbjarnardóttir 

Kolbrún Halla Guðjónsdóttir 
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Fylgiskjal 2: Kynningarbréf 

Kæri viðtakandi 

Með þessu bréfi er óskað eftir þátttöku þinni í rannsókninni Áhrif umhverfis á hlutdeild í 

heilsueflingu: Upplifun eldri íbúa á Norðurlandi. Rannsóknin er unnin af Bylgju 

Þrastardóttur, Evu Snæbjarnardóttur og Kolbrúnu Höllu Guðjónsdóttur, iðjuþjálfanemum. 

Ábyrgðamaður er Sonja Stelly Gústafsdóttir, lektor á heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á 

Akureyri. Óskað er eftir þátttöku þinni í þessari rannsókn þar sem þú tókst þótt í 

rannsókninni: Heilsufar og vellíðan eldra fólks á Norðurlandi. Hefur búseta eldra fólks ≥ 65 

ára, í þéttbýli eða dreifbýli, áhrif á heilsufar og vellíðan? þar sem Dr. Árún K. Sigurðardóttir 

er ábyrgðarmaður. Númer samþykktar Vísindasiðanefndar er VSN-16-100. Þessi rannsókn er 

framhald af þeirri rannsókn. 

Markmið þessarar rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um þætti í umhverfinu sem 

hafa áhrif á þátttöku eldri íbúa við að efla heilsu sína ásamt því að fá reynslu og upplifun 

þeirra af þessum þáttum. Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsókn sem þýðir að hún 

byggir á viðtölum við fólk. Tekin verða einstaklingsviðtöl við eldri íbúa á Akureyri, í 

Skagafirði og Þingeyjarsýslu. Viðtölin munu fara fram á heimili þátttakenda eða á öðrum stað 

í nágrenninu sem hentar þeim best. Áætlað er að hvert viðtal taki að hámarki 1 ½ 

klukkustund. 

Þátttaka í rannsókninni er algjörlega valfrjáls en mikilvæg. Þessu kynningarbréfi 

verður fylgt eftir með símtali þar sem óskað verður eftir þátttöku þinni og staðsetning valin í 

sameiningu. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð orðrétt til að auðvelda úrvinnslu. Fyllsta 

trúnaðar og nafnleyndar verður gætt. Nöfnum og staðháttum verður breytt í afrituninni svo 

ekki sé hægt að rekja upplýsingar til ákveðinna einstaklinga. Upplýsingar og gögn verða 

varðveitt eftir ströngustu reglum og samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Að rannsókn lokinni verður öllum frumgögnum, ljósritum, 
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hljóðupptökum og tölvugögnum eytt. Tekið skal fram að þátttakendur geta hætt þátttöku 

hvenær sem er, án útskýringa. Boðið verður upp á viðtal hjá sálfræðingi ef viðmælendur 

komast í uppnám eða hafa þörf fyrir að vinna frekar úr þeim upplýsingum sem fram koma í 

viðtalinu. 

Ef einhverjar spurningar koma upp er velkomið að hafa samband í síma xxx-xxxx eða 

í tölvupósti á netfangið xx@xx.is. 

 

Virðingarfyllst, með von um góðar undirtektir 

Bylgja Þrastardóttir, Eva Snæbjarnardóttir og Kolbrún H. Guðjónsdóttir 

  

mailto:xx@xx.is
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Fylgiskjal 3: Viðtalsrammi 

Kynning 

● Getur þú sagt mér stuttlega frá sjálfum/sjálfri þér og þínu daglega lífi? 

Meginkafli viðtals 

● Getur þú lýst því hvað þú gerir til að efla heilsu þína? 

○ Hvar, hvenær, með hverjum/einn? 

○ Hvað eflir? Hvernig? 

○ Hvað hindrar? Hvernig? 

■ Viðbót: Búseta, félagslegur stuðningur, náttúra, veðurfar, byggt 

umhverfi, viðhorf, ferðamáti, þjónusta í boði, hjálpartæki. 

● Getur þú nefnt eitthvað sem þú telur að geti eflt heilsu þína sem þú tekur ekki þátt í 

núna? 

○ Getur þú sagt mér frá því hvað hindrar? 

■ Er það ekki í boði í þínu nærumhverfi? 

■ Hefur veðrið áhrif? Hver er þín upplifun af áhrifum veðursins? 

■ Hafa samgöngur áhrif? Getur þú lýst fyrir mér hvernig samgöngumáti 

þinn hefur áhrif? 

■ Er skortur a aðgengi að úrræðum? Hver er þín upplifun af aðgengi að 

þjónustu og úrræðum í samfélaginu? 

■ Vantar þig félagslegan stuðning? 

● Á hverju þarft þú að halda svo þú getir eflt heilsu þína á þann hátt sem þú kýst? 

○ Viðbót: Stuðningur aðstandenda/sveitarfélagsins/stjórnvalda, aðstoð, 

félagsskapur, veður, þjónusta, aðgengi, hjálpartæki. 

Lokun viðtals 

Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri?  
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Fylgiskjal 4: Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirritaður/undirrituð hef lesið kynningarbréf um rannsóknina: Áhrif umhverfis á 

hlutdeild í heilsueflingu: Upplifun eldri íbúa á Norðurlandi. 

 

Ég staðfesti að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfi. Ég geri mér 

grein fyrir því að geta hætt þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu án fyrirvara og að 

engar persónuupplýsingar verði rekjanlegar til mín. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Undirskrift þátttakenda 

 

____________________________________________________ 

Dagsetning 

 

____________________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Fylgiskjal 5: Umsókn um heimild til vinnslu persónuupplýsinga 

 
Umsókn um heimild til vinnslu persónuupplýsinga 
sbr. 4. gr. reglna nr. 712/2008 um tilkynningarskylda og leyfisskylda  
vinnslu persónuupplýsinga 

1. Ábyrgðaraðili 
1.1 Ábyrgðaraðili  
Sá sem ber ábyrgð á verkefninu, sbr. 6. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2018. Ef fleiri en einn vinna 
verkefnið saman skal hér skrá upplýsingar um þann einstakling sem kemur fram fyrir 
þeirra hönd gagnvart Persónuvernd. 
Nafn: Sonja Stelly Gústafsdóttir 
 
Heimilisfang/póstfang: Norðurslóð 2 
 
Staða (ef ábyrgðaraðili er einstaklingur) / Tengiliður (ef ábyrgðaraðili er 
fyrirtæki/stofnun): 
Lektor á heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri og doktorsnemi  
 
Póstnr. og sveitarfélag: 600 Akureyri 
 
Vinnusími/farsími/netfang: sonjag@unak.is, 4608470 
 

 
1.2 Samstarfsaðilar ábyrgðaraðila, t.d. meðrannsakendur (ef það á við) 
Nafn og staða/tengiliður: Bylgja Þrastardóttir, iðjuþjálfanemi 
 
Nafn og staða/tengiliður: Eva Snæbjarnardóttir, iðjuþjálfanemi 
 
Nafn og staða/tengiliður: Kolbrún H. Guðjónsdóttir, iðjuþjálfanemi 
 

 
1.3 Vinnsluaðili (ef það á við) 
Sá sem, með skriflegum vinnslusamningi, hefur verið falin vinnsla persónuupplýsinga, 
sbr. 7. tölul. 3. gr. l. 90/2018. 
Nafn: 
 
Heimilisfang/póstfang: 
 
Staða (ef vinnsluaðili er einstaklingur) / Tengiliður (ef vinnsluaðili er 
fyrirtæki/stofnun): 
 
Póstnr. og sveitarfélag: 
 
Vinnusími / farsími / netfang: 
 

 

mailto:sonjag@unak.is
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2. Lýsing á verkefni 
2.1 Heiti rannsóknar/verkefnis 
Áhrif umhverfis á hlutdeild í heilsueflingu: Upplifun eldri íbúa á Norðurlandi. 
 

 
2.2 Tilgangur vinnslunnar 
Í þessu verkefni verður leitast við að skoða hvaða umhverfisþættir hafa áhrif á 
hlutdeild 65 ára og eldri íbúa í heilsueflingu og hvað þarf að vera til staðar til að efla 
þátttöku þeirra í heilsueflingu. Sérstökum sjónum verður beint að eldri íbúum á 
Norðurlandi. Hagnýtt gildi verkefnisins er að auka vitneskju á því hvernig hægt er að 
skapa aðstæður og umhverfi sem gerir eldri einstaklingum kleift að viðhalda eða efla 
hlutdeild sína í heilsueflingu á þeirra eigin forsendum. Niðurstöðurnar geta nýst til 
þess að skipuleggja og efla þjónustu við eldri einstaklinga með þeim hætti að umhverfi 
sé hvetjandi. Með því er hægt að bregðast við auknum fjölda eldri einstaklinga, efla og 
viðhalda heilsu, færni og þátttöku þeirra í því sem er þeim mikilvægt og einnig aukið 
möguleika þeirra að haga búsetu sinni að sínum óskum. Að auki gæti þetta verkefni 
gefið hugmyndir um hvað þarf að huga sérstaklega að m.t.t. til búsetu fólks hvað 
varðar efri árin, þá sérstaklega á milli þeirra sem búa á Akureyri og í nærsveitum.  
 

 
2.3 Stutt lýsing á því hvernig staðið verður að verkefninu / gerð rannsóknarinnar 
(rannsóknaráætlun) 
Rannsóknaráætlunin er hluti af stærri rannsókn sem beinir sjónum að heilsueflingu og 
þátttöku eldri einstaklinga á aldrinum 65 ára og eldri sem ber heitið: Heilsufar og 
vellíðan eldra fólks á Norðurlandi. Hefur búseta eldra fólks ≥ 65 ára, í þéttbýli eða 
dreifbýli, áhrif á heilsufar og vellíðan? Ábyrgðarmaður er Dr. Árún K. Sigurðardóttir og 
númer samþykktar Vísindasiðanefndar er VSN-16-100. Áætlað verður að leita svara 
við rannsóknarspurningum þessa verkefnis með eigindlegri rannsóknaraðferð. 
Forsendur fyrir þátttöku er að vera 65 ára eða eldri og búa heima á Akureyri, 
Skagafirði eða Þingeyjarsýslu. Fyrirhugað er að viðmælendur þessarar 
rannsóknaráætlunar komi frá fyrrnefndri rannsókn þar sem þátttakendur voru 175 
eldri einstaklingar og nýttar verða bakgrunnsupplýsingar úr henni við valið. Þar sem 
markmiðið er að fá sem víðasta sjónarhorn og reynslu þátttakenda verða þeir valdir 
eftir kyni, aldri, búsetu, tekjum, samgöngumáta, félagslegri stöðu og 
hjálpartækjanotkun. Gögnum verður aflað með viðtölum, við að lágmarki 20 manns, 
þar sem stuðst verður við opinn viðtalsramma. Greining gagna mun fara fram með 
eigindlegri innihaldsgreiningu.   
 

 
2.4 Lýsing á því hvernig hinir skráðu (í rannsóknum rannsóknarþýðið) verða 
valdir/fundnir, fjölda þeirra og hvort samþykkis verði leitað eða fræðsla veitt 
Lýsið fyrirhuguðum aðferðum við val á þátttakendum, hversu margir þeir verði og hvort 
og þá hvernig ábyrgðaraðili hyggist setja sig í samband við þá. Sé ætlunin að afla 
upplýsinga frá öðrum en hinum skráðu þarf að koma fram hvort fyrirhugað sé að leita 
samþykkis þeirra eða fræða þá um vinnsluna. Ef ekki verður aflað samþykkis eða hinir 
skráðu fræddir um vinnsluna skal færa hér rök fyrir því. 

Sótt verður um viðbótarleyfi hjá Vísindasiðanefnd til að fá hluta af 
þátttakendum úr fyrri rannsókn sem hefur fengið leyfi hjá Vísindasiðanefnd VSN-16-
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100. Í þeirri rannsókn tóku 175 einstaklingar þátt og liggja fyrir ýmsar upplýsingar um 
þá. Þær byggja á 51 bakgrunnsspurningu sem verður notað við val á þátttakendum. 
Tekin verða viðtöl við að lágmarki 20 manns eða þar til mettun  hefur verið náð. 
Notast verður við tilgangsbundið úrtak. Val á þátttakendum mun byggja á 
fyrirliggjandi bakgrunnsupplýsingum úr fyrri rannsókn. Eftirfarandi upplýsingar er 
m.a. hægt að nálgast í bakgrunnsupplýsingum úr fyrrnefndri rannsókn og verða 
þátttakendur valdir eftir kyni, á aldrinum 65-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91+, um 
helmingur sem búa einir og helmingur sem búa með öðrum. Þátttakendur verða einnig 
valdir eftir búsetu, þ.e. bæði þá sem búa í dreifbýli og þéttbýli og í 0-5 km, 5-20 km eða 
20 km+ fjarlægð frá þjónustu. Samgöngumátar skulu vera mismunandi, t.d. einhverjir 
sem hafa bílpróf, aðrir nýta sér almennar samgöngur eða skipulagðar ferðir. Notkun 
hjálpartækja skal vera mismunandi, bæði innan- og utandyra. Ákjósanlegast er að fá 
þátttakendur sem bæði eru í launuðu starfi, komnir á eftirlaun, eða á örorkubótum og 
með misjafnar tekjur. Að auki hversu reglulega þeir hitta vini, nágranna eða ættingja 
og hvort þeir eigi einhverja að sem þeir geta leitað til. Rannsakendur munu senda 
kynningarbréf á lögheimili mögulegra þátttakenda, hafa samband símleiðis viku síðar 
með frekari upplýsingum og kanna áhuga á þátttöku. Óskað verður eftir undirskrift 
upplýsts samþykkis allra þátttakenda. 

 
 
2.5 Hvenær verkefni hefst og hvenær því lýkur (í rannsóknum 
rannsóknartímabil) 
Áætlað er að gagnaöflun hefjist haust 2019 og úrvinnsla gagna standi yfir fram á vor 
2020. 
 

 
3. Úrvinnsla gagna 

3.1 Skrárhaldari 
Hjá hvaða skrárhaldara er fyrirhugað að biðja um aðgang að gögnum? 
Dr. Árún Kristín Sigurðardóttir  
 

 
3.2 Hvaða gögnum er fyrirhugað að fá aðgang að? 
Nákvæm tilgreining á því hvaða gögnum, sem innihalda persónuupplýsingar, óskað er 
eftir aðgangi að hjá framangreindum skrárhaldara. 

Óskað er eftir aðgangi að bakgrunnsupplýsingum úr rannsókninni: Heilsufar og 
vellíðan eldra fólks á Norðurlandi. Hefur búseta eldra fólks ≥ 65 ára, í þéttbýli eða 
dreifbýli, áhrif á heilsufar og vellíðan? 
Bakgrunnsupplýsingum sem óskað er eftir er kyn, aldur, búseta (dreifbýli/þéttbýli), 
búseta einir eða með öðrum og fjarlægð frá þjónustu. Einnig samgöngumáti, notkun 
hjálpartækja, tekjur, hvort þátttakendur eru í starfi eða ekki, félagsleg tengsl (hitta 
þátttakendur vini eða ættingja reglulega, og eiga þeir einhvern að sem þeir geta leitað 
til).  
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3.3 Hvaða persónuupplýsingar er fyrirhugað að skrá? 
Nákvæm tilgreining á því hvaða persónuupplýsingar sé óskað eftir að skrá upp úr 
framangreindum gögnum, einkum tilgreining á þeim breytum sem fyrirhugað er að notast 
verði við. 
Aldur, búseta, samgöngumáti, hjálpartækjanotkun, störf, tekjur, félagslegur 
stuðningur, nöfn og símanúmer til að hægt sé að hafa samband við þátttakendurna. 
 

 
3.4 Samkeyrsla 
Ef fyrirhugað er að samkeyra skrár með persónuupplýsingum við aðrar skrár skal 
tilgreina hér hvaða skrár sé óskað eftir að samkeyra og þá hvaða upplýsingar í þeim 
skrám. Tilgreinið einnig hvort fyrirhugað sé að samkeyrslan fari fram undir kennitölum 
eða öðrum auðkennum og þá hverjum. Sé ætlunin að aftengja gögn persónuauðkennum 
að samkeyrslu lokinni skal það einnig koma fram hér. 
Á ekki við 
 

 
3.5 Hvernig er fyrirhugað að auðkenna persónuupplýsingar? 
Tilgreinið hvernig fyrirhugað sé að auðkenna persónuupplýsingar, annars vegar meðan á 
vinnslu stendur og hins vegar við endanlega birtingu, s.s. með rannsóknarnúmerum eða 
hvort óskað sé eftir að notast verði við persónuauðkenni (t.d. nöfn, kennitölur, 
heimilisföng o.þ.h.), ásamt rökstuðningi fyrir því hvers vegna slíkt sé talið nauðsynlegt. Ef 
óskað er eftir að upplýsingar verði skráðar eftir dulkóðuðum kennitölum, (í rannsóknum 
rannsóknarnúmerum) þarf að koma fram hvort, hvar og hvernig sé fyrirhugað að 
varðveita greiningarlykil. 
Við afritun gagna verður nöfnum og staðháttum breytt til að koma í veg fyrir 
rekjanleika þeirra. Búinn verður til lykill yfir rétt nafn og dulnefni þar sem 
ábyrgðaraðili geymir einn hjá sér í læstri hirslu á læstri skrifstofu. 
 Upptökum verður eytt eftir afritun og gögnum tveimur árum eftir gagnaöflun. 
 

 
3.6 Öryggi persónuupplýsinga 
Hvernig er fyrirhugað að tryggja öryggi persónuupplýsinga, sbr. reglur 299/2001, þar 
sem m.a. er mælt fyrir um að ábyrgðaraðili skuli gera áhættumat og skjalfesta lýsingu á 
öryggisráðstöfunum? 
Ábyrgðaraðili hefur einn aðgang að læstri hirslu á læstri skrifstofu þar sem gögn verða 
geymd. Við vinnslu gagna í tölvu verða þau geymd á lokuðu svæði í Atlas sem aðeins 
rannsakendur hafa aðgang að. Upptökum verður eytt eftir afritun og gögnum tveimur 
árum eftir gagnaöflun. 

 
3.7 Varðveisla og eyðing persónuupplýsinga 
Hvar og hvernig er fyrirhugað að varðveita þau gögn sem unnið verður með og hve lengi? 
Hvenær er ætlunin að eyða persónugreinanlegum gögnum, þ.m.t. greiningarlykli? 
Gögnin munu vera varðveitt í hugbúnaðarforritinu Atlas ekki lengur en til vorsins 
2020. Öllum gögnum verður eytt að greiningu lokinni. 
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4. Hlutverk vinnsluaðila 
Verði samið við vinnsluaðila skal lýsa því hér í hverju aðkoma hans er fólgin, svo sem 
hvort fyrirhugað sé að fela honum að samkeyra skrár. 
Á ekki við 
 

 
5. Flutningur gagna úr landi 

Ef fyrirhugað er að flytja persónuupplýsingar úr landi skal tilgreina hvaða upplýsingar sé 
ætlunin að flytja, í hvaða tilgangi, til hvaða lands, með hvaða hætti og hver verði 
viðtakandi þeirra. Tilgreinið þá einnig hvort gerður verði samningur við viðtakanda um 
meðferð persónuupplýsinga eða hvort, eftir atvikum, byggt verði á bindandi 
fyrirtækjareglum (e. Binding Corporate Rules), eða hvort viðtakandi í Bandaríkjunum er 
á lista yfir þau fyrirtæki sem hafa undirgengist samkomulag Bandaríkjanna og 
Evrópusambandsins um friðhelgisskjöld (e. Privacy Shield).  
Á ekki við 

 
Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókninni, eftir því sem við á:  

a) Yfirlýsing skrárhaldara sem óskað er aðgangs að gögnum hjá, hafi hann tekið 
ákvörðun um að veita rannsakanda aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum 
úr skrám sínum í þágu verkefnis/rannsóknar. Sé um vísindarannsókn að ræða þarf 
sú yfirlýsing að uppfylla þau skilyrði sem sett eru í „Leiðbeiningum til skrárhaldara 
vegna afhendingar persónuupplýsinga í þágu vísindarannsóknar og yfirlýsing þess 
efnis“. Þær leiðbeiningar eru birtar á svæðinu „Algengar spurningar og svör“ á 
heimasíðu Persónuverndar (personuvernd.is) undir heitinu „Rannsóknir, 
kannanir og verkefni“. 

b) Vinnslusamningur, hafi vinnsluaðila verið falin vinnsla persónuupplýsinga með 
skriflegum samningi sbr. 25. gr. laga nr. 90/2018. 

Undirritun ábyrgðaraðila: 

___________________________________ 
 

Dags.: ________________________ 
 

Hægt er að senda umsóknina með tölvupósti á netfangið postur@personuvernd.is en 
vakin er athygli á því að Persónuvernd verður einnig að berast undirritað eintak 
umsóknarinnar með bréfpósti á skrifstofu stofnunarinnar, Rauðarárstíg 10, 105 
Reykjavík.  
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