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Ágrip	(útdráttur)	

Þetta	verkefni	er	 lokaverkefni	 til	B.A-gráðu	 í	 tómstunda-	og	 félagsmálafræði	við	Háskóla	
Íslands.	Félagsleg	einangrun	er	gríðarlega	alvarlegur	hlutur	sem	oft	kemur	upp	í	umræðu	
þegar	rætt	er	um	málefni	eldri	borgara.	Í	þessu	verkefni	mun	höfundur	skoða	þetta	hugtak,	
ásamt	fleiru,	og	leggja	sitt	af	mörkum	til	þess	að	setja	fram	leiðir	sem	mögulega	minnka	
félagslega	einangrun	aldraðra.	Úrræði	höfundar	er	ekki	töfralausn	en	það	er	allavega	það	
sem	honum	langar	að	verði	gert	til	þess	að	sporna	gegn	félagslegri	einangrun	aldraðra.	Fleiri	
úrræði	þurfa	að	vera	til	staðar	fyrir	eldri	borgarana	okkar	og	þau	úrræði	sem	til	eru	þurfa	
að	vera	þeim	aðgengilegri.	Höfundi	 langar	að	minnka	félagslega	einangrun	og	þunglyndi	
eldri	borgara	og	hann	telur	að	afurðin	sín	sé	svarið.	Afurðin	er	félagsmiðstöð	sem	einblínir	
á	67	ára	og	eldri	því	sá	hópur	er	að	hætta	 í	vinnu	og	þarf	eitthvað	til	þess	að	fylla	upp	í	
daginn	sinn.	Það	er	erfiðara	en	að	segja	það	að	hætta	að	vinna	eftir	margra	ára	starfsferil	
og	hafa	svo	nánast	ekkert	fyrir	stafni	á	daginn.	Félagsmiðstöðin	mín	hefur	það	að	markmiði	
að	sporna	gegn	félagslegri	einangrun,	stuðla	að	farsælu	lífi	og	gefa	þeim	sem	komnir	eru	á	
sín	efri	ár	vettvang	til	þess	að	vera	skapandi	og	sýna	frumkvæði.	Einnig	verður	þetta	staður	
sem	er	þeim	alltaf	opin	þegar	á	reynir.	

Lykilhugtök:	Félagsleg	einangrun,	tómstundir,	aldraðir,	öldrun,	félagsstörf.	
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Formáli	

Fyrst	þegar	ég	fór	að	huga	út	í	hvað	skal	skrifa	fyrir	lokaverkefni	hugsaði	ég	aðeins	út	í	það	
sem	ég	hafði	verið	að	gera	á	mínum	ferli	í	háskólanum.	Ég	fór	í	gegnum	það	sem	ég	hafði	
áhuga	á	og	hvað	hefur	haft	áhrif	á	mig	í	 lífinu.	Í	gegnum	þessar	hugsanir	fann	ég	að	mig	
langaði	til	þess	að	skrifa	um	aldraðra.	Ég	hef	þó	ekki	mikla	reynslu	á	þessum	markhóp	en	
mér	fannst	tilvalið	að	velja	þennan	markhóp	sem	aðalefni	þessa	verkefnis	til	þess	að	gera	
verkefnið	krefjandi	en	á	sama	tíma	skemmtilegt.	

Í	 fyrstu	 vil	 ég	 færa	 samnemendum	 mínum	 og	 kennurum	 tómstunda-	 og	
félagsmálafræðinnar	þakkir	fyrir	allt	sem	við	höfum	gengið	í	gegnum	síðustu	þrjú	ár	og	allt	
sem	þeir	hafa	kennt	mér.	Þessi	þekking	og	sambönd	sem	myndast	hafa	í	gegnum	árin	eru	
ómetanleg	og	eitthvað	sem	mun	móta	mig	betur	í	framtíðinni.	Ég	vil	veita	sérstakar	þakkir	
til	 Árna	 Guðmundssonar	 leiðbeinanda	míns	 fyrir	 að	 vera	 opin	 fyrir	mínu	 verkefni,	 vera	
hvetjandi	og	segja	mér	til	þegar	þess	þurfti.	Einnig	vil	ég	þakka	Hjördísi	Gullu	Gylfadóttur	
systur	minni	fyrir	lesa	yfir	verkefnið	mitt	og	gefa	mér	allskonar	góða	punkta.	Þetta	verkefni	
hefði	 ekki	 getað	 orðið	 að	 veruleika	 hefðu	 samnemendur	mínir	 og	 fjölskylda	 ekki	 staðið	
svona	þétt	við	bakið	á	mér.	Þetta	hefur	verið	langt	og	strangt	verkefni	sem	ég	er	ótrúlega	
stolt	af.		

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirrituðum.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	
Íslands	 (2003,	 7.	 nóvember,	 http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	 og	 fylgt	 þeim	
samkvæmt	bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	
hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	
hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	
vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	____.__________________	20__	

	

_________________________________	 _________________________________	

Sigrún	Ása	Ásgrímsdóttir	
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1 Inngangur		

Mikil	fólksfjölgun	er	í	heiminum	í	dag	og	þar	af	leiðandi	eru	aldurshópar	að	stækka.	Tölur	
frá	Hagstofu	Íslands	gefa	til	kynna	að	öldruðum	er	að	fjölga.	Á	síðustu	10	árum	hafa	eldri	
borgurum	á	Íslandi	fjölgað	um	rúmlega	10	þúsund	og	það	kallar	á	ýmsar	lausnir	í	málefnum	
aldraðra	 (Hagstofan,	 e.d.a).	 Þetta	 lokaverkefni	 skiptist	 niður	 í	 greinargerð	 og	 afurð	 en	 í	
þessu	verkefni	mun	fjallað	vera	um	tómstundir	og	hversu	mikilvægar	þær	eru,	öldrun	og	
hvað	fylgir	öldrun	og	að	lokum	er	tillaga	að	afurð	kynnt.	

Nánast	 allir	 einstaklingar	 í	 heiminum	munu	 einhvern	 tímann	 á	 lífsleið	 sinni	 stunda	
einhverskonar	 tómstundir,	 hvaða	 tómstund	 það	 verður	 fer	 eftir	 hverjum	 og	 einum.	 Öll	
höfum	 við	 mismunandi	 áhugasvið	 sem	 þróast	 í	 gegnum	 lífið	 sjálft.	 Það	 eru	 margir	
mismunandi	þættir	 sem	hafa	áhrif	á	það	hvað	hverjum	og	einum	finnst	 skemmtilegt	að	
gera,	áhugasviðið	myndast	út	frá	menningu,	uppeldi,	fjárhagi,	tækifærum	og	fleiru.	Það	eru	
ekki	allir	jafn	heppnir	með	þau	tækifæri	sem	þeim	býðst	til	þess	að	stunda	tómstundir.	Við	
sem	 búum	 hér	 á	 Íslandi	 erum	 nokkuð	 heppin	 með	 þau	 tækifæri	 sem	 okkur	 býðst	 í	
tómstundum.	 Strax	 á	 grunnskóla	 aldri	 er	 okkur	 kleift	 að	 stunda	 íþróttir	 í	 skólum	 og	
annarskonar	tómstundir	sem	hægt	og	rólega	mynda	skoðun	barna	um	hvað	þeim	finnst	
skemmtilegt	að	gera.	Tómstundir	gegna	gríðarlega	mikilvægu	hlutverki	í	þroska	einstaklinga	
alveg	 frá	 blautu	 barns	 beini	 og	 þangað	 til	 að	 einstaklingur	 er	 orðin	 aldraður.	 Þegar	
einstaklingar	 verða	eldri	 eru	 allskonar	 kvillar	 sem	 fylgja	því.	 Þessir	 fylgikvillar	 geta	 verið	
sjúkdómar,	 hrörnun	 eða	 áföll	 til	 dæmis.	 Félagsleg	 einangrun	 er	 oftar	 en	 ekki	 dæmi	 um	
fylgikvilli	sem	fylgir	því	að	verða	fyrir	áfalli	og	er	sá	einstaklingur	sem	hefur	lítið	tengslanet	
í	kringum	sig	í	meiri	hættu	á	að	verða	félagslega	einangraður.	Við	sem	samfélag	verðum	að	
leggja	okkar	af	mörkum	til	þess	að	lífsgæði	Íslendinga	á	öllu	aldri	séu	sem	best.	Höfundur	
mun	reyna	útskýra	hugtök	á	borð	við	félagslega	einangrun	og	hvað	getur	fylgt	því.		
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2 Tómstundir	og	aldraðir	

Tómstundir	 er	 hugtak	 sem	 flestir	 ættu	 að	 kannast	 við	 en	 flest	 höfum	 við	 tekið	 þátt	 í	
einhverskonar	tómstundum	yfir	ævina.	Tómstundir	eru	fyrir	alla	aldurshópa	og	ættu	allir	
að	 finna	 sér	 eitthvað	 við	 sitt	 hæfi	 í	 sínum	heimabæ	en	mikilvægt	 er	 að	 tómstundir	 séu	
aðgengilegar	 fyrir	 þá	 sem	vilja	 þær	 sækja.	Höfundur	 telur	 að	 tómstundir	 séu	 gríðarlega	
mikilvægar	fyrir	aldraðra	einstaklinga	en	í	þessum	kafla	mun	höfundur	skrifa	um	tómstundir	
aldraðra	og	hversu	mikilvægt	það	er	fyrir	aldraðra	að	hafa	eitthvað	fyrir	stafni.	

2.1 Hvað	eru	Tómstundir?	

Öll	höfum	við	einhvern	frítíma	á	okkar	höndum	og	þá	sérstaklega	þegar	einstaklingar	eru	
hættir	að	vinna.	Tómstundir	eru	yfirleitt	stundaðar	í	frítímanum	og	því	er	vert	að	athuga	
hvað	frítíminn	er	og	hversu	mikilvægur	er	hann.	Til	forna	var	frítíminn	allt	annar	en	hann	er	
í	dag.	Á	þeim	árum	réðst	frítíminn	á	því	hversu	háttsettur	þú	varst	í	samfélaginu,	þrælar	
höfðu	lítinn	sem	engan	frítíma	á	meðan	keisarinn	hafði	nægan	tíma	sér	á	höndum.	Það	er	
ekki	fyrr	en	í	upphafi	tuttugustu	aldar	sem	almenningur	á	Vesturlöndunum	búi	að	einhverju	
sem	kalla	má	frítími.	Skilgreining	Árna	Guðmundssonar	um	frítímann	segir	vel	til	um	það	
hvernig	samfélagið	horfir	á	frítímann	nú	til	dags	en	sú	skilgreining	hljóðar	svo	,,Frítíminn	er	
frelsi,	frelsi	til	þess	að	gera	það	sem	þú	vilt	gera	hverju	sinni	án	nokkurra	kvaða	og	á	þeim	
forsendum	 sem	 þú	 kýst’’.	 Þessi	 skilgreining	 segir	 til	 um	 það	 að	 einstaklingurinn	 nýtir	
frítímann	í	það	sem	hann	vill	og	hvernig	sem	hann	vill.	Það	er	margt	sem	spilar	inn	í	það	
sem	ákvarðar	frítíma	einstaklings	en	talið	er	að	ekki	sé	gott	að	hafa	of	mikinn	frítíma	sér	á	
höndum.	Félagsleg	staða,	lífaldur	og	fleira	hafa	áhrif	á	frítímann.	Þeir	sem	fátækir	eru	hafa	
meiri	frítíma	en	þeir	sem	í	vinnu	eru,	án	þess	þó	endilega	að	vilja	það	og	þegar	frítíminn	er	
orðin	að	iðjuleysi	og	hann	illa	nýttur	getur	hann	verið	rót	mikils	vandamála	hjá	fólki	og	því	
er	mikilvægt	að	kunna	og	vita	í	hvað	á	að	nota	frítíma	sinn	í	(Árni	Guðmundsson,	2017).	

Tómstundir	eru	mismunandi	eins	og	þær	eru	margar	og	einstaklingar	stunda	þær	af	
mismunandi	forsendum	en	tómstundum	má	gróflega	skipta	niður	í	tvö	flokka.	Þessir	flokkar	
eru	annars	vegar	tómstundir	þar	sem	starfsemin	byggist	á	virkri	þátttöku	og	á	frumkvæði	
þess	 sem	 stundar	þær	og	hins	 vegar	 starfsemi	 sem	nefnist	 neyslutómstundir	 en	það	er	
þegar	engar	sérstakar	kröfur	er	gerðar	til	þátttakandans	um	virkni.	Margar	skilgreiningar	á	
hugtakinu	tómstundir	hafa	verið	settir	fram	en	skilgreining	Vöndu	Sigurgeirsdóttur	um	hvað	
tómstundir	 eru	er	 sú	 sem	 stuðst	 verður	 við	 í	 þessu	 verkefni.	 Sú	 skilgreining	hljóðar	 svo	
,,Tómstundir	eru	athöfn,	hegðun	eða	starfsemi	sem	á	sér	stað	í	frítímanum	og	flokkast	sem	
tómstundir	að	ákveðnum	skilyrðum	uppfylltum.	Þau	skilyrði	eru	að	einstaklingur	líti	sjálfur	
á	að	um	tómstundir	sé	að	ræða.	Að	athöfnin,	hegðunin,	og	starfsemin	sé	frjálst	val	og	hafi	
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í	för	með	sér	ánægju	og	jákvæð	áhrif”.	Samkvæmt	þessari	skilgreiningu	getur	margt	talist	
til	tómstunda.	Þó	svo	að	tómstundir	séu	stundaðar	í	frítímanum	er	ekki	allt	sem	gert	er	í	
frítímanum	tómstundir.	Glæpir,	skemmdarverk	og	ýmis	niðurbrjótandi	hegðun	er	ekki	talin	
sem	tómstund	þar	sem	sú	hegðun	er	ekki	jákvæð	né	uppbyggjandi	(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	
2010).		

2.2 Mikilvægi	tómstunda	

Þegar	litið	er	yfir	meðalævi	mannsins	er	hægt	að	skipta	árunum	niður	í	athafnir.	Út	frá	70	
ára	meðalævi	eyðir	einstaklingur	27	árum	í	frítíma	(Weiskopf,	D.	C.,1982).	Þetta	eru	27	ár	
sem	einstaklingurinn	hefur	til	þess	að	gera	hvað	sem	honum	langar	til.	Ef	þessi	27	ár	eru	
ekki	nýtt	til	fulls	getur	þessi	tími	reynst	einstaklingum	mjög	erfiður.	Ef	einstaklingar	hafa	
ekkert	fyrir	stafni	á	þessum	tímum	getur	þessi	tími	ýtt	þeim	út	í	slæmar	tómstundir	og	þar	
af	 leiðandi	 slæma	 hegðun	 sem	 einstaklingurinn	 tileinkar	 sér	 yfir	 ævina.	 Mikilvægi	
tómstunda	 byrjar	 strax	 við	 ungan	 aldur.	 Börn	 nota	 mikinn	 tíma	 í	 leik	 og	 sá	 leikur	 er	
gríðarlega	mikilvægur	fyrir	félagstengsl	og	almenna	þróun	barnsins	(Lillemyr,	O.	F.,	2009).	
Mikilvægt	 er	 að	 skilja	 hversu	 stórt	 hlutverk	 tómstundir	 hafa	 að	 gegna	 í	 lífi	 einstaklings.	
Tómstundir	 hafa	 gríðarleg	 áhrif	 á	 hvernig	 sjálfsmynd	 einstaklings	 myndast	 og	 hvernig	
hegðun	 einstaklingar	 tileinka	 sér,	 tómstundir	 hafa	 einnig	mikil	 áhrif	 á	 félagslega	 þróun	
einstaklings.	Sumar	tómstundir	hafa	góð	áhrif	á	félagslega	þróun	einstaklings,	aðrar	hafa	
slæm	 áhrif	 en	 sumar	 hafa	 vafasöm	 áhrif	 á	 einstaklinga.	 Félagsleg	 þróun	 einstaklings	 er	
gríðarlega	mikilvægt	mál	vegna	þess	að	félagsleg	virkni	er	mikilvægur	þáttur	í	þeim	gæðum	
sem	líf	einstaklingsins	mun	verða.	Félagsleg	virkni	leiðir	einnig	til	æskilegra	sálfræðilegra	og	
lífeðlislegra	 ástand,	 sem	manneskjan	 sækir	 eftir.	 Tómstundir	 veita	 okkur	 tækifæri	 til	 að	
upplifa	jákvæð	félagsleg	samskipti	sem	hefur	áhrif	á	hvaða	lífshætti	við	tileinkum	okkur.	Ef	
einstaklingur	 velur	 sér	 slæmar	 tómstundir	 er	 hann	 líklegri	 til	 þess	 að	 eiga	 erfiðara	
uppdráttar	 í	 framtíðinni	 en	 aftur	 á	 móti	 ef	 annar	 einstaklingur	 velur	 sér	 skynsamar	
tómstundir	opnast	fleiri	tækifæri	fyrir	hann,	hann	myndar	góð	vinasambönd	sem	minnka	
stress,	bætir	ofnæmiskerfið	og	lengir	lífsævina	(Leitner,	M.J.	og	Leitner,	S.F.,2012).	

Öll	ættum	við	að	sækjast	eftir	sem	bestu	lífsgæðunum	og	tómstundir	stóran	þátt	í	því.	
Tómstundir	 eru	uppsprettan	 af	 því	 góða	 í	 lífinu	 en	 geta	 einnig	 verið	uppsprettan	 af	 því	
slæma	í	lífinu.		
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3 Félagsstarf	aldraðra	

Samkvæmt	tölum	frá	Hagstofunni	er	eldri	borgunum	að	fjölga	á	Íslandi.	Árið	2008	voru	eldri	
borgarar	36.409	talsins	en	10	árum	seinna	2018	voru	þau	orðin	46.983	(Hagstofan,	e.d.a).	
Þessar	tölur	gefa	til	kynna	að	öldruðum	er	að	fjölga	og	hóparnir	eru	fjölbreyttari.	Þetta	kallar	
á	ýmsar	lausnir	á	öllum	þeim	sviðum	sem	tengjast	öldruðum.	Þegar	félagsstarf	aldraðra	er	
umræðuefnið	þarf	að	varast	að	setja	alla	aldraðra	undir	sama	hattinn	því	aldraðir	eru	jafn	
fjölbreytt	og	þau	eru	mörg	og	því	er	svarið	ekki	alltaf	að	senda	þetta	fólk	á	sama	staðinn.	

3.1 Félagstörf	í	Reykjavík	

Félagsstörf	 aldraðra	 eru	 starfræk	 víðs	 vegar	 um	 Reykjavík.	 Það	 er	 Velferðarsvið	
Reykjavíkurborgar	 sem	 sér	 um	 utanumhald	 á	 þessum	 stöðum	 sem	 17	 eru	 talsins.	 Á	
heimasíðu	Reykjavíkurborgar	er	starfið	skilgreint	sem	félagsstarf	fullorðinna	sem	segir	til	
um	 það	 að	 starfið	 er	 í	 raun	 opið	 öllum,	 ekki	 einungis	 þá	 sem	 búa	 í	 nágrenni	 eða	 eru	
heimilismenn	á	stofnuninni	ef	það	á	við.	Þó	svo	að	félagsstörfin	séu	opin	öllum	er	reynsla	
höfundar	 af	 félagsstörfum	 sú	 að	 ekki	 eru	 margir	 utanaðkomandi	 sem	 sækja	 starfið.	
Markmið	félagsstarfa	í	Reykjavík	er	að	minnka	félagslega	einangrun	með	því	að	bjóða	upp	
á	 allskonar	 námskeið.	 Félagsstarfið	 á	 að	 vera	 staður	 fyrir	mannleg	 samskipti,	 samfundi,	
skapandi	 athafnir	 og	 leitast	 er	 eftir	 að	 virkja	 hæfileika	 og	 frumkvæði	 hvers	 og	 eins	
(Reykjavíkurborg,	e.d.b).	

Mismunandi	dagskrá	er	á	hverjum	stað	fyrir	sig	og	mismunandi	er	hvernig	dagskráin	er	
unnin.	Dagskrá	félagsstarfanna	er	opin	öllum	og	allir	eru	velkomnir	að	mæta	á	staðinn	án	
skilyrða.	 Inn	 á	 heimasíðu	 Reykjavíkurborgar	má	 finna	 dagskrá	 félagsstarfanna	 en	 þegar	
dýpra	er	leitað	kemur	í	ljós	að	flest	félagsstörfin	notast	við	Facebook	síðu	(Reykjavíkurborg,	
e.d.b).	Aldraðir	einstaklingar	í	Reykjavík	hafa	aðgang	að	akstursþjónustu	til	þess	að	koma	
sér	á	milli	staða.	Öldruðum	er	gert	kleift	að	búa	lengur	heima	hjá	sér	með	þessari	þjónustu	
og	er	það	í	takt	við	markmið	Reykjavíkurborgar	um	sjálfbærni.	Þau	skilyrði	sem	uppfyllta	
þarf	til	þess	að	eiga	rétt	á	þessari	þjónustu	eru	þau	að	einstaklingurinn	þarf	að	hafa	náð	67	
ára	aldri,	þarf	að	búa	í	eigin	húsnæði,	má	ekki	hafa	aðgang	að	eigin	ökutæki	og	geti	ekki	
notað	almenningssamgöngur	vegna	hreyfihömlunar	(Reykjavíkurborg,	e.d.a).	Eldri	borgarar	
hafa	einnig	aðgang	að	því	að	fá	heimsendann	mat	ef	þeir	geta	ekki	sjálfir	eldað	heima	hjá	
sér.	Maturinn	er	sendur	heim	að	dyrum	þegar	umsókn	viðkomandi	hefur	farið	 í	gegnum	
það	ferli	sem	hún	þarf	að	fara	í	gegnum	(Reykjavíkurborg,	e.d.c).	

3.2 Sjálfbærni	

Reykjavíkurborg	 hefur	 stór	 og	 góð	 markmið	 fyrir	 framtíð	 félagsmiðstöðva	 fullorðinna.	
Þeirra	helsta	markmið	er	að	gera	félagsmiðstöðvarnar	að	sjálfbæru	starfi.	Þegar	breyta	á	
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einhverskonar	starfi	í	sjálfbært	starf	er	mikið	sem	þarf	að	hugsa	út	í	áður	en	sjálfbærnin	er	
innleitt.	Hugtakið	sjálfbærni	er	skilgreint	sem	svo	að	það	er	þróun	sem	uppfyllir	núverandi	
þarfir	þeirra	sem	það	á	við	án	þess	koma	 í	veg	fyrir	að	framtíðarkynslóðir	 fá	sínar	þarfir	
uppfylltar	(Madu,	C.N.,	Kuei	C.,	2012).	Þetta	er	ein	skilgreining	á	sjálfbærni	af	mörgum	en	
sjálfbærnina	er	hægt	að	innleiða	í	margar	aðstæður	og	því	eflaust	hægt	að	skilgreina	það	
hugtak	á	nokkra	vegu.	Það	sem	felst	í	sjálfbæru	félagsstarfi	er	það	að	neytendurnir	sjálfir	
sjái	nánast	alfarið	um	starfið	sjálft,	það	er	að	segja	að	þörf	á	leiðbeinendum	er	ekki	lengur	
til	 staðar.	 Stefna	 Reykjavíkurborgar	 um	 sjálfbært	 félagsstarf	 á	 ekki	 heima	 í	 öllum	
félagsmiðstöðvum	og	greina	þarf	mun	á	því	hvar	það	virkar	og	hvar	ekki.	Mikinn	tíma	getur	
það	tekið	að	innleiða	sjálfbærni	í	félagsstarf	og	mikla	vinnu	þarf	að	leggja	í	utanumhald	svo	
að	sjálfbærnin	ná	almennilegri	festu.	

3.3 Leiðarljós	Reykjavíkurborgar	

Það	 sem	 Reykjavíkurborg	 hefur	 að	 leiðarljósi	 í	 málefnum	 aldraðra	 er	 virðing,	 virkni	 og	
vinátta.	Virða	þarf	þekkingu,	reynslu	og	þarfir	aldaraða	svo	þau	finni	 fyrir	öryggi	 í	hvaða	
aðstæðum	sem	þau	eru	stödd	í.	Efla	þarf	virkni	allra	í	samfélaginu	óháð	aldri	því	virkni	getur	
stuðlað	 að	 góðri	 heilsu,	 andlega	 og	 líkamlega.	 Vináttu	 þarf	 að	 efla	 þá	 sérstaklega	 hjá	
öldruðum	 til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 einmanaleika	 og	 félagslega	 einangrun.	 Í	 stefnu	
Reykjavíkurborgar	til	ársins	2022	kemur	fram	að	Reykjavíkurborg	á	að	vera	aldursvæn	og	
heilsueflandi	borg	þar	sem	tekið	er	tillit	til	þarfir	allra	aldurshópa.	Einnig	er	stefnt	að	því	að	
tryggja	 jafnan	aðgang	að	allri	þjónustu	 fyrir	minnihlutahópa,	þessir	minnihlutahópar	eru	
meðal	annars	fátækir	aldraðir,	eldri	innflytjendur	og	eldra	hinsegin	fólk	(Reykjavíkurborg,	
e.d.d).	

Þegar	á	efri	árin	er	komið	verður	heilsan	okkur	mjög	mikilvæg	og	spilar	öryggi	stóran	
part	í	því	að	lifa	heilbrigðu	líferni.	Slys	á	efri	árunum	hefur	miklu	meiri	áhrif	á	líkamann	en	
þegar	einstaklingur	er	á	sínum	ungu	árum.	Líkaminn	tekur	miklum	breytingum	með	árunum	
þar	 sem	 jafnvægi	 skerðist	 og	 viðbragðið	 seinkar.	 Þegar	 komið	 er	 á	 sjötugs	 aldrurinn	 er	
einstaklingur	 í	 meiri	 hættu	 á	 að	 hrasa	 og	 þar	 af	 leiðandi	 verða	 beinbrot	 algengari.	
Beinþynning	er	ástæða	þess	að	fjölgun	beinbrota	verði	á	efri	árunum	en	með	góðri	næringu	
er	hægt	að	minnka	beinþynninguna	(Slysavarnafélagið	Landsbjörg,	e.d.).	
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4 Öldrun	

Öll	erum	við	að	eldast,	hér	og	nú	og	það	er	ekkert	sem	getur	komið	í	veg	fyrir	það.	Meðalævi	
Íslendinga	 fer	 hækkandi	 en	 síðustu	 tölur	 frá	Hagstofu	 Íslands	 segja	 til	 um	 að	meðalævi	
kvenna	 er	 83,9	 ár	 og	meðalævi	 karla	 er	 80,6	 ár.	 (Hagstofa	 Íslands,	 e.d.d).	 Fjölgun	 eldri	
borgara	eru	orsök	af	þessu	en	eldri	borgurum	hefur	fjölgað	um	rúmlega	10.000	á	síðustu	
10	árum.	Þessi	fjölgun	og	hækkandi	meðalævi	kallar	á	ýmsar	lausnir	í	málefnum	aldraðra	
sem	 samfélagið	 þarf	 að	 vera	 tilbúið	 að	 takast	 á	 við.	 Fyrir	 100	 árum	 eða	 árið	 1919	 var	
meðalaldur	Íslendinga	28,6	ár	(Hagstofa	Íslands,	e.d.b).	Samkvæmt	því	væri	hægt	að	segja	
að	þeir	sem	voru	komnir	á	þrítugsaldurinn	voru	aldraðir	einstaklingar.	Þetta	segir	okkur	til	
um	það	að	elli	er	eitt	og	aldur	er	annað.	Hugtakið	öldrun	er	tiltölulega	nýtt	hugtak	í	íslenskri	
tungu	en	það	heyrðist	fyrst	um	árið	1970.	Hér	áður	fyrr	virtist	ekki	vera	þörf	fyrir	hugtakinu	
öldrun	sem	gæti	tengst	lágum	meðalaldri	Íslendinga	á	þeim	árum.	En	skilgreining	á	orðinu	
öldrun	er	þessi	 ,,öldrun	er	heiti	 á	 ferli,	 því	að	árin	 færast	 yfir	mann,	og	 í	 því	 felst	 engin	
afstaða	til	þess	hvort	öldrun	sé	til	góðs	eða	ills”		(Jón	Björnsson,	1996:37).	

Þegar	einstaklingar	hafa	náð	einhverjum	sérstökum	aldri,	til	dæmis	65	ára,	á	samfélagið	
það	 til	 að	 setja	 alla	 þá	 einstaklinga	 undir	 sama	 hattinn.	 Svipað	 og	 þegar	 sagt	 er	 að	 öll	
ungabörn	eru	eins	en	elli	er	einskonar	niðurstaða	eða	afleiðing	allrar	ævinnar.	Einstaklingar	
mótast	 í	 gegnum	alla	ævina	og	þegar	 á	 efri	 árin	 er	 komið	breytist	 einstaklingurinn	ekki	
skyndilega	einungis	við	það	að	eiga	afmælisdag.	Aldraðir	einstaklingar	eru	eins	ólíkir	og	þeir	
eru	margir	 út	 frá	 þeirri	 lífsreynslu	 sem	hefur	mótað	 þá	 í	 gegnum	ævina.	 Þess	 vegna	 er	
mikilvægt	að	samfélagið	bjóði	upp	á	fjölbreytta	þjónustu	og	gefi	hverjum	og	einum	að	finna	
einhvern	kost	við	sitt	hæfi	(Jón	Björnsson,	1996:37).	

4.1 Þrenns	konar	aldur	mannsins	

Aldri	mannsins	er	hægt	að	skipta	niður	í	þrenns	konar	aldur	líffræðilegan	aldur,	sálrænan	
aldur	og	félagslegan	aldur	en	það	var	sálfræðingurinn	J.Birren	sem	kynnti	þessar	hugmyndIr	
um	þrenns	konar	aldur	(Jón	Björnsson,	e.d.).	Vissulega	er	aldur	talinn	í	árum	en	það	segir	
ekki	til	um	það	hvernig	einstaklingurinn	er	líffræðilega,	andlega	og	félagslega.	Í	kaflanum	
hér	að	neðan	munu	þessi	hugtök	vera	útskýrð	nánar.	

4.2 Líffræðilegur	aldur	

Líffræðilegur	aldur	segir	til	um	það	hversu	nálægt	eða	langt	einstaklingur	er	frá	ævilokum	
en	 með	 tímanum	 færist	 líffræðileg	 öldrun	 yfir	 líkamann	 og	 líffærin.	 Það	 sem	 ákvarðar	
hámarksævilengd	eru	erfðir	en	við	ákjósanlegustu	lífsgæðin	er	talið	að	hámarksævilengd	
mannsins	gæti	verið	115-120	ár.	Hver	tegund	hefur	mismunandi	ævilengd	og	mismunandi	
erfðir	og	fer	líffræðilegur	aldur	eftir	því.	Með	tímanum	fara	sum	líffæri	að	gefa	sig,	fyrr	hjá	
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sumum	en	öðrum	en	með	tækninni	og	læknisfræðinni	er	líffræðilegur	aldur	að	verða	lengri	
en	hann	var	hér	áður	fyrr.	Meðal	aldur	er	einnig	að	hækka	í	þróunarlöndunum	með	aukinni	
tækni	og	tiltölulega	fáir	látast	snemma	ævinnar	nema	þá	helst	af	slysförum.	Tæknin	spilar	
gríðarlega	stóran	hlut	í	því	að	líffræðilegur	aldur	hefur	hækkað.	Líffæragjafir,	lyf	og	þekking	
gerir	mönnum	kleift	að	bæta	 lífsskilyrðin	og	þar	af	 leiðandi	 lengja	ævina	(Jón	Björnsson,	
1996:43).	

Þegar	fjallað	er	um	líffræðilegan	aldur	er	tvö	skýringalíkön	sem	skarast	svolítið	á	en	þau	
eru	 klukkulíkanið	 og	 líkanið	 af	 vélinni.	 Samkvæmt	 klukkulíkaninu	 koma	 orsök	 öldrunar	
innan	frá	og	frá	erfðum.	Lífinu	er	líkt	við	klukkuna	en	það	segir	til	um	að	í	upphafi	er	fjöðrin	
þanin	en	gengur	um	síðir	út	og	þá	slokknar	lífið.	Samkvæmt	þessu	líkani	þarf	að	hafa	inngrip	
í	erfðavísanna	til	þess	að	framlengja	ævinni.	Líkanið	af	vélinni	segir	til	um	það	að	mikið	álag	
sé	orsök	öldrunar	og	að	álagið	sé	smám	saman	að	slíta	vélina	sem	er	þá	líkaminn.	Eflaust	er	
hægt	að	skipta	og	laga	ýmsa	vélarhluta(líffæri)	en	það	er	ekki	alltaf	lausnin	sem	hægt	er	að	
sækja	í.	Lausnin	til	að	lengja	ævina	samkvæmt	þessu	líkani	væri	að	minnka	álagið	og	reyna		
að	stuðla	sem	mest	að	heilbrigðu	líferni	(Jón	Björnsson,	1996:44).	

4.3 Sálrænn	aldur	

Þegar	 kemur	 að	 sálræna	aldrinum	er	 það	 sjálfsmyndin	 sem	 skiptir	mestu	máli.	 Sálrænn	
aldur	segir	til	um	það	hvernig	einstaklingurinn	upplifir	sjálfan	sig	og	hvaða	tilfinningu	hann	
hefur	fyrir	aldrinum.	Einstaklingar	geta	upplifað	sig	eldri	en	þeir	eru	og	öfugt,	þetta	ræðst	
yfirleitt	af	því	hvað	einstaklingurinn	hefur	aðhefst	og	hvað	hann	hefur	tekið	sér	fyrir	hendur	
(Jón	Björnsson,	e.d.).	Maður	sem	er	ungur	að	árum	getur	fundist	hann	gamall	vegna	þess	
að	hann	er	óhamingjusamur	og	illa	upplagður	og	annar	maður	getur	verið	háaldraður	en	
verið	ungur	í	anda	og	hagar	sér	samkvæmt	því	(Jón	Björnsson,	1996:46).	Heilsa	hefur	einnig	
dálítið	að	segja	um	sálræna	aldurinn.	Ef	einstaklingar	verða	fyrir	einhverjum	áföllum	eins	
og	að	missa	einhvern	nákomin	eða	verða	fyrir	einhverjum	veikindum	eiga	þeir	til	að	finnast	
það	gamalt	og	þrotið	og	þar	af	leiðandi	getur	sálræni	aldurinn	hækkað	(Jón	Björnsson,	e.d.).	
Hlédrægnikenningin	er	nátengd	hugtakinu	sálrænn	aldur.	Hlédrægnikenningin	segir	til	um	
að	það	liggi	í	eðli	aldraðra	að	draga	sig	í	hlé	þegar	líður	á	ævina	(Jón	Björnsson,	1996:47).	

4.4 Félagslegur	aldur	

Félagslegur	aldur	segir	til	um	aldur	manns	í	samhengi	við	félagslega	umhverfið.	Sérhvert	
samfélag	 hefur	 mótað	 stöðu	 aldraðra	 og	 veitt	 þeim	 samfélagslega	 þýðingu,	 skyldur	 og	
réttindi.	Þetta	er	mismunandi	eftir	samfélögum	og	tilætlanir	og	væntingar	til	eldra	fólks	fer	
eftir	samfélaginu	sem	það	býr	í.	Hér	á	landi	er	almennt	að	ætlast	til	þess	að	einstaklingar	
hætti	að	vinna	um	sjötugt	og	fái	ellilífeyri	frá	67	ára	aldri.	Á	öðrum	stöðum	í	Evrópu	er	þessi	
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aldur	eflaust	 lægri.	Þar	 sem	ríkir	 atvinnuleysi	er	ellilífeyris	aldurinn	 lækkaður	 til	þess	að	
hleypa	ungu	fólki	inn	á	vinnumarkaðinn	(Jón	Björnsson,	1996:47).	

Þegar	einstaklingur	verður	67	ára	þýðir	það	ekki	að	hann	sé	óhæfur	á	vinnumarkaðinum	
heldur	 eru	 margar	 félagslegar	 og	 stjórnmálalegar	 ástæður	 fyrir	 því	 að	 einstaklingar	 á	
þessum	aldri	eru	hvattir	til	þess	að	draga	sig	frá	vinnumarkaðinum.	Mikilvægt	er	að	eitthvað	
taki	við	hjá	þeim	einstaklingum	sem	komnir	eru	á	þennan	aldur	svo	að	félagsleg	tengsl	eflist	
og	sálrænn	aldur	haldist	lágur	(Jón	Björnsson,	1996:47).		
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5 Kenningar	um	öldrun	

Í	þessum	kafla	mun	höfundur	fara	yfir	nokkrar	kenningar	sem	tengjast	öldrun.	Hlédrægni-,	
athafna-,	samfellu-	og	þróunarkenningin	eru	helstu	kenningar	sem	rætt	er	um	þegar	talað	
er	um	kenningar	aldraðra.	Allar	þessar	kenningar	eru	kenningar	um	persónuleika	aldraðra	
en	 persónuleiki	 er	 sambland	 af	 fjölmörgum	 eigindum	 eða	 persónueinkennum.	 Þessar	
kenningar	segja	margt	til	um	hvernig	litið	er	á	eldri	borgara	nú	til	dags.		

5.1 Hlédrægnikenningin	

Hlédrægnikenningin	(e.	Disengagement	Theory)	er	byggð	á	langsniðsrannsókn	sem	sett	var	
fram	 á	 árunum	 1955-1962,	 en	 hún	 er	 meðal	 annars	 ein	 útbreiddasta	 kenningin	 um	
persónuleika	 aldraðra	 og	 einnig	 sú	 fyrsta	 (Zyl,	 S.	 V.,	 1979).	 Heitið	 á	 kenningunni	 gefur	
nokkurn	veginn	til	kynna	um	hvað	kenningin	er	en	skilgreina	má	kenninguna	á	þann	hátt	að	
það	er	eðlislægt	fyrir	manninn	að	draga	sig	 í	hlé,	bæði	félagslega	og	sálfélagslega,	og	úr	
tengslum	sínum	og	skuldbindingum	við	umheiminn	þegar	á	efri	árin	er	komið.	Samfélaginu	
er	nauðsynlegt	að	draga	úr	kröfum	til	eldra	fólks	og	láta	framvinduna	ekki	vera	undir	þá	
komna	 (Jón	 Björnsson,	 1996:153).	 Kenningin	 hefur	 tvær	 hliðar	 og	 sú	 fyrsta	 er	 hlið	
samfélagsins.	Samfélagið	verður	að	tryggja	það	að	ábyrgðin	sé	færð	frá	hinum	öldruðu	í	
tæka	tíð	og	færð	yfir	á	hina	ungu	og	efnilegu.	Þetta	veitir	bæði	öldruðum	og	unga	fólkinu	
tækifæri	í	samfélaginu.	Þeir	ungu	fá	að	sína	hvað	í	þeim	býr	og	þeir	öldruðu	fá	tækifæri	til	
að	miðla	þekkingu	til	þeirra	ungu.	Mikil	umræða	hefur	verið	um	þetta	að	ekki	eigi	að	henda	
reynslumiklu	og	hæfu	fólki	út	af	vinnumarkaðinum	einungis	vegna	aldurs,	þetta	er	gagnrýni	
á	 hlédrægnikenningnuna.	 Hin	 hlið	 hlédrægnikenningarinnar	 er	 um	 þarfir	 hins	 aldraðra	
einstaklingsins.	Þessi	hlið	segir	til	um	að	þegar	á	háan	aldur	er	komið	á	eldra	fólk	það	til	að	
reyna	að	 losa	sig	við	ábyrgð,	draga	sig	 í	hlé	 frá	hlutverkum	og	skuldbindingum	sem	það	
hefur	tileinkað	sér	á	fyrri	árum	ævinnar	(Jón	Björnsson,	1996:153).	

Erfitt	er	að	segja	að	hlédrægnikenningin	segi	mikið	til	um	hvernig	eldra	fólk	er	nú	til	
dags.	Rannsóknarniðurstöður	hingað	til	hafa	sýnt	að	eldra	fólk	er	ekki	að	draga	sig	mikið	til	
hlés	sem	talið	má	vera	jákvætt.	Að	segja	að	hlédrægni	sé	eðli	öldrunar	eru	því	ýkjur	og	á	
ekki	við	um	flesta	eldri	borgara	(Jón	Björnsson,	1996:155).	Hlédrægnikenningin	hefur	verið	
gagnrýnd	á	nokkra	vegu.	Fyrsta	gagnrýnin	er	sú	að	hlédrægni	er	ekki	óhjákvæmileg	heldur	
meira	áframhaldandi	persónueinkenni	hjá	einstaklingum.	Þessi	gagnrýni	segir	til	um	það	að	
hlédrægni	 sé	 eitthvað	 sem	 þú	 tileinkar	 þér	 á	 miðævinni,	 ekki	 eitthvað	 sem	 einkennir	
aldraðra.	 Önnur	 gagnrýnin	 er	 sú	 að	 hlédrægnin	 sé	 eftirsóknarverð	 hjá	 öldruðum.	 En	
rannsóknir	sýna	frekar	að	aldraðir	eru	fullnægðir	ef	þeir	hafa	hlutverk	og	haf	eitthvað	fyrir	
stafni	(Zyl,	S.	V.,	1979).	
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5.2 Athafnakenningin	

Athafnakenningin	(e.	Activity	Theory)	er	ein	þeirra	kenninga	sem	er	um	eðli	öldrunar	og	í	
hverju	farsæld	á	efri	árum	er	fólgin.	Öll	viljum	við	tilheyra	og	hafa	hlutverk.	Okkur	líður	vel	
þegar	við	erum	nytsöm	öðrum	og	sjálfum	okkur.	Athafnarkenningin	segir	til	um	það	að	sá	
sem	hefur	tilgang	og	hlutverk	er	hamingjusamur	en	sá	sem	er	án	hlutverks	er	vansæll,	sama	
hvort	 hann	 sé	 ungur	 eða	 gamall.	 Aldraðir	 einstaklingar	 hafa	 það	 eðlislægt	 að	 afneita	
hrörnun	ef	hún	er	 til	 staðar	og	vilja	halda	 í	þá	 lifnaðarhætti	 sem	þeir	 tileinkuðu	sér	um	
miðævina.	Það	getur	verið	bæði	jákvætt	og	neikvætt	að	afneita	hrörnun	svo	lengi	sem	það	
hefur	ekki	gríðarleg	áhrif	á	líf	einstaklingsins.	Vellíðan	og	jákvæð	sjálfsmynd	er	mikilvægur	
þáttur	í	að	eiga	góð	efri	ár.	Góð	leið	til	þess	að	tryggja	að	þessum	eiginleikum	er	að	gera	
öldruðum	 einstaklingum	 kleift	 að	 viðhalda	 lifnaðarháttum	 sem	 það	 tileinkaði	 sér	 á	
miðævinni,	leyfa	þeim	að	hafa	hlutverk	og	ábyrgð	og	gefa	þeim	kost	á	nýjum	hlutverkum	ef	
þeim	fyrri	er	lokið	(Jón	Björnsson,	1996:156).	Rannsóknir	hafa	stutt	þá	tilgátu	um	það	að	
þeir	sem	hafa	hlutverk	og	eru	virkir	i	gegnum	lífið	eru	fullnægðri	með	lífið	heldur	en	aðrir	
(Zyl,	S.	V.,	1979).	Því	er	mikilvægt	fyrir	samfélagið	að	viðhalda	hlutverkum	fyrir	eldra	fólk	
svo	að	vellíðan	og	jákvæð	sjálfsmynd	einkenni	líðan	eldra	fólks.	

Þeir	sem	aðhyllast	athafnarkenningunni	gera	sitt	allra	besta	til	þess	að	gera	aldraðra	
athafnasamari.	 Félagsstarf	 aldraðra,	 tómstundastarf,	 sveigjanleg	 ellilífeyrismörk	 og	
vernduð	vinna	eru	dæmi	um	þjónustuleiðir	sem	aðhyllast	athafnarkenningunni.	Þeir	sem	
vinna	á	þessum	vettvangi	verða	að	geta	eflt	einstaklingana	í	athafnir	svo	lengi	sem	það	er	
ekki	að	neyða	þá	í	neitt	(Jón	Björnsson,	1996:157).	Það	getur	verið	erfitt	að	efla	aldraðra	
einstaklinga	til	þess	að	gera	hinar	ýmsu	athafnir	en	það	er	þolinmæði	verk	sem	að	lokum	
getur	haft	afar	góð	áhrif	á	einstaklinginn.	

5.3 Samfellukenningin	

Samfellukenningin	 (e.	 Continuity	 Theory)	 er	 nokkurn	 veginn	 andstæðan	 við	 fyrri	 tvær	
kenningarnar	sem	rætt	var	um	hér	að	ofan.	Varla	er	hægt	að	kalla	þetta	kenningu	heldur	
frekar	áminningu	um	staðreyndir	(Jón	Björnsson,	1996:158).	Samfellukenningin	segir	til	um	
það	 að	 við	 ferlið	 að	 verða	 gamall	 tileinka	 einstaklingar	 sér	 hefðir,	 skuldbindingar	 og	
daglegar	 venjur	 sem	 verður	 hluti	 af	 persónuleikanum.	 Í	 gegnum	 lífsskeiðið	 reynir	
einstaklingur	 að	 halda	 í	 þessi	 persónueinkenni	 og	 er	 því	 elli	 ekki	 sér	 ástand	 sem	
einstaklingur	 fer	 í	 gegnum	 heldur	 áframhaldandi	 samband	 af	 þeim	 þáttum	 sem	
einstaklingar	hafa	tileinkað	sér	(Zyl,	S.	V.,	1979).	Í	öðrum	orðum	er	hægt	að	segja	að	lífið	er	
samfellt	og	það	sem	við	tökum	með	okkur	í	ellina	er	það	sem	við	höfum	tileinkað	okkur	á	
miðævinni.	 Ef	 ánægja	 og	 hamingja	 einkenna	miðævina	 eru	meiri	 líkur	 að	 það	 einkenni	
einnig	ellina.		
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Öll	erum	við	ólík	og	höfum	tileinkað	okkur	mismunandi	hluti	yfir	ævina	og	því	er	mikilvægt	
að	 taka	 tillit	 til	 mismunandi	 einstaklinga.	 Boðskapur	 semfellukenningarinnar	 er	 sá	 að	
þjónusta	við	aldraðra	þarf	að	vera	fjölbreytt	því	aldrað	fólk	er	ólíkt	og	ákjósanlegt	er	að	allir	
finni	 eitthvað	 við	 sitt	 hæfi	 (Jón	 Björnsson,	 1996:158).	 Samfellukenningin	 er	 í	 takt	 við	
markmið	Reykjavíkurborgar	um	það	að	halda	öldruðum	sem	lengst	heima	hjá	sér,	að	halda	
lífinu	samfelldu.	

5.4 Þróunarkenningin	

Þróunarkenningin	(e.	Life-course	Theory)	er	aðeins	frábrugðin	hinum	kenningunum	sem	hér	
hefur	 verið	 fjallað	 um	 að	 ofan.	 Munurinn	 er	 sá	 að	 þessi	 kenning	 fjallar	 ekki	 um	
einstaklinginn	og	samfélagið	heldur	fjallar	þessi	kenning	fyrst	og	fremst	um	einstaklinginn	
og	sálræna	þróun.	Erik	H.	Erikson	setti	fram	þróunarþrepakenningu	um	aldur	einstaklinga.	
Hann	sagði	að	í	gegnum	lífið	förum	við	öll	í	gegnum	átök	sem	óhjákvæmilegt	er	að	komast	
fram	hjá.	Erikson	skipti	æviskeiðinu	niður	í	átta	skeið	og	fjalla	síðustu	tvö	skeiðin	um	efri	
árin.	Sjöunda	skeiðið	eða	næst	síðasta	skeiðið	er	kallað	átak	á	milli	stöðnunar	og	sköpunar	
og	áttunda	skeiðið	er	átök	á	milli	sáttar	og	örvæntingar.	

Sjöunda	æviskeiðið	er	um	miðbik	ævinnar.	Á	þeim	tímum	þarf	fólk	að	horfast	í	augu	
við	þær	takmarkanir	og	þær	óhjákvæmilegu	aðstæður	sem	koma	í	veg	fyrir	það	að	ekki	er	
allt	 sem	 rætist	 í	 lífinu	 af	 því	 sem	 það	 hefði	 viljað.	 Þetta	 skeið	 hefur	 einnig	 kallað	 verið	
miðævikreppan	 sem	 lýsir	 þessu	 skeiði	 ágætlega.	 Þegar	 hér	 er	 komið	 við	 sögu	 verða	
einstaklingar	að	velja	á	milli	þess	að	staðna	á	lokuðum	og	þröngum	stað,	vera	vonsvikinn,	
ósáttur,	lifa	í	eftirsjá	eða	rífa	sig	upp	frá	umkvörtunarefninu	og	stuðla	sjálfur	að	heilbrigðu	
líferni	(Jón	Björnsson,	1996:159).	

Áttunda	 æviskeiðið	 eða	 síðasta	 þraut	 ævinnar	 felst	 í	 því	 að	 velja	 á	 milli	 sáttar	 og	
örvæntingar.	Sá	sem	lifir	í	sátt	gerir	lífið	upp	á	jákvæðan	hátt,	finnur	merkingu	og	tilgang	
fyrir	því	 sem	hann	áorkaði	á	 lífsleiðinni.	Hann	einn	getur	 réttlátt	 fyrir	 sér	að	dauðinn	er	
tímabær	og	veltir	sér	ekki	mikið	upp	úr	því	sem	koma	skal.	Ekki	er	hægt	að	segja	það	sama	
um	þann	sem	lifir	lífinu	í	örvæntingu.	Sá	sem	lifir	í	örvæntingu	finnst	eins	og	lífið	hefur	svikið	
hann	og	þegar	einstaklingurinn	deyr,	deyr	hann	frá	lífinu	óloknu	(Jón	Björnsson,	1996:160).	
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6 Sjúkdómar	sem	fylgja	öldrun	

Þegar	 hugsað	 er	 um	 aldraðra	 einstaklinga	 þá	 kemur	 flestum	 efst	 í	 huga	 spánarferðir,	
golfferðir,	 eftirlaun	 og	 gott	 líf.	 Það	 sem	 gleymist	 oft	 eru	 sjúkdómar	 og	 margar	
læknisheimsóknir.	Við	öll	óskum	þess	að	flestum	líði	sem	best	á	sínum	síðustu	árum	en	það	
er	ekki	alltaf	raunin.	Í	þessum	kafla	mun	höfundur	skrifa	um	þá	sjúkdóma	sem	koma	honum	
efst	í	huga.	Eflaust	eru	fleiri	sjúkdómar	sem	fylgja	öldrun	en	í	þessu	verkefni	mun	einblínt	
vera	á	þá	sjúkdóma	sem	fjallað	er	um	hér	að	neðan.	

6.1 Félagsleg	einangrun	

Heilsu	og	orku	fer	verulega	dvínandi	á	okkar	efri	árum	og	þar	af	leiðandi	verður	félagsleg	
einangrun	sérstaklega	algeng	á	meðal	aldraðra	einstaklinga.	Þeir	sem	komnir	eru	á	sín	efri	
ár	búa	mögulega	einir,	eiga	erfiðara	með	að	komast	frá	heimili	sínu	eða	hafa	jafnvel	misst	
maka.	Það	getur	verið	mikið	áfall	að	missa	maka	sinn	eða	einhvern	náin	sem	hefur	verið	í	
lífi	einstaklings	lengi	og	það	getur	verið	viðbrigði	að	allt	í	einu	er	sá	og	hinn	sami	einn	á	báti.	
Eins	og	sagt	er	hér	í	textanum	að	ofan	þá	er	öldruðum	að	fjölga	og	hlutfall	aldraðra	er	að	
aukast	og	því	er	félagsleg	einangrun	aldraðra	vaxandi	áhyggjuefni	sem	þarf	að	ræða	um	í	
samfélaginu.	Þegar	leitast	er	eftir	skilgreiningu	á	hugtakinu	félagsleg	einangrun	gefur	það	
augaljós	 að	 mismunandi	 túlkun	 sé	 á	 hugtakinu.	 Einstaklingur	 getur	 verið	 félagslega	
einangraður	 þó	 hann	 eigi	 gott	 tengslanet	 og	 marga	 aðstandendur	 en	 flestir	 tengja	
einangrun	 við	það	að	eiga	ekki	marga	 að.	 Skilgreiningin	 sem	notast	 verður	 við	 í	 þessari	
greinargerð	hljóðar	 svo,	 félagsleg	einangrun	er	þegar	 einstaklingur	 er	 í	 ástandi	 þar	 sem	
hann	upplifir	þörf	eða	löngun	til	þess	að	hafa	samband	við	aðra	en	einhverra	hluta	vegna	
er	ekki	hæfur	til	þess	(Nicholas,	2009).	

6.2 Einmanaleiki	

Félagsleg	einangrun	og	einmanaleiki	eru	hugtök	sem	margir	vilja	meina	að	þýði	það	sama	
en	í	raun	og	veru	eru	þetta	tvö	ólík	hugtök.	Townsend	er	einn	af	þeim	sem	koma	á	framfæri	
góðri	skilgreiningu	á	þessum	hugtökum.	Hann	útskýrir	sem	svo	að	félagsleg	einangrun	sé	
þegar	einstaklingur	hefur	í	raun	tengsl	við	aðra	en	nýtir	þau	ekki	og	einmanaleika	útskýrir	
Townsend	sem	svo	að	það	er	þegar	einstaklingur	skortir	tengsl	við	aðrar	manneskjur	þar	að	
segja	að	 tengslin	 séu	ekki	 til	 staðar	 (Townsend,	P.	1958).	Þessar	 skilgreiningar	eru	mjög	
góðar,	að	mati	höfundar,	því	þær	gefur	til	kynna	að	félagslega	einangraðir	einstaklingar	eru	
mögulega	oft	í	kringum	annað	fólk	en	eru	í	raun	ekki	að	mynda	nein	tengsl	við	fólkið.	Þegar	
félagsstarf	aldraðra	er	skipulagt	þarf	að	hafa	þessar	tvær	skilgreiningar	í	huga	því	ekki	er	
nóg	að	einstaklingur	mætir	í	starfið	heldur	þarf	sá	og	hinn	sami	að	vera	virkur	í	athöfninni.	
Margir	telja	að	einveru	fylgi	einmanaleika	og	það	er	algengt	viðhorf	samfélagsins	en	það	



20 

þarf	ekki	að	vera.	Margir	þættir	sem	mismunandi	eru	hafa	áhrif	á	einmanaleika	og	það	eru	
svo	dæmi	má	nefna	takmarkað	stuðningsnet,	léleg	heilsa,	hjúskaparstaða	og	margt	fleira	
(Sigrún	Þórarinsdóttir,	2010).	

6.3 Þunglyndi	

Hugtakið	þunglyndi	heyrist	oft	þegar	málefni	aldraðra	eru	til	umræðu.	Höfundur	telur	að	
alveg	 jafn	mikilvægt	 er	 að	 ræða	hugtakið	 þunglyndi	 eins	 og	 einmanaleika	 og	 félagslega	
einangrun	þar	sem	þessi	hugtök	haldast	oft	í	hendur.	Af	þeim	eldri	borgurum	sem	leita	til	
heimilislæknis	er	á	milli	17%	og	30%	sem	sýna	einhverskonar	einkenni	þunglyndis,	minni	
áhugahvöt,	 minna	 sjálfsöryggi,	 aukin	 þreyta,	 og	 tregða	 í	 hreyfingum	 eru	 allt	 dæmi	 um	
einkenni	þunglyndis.	Alveg	eins	og	með	félagslega	einangrun	þarf	að	vinna	markvisst	með	
að	 útrýma	 þunglyndi	 vegna	 þess	 að	 afleiðingar	 þunglyndis	 geta	 verið	 margvísleg.	
Afleiðingarnar	hafa	ekki	einungis	áhrif	á	sjálfan	einstaklinginn	og	nær	umhverfi	hans	heldur	
einnig	samfélagið.	Ónauðsynlegar	innlagnir,	áhættuþáttur	fyrir	sjálfsvíg,	lengri	dvalartími	á	
sjúkrahúsunum	og	tregi	við	að	taka	 lyfin	sín	eru	allt	dæmi	um	afleiðingar	þunglyndis	hjá	
öldruðum	 einstaklingum.	 En	 hvað	 er	 það	 sem	 orsakar	 þunglyndi	 hjá	 öldruðum?	 það	 er	
margt	sem	kemur	til	greina	þegar	svara	á	þessari	spurningu.	Sjúkdómar,	áföll	og	lyf	eru	allt	
hlutir	sem	gætu	verið	orsök	þess	að	einstaklingar	verði	þunglyndir	og	þú	þarft	að	vera	talin	
mjög	heppin	ef	eitthvað	af	þessum	hlutum	koma	ekki	við	sögu	í	þínu	lífi	á	þínum	efri	árum	
(Hallgrímur	Magnússon,	2004).	

Margir	aldraðir	einstaklingar	hafa	mikla	þörf	til	að	vera	sjálfstæðir	þegar	á	efri	árin	er	
komið	en	með	því	getur	fylgt	ákveðin	afneitun.	Þessi	afneitun	felst	ýmist	í	trega	við	það	að	
biðja	um	hjálp	eða	að	efi	myndist	um	sjálfstæði	einstaklingsins.	Tregi	við	að	biðja	um	hjálp	
er	einmitt	eitt	af	einkennum	þunglyndis	en	margir	aldraðir	einstaklingar	ólust	upp	við	það	
að	láta	ekki	fyrir	sér	fara	nema	mikið	væri	að	og	oftast	var	það	eitthvað	líkamlegt	(Rúnar	
Andrason,	e.d.).	Aldraðir	einstaklingar	gera	sér	oft	ekki	grein	fyrir	einkennum	þunglyndis	
vegna	þess	að	þeir	finna	engan	líkamlegan	kvilla	og	finnst	því	þunglyndið	oft	of	seint.		
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7 Afurðin	

Afurð	 höfundar	 er	 tillaga	 að	 félagsmiðstöð	 fyrir	 eldri	 borgara.	 Hugmyndin	 kveiknaði	 af	
persónulegri	reynslu	höfundar	en	eftir	að	höfundur	sat	áfangann	Tómstundir	og	aldraðir	
kveiknaði	 enn	 meiri	 áhugi	 á	 því	 að	 vinna	 að	 einhverskonar	 afurð	 sem	 gæti	 nýst	 eldri	
borgurunum	í	Reykjavík.	Í	þessum	kafla	mun	höfundur	segja	ýtarlega	frá	hugmynd	sinni	og	
hvers	vegna	höfundi	langar	að	koma	þessari	hugmynd	á	fót.	

7.1 Félagsmiðstöðin	

Félagsmiðstöðin	er	staður	sem	opinn	er	öllum	einstaklingum	sem	hafa	náð	67	ára	aldri	og	
búa	á	höfuðborgarsvæðinu.	Markmið	félagsmiðstöðvarinnar	er	að	sporna	gegn	félagslegri	
einangrun	aldraðra	og	því	finnst	mér	mikilvægt	að	einblína	fyrst	á	þann	hóp	sem	orðinn	er	
67	ára,	en	í	framtíðinni	er	hægt	að	skoða	opnanir	fyrir	aðra	hópa	í	samfélaginu.	Þegar	á	efri	
árin	er	komið	er	mikilvægt	að	stuðla	að	heilbrigðu	líferni	og	spilar	félagsstarf	stóran	part	í	
því.	Það	er	ekki	heilbrigt	að	sitja	heima	hjá	sér	eða	vera	einmana	lengi	á	daginn,	samskipti	
við	aðra	er	gríðarlega	mikilvægur	þáttur	í	því	að	stuðla	að	heilbrigðu	líferni.	Eldri	borgarar	
eru	líklegri	en	aðrir	til	að	verða	félagslega	einangraðir	vegna	dvínunar	í	heilsu,	mögulegra	
áfalla	og	vegna	annarra	þátta.	Flest	þeirra	hafa	unnið	í	fleiri	fleiri	ár	og	getur	því	verið	erfitt	
fyrir	þennan	hóp	að	allt	 í	einu	er	ekkert	 fyrir	 stafni	á	daginn.	Félagsmiðstöðin	á	að	vera	
vettvangur	fyrir	þennan	hóp	sem	unnið	hefur	nánast	alla	sína	ævi	og	vill	halda	áfram	að	
vera	virkir	borgarar	í	samfélaginu.	

Markmið	Reykjavíkurborgar	um	sjálfbært	félagsstarf	er	gott	og	flott	markmið	ef	það	er	
markvisst	unnið	að	því.	Mín	reynsla	af	sjálfbæra	félagsstarfinu	er	ekki	góð	því	það	virkar	
ekki	 alls	 staðar	 nema	 unnið	 sé	 markvisst	 með	 það.	 Mín	 upplifun	 á	 því	 að	 hætta	 með	
leiðbeinendur	er	sú	að	þar	sem	félagsstarfið	var	nú	þegar	sjálfbært	er	það	í	lagi	en	þar	sem	
félagsstarfið	 var	 ekki	 sjálfbært	 er	 það	 alls	 ekki	 nægilega	 gott.	 Til	 þess	 að	 hver	 og	 einn	
viðburður	verði	góður	þarf	einhver	að	stjórna	honum	og	ekki	er	alltaf	einhver	úr	viðskipta	
hópnum	tilbúin	að	taka	þá	ábyrgð	á	sig.		

7.2 Starfsemin	

Félagsmiðstöðin	er	opin	alla	daga	vikunnar.	Á	virkum	dögum	er	opið	frá	08:00	til	16:00	en	
á	 helgidögum	 er	 opið	 frá	 10:00	 til	 14:00.	 Í	 félagsmiðstöðinni	 eru	 starfsmenn	 og	
leiðbeinendur	 sem	 vinna	 allan	 daginn	 að	 því	 sem	 í	 boði	 er.	 Í	 starfsmannahópnum	 er	
forstöðukona,	tómstundaráðgjafi,	leiðbeinendur	á	ýmsum	sviðum	og	fólk	sem	annast	þrif	
og	 eldhússtörf.	 Þegar	 starfið	 er	 komið	 á	 fullt	má	 alltaf	 bæta	 starfsmönnum	við	 hópinn.	
Markmið	starfsmanna	verður	að	gefa	persónulega	þjónustu	og	hlúa	að	þeim	sem	sækja	
starfið.	
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Það	getur	verið	erfitt	að	sjá	hvaða	einstaklingar	eru	félagslega	einangraðir	og	hverjir	
ekki	og	það	sem	mig	langar	að	gera	er	að	gera	teymi	úr	starfsmannahópnum	mínum	sem	
sérhæfir	sig	í	því	að	finna	þá	einstaklinga	sem	eru	félagslega	einangraðir	og	virkja	þá	í	að	
koma	og	taka	þátt	í	starfseminni.	Það	teymi	mun	hafa	sitt	eigið	símanúmer	og	netfang	sem	
aðstandendur	 eða	 þeir	 sem	 nánir	 eru	 einstaklingi	 sem	 þeir	 telja	 að	 séu	 félagslega	
einangraðir	geta	haft	samband	við	og	gefið	upplýsingar	um	þann	einstakling.	Í	kjölfar	þess	
mun	vinna	fara	að	stað	þar	sem	ákvarðað	er	hvort	eigi	að	heimsækja	einstaklinginn	eða	
senda	á	hann	fleiri	upplýsingar,	en	virk	vinna	verður	sett	á	stað	til	þess	að	reyna	hjálpa	þeim	
einstaklingi.	 Starfsemin	mun	öll	 vera	á	 sama	 stað	 svo	aðgengi	 verði	 auðvelt,	 sagt	 er	 frá	
húsnæðinu	neðar	í	kaflanum.	Mikilvægt	er	að	auglýsa	starfið	vel	svo	að	það	nái	til	þeirra	
sem	þurfa	á	því	að	halda.	Mig	 langar	til	þess	að	árlegur	bæklingur	um	starfsemina	verði	
sendur	út	til	þeirra	sem	verða	67	ára	á	árinu	svo	að	þeir	einstaklingar	vita	hvað	er	þeim	í	
boði.	Þessi	bæklingur	mun	innihalda	helstu	upplýsingarnar	um	starfsemina	ásamt	leiðum	
til	þess	að	fá	nánari	upplýsingar	og	fleira.	Tómstundaráðgjöf	er	eitthvað	sem	ekki	margir	
vita	hvað	er	en	getur	verið	gríðarlega	mikilvægur	þáttur	í	því	að	finna	hvað	hæfir	hverjum	
og	einum.	Mig	langar	að	bjóða	upp	á	frían	tíma	hjá	tómstundaráðgjafa	þegar	einstaklingar	
koma	 og	 sækja	 starfið	 í	 félagsmiðstöðina	 og	 ef	 þörf	 er	 á	 fleiri	 tímum	má	 skoða	 hvaða	
kostnaður	 fylgir	 því.	 Starfið	 mun	 stofna	 notendaráð	 og	 einu	 sinni	 í	 mánuði	 mun	
notendaráðið	koma	saman	og	allskonar	málefni	verða	til	umræðu.	

7.3 Þörfin	

Höfundur	telur	að	mikil	þörf	er	fyrir	svona	stað	þar	sem	að	þessi	félagsmiðstöð	er	ekki	tengd	
neinni	 stofnun.	 Oft	 þegar	 félagsstörf	 eru	 inni	 á	 stofnunum	 eða	 eins	 og	 þar	 sem	
þjónustuíbúðir	eru	er	oft	erfitt	fyrir	utanaðkomandi	að	finnast	hann	velkominn	á	þann	stað.	
En	þar	sem	þessi	félagsmiðstöð	er	óháð	því	hvar	viðkomandi	býr	á	höfuðborgarsvæðinu	er	
öllum	jafnt	velkomið	að	koma	og	taka	þátt.	

Þegar	enginn	leiðbeinandi	er	til	staðar	og	sá	sem	stjórnar	er	einn	af	þeim	sem	sækir	
viðburðinn	er	hætta	á	því	að	klíkur	myndist	og	erfitt	er	fyrir	utanaðkomandi	að	finnast	hann	
velkominn.	Höfundur	telur	að	það	sé	þörf	á	leiðbeinanda	í	þau	námskeið	sem	í	boði	verða	
svo	að	námskeiðin	nái	markvisst	að	virkja	 fólkið	og	halda	því	áhugasömu.	Þau	námskeið	
sem	krefjast	leiðbeinanda	munu	hafa	leiðbeinanda	sem	kann	fagið	sem	kennt	er.	Það	getur	
verið	 kostnaðarsamt	 að	 halda	 uppi	 leiðbeinendum	 en	 við	munum	 reyna	 að	 komast	 að	
samkomulagi	með	þeim	og	til	þess	að	fá	sem	bestu	kjörin	fyrir	þátttakendurna.	

	

	



23	

7.4 Húsnæðið	

		

Mynd	1.	Gróf	tillaga	að	húsnæði.	

Þetta	er	grófleg	mynd	af	því	hvernig	félagsmiðstöðin	gæti	litið	út,	þetta	er	ekki	fast	form	
einungis	uppkast.	Ákjósanlegast	er	ef	öll	starfsemin	er	á	sama	staðnum	og	að	það	væri	rými	
og	aðstaða	fyrir	sem	flestar	athafnir.	Ef	vinna	verður	farin	af	stað	í	raunveruleikanum	að	
stofna	 þessa	 félagsmiðstöð	 þarf	 að	 huga	 vel	 út	 í	 húsnæðið	 því	 ef	 húsnæðið	 er	 gott	 er	
einfaldara	að	halda	úti	góðum	athöfnum.	Höfundur	telur	að	húsnæðið	sé	fyrsta	skrefið	að	
góðu	starfi	og	því	væri	gríðarlega	mikilvægt	að	leggja	mikla	vinnu	og	fjármagn	í	húsnæðið.		
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7.5 Dagskrá	

Eins	og	sagt	er	frá	hér	að	ofan	mun	félagsmiðstöðin	vera	opin	alla	virka	daga	frá	klukkan	
08:00-16:00	og	um	helgar	frá	10:00-14:00.	Ef	aðsókn	um	helgar	er	ekki	mikil	má	skoða	það	
að	loka	um	helgar	en	höfundur	vill	hafa	það	sem	valkost	að	mæta	um	helgar	því	ekki	eru	
allir	sem	hafa	aðstandendur	í	kringum	sig	og	þurfa	að	hafa	einhvern	stað	til	þess	að	geta	
farið	á.	Í	fyrstu	verður	dagskráin	sett	gróflega	upp	þar	sem	farið	er	eftir	fyrsta	uppkasti	af	
dagskrá.	Settur	verður	upp	hugmynda	kassi	þar	sem	iðkendur	geta	sett	inn	sínar	hugmyndir	
varðandi	starfið	og	farið	verður	yfir	þær	hugmyndir	sem	fara	ofan	í	kassann	á	notendafundi	
sem	haldnir	eru	mánaðarlega.	Fræðslufundir	verða	mánaðarlega	frá	hinum	ýmsu	stöðum.	
Dæmi	 um	 fræðslufundi	 er	 næring	 eldri	 borgar,	 velferðartækni,	 allskonar	 búnaður,	
snyrtivörur	 og	 fullt	 að	 öðru	 sem	 starfsmönnum	 dettur	 í	 hug.	 Árlega	 verður	 farið	 í	 eina	
utanlandsferð	 saman	 sem	hópur	 í	 samstarfi	 við	 ferðaskrifstofu	 þar	 sem	 eldri	 borgurum	
gefst	kostur	á	því	að	fara	út	með	fararstjóra	og	öðrum	starfsmönnum.	Þetta	gefur	þeim	sem	
óöryggir	 eru	 að	 fara	 erlendis	 tækifæri	 til	 þess	 að	 ferðast	 og	 auðveldar	 þeim	 að	 upplifa	
utanlandsferðina	 á	 góðan	 og	 öruggan	 hátt.	 Reynt	 verður	 að	 hafa	 eitt	 stórt	 námskeið	 á	
hverjum	einasta	mánuði,	 fyrsta	mánuðinn	er	 tálgun	en	reynt	verður	með	bestu	getu	að	
koma	með	ný	og	ný	námskeið	á	mánaðar	fresti.	Dæmi	um	námskeið	sem	hægt	væri	að	hafa	
eru	 tálgun,	 postulín,	 smíði,	 myndlist,	 handavinna,	 eldunar-	 og	 bökunarnámskeið,	
söngnámskeið	og	margt	fleira.	Þegar	námskeiðin	taka	enda	væri	svo	hægt	að	hafa	sýningu	
sem	selt	er	inn	á	og	þar	af	leiðandi	safna	fjármagni	til	þess	að	gera	starfið	alltaf	betra	og	
betra.	

Upp	kom	sú	hugmynd	að	hafa	viðburð	einu	sinni	í	mánuði	sem	er	kvöld	fyrir	einhleypa	
þar	sem	einhleypt	eldra	fólk	getur	komið	og	farið	á	nokkurskonar	blint	stefnumót.	Á	þeim	
kvöldum	verður	skipulögð	dagskrá	með	það	markmið	að	fá	fólkið	til	þess	að	hafa	jákvæð	
samskipti	við	hvort	annað,	þetta	kvöld	verður	einnig	hugsað	fyrir	þá	sem	vilja	eignast	vini	
og	mynda	vinasambönd.	Þennan	dagskrárlið	þarf	að	skipuleggja	vandlega	og	í	samstarfi	við	
iðkendurna	og	því	mun	þessi	viðburður	koma	síðar	inn	á	skipulagða	dagskrá.	Vinasambönd	
eru	ekki	síður	mikilvæg	á	okkar	efri	árum	eins	og	þau	eru	þegar	við	erum	börn.	Það	er	hollt	
fyrir	alla	að	hafa	einhvern	sem	sá	og	hinn	sami	getur	alltaf	leitað	til	þegar	á	reynir.	Þegar	
einstaklingur	 eldist	 getur	 verið	 hætta	 á	 því	 að	 vinasambönd	 fjari	 út	 eða	 slökkni	 af	
einhverjum	ástæðum.	Með	þessum	dagskrárlið	væri	hægt	að	endurvekja	vinasambönd	og	
þar	af	leiðandi	auka	hamingju	eldri	borgara.	
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Mynd	2.	Dagskrá	Vika	1.	

	

	

Mynd	3.	Dagskrá	Vika	2.	
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Mynd	4.	Dagskrá	Vika	3.	

	

	

Mynd	5.	Dagskrá	Vika	4.	
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8 Lokaorð	

Öldruðum	 er	 að	 fjölga	 hér	 á	 Íslandi	 og	 með	 því	 má	 segja	 að	 félagslega	 einangruðum	
einstaklingum	 er	 einnig	 að	 fjölga	 þar	 sem	 því	 fylgir	 öldrun.	 Það	 hefur	 þó	 lítið	 verið	
rannsakað	félagslega	einangrun	eldri	borgara	hér	á	landi	en	höfundur	telur	að	það	verði	að	
fara	auka	svo	tryggt	sé	að	meiri	líkur	eru	á	að	einstaklingar	lifi	hamingjusömu	lífi	til	æviloka.	
Það	að	á	milli	17%	og	30%	þeirra	aldraðra	sem	sækja	til	heimilislæknis	sýni	einhverskonar	
einkenni	um	þunglyndi	er	mikið	áhyggjuefni	fyrir	samfélagið	(Hallgrímur	Magnússon,	2004).	
Það	er	bæði	kostnaðarsamt	og	óheilbrigt	fyrir	einstaklingana	sjálfa	og	ríkið	ef	endalaust	af	
lyfjum	 eru	 gefin	 út	 til	 þeirra	 sem	þjást	 af	 þunglyndi.	 Einmanaleiki	 og	 þunglyndi	 haldast	
svolítið	 í	hendur,	en	ef	unnið	er	markvisst	með	annaðhvort	þessara	hugtaka	er	hægt	að	
útrýma	þeim	báðum.	Vissulega	tekur	það	tíma	og	reynslu	að	reyna	að	útrýma	einmanaleika	
og	þunglyndi	en	höfundur	telur	að	ef	allir	leggja	sitt	af	mörkum	sem	geta	og	alvöru	fjármagn	
er	sett	í	málefni	aldraðra	þá	er	þetta	vel	gerlegt.		

Þróunin	 sem	 höfundur	 hefur	 upplifað	 af	 félagsstarfi	 aldraðra	 á	 vegum	
Reykjavíkurborgar	er	ekki	nægilega	góð	og	finnst	höfundi	þessi	þróun	vera	skref	í	ranga	átt.	
Sjálfbærnin	er	ekki	að	ná	festu	á	öllum	stöðum	og	á	þeim	stöðum	þar	sem	sjálfbærnin	hefur	
ekki	náð	festu	þarf	að	vinna	markvisst	að	því	að	ná	starfinu	almennilega	í	gang.	Höfundur	
telur	að	sú	ákvörðun	að	hætta	með	alla	 leiðbeinendur	á	vegum	borgarinnar	sé	einungis	
hluti	af	sparnaðaráætlun	Reykjavíkur	en	sé	ekki	til	hagsbóta	fyrir	félagsstarfið.	Bæði	hefur	
höfundur	 heyrt	 þessar	 skoðanir	 frá	 verkefnastjórum	 ásamt	 þeim	 sem	 sækja	 starfið	 á	
mismunandi	stöðum	í	Reykjavík.	Höfundur	telur	að	afurðin	sem	kynnt	er	í	þessu	verkefni	sé	
gott	skref	í	átt	að	því	að	sporna	gegn	félagslegri	einangrun.	Afurðin	er	staður	fyrir	alla	eldri	
borgara	 í	Reykjavík,	sem	náð	hafa	67	ára	aldri,	þar	sem	þeir	 fá	persónulega	þjónustu	og	
hlúið	er	að	þeim.	Þetta	mun	vera	staður	þar	sem	þeirra	rödd	skiptir	máli	og	hlustað	er	á	
hvað	þeim	finnst	því	þeirra	rödd	skiptir	máli.	
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