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Útdráttur 

Samhliða aukinni þekkingu og framförum í læknavísindum aukast lífslíkur fólks stöðugt. 

Hópur þeirra sem flokkast undir að vera aldraðir fer því óðum stækkandi. Á komandi árum 

mun því aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar taka stakkaskiptum. Sífellt verður erfiðara 

að fá fagfólk til að sinna þessum ört stækkandi hópi fólks. Þess vegna er mikilvægt að huga 

að málefnum aldraðra og finna nýjar leiðir til að auka lífsgæði þeirra og vellíðan. Einnig 

þarf að koma í veg fyrir eða seinka þörf á stofnanaþjónustu. Með þessari ritgerð er 

markmiðið að auka þekkingu á stefnumótun í málaflokknum og  búsetumálum aldraðra. 

Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum: Er munur eftir landshlutum á aðgengi 

eldra fólks að stofnanaþjónustu? Hver eru meginatriði stefnumótunar í búsetumálum 

eldra fólks? Hversu langur er biðtíminn eftir plássi á hjúkrunar- eða dvalarheimili? Helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar eru að ekki er jafnræði í þjónustu við aldraða einstaklinga eftir 

landshlutum. Þá er stefnumótun í málaflokknum einnig ábótavant og jafnframt er biðtími 

eftir plássi of langur miðað við það sem stjórnvöld leggja upp með.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands og var unnin sumarið 2019. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Steinunni Kristínu 

Jónsdóttur aðjunkt við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands fyrir uppbyggilega gagnrýni og 

góða leiðsögn. Ég vil tileinka ömmu minni, Grétu Aðalsteinsdóttur, þessa ritgerð en hún 

hefur veitt mér ómældan stuðning í gegnum tíðina. Ég vil þakka manninum mínum, Ólafi 

Brjáni Ketilssyni, börnunum mínum þremur sem og allri minni fjölskyldu og vinum fyrir þá 

hvatningu, stuðning og þolinmæði sem þau hafa sýnt mér í gegnum námið og við skrif á 

þessari ritgerð. 
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1 Inngangur  

Lífslíkur aukast stöðugt og fyrir vikið stækkar hópur eldri borgara hratt. Nauðsynlegt er að 

hafa það hugfast við gerð stefnumótunar í málefnum eldri borgara. Sérstaklega þarf að 

huga að húsnæðismálum og lífsgæðum. Fyrr á tímum var vel þekkt að nokkrar kynslóðir 

byggju saman undir einu þaki. Yngra fólkið hugsaði um þá sem voru aldraðir. Í dag er öldin 

önnur og eldri borgarar landsins búa flestir í eigin húsnæði. Þegar heilsunni tekur að hraka 

þarf að huga að búsetumálum fyrir þá sem ekki geta lengur búið heima þrátt fyrir stuðning 

inn á heimilið. Einnig þarf að gæta að því að lífsgæði og vellíðan einstaklingsins skerðist 

ekki. 

 Kveikjan að efni ritgerðarinnar er áhugi höfundar á málefnum eldri borgara og 

forvitni hans um hvort jafnræðis gæti í aðgengi aldraðra að búsetuúrræðum. Leitast 

verður við að svara þremur spurningum: Er munur milli landshluta á aðgengi eldra fólks 

að stofnanaþjónustu? Hver eru meginatriði stefnumótunar í búsetumálum eldra fólks? 

Hver  er biðtíminn eftir plássi á hjúkrunar- eða dvalarheimili? 

Ritgerðin er heimildarritgerð og voru notaðar fræðilegar heimildir, fyrri rannsóknir á 

sviði öldrunarmála, skýrslur, lagasöfn, bækur, vefsíður opinberra stofnanna og 

fræðigreinar við gerð hennar. Ritgerðin skiptist í fjóra kafla að meðtöldum inngangi sem 

er fyrsti kaflinn, annar kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins, má þar nefna 

stefnumótanir, skilgreiningar, hugtök og lög. Í þriðja kafla er talað um búsetu á hjúkrunar- 

og dvalarheimilum ásamt studdri búsetu, dreifingu búsetuúrræða um landið ásamt 

skiptingu landsins í heilbrigðisumdæmi. Í fjórða kafla, sem er jafnframt sá seinasti, verður 

efnið dregið saman og rannsóknarspurningum verður svarað. Samkvæmt íslenskum 

lögum teljast einstaklingar vera aldraðir frá 67 ára aldri. Í þessari ritgerð verður þó miðað 

við 65 ára aldurinn, þar sem Hagstofa Íslands miðar sína flokkun við þann aldur í 

tölulegum greiningum sínum, eins og gert er í OECD ríkjunum. 

 . 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hvað er að vera aldraður? 

Orðið öldrun er frekar ungt í íslensku máli og þýðir að reskjast, fullorðnast og eldast. Almenn 

skilgreining á öldrun er keimlík í mörgum löndum þó að mismunandi samfélög hafi einnig búið 

til sín eigin viðmið. Samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna telst fólk vera aldrað frá 60 

ára aldri (World Health Organization, e.d.). Á Íslandi telst einstaklingur, eins og áður sagði, vera 

aldraður frá 67 ára aldri (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Það má segja að orðið öldrun 

sé afstætt hugtak þar sem hægt er að skilgreina öldrun út frá fleiri þáttum en líffræðilegum 

aldri. Því hefur til dæmis verið haldið fram að breytingar á líkama, andlegri líðan og félagslegu 

umhverfi sé hægt að nota til að skilgreina öldrun einstaklings. 

Með hækkandi aldri breytast félagsleg hlutverk og þeim fækkar. Ein birtingarmynd þess er 

sú að hætta á vinnumarkaði. Þetta getur orðið til þess að fólki finnist það ekki vera eins 

mikilvægt og áður, sér í lagi þegar ný hlutverk taka ekki við í stað þeirra sem detta út. Það hefur 

mikið að segja fyrir einstaklinginn hvernig fækkun hlutverka á sér stað. Til dæmis skiptir máli 

hvort fækkun hlutverka er skyndileg, eins og eftir veikindi, eða hvort einstaklingurinn fær 

aðlögunartíma. Aðlögunartími getur til dæmis falist í því að fólk fái að minnka við sig vinnu 

smám saman og fái fyrir vikið lengri tíma til að venjast breyttum aðstæðum (Jón Björnsson, 

1993a).  

Líkamlegar breytingar verða hjá fólki þegar aldurinn færist yfir. Sjúkdómar verða til dæmis 

algengari og hreyfigeta minnkar. Minnið getur farið að bregðast og skynjun minnkað (Berger, 

2011; Jón Björnsson, 1993b). Sálrænn aldur er hugtak sem tengist sjálfsmynd fólks og 

tilfinningu hvers og eins fyrir því hvort hann sé aldraður eða ekki. Sálrænn aldur tengist einnig 

þeim viðhorfum sem viðgangast í samfélaginu hverju sinni um öldrun og á hvaða aldri fólk 

verður aldrað (Jón Björnsson, 1993b). 

Í samantekt sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gerði árið 2017 kom fram að 

eldra fólki er hættara við að einangrast frá samfélaginu heldur en þeim sem yngri eru. Þess 

vegna þarf að gæta sérstaklega að því að í boði sé nægilegt framboð af viðeigandi úrræðum 

sem minnka hættuna á einangrun aldraðs fólks og auka tækifæri þeirra til að taka virkan þátt 

í samfélaginu (World Health Organization, 2017).  

Flutningur og búseta á hjúkrunar- eða dvalarheimili getur haft slæm áhrif á sjálfsálit 

einstaklings. Mikilvægt er að íbúar upplifi virðingu svo sjálfsálit þeirra haldist gott. Erlend 
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rannsókn frá árinu 2016 sýndi fram á að athafnasemi getur hjálpað eldri borgurum að upplifa 

virðingu. Sem dæmi um athafnasemi má nefna kórastarf, handavinnu og bingó. Best þykir þó 

að starfsemin sé mótuð af hverju og einu heimili til að hún höfði til sem flestra ábúenda 

(Slettebø o.fl., 2016). 

Árið 2016 var framkvæmd könnun á líðan eldri borgara á Íslandi og sýndu niðurstöður að 

89% eldri borgara búa í sínu eigin húsnæði og eru þær tölur svipaðar og frá fyrri árum. 1.800 

viðmælendur sem voru 67 ára og eldri, tóku þátt í könnuninni. 65% svarenda sagðist sjaldan 

vera einmana. Þeir einstaklingar sem helst fundu fyrir einmanaleika voru ekkjur og ekklar, 

einhleypir, tekju lágir og/eða þeir sem bjuggu við slæma heilsu (Stjórnarráðið,  2017). 

2.2 Kenningar og hugtök í öldrunarfræðum 

Margar kenningar hafa verið settar fram í gegnum tíðina í öldrunarfræðum þó svo að þessi 

fræði séu tiltölulega ný í fræðaheiminum. Árið 1961 var sett fram kenning sem kölluð var 

hlédrægnikenningin (Jón Björnsson, 1996). Hlédrægnikenningin fjallar um að aldraðir kjósi 

sjálfir að minnka virkni sína í samfélaginu og að það teljist vera félagslega samþykkt. Við það 

taki hlutverk einstaklinga á sig aðra og breytta mynd (Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009). Helsti gallinn við þessa kenningu er sá að stór hópur aldraðra hefur ekki 

áhuga á að minnka virkni sína í samfélaginu (Phillipson og Baars, 2007). 

Hlutverkakenningin var ein af fyrstu kenningunum til að fjalla um félagslega öldrun. Hún 

fjallar um hvernig einstaklingi gengur að laga sig að öldrunarferlinu og breytingum sem verða 

hjá viðkomandi þegar hann fer á eftirlaunaaldur (Kart, 1997; Phillipson og Baars, 2007). Þá 

fjallar kenningin einnig um að þeim breytingum sem aldraður einstaklingur verður fyrir sé 

hægt að skipta í tvo flokka. Annarsvegar að sætta sig við þá stöðu sem upp sé komin og að 

hann þurfi að draga sig í hlé frá samfélaginu, hinsvegar að einstaklingurinn þurfi að aðlagast 

þeirri breytingu sem orðið hefur á lífi hans (Kart, 1997). Þá er jafnframt talað um það í 

kenningunni að aldraður einstaklingur þurfi á hlutverkum að halda, hvort sem er á 

vinnumarkaði eða í félagslífi, til að viðkomandi takist að vera hamingjusamur. Þess vegna er 

mikilvægt fyrir aldraðan einstakling að finna sér ný viðfangsefni þegar hann lætur af störfum 

(Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996).  

Athafnakenningin fjallar um hversu mikilvægt sé að halda áfram að vera virkur til að stuðla 

að eigin velferð (Choen, 2014). Þá er einnig fjallað um það í kenningunni að aldraðir vilji halda 

áfram að vera virkir og taka þátt í samfélaginu vegna þess að með virkni finni þeir fyrir 
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ákveðnum tilgangi. Virkni styrki einnig sjálfsmyndina og veiti lífsánægju. Þegar virkni sé tekin 

af fólki sé hætta á að það einangrist (Jón Björnsson, 1996). 

Samfellukenningin kom seinna til sögunnar en hún er byggð á hlutverka- og 

athafnakenningunum (Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Hún gengur 

út á að einstaklingur breytist ekki þó hann eldist. Allar þær lífsvenjur sem viðkomandi hefur 

gert að vana sínum haldast óbreyttar þó hann sé kominn í flokk eldri borgara (Künemund og 

Kolland, 2007). Þannig er hinn aldraði allt sitt líf að mynda persónuleika sinn og nota þá reynslu 

sem hann hefur öðlast í lífinu til að aðlagast þeim breytingum sem verða þegar aldurinn færist 

yfir (Kart, 1997). 

Samkvæmt lífshlaupakenningunni hefst öldrun við fæðingu og hættir þegar manneskjan 

deyr. Samkvæmt kenningunni mótast öldrun einstaklings af mismunandi þáttum í lífi hans, svo 

sem sögulegum-, félagslegum- og umhverfisþáttum. Þá hefur einnig áhrif hvernig viðkomandi 

kaus að lifa lífi sínu, engir tveir einstaklingar eru eins og því mótast fólk á ólíkan hátt sem hefur 

þau áhrif að engir tveir eldast eins (Phillipson og Baars, 2007). 

Erikson var fyrstur til að tala um að lífsþróunin næði alveg frá fæðingu til dauðadags. 

Lífsskeiðakenning hans er að mörgu leiti lýk lífshlaupakenningunni þar sem báðar 

kenningarnar snúast um þroskaferli einstaklingsins. Erikson vildi meina að það hvernig við 

tökumst á við verkefnin í lífi okkar hafi áhrif á sýn okkar á lífið og hvernig sjálfsmyndin þróast. 

Í kenningu hans er einnig talað um að  hinn aldraði sé annað hvort skapandi eða staðnaður. Þá 

taldi Erikson að óásættanlegt væri ef einstaklingur færi að  fjarlægjast þá sem standa honum 

næst, einnig væri óæskilegt  ef einstaklingurinn hefði meiri áhyggjur af sjálfum sér en öðrum. 

(Beckett og Taylor, 2010). 

2.3 Farsæl öldrun 

Kenningin um farsæla öldrun var sett fram árið 1990 af fræðimönnunum og hjónunum 

Margaret og Paul Baltes, í henni eru aðaláherslurnar félagsfræðilegir og líffræðilegir þættir. 

Þau vildu meina að öldrun væri ekki ástand heldur ferli og það sé undir hverjum og einum 

komið hvernig hann velur að taka á þeim breytingum sem fylgja hækkandi aldri. Jafnframt 

vildu þau meina að það væri undir viðkomandi komið að finna hvaða leið henti best til að ná 

settum markmiðum. Kenning þeirra hjóna er ekki eingöngu miðuð að þeim sem komnir eru á 

efri ár heldur tekur hún mið af öllum æviskeiðum. Hún snýst um ákveðið jafnvægi sem finna 

þarf á lífsleiðinni milli missis og þess ávinnings sem fólk öðlast. Þá töldu þau að ákvarðanir sem 
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teknar eru í gegnum lífið beinist að því að hámarka lífsgæði viðkomandi (Baltes og Baltes, 

1990). 

Fræðimaðurinn Havighurst var einn af þeim fyrstu til að fjalla um hugtakið farsæl öldrun. 

Hann vildi meina að nauðsynlegt væri að skilgreina það skilmerkilega. Havighurst sagði að um 

leið og skilgreiningin væri orðin nákvæm væri hægt að nýta hana sem leiðarlykil í vegferð að 

farsælli öldrun. Hann benti einnig á að þær ákvarðanir sem fólk tekur á seinna æviskeiði sínu 

séu mikilvægar og geti stuðlað að gleði og ánægju (Havighurst, 2009).  

Árið 1984 voru stofnuð samtök um farsæla öldrun, í samtökunum voru fræðimenn úr 

ólíkum greinum sem allir höfðu það að leiðarljósi að finna hvaða þættir stuðli að farsælli öldrun 

og að geta útskýrt þá þætti. Þessir fræðimenn settu fram þá kenningu að forsenda fyrir farsælli 

öldrun sé virk þátttaka í lífinu, góð hugræn og líkamleg virkni og að vera laus við sjúkdóma 

(Martin o.fl., 2015). 

Farsæl öldrun er margþætt hugtak. Ekki hefur ennþá verið þróuð viðurkennd mælieining 

til að mæla það og ekki hefur tekist að mynda samstöðu um hvað felst í farsælli öldrun. 

Fræðimenn eru engu að síður sammála um að hugtakið taki bæði til andlegra og líkamlegra 

þátta. Góð heilsa ein og sér er ekki farsæl öldrun heldur eru aðrir þættir sem spila þar inn í 

eins og að skynja samfellu í lífinu og tilfinningin að tilheyra (Kozar-Westman, Troutman-Jordan 

og Nies, 2013). Samfélagið hefur einnig áhrif á farsæla öldrun, samspil einstaklings við 

umhverfið hefur áhrif á hvernig viðkomandi líður á sínum eldri árum. Miðað við þetta hugtak 

þá geta einstaklingar haft áhrif á það hvernig þeir eldast. Þannig má halda því fram að í farsælli 

öldrun felist ákveðið samspil milli umhverfis og einstaklingsþátta. Undir umhverfisþætti er 

hægt að flokka fjölskyldu, félagslegt umhverfi og nærsamfélag svo fátt eitt sé nefnt 

(Mollenkopf og Walker, 2007). Það eru því fleiri en einstaklingurinn sjálfur sem bera ábyrgð á 

farsælli öldrun. Stjórnvöld hafa sínu hlutverki að gegna með því að skapa umhverfi og 

kringumstæður sem stuðla að aukinni vellíðan (Barnes, Taylor og Ward, 2013). Sumir 

fræðimenn telja að í farsælli öldrun sé ákveðið þroskaferli sem rekja megi til seiglu 

einstaklingsins. Seiglan geri það að verkum að viðkomandi venjist aðstæðum sínum og geri 

það besta úr því hlutskipti sem hann hefur fengið í lífinu. Þetta ferli felur í sér að nota þá hæfni 

og þau ráð sem hinn aldraði hefur sankað að sér í gegnum tíðina, að mati þessara fræðimanna 

(Marcoen, Coleman og O´Hanlon, 2007). 
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2.4 Virk öldrun 

Hópur þeirra sem er 60 ára og eldri fer ört stækkandi í heiminum í dag. Til þess að aldraðir 

upplifi að það sé jákvætt að eldast þarf samfélagið að sjá til þess að næg tækifæri séu fyrir 

einstaklinga til halda áfram að efla heilsu, öryggi og þátttöku í daglegu lífi. WHO kom upp með 

hugtakið virk öldrun til að lýsa þessu ferli (World Health Organization, 2002). Með því að auka 

tækifæri eldri borgara hvort sem um ræðir öryggi, þátttöku eða betri heilsu er verið að auka 

við lífsgæði þeirra. Einstaklingarnir fá tækifæri á að kynna sér þá valmöguleika sem standa 

þeim til boða til að auka vellíðan. Þá fá aldraðir einnig tækifæri til þátttöku í samfélagi þar sem 

tekið er mið af þeirra getu, þörfum og löngunum ásamt því að fá viðeigandi umhyggju, vernd 

og öryggi (World Health Organization, 2002). Þegar talað er um virka öldrun er átt við að 

einstaklingnum sé gert kleift að vera virkur í athöfnum, hvort sem um er að ræða borgarlegar, 

menningarlegar, félagslegar eða andlegar athafnir. Með því virkar samfélagið fyrir alla 

samfélagsþegna, þar sem allir fá jöfn tækifæri til þátttöku (Malderen, o.fl., 2013; World Health 

Organization, 2002). Hugtakið virk öldrun er notað í sí vaxandi mæli innan öldrunarfræðinnar 

(Malderen, o.fl., 2013). 

2.5 Lífsgæði og vellíðan 

Hugtakið lífsgæði stendur fyrir jákvæða þætti í lífinu eins og heilsu, hamingju og lífsgleði 

(Lindström, 1994). Forsaga hugtaksins er sú að um miðja síðustu öld var farið að nota hugtakið 

lífsgæði til að lýsa mismunandi aðstæðum hópa í samfélaginu og var þá verið að horfa til þátta 

eins og lífshátta og menningar. Smám saman var hugtakið orðið víðara og var þá farið að ná 

yfir reynslu hjá einstaklingnum sjálfum og væntinga hans til lífsins. Seinna var hugtakið notað 

í tvennskonar tilgangi, annarsvegar í pólitísku samhengi og tengdist þá bættum efnahag. Hins 

vegar útfrá félagsvísindum og var þá notað sem andstaða við pólitíska nálgun. Í félagsvísindum 

hefur verið reynt að búa til mælikvarða sem tengir saman félagslega stöðu og heilsu þeirra 

hópa sem njóta ekki efnahagslegrar hagsældar, til að geta metið hversu mikil lífsgæði þeirra 

eru í samanburði við aðra hópa samfélagsins (Bond og Corner, 2004). 

Hugtakið lífsgæði er mikið notað í rannsóknum sem og í daglegu tali, hugtakinu er gjarnan 

skipt í tvo hluta, annars vegar almenn lífsgæði en undir þau flokkast helstu nauðsynjar og má 

þá nefna sem dæmi húsnæði, fjárhag og fæði. Undir almenn lífsgæði flokkast einnig huglæg 

upplifun og má þar nefna hamingju og vellíðan. Hins vegar eru lífsgæði sem snerta heilsuna og 

hvernig einstaklingurinn metur heilsufar sitt (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). Hugtakið 
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lífsgæði vísar einnig til þess að við fjölgun tækifæra fyrir aldraðra til heilsueflingar sé hægt að 

auka lífsgæði þeirra. Gildir þá einu hvort um ræðir andlega, félagslega eða líkamlega vellíðan. 

Ferlið sem viðkomandi fer í gegnum veitir jafnframt tækifæri til að gera sér betur grein fyrir 

þeim möguleikum sem bjóðast í samfélaginu út frá þörfum og löngunum hvers og eins (World 

Health Organization, 2002). 

WHO hefur skilgreint lífsgæði sem vítt hugtak sem taki mið af félagslegum tengslum, 

persónulegum viðhorfum, líkamlegri og andlegri heilsu sem og hvernig samband 

einstaklingurinn hefur við mikilvæga þætti í lífi sínu og umhverfi (World Health Organization, 

1997). Stofnunin hefur einnig sett fram greiningartæki sem ætlað er til að mæla lífsgæði og 

samanstendur það af 26 atriðum sem teljast til grundvallar lífsgæða einstaklings, burtséð frá 

því hver búseta hans er í heiminum (Mollenkopf og Walker, 2007).  Almennt merkja lífsgæði 

það jákvæða og góða, en hugtakið er ansi vítt og einnig margir mismunandi hlutir sem hafa 

áhrif eins og menning, lifnaðarhættir og trú. Er því hægt að segja að hver og einn einstaklingur 

er í raun sérfræðingur í sinni eigin lífsgleði, það sem veitir einum lífsgleði og lífsfyllingu hefur 

kannski enga þýðingu fyrir næsta mann (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009).  Það getur oft verið 

flókið að skilgreina hvað átt er við þegar talað er um lífsgæði og vellíðan þar sem einstaklingar 

líta ekki sömu augum á þessa þætti og einnig er misjafnt hvað fólk vill fá út úr lífinu (Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, 2003).  

Eftir því sem einstaklingur eldist verður þörfin fyrir lífsgæði og vellíðan mun mikilvægari 

hluti af lífi fólks, þess vegna er mikilvægt að skoða þá þætti sem ýta undir vellíðan hjá eldra 

fólki (von Humbolt o.fl., 2014). Þar sem þekking læknavísindanna er stöðugt að aukast er mikill 

munur á heilsu einstaklinga á milli kynslóða sem og þeim möguleikum sem fólk hefur til að 

halda heilsunni góðri. Mikilvægt er að tekið sé mið af rannsóknum um virkni og heilsu aldraðra 

og tengslum þessara þátta við vellíðan, í stefnumótun um þjónustu við eldri borgara. Þessar 

rannsóknir hafa leitt í ljós að bæði þeir þættir sem tengdir hafa verið við farsæla öldrun og 

einnig þær hugmyndir sem haldið hefur verið á lofti um hvað stuðli að farsælli öldrun hafa 

breyst. Á árum áður var lögð áhersla á gott aðgengi að efnislegum gæðum eins og húsnæði og 

mat. Áherslurnar í dag snúa hinsvegar að óefnislegum gæðum og má þar nefna persónulega 

reisn sem og að einstaklingur hafi tækifæri til að stunda áhugamál (Smith, 2001). Sýnt hefur 

verið fram á að misjafnt er eftir aldri, hvað fólk flokkar sem lífsgæði. Eldri kynslóðin leggur 

meiri áherslu á góða heilsu. Á sama tíma finnst þeim sem yngri eru að áherslan eigi frekar að 
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vera á vinnu, efnahag og samskipti eins og sýnt var fram á í sænskri rannsókn eftir Borglin og 

fl. Tók hún til eldri einstaklinga sem bjuggu í eigin húsnæði. Þar kom í ljós að þau atriði sem 

fólk taldi vera mikilvægustu hlutina í lífsgæðum sínum voru að halda sjálfsmynd sinni og 

sjálfstæði, ásamt því að hafa einhvern tilgang með lífinu. Einnig kom í ljós í þessari sömu 

rannsókn að eldra fólki fannst mikilvægt að fá að segja sína sögu og að geta horft yfir farinn 

veg til að sjá hvað það var sem skipti máli með tilliti til lífsgæða (Borglin o.fl., 2005).  

Rannsóknir sem snúa að vellíðan hafa gefið til kynna að hún sé mest meðal elstu og yngstu 

kynslóðanna en minnst hjá aldurshópnum 45-54 ára. Þó ber að hafa í huga að þessi rannsókn 

miðast aðeins við velferðarríki Vesturlanda (Hansen og Slagsvold, 2012). Vellíðan eldri 

einstaklinga er oft á tíðum stöðugri en þeirra sem yngri eru þó svo að þeir eldri hafi oftar lent 

í ýmsum áföllum í lífinu svo sem heilsufarsáföllum og/eða ástvinamissi. Þá hefur 

aðlögunarhæfni mikið að segja í þessu samhengi sem og minni kröfur til lífsins en slíkir þættir 

leiða til aukinnar vellíðanar í ellinni. Aukin lífsgæði hjá öldruðum snýst mikið til um að auka 

lífsánægju eins og kostur er (Hansen og Slagsvold, 2012). Erlend rannsókn sem var gerð árið 

2016 leiddi í ljós að þeir einstaklingar sem svöruðu könnuninni og voru búsettir á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum upplifðu sig ekki vera á sínu eigin heimili. Stofnanabragurinn þótti vera of 

mikill. Fólki fannst búseta á hjúkrunar- eða dvalarheimili takmarka frelsi þeirra til að taka 

ákvarðanir í eigin lífi. Þá fannst þeim sem tóku þátt vanta meira jafnvægi á milli heildrænnar 

umönnunar og einstaklingsbundinna þarfa (Vaismoradi, o.fl., 2016). Haustið 2008 var gerð 

rannsókn á þörfum og umönnun eldra fólks á Íslandi. Niðurstöðurnar sýndu fram á að stór 

hluti þeirra einstaklinga sem fékk aðstoð var ánægður með veitta hjálp, sama hvort um var að 

ræða formlega eða óformlega aðstoð. Mikilvægi óformlegrar aðstoðar er sjaldan ofmetin en 

þegar einstaklingur þarfnast síaukinnar aðstoðar við persónulegar athafnir er eðlilegt að 

formleg aðstoð taki við af þeirri óformlegu. Þeir sem tóku þátt í rannsókninni voru spurðir 

hvernig þeir vildu að lífi sínu yrði hagað ef sú staða kæmi upp að þeir þyrftu á 

langtímaumönnun og viðvarandi aðstoð að halda. Af þeim sem svöruðu sagði þriðjungur 

viðmælanda að þeir vildu láta annast um sig á stofnun á meðan tveir af hverjum þremur vildi 

láta annast um sig á eigin heimili (Sigurveig H. Sigurðardóttir o.fl., 2012). 

2.6 Stefnumótun í málefnum aldraðra 

Árið 1999 var alþjóðlegt ár aldraðra, uppspretta þess verkefnis var markmið Sameinuðu 

þjóðanna um málefni aldraðra (Stjórnarráðið, 1999). Í kjölfarið á Ári aldraðra var ákveðið að 
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stofna stýrihóp um málefni eldri borgara sem skipaður var af heilbrigðis- og 

tryggingamálaraðherra þann 12. apríl árið 2000. Hlutverk hópsins var að móta stefnu til næstu 

fimmtán ára í málaflokknum og byggja vinnu sína á fyrirliggjandi gögnum. Í skýrslu sem kom 

út eftir að vinnu stýrihópsins lauk kom fram að bæta þyrfti þjónustu við aldraða í heimahúsum, 

samræma þyrfti þjónustuna og hraða nauðsynlegum breytingum. Samhliða þessu þyrfti að 

endurskoða lög sem snúa að málefninu til að þjónustan myndi festast í sessi. Þá kom fram að 

efla þyrfti stoðþjónustu eins og dagvistun og hvíldarinnlagnir. Einnig vildu skýrsluhöfundar að 

þróuð yrðu fleiri úrræði til að auka möguleika eldri borgara á að búa lengur í heimahúsum. Í 

því samhengi var talað um sjúkrahústengda heimaþjónustu. Plássum í 

skammtímadvöl/hvíldarinnlögn þyrfti að fjölga verulega og þróa þyrfti úrræði með tilliti til 

ólíkra þarfa. Jafnframt töluðu skýrsluhöfundar um að efla þyrfti sjálfboðaliðastarf í þágu 

aldraðra til að draga úr einangrun. Þá var einnig lagt til að fjölga hjúkrunarrýmum til að mæta 

aukinni þörf á höfuðborgarsvæðinu sem og þeirri fyrirsjáanlegu þörf á hjúkrunarrýmum sem 

mannfjöldaspár gera ráð fyrir (Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytið, 2003). Árið 2016 gaf 

Velferðarráðuneytið út skýrslu sem bar heitið Mótun stefnu í þjónustu við aldraða til næstu 

ára. Í skýrslunni var einn af megináherslupunktunum réttur aldraðra til sjálfstæðrar búsetu og 

sjálfræðis, hvort sem er á eigin heimili eða á stofnun. Þar kom einnig fram að einstaklingar 

ættu að fá tækifæri til að aðlaga sig að nýjum aðstæðum og nýta úrræði/lausnir sem gera þeim 

kleift að auka sjálfsbjargargetu. Þá kom fram að tryggja þyrfti samfellu í þjónustu við aldraða 

og að gráum svæðum í verkaskiptingu í velferðarþjónustu þyrftu að fækka. Þá taldi nefndin að 

leggja þyrfti sérstaka áherslu á að fólk fengi einstaklingsmiðaða þjónustu sem og  viðeigandi 

stuðning til að geta búið sem lengst heima með viðunandi öryggi. Einnig að leggja þyrfti áherslu 

á að framboð af skammtíma-, dagdvalar- og hvíldarrýmum væri nægjanlegt þar sem slík úrræði 

lengdu þann tíma sem fólk geti dvalið á eigin heimili. Þegar aldraður einstaklingur getur ekki 

lengur búið heima og hann hefur þörf fyrir dvalar- eða hjúkrunarheimili þarf að tryggja að 

einstaklingurinn sjálfur sem og aðstandendur komi að ákvarðanatökunni. Sérstaklega ef 

breytingarnar verða til þess að breyta þarf samvistum við sambúðaraðila. Hafa ber í huga að 

þessi skýrsla er ekki opinber stefna ráðuneytisins (Velferðarráðuneytið, 2016). 

2.7 Lög 

Þegar fjalla á um löggjöf um málefni aldraðra er helst að leita til laga nr. 125/1999 um málefni 

aldraðra, jafnframt verður að skoða lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, lög um húsnæðismál 
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sem og þau lög um heilbrigðismál þar sem málefni aldraðra koma við sögu í öllum þessum 

flokkum. Fyrrgreindir lagabálkar heyra undir tvö ráðuneyti; annars vegar 

félagsmálaráðuneytið, sem fer fyrir málaflokkum um málefni aldraða, félagsþjónustu 

sveitarfélaga og húsnæðismál og hins vegar heilbrigðisráðuneytið sem hefur umsjón með 

heilbrigðisþjónustu ásamt hjúkrunar- og dvalarheimilum.  Fyrstu heildstæðu lögin um 

málefni aldraðra voru sett árið 1982. Fyrir þann tíma voru ekki til lög sem tóku á málefnum 

aldraðra sérstaklega, þó að vissulega hafi aldraðir verið nefndir í öðrum lögum eins og í lögum 

um framkvæmdasjóð aldraða nr. 49/1981, lögum um heimilishjálp í viðlögum nr. 10/ 1952 og 

lögum um erfðafjársjóð nr. 12/1952 (Þingskjal nr. 28/1982-1983 Frumvarp til laga um málefni 

aldraðra). 

Í lögum um málefni aldraða segir að markmið laganna sé að aldraðir hafi val um þá 

heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeir þurfa og að þjónustan skuli veitt með tilliti til þarfa og 

ástands hins aldraða. Þar kemur jafnframt fram það markmið að einstaklingar geti búið heima 

hjá sér eins lengi og hægt sé, en að nauðsynleg stofnanaþjónusta sé til staðar þegar hinn 

aldraði þurfi á henni að halda (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Samkvæmt VII kafla 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er markmið þjónustunnar að þjálfa og aðstoða 

einstaklinga sem, vegna aðstæðna sinna, þurfa á stuðningi að halda við athafnir daglegs lífs 

og/eða til að rjúfa félagslega einangrun. Í lögunum kemur einnig fram að þjónustan skuli miða 

að því að efla einstaklinga til sjálfsbjargar og stuðla að því að þeir geti búið sem lengst í 

heimahúsi (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Í 16. gr. laga um 

heilbrigðisþjónustu er fjallað um hjúkrunar- og dvalarrými. Þar kemur fram að í 

hjúkrunarrýmum umdæmissjúkrahúsa, dvalar- og hjúkrunarheimila skuli veitt 

hjúkrunarþjónusta fyrir þá sem þurfa á slíkri þjónustu að halda. Viðkomandi þarf þó að vera 

sjúkratryggður og metinn í þörf fyrir þjónustu í hjúkrunarrými. Samkvæmt a-lið 16. gr. segir 

um dvalarrými að þar skuli vera aðstaða fyrir endurhæfingu, hjúkrun og læknishjálp. Í b-lið 16. 

gr. laganna segir að í dagdvöl skuli veita hjúkrunarþjónustu og að þar skuli einnig vera aðstaða 

fyrir læknisþjónustu og þjálfun (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Í lögum um 

húsnæðismál nr 44/1998 kemur fram að eitt af helstu verkefnum sveitarfélaga sé að aðstoða 

aldraða og fatlað fólk sem og samtök þeirra við að afla húsnæðis (Lög um húsnæðismál nr. 

44/1998). 
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3 Búseta á hjúkrunarheimilum, dvalarheimilum og í studdri búsetu 

3.1 Færni- og heilsumat 

Færni- og heilsumat er einstaklingsbundið mat á því hverjar þarfir viðkomandi eru fyrir 

langtíma búsetu á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Með færni- og heilsumati eru félagslegar 

aðstæður metnar ásamt andlegu ástandi og heilsufari, þá er jafnframt metið hversu mikla 

færni einstaklingurinn hefur í athöfnum til daglegs lífs. Niðurstaðan úr þessu mati gefur síðan 

til kynna hvort viðkomandi hefur þörf fyrir varanlega búsetu á dvalar- eða hjúkrunarheimili 

(Embætti landlæknis, 2017). 

Þegar lög um málefni aldraðra voru upphaflega sett, kom í fyrsta skiptið fram ákvæði um 

mat á þjónustuþörf. Þá var starfræktur þjónustuhópur aldraðra en í honum sátu þrír til fimm 

aðilar sem störfuðu við heilsugæslustöð. Áskilið var að einn læknir, hið minnsta, þurfti að vera 

í hópnum. Þeirra hlutverk var að meta þörf aldraðra fyrir vistun á hjúkrunar- og dvalarheimili 

í sínu umdæmi. Í sömu lögum var einnig ákvæði um ákvörðum um vistun á hjúkrunar- og 

dvalarheimilum. Stjórn dvalarheimila tók þá ákvörðun að undangengnu mati forstöðumanns 

sem og þjónustuhóps aldraðra. Ekki voru settar nákvæmari vinnureglur samhliða þessum 

lögum.  Þessi hópur tók því aldrei til starfa og varð því lítið úr formlegu vistunarmati. Fyrsta 

vistunarmatið var framkvæmt árið 1991 (Pálmi V. Jónsson og Sigurbjörn Björnsson, 1991). Í 

lok árs 2007 var samþykkt reglugerð um vistunarmat og var hún sett á laggirnar til að 

vistunarmatsnefndir gætu lagt greinagott mat á þarfir einstaklinga. Aldur einstaklinganna 

hafði ekki áhrif á mat á þörf á varanlegri vistun í hjúkrunarrými (Reglugerð um vistunarmat nr. 

1262/2007). Þessi tilskipun var síðan leyst af hólmi þann 1. júní 2012. Þá tóku við nýjar reglur 

um færni- og heilsumat þar sem kynnt var breytt fyrirkomulag um hvernig meta ætti þörf 

aldraða fyrir búsetu í dvalar- eða hjúkrunarrými sem og tímabundna hvíldarinnlögn (Reglugerð 

um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012). Tilgangurinn með 

þessum breytingum var að auðveldara yrði fyrir einstaklinga að sækja um búsetu á dvalar- eða 

hjúkrunarheimili og að einfalda stjórnsýsluna. Við þessar breytingar fækkaði nefndunum um 

helming. Þær fóru úr fjórtán niður í sjö. Þessi breyting gerði það einnig að verkum að sækja 

þurfti um til færni og heilsumatsnefndar ef einstaklingur taldi sig þurfa á hvíldarinnlögn að 

halda (Embætti landlæknis, 2017). Færni- og heilsufarsnefnd skal starfa í hverju 

heilbrigðisumdæmi. Heilbrigðisráðherra skipar í nefndina til fjögurra ára í senn og hefur hver 

nefnd þrjá starfsmenn sem leggja mat á þörf viðkomandi fyrir dvöl í dvalar- eða hjúkrunarrými. 
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Í fjölmennum heilbrigðisumdæmum eins og heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins er 

heilbrigðisráherra heimilt að skipa allt að sex manns í færni- og heilsumatsnefnd. Í hverri nefnd 

skal vera læknir með sérmenntun í heimilis- eða öldrunarlækningum eða langvinnum 

sjúkdómum, hjúkrunarfræðingur með þekkingu á hjúkrun langveikra eða öldrunarþjónustu, 

þá skal einnig vera félagsráðgjafi eða öldrunarfræðingur með þekkingu á félagsþjónustu eða 

sálfræðingur. Á þeim stöðum þar sem sex manna nefnd starfar skal mannauðurinn uppfylla 

sömu skilyrði. Þá skal nefndin hafa það að leiðarljósi að einstaklingar eigi að hafa kost á að búa 

á eigin heimili eins lengi og kostur er með viðeigandi þjónustu. Þá skal fundarhöldum hagað 

þannig að ekki líði meira en fjórar vikur frá því að umsókn berst þar til niðurstaða nefndarinnar 

liggur fyrir (Reglugerð um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma nr. 466/2012).  

Í skýrslu sem KPMG gerði fyrir landlæknisembættið árið 2018 um mat á InterRai- 

mælitækjum og færni- og heilsumati, sem eru mælikvarðar á heilsu og aðbúnað einstaklings, 

kom fram að færni- og heilsumat er nauðsynlegt til að tryggja hlutleysi þegar þörf einstaklings 

á búsetuúrræði er metin. Engu að síður taldi KPMG að viss óskilvirkni í úthlutun og gagnaöflun 

hlytist af þessu fyrirkomulagi. Þá töldu skýrsluhöfundar að ójafnt aðgengi væri að 

heimahjúkrun, heimaþjónustu og þjónustuíbúðum á milli heilbrigðisumdæma og að aðgengi 

hefði áhrif á hvernig matið væri framkvæmt, þar sem ljóst er að færri komast að en vilja í 

þessum úrræðum. Þá var einnig bent á að aldraðir þyrftu oft að bíða of lengi eftir úrræðum og 

að hætta sé á að þeir lendi á milli kerfa þegar þörfum þeirra er ekki nægjanlega sinnt. Þessi 

galli á kerfinu yrði svo til þess að fólk endar stundumí dýrara úrræði en þörf krefur. Með öðrum 

orðum verði vanræksla á ódýrari úrræðum til þess að það myndist óþarflega mikil eftirspurn 

eftir dýrum þjónustuúrræðum með tilheyrandi þjónusturofi, flöskuhálsum og sóun á 

fjármunum. Slíkt kerfi þjónaði hvorki tilgangi fyrir einstaklinginn né samfélagið. Þá kom það 

jafnframt í ljós að það getur verið ansi snúið fyrir aldraða að fóta sig í því kerfi sem nú er við 

líði, því ferlið er hvorki einfalt né skilvirkt fyrir notandann. Til dæmis mætti auðvelda 

umsóknarferlið með því að hafa einungis eina komugátt þar sem hægt væri að sækja um alla 

þá aðstoð sem viðkomandi þarf á að halda. Eins og ferlið er í dag þarf viðkomandi að sækja um 

á mismunandi stöðum og fara umsóknirnar fyrir mismunandi nefndir. Þá var það einnig 

gagnrýnt að ekki væri til eitt miðlægt fyrirkomulag sem sæji um að velja heppilegustu úrræðin 

fyrir hvern og einn. Skýrsluhöfundar lögðu til að afgreiðsla færni- og heilsufarsnefndar yrði 

auðvelduð með því að einungis álitamál rötuðu á borð fagaðila og/eða nefnda. Þá var einnig 

bent á að bæta þurfi ferlið sem fólk fer í gegnum til að meta þörf á hjúkrunarheimili. Þá þarf 
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einnig að huga betur að þeim hópi einstaklinga sem kerfið nær ekki til og fyrir vikið festist á 

milli úrræða.  Einnig var talað um að ferlið í kringum færni- og heilsumat væri orðið gamalt og 

þarfnaðist endurskoðunar, það færi of mikill tími í gagnasöfnun, sem ylli því að upplýsingar 

væru stundum orðnar úreltar þegar nefndin færi yfir málin (KPMG, 2018). 

3.2 Heilbrigðisumdæmi 

Árið 2007 leit fyrsta reglugerðin um heilbrigðisumdæmi á Íslandi dagsins ljós og var hún sett 

með vísan í  5. og 6. grein laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu.  Íslandi var skipt upp í sjö 

heilbrigðisumdæmi, það var gert til að efla og bæta þjónustu. Með því var jafnframt tryggt að 

allir landsmenn hefðu jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Hverju umdæmi er skylt að 

starfrækja heilbrigðisstofnun/stofnanir sem geta veitt almenna heilbrigðisþjónustu. Er þar átt 

við heilsugæslu, almenna sjúkrahúsþjónustu, hjúkrun og þjónustu í hjúkrunarrýmum 

stofnanna og á hjúkrunarheimilum (Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr.785/2007). Árið 

2014 var þessi reglugerð endurskoðuð en engar teljandi breytingar voru gerðar. Orðalagi var 

breytt á stöku stað ásamt því að bæjarnöfnum var í sumum tilvikum breytt, enda voru bæir og 

hreppir búnir að sameinast í millitíðinni. Einnig var nöfnum á heilsugæslustöðvum breytt í 

heilbrigðisstofnun, þá voru sjúkrahús sem höfðu lagt niður starfsemi sína fjarlægð úr 

reglugerðinni (Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 1084/2014). 

3.3 Tegundir búsetuforma fyrir eldri borgara 

Til að veita sem besta heildarsýn á búsetumál aldraðra verður nú fjallað um nokkur mikilvæg 

hugtök sem Hagstofan skilgreinir og notuð eru í lögum um málefni aldraðra. Stofnanaheimili 

eru langtíma húsnæði og þjónusta sem lögaðilar hafa að markmiði að veita hópi fólks. 

Stofnanaheimilum á Íslandi er hægt að skipta niður í átta megin flokka en hér verður einungis 

fjallað um tvo þeirra, annars vegar heilbrigðis – og öldrunarstofnanir og hins vegar studda 

búsetu, sjá skilgreiningu hér á eftir. Á undanförnum árum hefur sú þróun átt sér stað að 

stofnanaheimili eru skipulögð sem litlar íbúðir. Í kjölfarið hefur sameiginlegum rýmum fækkað. 

Þessi breyting hefur í för með sér að skilin á milli einkaheimila og stofnanaheimila eru óskýrari 

en áður og fyrir vikið er flokkun slíkra heimila flóknari (Hagstofa Íslands Íslands, 2015). Í 14. gr. 

laga um málefni aldraða, er fjallað um stofnanir fyrir aldraða og eru þær skilgreindar svo; 

sambýli, dvalarheimili og íbúðir, sérhannaðar að þörfum aldraðra sem ekki eru færir um að 

annast eigið heimili þrátt fyrir heimaþjónustu. Á þessum stofnunum á að vera varsla allan 

sólarhringinn og völ á fjölbreyttri þjónustu. Þar má nefna þjónustu sem snýr að þrifum, þvotti 
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og fæði og einnig félags- og tómstundastarf. Þar skal jafnframt vera hjúkrunar- og 

læknisþjónusta ásamt endurhæfingu og aðstaða fyrir þessa þjónustuþætti. Þessa þjónustu skal 

byggja á einstaklingsbundnu mati á þörfum hvers einstaklings og skal hún miðast við hjálp til 

sjálfshjálpar (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Hjúkrunarrými á öldrunarstofnunum eða 

hjúkrunarheimili eru ætluð öldruðum sem eru of veikburða til að dveljast á dvalarheimilum, 

sambýlum eða í sérhönnuðum íbúðum. Þar skal vera sérstök aðstaða fyrir einstaklinga með 

heilabilunareinkenni. Þjónustan á að vera byggð á einstaklingsbundnu mati á félagslegum og 

heilsufarslegum þörfum einstaklingsins og þar skal einnig vera möguleiki á að einstaklingar 

geti komið í hvíldarinnlagnir sé þess þörf. Við hönnun á hjúkrunarheimilum og 

hjúkrunarrýmum skal passa upp á að á stofnuninni sé heimilisbragur og að sem flestir hafi sér 

herbergi. Þá kemur einnig fram í 4. mgr. 13. gr. laga um málefni aldraðra að þjónustuíbúðir 

fyrir aldraða geta verið leigu-, sjálfseignar- og búseturéttaríbúðir. Þá skal þjónustuíbúð vera 

búin öryggiskerfi (lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

Samkvæmt reglugerð um gildistöku og innleiðingu tiltekinna gerða Evrópusambandsins á 

sviði hagskýrslugerðar nr. 763/2008 er Ísland skuldbundið til að taka bæði manntal sem og 

húsnæðistal á lágmark tíu ára fresti. Þessi reglugerð var felld inn í EES- samninginn með 

samþykkt EES- nefndarinnar nr. 54/2009 sem samþykkt var 24. apríl árið 2009 (Reglugerð um 

gildistöku og innleiðingu tiltekinna gerða Evrópusambandsins á sviði hagskýrslugerðar nr. 

777/2016). Hagstofa Íslands gerði manntal og húsnæðistal árið 2011 og gaf í kjölfarið út skýrslu 

árið 2015. Við gerð hennar kom í ljós að ekki var til heildstætt flokkunarkerfi fyrir 

stofnanaheimili. Íbúum á stofnunum þarf að gera sérstök skil í manntalinu og veita þarf 

heildstætt yfirlit yfir stofnanaheimili á Íslandi. Flokkunarkerfið sem Hagstofa Íslands setti 

saman fylgir í meginatriðum þeim hugtökum sem evrópska manntalið fer eftir en þar eru 

efnisþættir skilgreindir og sundurliðaðir. Við gerð íslenska kerfisins voru hugtökin staðfærð yfir 

á íslensku (Hagstofa Íslands Íslands, 2015). Flokkun Hagstofu Íslands er því leyti frábrugðin 

lögum um málefni aldraðra að íbúðir sem veita töluverða þjónustu yfir sólarhringinn eru 

flokkuð sem studd búseta og falla undir skilgreiningar um stofnanaheimili. Sem dæmi um þetta 

má nefna þjónustuíbúðir Reykjavíkurborgar. Lög um málefni aldraðra gera þessu búsetuformi 

hins vegar ekki skil. 

Á heilbrigðis – og öldrunarstofnunum er boðið upp á viðamikla þjónustu fyrir einstaklinga.  

Hægt er að skipta þessum stofnunum niður í tvo undirflokka. Annars vegar eru til 
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heilbrigðisstofnanir, en í þeim flokki eru allar stofnanir aðrar en þær sem sérstaklega eru 

ætlaðar öldruðum. Hins vegar eru til öldrunarstofnanir en þær miða alla aðstoð og þjónustu 

að þeim einstaklingum sem þar búa. Í skilgreiningu Hagstofunnar segir meðal annars að 

öldrunarstofnanir eru allar þær stofnanir sem ætlaðar eru eldri borgurum sem þurfa 

endurhæfingu og/eða aðstoð við athafnir daglegs lífs. Öldrunarstofnanir eru því blönduð 

heimili, hjúkrunarheimili og hjúkrunarsambýli. Þar fer fram víðfeðm þjónusta sem snýr meðal 

annars að heimilishaldi, hjúkrunar – og læknisþjónustu og endurhæfingu. Skilyrði fyrir því að 

einstaklingur fái aðgang að slíkri stofnun er að fyrir liggi gilt vistunarmat. Á hjúkrunarheimilum 

eru herbergin oftast einstaklingsherbergi en einnig eru herbergi sem ætluð eru fyrir tvo eða 

fleiri en þau eru mun sjaldgæfari. Þar er einnig boðið upp á fullt fæði og endurhæfingu ásamt 

hjúkrunar- og læknisþjónustu. Yfirleitt eru sameiginlegar setustofur á hjúkrunarheimilum. Á 

blönduðum heimilum, þar sem bæði eru hjúkrunar- og dvalarrými, er þjónustan oftast 

víðtækari og meira í ætt við studda búsetu þó hún sé ekki flokkuð sem slík. Undir þennan flokk 

falla einnig hjúkrunarsambýli fyrir aldraða heilabilaða einstaklinga en þau eru yfirleitt smærri 

í sniðum en rekin líkt og hjúkrunarheimili. Með hugtakinu studd búseta er átt við stofnanir 

sem bjóða upp á húsnæði,  mötuneyti eða fæði ásamt einhverri frekari þjónustu. Þá er gjarnan 

sameiginleg aðstaða eins og matsalur, setustofur og í sumum tilfellum snyrtiaðstaða (Hagstofa 

Íslands, 2015).  

Studdri búsetu er hægt að skipta niður í fjóra undirflokka en hér verður einungis fjallað 

um tvo þeirra; dvalarheimili og studda búsetu fyrir aldraða. Dvalarheimili er stofnun þar sem 

dvalið er í herbergjum eða litlum íbúðum. Þar er boðið upp á fæði, en aðstoð við daglegar 

athafnir og hjúkrun er lítil. Heimili þar sem eingöngu eru dvalarrými eru orðin fá og má leiða 

að því líkur, þar sem þjónusta við aldraða í studdri búsetu eykst stöðugt, að þessi flokkur muni 

þurrkast út í framtíðinni. Studd búseta fyrir aldraða er sambýlishúsnæði. Þar skal að minnsta 

kosti vera boðið upp á hálft fæði og skal heilbrigðisstarfsmaður vera á vakt allan sólarhringinn 

eða öryggiskerfi sem jafngildir starfsmanni. Gengið er út frá því að sú þjónusta sem veitt er sé 

í húsnæðinu sjálfu eða að innangengt sé á milli. Þessar íbúðir eru kallaðar öryggis – og 

þjónustuíbúðir. Þá er einnig sameiginleg aðstaða í húsinu og má þar nefna mötuneyti eða 

setustofu, að auki hafa þjónustuaðilar oft aðstöðu í sama húsnæði og er þá átt við snyrtingar 

eða hjúkrun. (Hagstofa Íslands, 2015). 
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3.4 Fjöldi rýma eftir heilbrigðisumdæmum 

Þegar bornar eru saman tölur frá Stjórnarráði Íslands um fjölda hjúkrunarrýma í hverju 

heilbrigðisumdæmi fyrir sig á árunum 2011 og 2018 kemur í ljós að í öllum 

heilbrigðisumdæmum, að Suðurnesjunum undanskildum, jókst fjöldi hjúkrunarrýma. Á 

Vesturlandi fór fjöldinn úr 189 í 213 rými, á Vestfjörðum fór hann úr 49 í 57, á Norðurlandi fór 

hann úr 360 í 385, á Austurlandi fór fjöldinn úr 90 í 109, á Suðurlandi fjölgaði rýmum um eitt 

og fór úr 248 í 249. Hjúkrunarrýmum fækkaði á Suðurnesjunum. Þar fóru rýmin úr 114 niður í 

110. Á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði rýmum mest eða úr 1.366 í 1.459 hjúkrunarrými á þessum 

árum eins og sjá má á mynd 1 (Stjórnarráðið Íslands, e.d-a., Stjórnarráð Íslands, 2019). 

 

Mynd 1 Fjöldi hjúkrunarrýma árin 2011 og 2018 

Þegar við skoðum fjölda dvalarrýma á þessu sama tímabili er þróunin þveröfug miðað við 

hjúkrunarrými. Í öllum heilbrigðisumdæmum fækkaði dvalarrýmum, ef þau höfðu á annað 

borð verið fyrir hendi. Á Vesturlandi fækkaði rýmunum úr 71 niður í 38, á Norðurlandi fóru 

þau úr 98 í 59, á Austurlandi fækkaði rýmum um 25 en þar fór fjöldinn úr 27 niður í 2, á 

Suðurlandi fóru þau úr 129 í 82 og á höfuðborgarsvæðinu fækkaði þeim hvað mest eða úr 186 

rýmum niður í 33. Á Suðurnesjunum og Vestfjörðum voru engin dvalarrými eins og sjá má á 

mynd 2 (Stjórnarráðið Íslands, e.d-a., Stjórnarráð Íslands, 2019). 
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Mynd 2 Fjöldi dvalarrýma árin 2011 og 2018 

Ef við leggjum saman fjölda hjúkrunarrýma og dvalarrýma fáum við út að árið 2011 voru 

2.927 rými á landinu öllu samanborið við 2.933 árið 2018. Þetta er fjölgun um 6 dvalar- og 

hjúkrunarrými á landinu öllu. (Stjórnarráðið Íslands, e.d-a., Stjórnarráð Íslands, 2019). 

Ekki eru til aðgengileg opinber gögn um fjölda þjónustu- og öryggisíbúða fyrir aldraðra. 

Árið 2007 gerði Steinunn Kristín Jónsdóttir rannsókn í tengslum við meistararitgerð sína. Heiti 

ritgerðarinnar er: Sérhannað húsnæði aldraðra: löggjöf og stefnumótun. Steinunn sendi út 

spurningalista til allra sveitarfélaga landsins til að kanna hvernig staðan væri á hverjum stað 

fyrir sig, sem var síðan yfirfarinn árið 2008. Í meistararitgerðinni setti hún fram niðurstöður 

könnunar sinnar. Þar kemur fram að  á landinu öllu voru 1.126 þjónustu- og öryggisíbúðir. Þess 

ber að geta að þetta eru ekki ný gögn og vel gæti verið að staðan væri önnur í dag. Bæði gæti 

verið að einhver heimili hafi lagst af og að ný heimili hafi verið opnuð. Ber því að taka þessum 

tölum með fyrirvara. Ef við skiptum þessum tölum upp í heilbrigðisumdæmin kemur í ljós að á 

höfuðborgarsvæðinu voru 797 íbúðir, Vesturland var með 88 íbúðir, Vestfirðir voru með 77 

íbúðir, á Norðurlandi voru 54 íbúðir, Austurland var með 24 íbúðir, Suðurland var með 74 

íbúðir og 12 íbúðir voru á Suðurnesjunum eins og sést á mynd 3 (Steinunn Kristín Jónsdóttir, 

2009). 
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Mynd 3 Fjöldi þjónustu- og öryggisíbúða árið 2008 

Þegar bornar eru saman tölur frá Hagstofunni um mannfjölda 65 ára og eldri, frá árunum 

2011 og 2019, kemur í ljós að fólki í þessum hópi fjölgaði úr 39.173 í 50.494 á þessum tíma. Er 

þetta fjölgun um 11.321 einstaklinga á einungis átta árum. Ef við skoðum hvert 

heilbrigðisumdæmi fyrir sig sjáum við að á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði í hópi einstaklina, 65 

ára og eldri, úr 24.140 í 31.336 á þessu tímabili. Á Vesturlandi fjölgaði úr 2.316 í 2.980, á 

Vestfjörðum úr 820 í 937, á Norðurlandi úr  5.030 í 6.042, á Austurlandi úr 1.384 í 1.700, á 

Suðurlandi úr 3.465 í 4.693 og á Suðurnesjum fór fjöldi einstaklinga í þessum hópi úr 2.018 í 

2.806 eins og sjá má á mynd 4 (Hagstofa Íslands  e.d.). 

 

Mynd 4 Mannfjöldi 65 ára og eldri 2011 og 2018 



25 

Þegar ofangreindar upplýsingar um hjúkrunar- og dvalarheimili eru bornar saman við 

fjölda einstaklinga sem eru 65 ára og eldri í hverju heilbrigðisumdæmi fyrir sig á árunum 2011 

og 2018 kemur í ljós að í öllum heilbrigðisumdæmum, að Vestfjörðum frátöldum, fækkaði 

hlutfallslega þeim hjúkrunar- og dvalarrýmum sem í boði voru. Á Vesturlandi fór hlutfall 

hjúkrunar og dvalarrýma úr 11,23 rýmum á hverja 100 einstaklinga niður í 9,33 rými. Á 

Norðurlandi fór hlutfallið úr 9,11 á hverja 100 einstaklinga niður í 7,35 rými, og á Austurlandi 

fór hlutfallið úr 8,45 rýmum niður í 6,59 rými. Á Suðurlandi minnkaði hlutfallið mest eða úr 

10,88 rýmum niður í 7,88. Á Suðurnesjunum var hlutfallið 5,64 og fór niður í 4,1 rými og á 

höfuðborgarsvæðinu var hlutfallið 6,43 rými og fór niður í 4,96. Vestfirðir skáru sig úr. Þar jókst 

hlutfallið lítillega, fór úr 5,98 rýmum í 6,08 rými, var það jafnframt eina aukningin á landinu 

öllu eins og sjá má á mynd 5. Á Vestur og Suðurlandi eru því hlutfallslega flest pláss á hjúkrunar- 

og dvalarehimilum. En fæst eru þau á Suðurnesjum og Höfuðborgarsvæðinu. 

 

Mynd 5 Fjöldi hjúkrunar- og dvalarrýma á hverja 100 einstaklinga 65 ára og eldri árin 2011 og 2018 

Ef við skoðum landið í heild sinni og berum saman sömu ár þá var hlutfall hjúkrunar- og 

dvalarrýma 7,47 fyrir hverja 100 einstaklinga árið 2011 á móti 5,81 rýmum árið 2018. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við þá stefnu sem stjórnvöld hafa sett sér um að einstaklingar eigi 

að búa heima eins lengi og unnt er (Hagstofa Íslands, e.d.; Stjórnarráðið, 2019). 

Ef við skoðum hlutfallið í þjónustu- og öryggisíbúðum (studdri búseti), sjáum við á mynd 6 

að hlutfallslega eru langflestu íbúðirnar á Vestfjörðum með 9,06 íbúðir á hverja 100 íbúa 65 

ára og eldri. Í öðru sæti kemur síðan Vesturland með 3,8 íbúðir á hverja 100 íbúa 65 ára og 

eldri. Þegar við skoðum hvar hlutfallslega eru fæstu þjónustu- og öryggisíbúðirnar, sjáum við 
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að miðað við hverja 100 íbúa 65 ára og eldri eru fæstu íbúðirnar á Suðurnesjunum en þar voru 

einungis 0,59 íbúðir og í öðru sæti var Norðurland með 1,07 íbúð á hverja 100 íbúa 65 ára og 

eldri. Ætla má að ef einstaklingur hefur áhuga á að flytja í þjónustu- og öryggisíbúð ætti 

viðkomandi að flytja á Vestfirðina því þar eru mestu líkur á að fá íbúð. En hafa ber í huga að 

þessar tölur um fjölda íbúða eru ekki nógu áreiðanlegar þar sem þær eru síðan árið 2008 og 

miðast mannfjöldi 65 ára og eldri í þessari töflu við stöðuna eins og hún var árið 2011 (Steinunn 

Kristín Jónsdóttir, 2009; Hagstofa Íslands, e.d.). Fjöldi hjúkrunar og dvalarrýma og studdrar 

búsetu eftir sveitarfélögum sýna þó ekki endilega heildarmyndina. Eftir því sem sem meira 

framboð er á félagslegri heimaþjónustu og heimahjúkrun, þá seinkar þörfinni fyrir  að flytja á 

hjúkrunarheimili. 

 

Mynd 6 Fjöldi þjónustu- og öryggisíbúða á hverja 100 einstaklinga 65 ára og eldri í hverju 
heilbrigðisumdæmi 

Í þeirri stefnumótun sem stjórnvöld hafa gefið út hefur einnig verið talað um að efla eigi 

heimaþjónustu sem og að auka dagdvalarrými fyrir aldraða einstaklinga. Þó að dagdvöl sé ekki 

búsetuúrræði þá er vert að nefna að árið 2018 voru á landinu öllu 775 dagdvalarrými. Ef við 

skoðum hvernig þeim er skipt milli heilbrigðisumdæma, eins og gert er í mynd 7, sjáum við að 

á höfuðborgarsvæðinu eru 488 dagdvalarrými, á Vesturlandi 39, á Vestfjörðum 18, á 

Norðurlandi 103, Austurland var með 21 rými, Suðurland var með 68 dagdvalarrými og 

Suðurnes voru með 38 rými (Stjórnarráð Íslands, 2019). 
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Mynd 7 Fjöldi dagdvalarrýma í hverju heilbrigðisumdæmi 

Dagdvalarrými hafa þau áhrif að þeir einstaklingar sem sækja dagdvöl geta að öllu jöfnu 

búið lengur heima, því þjónustan sem þar er veitt er stuðningsúrræði fyrir aldraða einstaklinga 

sem búa enn í heimahúsum. Þar er veitt almenn hjúkrunar- og læknisþjónusta og boðið upp á 

tómstundir og heitan mat (Stjórnarráð Íslands, e,d -b).  

Ef við skoðum hver staðan er í hverju heilbrigðisumdæmi miðað við mannfjölda sjáum við 

að staðan er einna best á Vestfjörðum en þar eru 1,92 dagdvalarrými á hverja 100 íbúa. Í öðru 

sæti er Norðurland með 1,70 dagdvalarrými, í þriðja sæti er höfuðborgarsvæðið með 1,55 

rými, í fjóra sæti er Suðurland með 1,45 rými, í fimmta sæti eru Suðurnes, í næst neðsta sæti 

er Vesturland en Austurland er með fæstu dagdvalarrýmin á hverja 100 einstaklinga eða 1,24. 

Þess má jafnframt geta að ef við miðum við meðaltalið á landinu öllu voru 1,53 dagdvalarrými 

á hverja 100 íbúa sem eru 65 ára og eldri. Samtals eru 775 dagdvalarrými á landinu. 

Mismunandi er hvað hver notandi nýtir marga daga vikunnar í dagdvöl. Þess vegna eru mun 

fleiri einstaklingar sem geta nýtt rýmin en fjöldi rýma segir til um (Hagstofa Íslands, e.d.; 

Stjórnarráð Íslands, 2019).  

Ef horft er til allra Norðurlandanna sést, í mynd 8, að hlutfall fólks sem er í búsetuúrræðum 

fyrir 65 ára og eldri, er langhæst í Færeyjum eða 9,5%. Ísland er í öðru sæti með 8,0% og 

Noregur í því þriðja með 7,3%. Þar á eftir koma Finnland með 5,1%, Svíþjóð með 4,7% og  

Danmörk virðist samkvæmt þessum tölum standa sig best en þar eru einungis 3,9% þeirra sem 

eru 65 ára og eldri í búsetuúrræði (Nososco, 2017). Hlutfallslega eru fleiri hjúkrunarrými hér á 

landi heldur  en á mörgum hinna Norðurlandanna, aftur á móti er oft á tíðum öflugri 
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heimaþjónusta og heimahjúkrun á hinum Norðurlöndunum, sem gerir einstaklingum í 

mörgum tilfellum kleift að vera lengur heima heldur en hér á landi (Landlæknir.is, 2017). 

 

Mynd 8 Hlutfall einstaklinga sem eru í búsetuúrræðum á Norðurlöndunum 

Þó að uppgangur hafi verið undanfarin misseri í byggingu hjúkrunarheimila er aðeins 

hálfur sigur unninn með því að byggja ný hús. Illa hefur gengið að manna þær stöður sem í 

boði eru eins og Svanlaug Guðnadóttir lýsti í samtali við Morgunblaðið þann 24. apríl 

síðastliðinn. Í sama viðtali lýsti Guðbjörg Pálsdóttir, formaður félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, því yfir að þörf væri á yfir 300 hjúkrunarfræðingum til starfa um allt land 

(Mbl.is,  2019). 

3.5 Biðtími 

Þegar skoðað er hversu langur biðtíminn er eftir hjúkrunarrýmum sést að hann er nokkuð 

breytilegur, bæði á milli heilbrigðisumdæma og milli ára, ef skoðuð eru árin 2014 og 2017 eins 

og sjá má á myndum 9 og 10. Það geta vissulega verið margar ástæður fyrir því að biðlistar 

lengjast og biðtíminn eykst eftir hjúkrunarrýmum (Landlæknir.is, 2017). Þegar skoðuð er 

mannfjöldaspá sem Hagstofa Íslands gaf út árið 2016 sést að gert er ráð fyrir að hlutfall þeirra 

sem verða 65 ára og eldri fari yfir 20% af mannfjölda landsins árið 2035. Hagstofan gerir ráð 

fyrir að árið 2061 verði hlutfall þeirra sem eru 65 ára og eldri orðið 25%. Þá gerir Hagstofa 

Ísland einnig ráð fyrir því að árið 2049 verði hlutfall þeirra sem eru í aldurshópnum undir 

tvítugu, í fyrsta skiptið fámennari en þeir sem eru 65 ára og eldri (Hagstofa Íslands, 2016). 

Aðbúnaður á hjúkrunarheimilum hefur verið bættur og fjölbýlum hefur verið breytt í 

einbýli eða tvíbýli . Við það hefur orðið fækkun á hjúkrunarrýmum (Landlæknir.is, 2017). Í grein 

sem Svandís Svavarsdóttir Heilbrigðisráðherra skrifaði í Morgunblaðið árið 2018 talar hún um 
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að skortur á hjúkrunarrýmum hafi þær afleiðingar að biðtími sem og biðlistar eftir slíkum 

rýmum lengist. Þessi aukna bið hefur þau áhrif að deildir á Landspítalanum þyngjast sem og 

önnur þjónusta innan heilbrigðiskerfisins. Því er nauðsynlegt að fjölga hjúkrunarrýmum á 

landinu öllu. Samkvæmt núgildandi framkvæmdaráætlun eru 790 ný hjúkrunarrými á áætlun. 

Þar af er gert ráð fyrir 550 nýjum rýmum og að aðbúnaður 240 rýma verði bættur. Staðsetning 

nýrra hjúkrunarrýma hefur ekki verið endanlega ákveðin en ljóst er að frekar er verið að horfa 

til heilbrigðisumdæma heldur en nákvæmra staðsetninga. Samkvæmt þeirri fjármálaáætlun 

sem er í gildi til ársins 2013 er gert ráð fyrir að meðal biðtími eftir hjúkrunarrýmum fari undir 

90 daga en árið 2017 var biðtíminn 106 dagar. Árið 2017 voru einungis 59% þeirra sem fengu 

pláss á hjúkrunarrými sem biðu skemur en 90 daga. Markmiðið er að hækka hlutfallið í 80% 

þegar tímabili þessarar fjármálaáætlunar líkur (Stjórnarráð Íslands, 2018-a).  

Í tölum frá árinu 2017 sést að 334 einstaklingar á landinu öllu voru á biðlista eftir 

hjúkrunarrými en það eru 0,8% af þeim sem eru 67 ára og eldri. Meðal biðtími eftir 

hjúkrunarrými var 106 dagar eins og sést á töflum 9 og 10.  Þegar hvert heilbrigðisumdæmi 

fyrir sig er skoðað kemur í ljós að á höfuðborgarsvæðinu voru að meðaltali 188 manns á 

biðlista eftir hjúkrunarrými og jafngildir það 0,7% allra einstaklinga sem eru 67 ára eða eldri. 

Meðal biðtími eftir hjúkrunarrými var 97 dagar.  Á Vesturlandi voru að meðaltali 12 á biðlista 

sem eru 0,6% af þeim einstaklingum sem eru 67 ára og eldri og var meðal biðtími í umdæminu 

59 dagar. Á Vestfjörðum voru að meðaltali 11 á biðlista. Það jafngildir 1,2% af heildarfjölda 

þeirra sem voru yfir 67 ára aldri og biðtíminn var 86 dagar. Á Norðurlandi var biðlistinn hvað 

lengstur miðað við íbúa en þar voru 73 á biðlista eftir hjúkrunarrými og eru það 1,4% þeirra 

sem eru yfir 67 ára aldri í því heilbrigðisumdæmi. Biðtíminn á Norðurlandi var 183 dagar að 

meðaltali. Austurland var að meðaltali með 15 einstaklinga á biðlista eftir hjúkrunarrýmum en 

það gera 0,9% af þeim sem eru 67 ára og eldri í umdæminu. Meðal biðtíminn var 74 dagar. Á 

Suðurlandi voru að meðaltali 22 á biðlista eftir hjúkrunarrými og er það 0,6% allra 67 ára og 

eldri í Suðulandsumdæmi. Meðal biðtími þeirra sem fengu úthlutað hjúkrunarrými var 81 

dagur. Þegar við horfum til Suðurnesja voru að meðaltali 13 á biðlista sem jafngildir 0,6% allra 

67 ára og eldri og meðal biðtíminn var 148 dagar (Stjórnarráð Íslands, 2018-b). 
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Mynd 9 Fjöldi daga á biðlista árið 2017 

 

Mynd 10 Fjöldi einstaklinga á biðlista árið 2017 

Í svari sem Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra gaf Ingu Sæland, við spurningu 

hennar um það hversu margir dvelja á Landspítalanum á meðan þeir bíða eftir plássi á 

hjúkrunar- eða dvalarheimili, kom í ljós að af þeim einstaklingum sem voru með gilt færni- og 

heilsumat, voru 45 sem biðu á deildum Landspítalans þann 4. mars árið 2019. Þá kom jafnframt 

í ljós að þann 25. febrúar árið 2019 voru 18% af legurýmum spítalans  í notkun fyrir einstaklinga 

sem lokið höfðu meðferð. 12% voru að bíða eftir hjúkrunarrýmum. Þeir sem biðu í sérstökum 

biðrýmum eftir hjúkrunarrými töldust ekki með í þessum tölum (Þingskjal nr.1222/2018-

2019). Á Vífilsstöðum er starfrækt öldrunardeild með pláss fyrir 42 einstaklinga, þeir sem þar 

dvelja hafa lokið viðeigandi meðferð á Landspítalanum og bíða eftir að fá úthlutað plássi á 
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hjúkrunarheimili. Allir þessir einstaklingar eiga það sameiginlegt að vera með gilt færni- og 

heilsumat (landspítali.is, e.d.). Bið eftir hjúkrunar- og dvalarrými veldur því að margir 

einstaklingar dvelja á bráðasjúkrahúsi þó meðferð þeirra sé lokið. Veldur þetta skerðingu á 

lífsgæðum og getur jafnframt orðið til þess að einstaklingurinn tapar niður meiri færni en hann 

hefði gert á hjúkrunar- eða dvalarheimili. Jafnframt er aukin hætta á að fá sýkingu af 

einhverjum toga við þessar aðstæður. Að síðustu má nefna að einstaklingar eru færðir á 

legudeildir, þar sem ekki er nægjanleg sérhæfð þekking til staðar til að sinna fólki sem þarf  

hjúkrunar- eða dvalarrými (Embætti landlæknis, 2018).   

3.6 Lengd búsetu milli ára  

Ef skoðaðar eru tölur yfir landið i heild um hversu lengi einstaklingar voru búsettir á 

hjúkrunarheimilum má sjá að árið 2010 var meðal dvalartími 1.022 dagar eða 2,8 ár. Ef við 

berum þær tölur saman við tölur frá árinu 2018 sjáum við að dvalartími styttist en hann var 

kominn niður í 965 daga sem jafngildir 2,6 árum. Styttri dvalartími getur bent til þess að 

einstaklingar séu orðnir veikari þegar þeir fá úthlutuðu plássi í búsetuúrræði (Embætti 

landlæknis, 2019). 
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4 Umræða og lokaorð 

Málaflokkurinn þjónusta við aldraða er stór og mun fara ört vaxandi á næstu árum og er einkar 

ofmikilvægur, ekki síst í ljósi þess að fjölga mun verulega í aldurshópnum á næstu árum. Ljóst 

er að sú þjónusta sem í boði er, skiptist á milli margra aðila. Fyrir vikið eru mörkin sem segja 

til um hver á að veita hvaða þjónustu stundum óljós. Þessi óskýrleiki getur bitnað á 

framkvæmd þjónustunnar. Mikil umræða hefur átt sér stað á undanförnum árum um þá 

þjónustu sem veitt er í málaflokknum og hefur fólk skiptar skoðanir á þjónustunni.  Því miður 

heyrast yfirleitt neikvæðu raddirnar stundum hæst. 

Biðtími eftir hjúkrunar- og dvalarheimilum hefur verið að lengjast. Skýringin er margþætt, 

í fyrsta lagi hefur eldra fólki fjölgað. Einnig hefur fjölbýlum verið fækkað á hjúkrunarheimilum. 

Að hverfa frá fjölbýlum eykur lífsánægju, sjálfræði og sjálfstæði íbúa. Í þriðja lagi hefur ekki 

náðst að auka nægilega við þjónustu í heimahúsum til að mæta þörfum sístækkandi hóps eldra 

fólks. Meðal dvalartími er einnig að styttast sem gefur til kynna að fólk er veikara þegar það 

fær úthlutað plássi á hjúkrunar- eða dvalarheimili heldur en það var fyrir nokkrum árum, 

ástæða þess  er væntanlega bæði markvissara ferli við mat á umsóknum og úthlutun plássa, í 

kjölfar nýrra reglugerða árin 2008 og 2012 og einnig aukin þjónsuta í heimahúsum. 

Stefnumótanir í málefnum aldraðra hér á landi eru að mörgu leyti í samræmi við lög um 

málefni aldraðra. Í báðum tilvikum er lögð áhersla á að einstaklingar geti búið heima eins lengi 

og unnt er og að minnka skuli vægi stofnanavistunar. Áhugavert var að sjá að ekki er til gild 

opinber stefnumótun frá ríkinu í málaflokknum. Sú stefnumótun sem ríkið gaf út árið 2003 gilti 

til ársins 2015. Ekki hefur verið gefin út ný stefnumótun, þó vissulega sé til vinnuskjal frá 2016 

með nýrri stefnumótun, sem var aldrei kláruð og gerð fullgild og opinbert. Þá var einnig 

áhugavert er að sjá að í grundvallaratriðum er stefnumótun svipuð í varðandi hjúkrunarheimili. 

Vel er hægt að gera þar betur og leggja meiri áherslu á að einstaklingur sem flyst á stofnun 

haldi sjálfræði sínu og sjálfstæði eins og við verður komið . Þá hefur einnig verið talað um að 

fjölga þurfi þjónustu- og öryggisíbúðum. Vissulega hefur ákveðin uppbygging verið í gangi í 

þeim málum, samanber yfirlit Hagstofunnar.   

Í upphafi var spurt: Er munur eftir landshlutum á aðgengi eldra fólks að stofnanaþjónustu? 

Í stuttu máli er svarið já það er munur. Það kom í ljós að flest hjúkrunar- og dvalarheimilispláss 

miðað við höfðatölu voru á Vesturlandi og Suðurlandi, en fæst á Suðurnesjum og 
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Höfuðborgarsvæðinu. Þegar horft er til þjónustu- og öryggisíbúða (studdrar búsetu) voru þær 

flestar á Vestfjörðum og Vesturlandi en fæstar á Suðurnesjum og á Norðurlandi. 

Hversu langur er biðtíminn eftir plássi á hjúkrunar- eða dvalarheimili? Biðtíminn eftir að 

fá úthlutuðu plássi á hjúkrunar- og dvalarheimili á Íslandi er ansi misjafn eftir því hvar á landinu 

viðkomandi býr. Biðtíminn var minnstur á Vesturlandi og Suðurlandi og mestur var hann á 

Suðurnesjum og á Norðurlandi og var höfuðborgarsvæðið í þriðja sæti. Hér virðist sem fjöldi 

hjúkrunar- og dvalarrýma og biðtími eftir plássi haldist nokkurn veginn í hendur. Þar sem 

úrræðin eru flest á hverja 100 íbúa er biðtíminn stystur, þar sem búsetuúrræðin voru einna 

fæst miðað við hverja 100 íbúa er biðtíminn lengstur. 

Hver eru meginatriði stefnumótunar í búsetumálum eldra fólks? Helstu áherslur í þeim 

stefnumótunum sem gerðar hafa verið eru að auka við heimaþjónustu og draga þannig úr 

stofnanabúsetu. Þá hefur jafnframt verið settur upp 90 daga viðmiðunarbiðtími.  Einstaklingur 

sem hefur gilt færni- og heilsumat á ekki að þurfa að bíða lengur eftir plássi á hjúkrunar- og 

dvalarheimili. Fjölga á  þjónustu- og öryggisíbúðum fyrir aldraðra. Einnig hefur verið lagt til að 

bæta við úrræðum til heilsueflingar fyrir aldraða. Lífsgæði og vellíðan eru í hávegum höfð og 

stefnt er að því að auka sjálfstæði og sjálfræði þeirra sem búa á hjúkrunar- og dvalarheimilum 

landsins. 

Í þeirri gagnaöflun sem átti sér stað við gerð þessarar ritgerðar var greinilegt að í kringum 

Ár aldraðra var mikið lagt í málaflokkinn til að bæta lífskjör og vellíðan eldri borgara sem og að 

auka heilsueflingu aldraðra á Íslandi. Síðan þá hefur því miður ekki nógu mikið verið gert í 

málaflokknum, þó vissulega hafi mörgu verið áorkað. Þá var einnig greinilegt að kerfið er ekki 

byggt með hagsmuni notanda að leiðarljósi heldur er það frekar byggt á þörfum stofnana. 

Áhugavert væri að endurtaka þá rannsókn sem gerð var við vinnu þessarar ritgerðar, að 

nokkrum árum liðnum, til að bera saman hvort biðlistar, biðtími og dvalartími einstaklinga 

verði sá sami og hann er nú, í hverju heilbrigðisumdæmi fyrir sig. Þá væri jafnframt hægt að 

skoða betur hvort sú stefna stjórnvalda að gera fólki kleift að búa heima eins lengi og kostur 

er, sé að skila raunverulegum árangri. Áhugavert væri að gera rannsókn á vellíðan og hamingju 

aldraðra einstaklinga og bera saman þá sem búa í eigin húsnæði, við þá sem búa í 

stofnanatengdu búsetuúrræði, til að kanna hvort þær aðgerðir sem stjórnvöld hafa hrundið af 

stað séu að skila tilætluðum árangri.  
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