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Útdráttur  

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Lífaldur fólks fer hækkandi og stefnir í að mun fleiri verði í eldri aldurshópum en þeim 

yngri. Til að stemma stigu við fjárhagslegum kostnaði mannfjöldaþróunar hefur áhersla 

verið lögð á úrlausnir í velferðartækni. Markmið ritgerðarinnar er að skoða viðhorf eldra 

fólks til velferðartækni og hvað hefur áhrif á aðlögun þess að tækninni. Í starfi sínu leitast 

félagsráðgjafar við að mæta fólki þar sem það er statt og því er nærtækt að kynnast 

upplifun og viðhorfi aldraðra til velferðartækni. Sjónum er beint að notandanum, sem í 

þessu tilfelli er eldra fólk, og viðhorfum þess og upplifunum af velferðartækni. Þar að auki 

verða helstu áhrifaþættir í aðlögun aldraðra að velferðartækni kannaðir. Leitast verður 

við að svara rannsóknarspurningunum: Hver eru viðhorf eldra fólks til velferðartækni? Og 

hvað hefur áhrif á aðlögun þess að tækninni? Helstu niðurstöður voru að aldraðir eru 

almennt jákvæðir í garð velferðartækni og eru tilbúnir til að tileinka sér hana. Munur er 

milli kynja hvers konar velferðartækni kynin tileinka sér helst. Þá hefur það áhrif ef 

ættingjar hafa neikvætt viðhorf gagnvart tæknilegum lausnum á það hvort aldraðir séu 

tilbúnir til að tileinka sér tæknina. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir sex þáttum sem hafa 

áhrif á aðlögun aldraðra að velferðartækni en þeir eru: einstaklings-, sálrænir-, tæknilegir-

, umhverfis-, inngrips-, stuðnings- og þjálfunarþættir. Allir hafa þessi þættir áhrif á það 

hversu vel öldruðum gengur að aðlagast velferðartækni.  
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Formáli  

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

Íslands og var unnin vorið 2020. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Steinunni Kristínu 

Jónsdóttur aðjúnkt við Háskóla Íslands og Halldóri S. Guðmundssyni dósent við sama 

skóla, fyrir góðar ábendingar, uppbyggilega gagnrýni og hvatningu á lokastigum. Þá vil ég 

þakka móður minni, Kristínu Valgerði Ólafsdóttur, fyrir yfirlestur, uppbyggilega gagnrýni 

og fyrir ómældan stuðning í gegnum námið. Auk þess vil ég sérstaklega þakka dóttur 

minni, Kristínu Maríu Helgadóttur, fyrir sýnda þolinmæði og stuðning á námstímanum og 

við skrif þessarar ritgerðar. Birnu Guðmundsdóttur félagsráðgjafarnema þakka ég fyrir 

yfirlestur og gagnlegar ábendingar. 
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1 Inngangur 

Íslenska þjóðin er að eldast og lífslíkur hafa aukist umtalsvert síðustu áratugi. Sá hópur sem 

fer hratt vaxandi er eldra fólk en mannfjöldaspár sýna að einungis verði aukning í elstu 

aldurshópunum þegar fram líða stundir. Ýmsar áskoranir fylgja mannfjöldaþróun til dæmis sú 

að ef fjöldi aldraðra fer fram úr fjölda yngra fólks getur það haft í för með sér að erfiðlega getur 

reynst að sinna aðhlynningu eldra fólks því það verður fleira en þeir yngri. Hér gegnir 

velferðartæknin veigamiklu hlutverki sem svar við þjónustuþörf hratt stækkandi hóps 

aldraðra. Velferðartækni er samheiti yfir tæknitengdar lausnir sem gegna því hlutverki að 

aðstoða eldra fólk þegar færni skerðist. Tækninýjungar í velferðartækni geta nýst í 

heilbrigðisþjónustu en einnig almenningi við dagleg störf inni á heimili. Tæknilausnir er hægt 

að nýta til að gera fólki kleift að framkvæma ýmis verk og þá er kjörið að nýta starfsfólk og/eða 

aðstandendur til að sinna mannlega þættinum, en margir aldraðir finna fyrir einmanaleika 

(Hagstofa Íslands, 2018).  

Félagsráðgjafar starfa eftir siðareglum félagsráðgjafa en í þeim segir að forsenda 

félagsráðgjafar sé að bera virðingu fyrir einstaklingum, ólíkum eiginleikum hvers og eins og að 

hafa trú á hæfni hans til að nýta eigin hæfileika svo best sem hann getur. Markmið 

félagsráðgjafar er að finna lausnir við félagslegum og persónulegum vandamálum og andæfa 

félagslegu óréttlæti. Þá er ein af skyldum félagsráðgjafa að sporna við mannréttindabrotum, 

starf þeirra lögbundið og þeir starfa eftir lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Í þessu ljósi er áhugavert að velta fyrir sér hvort tekið sé 

tillit til viðhorfa eldra fólks þegar velferðartækni er kynnt fyrir þeim og hvort það hafi áhrif á 

hversu vel gengur að aðlaga tæknina. Í ritgerðinni verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum: Hver eru viðhorf eldra fólks til velferðartækni? Og hvað hefur áhrif 

á aðlögun þess að tækninni?  

Ritgerðin er heimildaritgerð sem unnin er út frá fræðigreinum, bókum, lögum, skýrslum, 

útgefnu efni félagasamtaka, vefsíðum opinberra stofnana og fyrirtækja. Hún skiptist í fimm 

kafla að meðtöldum inngangi. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan hluta ritgerðarinnar þar 

sem öldrun er skilgreind, helstu kenningar um öldrun teknar fyrir og farið yfir helstu hugtök. Í 

þriðja kafla verður fjallað um stefnumótun í málefnum aldraðra og lög um aldraða. Í fjórða 

kafla er hugtakið velferðartækni skilgreint, rætt um viðhorf aldraðra til velferðartækni og 

tilgreindir þeir þættir sem hafa áhrif á aðlögun aldraðra að tækninni og aðferðir til að innleiða 
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hana. Í lokakaflanum verða helstu niðurstöður dregnar saman og leitast við að svara 

rannsóknarspurningum.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Öldrun 

Öldrun er ferli sem á sér stað þegar árin færast yfir og fólk fer að reskjast, eldast eða 

fullorðnast. Stjórnsýslan skilgreinir aldraða við 67 ára aldur en það er almennur 

eftirlaunaaldur. Hið opinbera gefur svigrúm til að starfa til sjötugs en eftir það þarf fólk að 

hverfa af vinnumarkaði. Skilin milli þess að vera fullorðinn og aldraður eru þó ekki svo augljós 

heldur er um mörg ferli að ræða og einstaklingsbundið hvernig þau eiga sér stað hjá hverjum 

og einum. Þannig eru aldraðir fjarri því að vera einsleitur hópur. Ferlum öldrunar er skipt niður 

í líffræðileg, sálræn og félagsleg ferli. Þá er talað um líffræðilegan, sálrænan og félagslegan 

aldur. Þessir ferlar öldrunar eru ekki endilega samstíga og getur fólk upplifað sig eldra eða 

yngra en líffræðilegur aldur segir til um (Jón Björnsson, 1996). 

Með líffræðilegri öldrun er átt við á hvaða hátt líkaminn breytist þegar árin færast yfir. 

Smám saman minnkar líkamleg færni, heilastarfsemi hægist og meiri líkur verða á að fólk 

veikist af sjúkdómum. Erfðir segja mikið til um framgang öldrunar en talið er að við 

kjöraðstæður sé hámarkslífaldur 115-120 ár. Sálrænn aldur vísar til þess hvernig einstaklingur 

skynjar eða upplifir aldur sinn. Ósamræmi getur verið milli líffræðilegs og sálræns aldurs og fer 

mat þetta oft eftir andlegu ástandi viðkomandi. Félagslegur aldur segir síðan til um aldur í 

samhengi við félagslegt umhverfi. Þá skiptir viðhorf samfélagsins til hins aldraða máli að því 

leyti að öldruðum eru skipuð ákveðin hlutverk í samfélaginu, réttindi og skyldur. Til að mynda 

getur verið mismunandi eftir samfélögum hver réttindi fólks eru varðandi ellilífeyri. Þá er 

félagslegur aldur fólks ólíkur milli þjóða en sem dæmi er mismunandi milli þjóða hvenær fólk 

fer á eftirlaun. Þó eftirlaunaaldur á Íslandi sé 67 ár eru aðrar Evrópuþjóðir með annan 

viðmiðunaraldur. Með öðrum orðum er aldur afstæður í þessu tilliti. (Jón Björnsson, 1996; 

World Health Organization, 2018). 

Þegar 65 ára aldri er náð er enn allt að því þriðjungur eftir af ævinni. Þessum hluta ævinnar 

hefur verið skipt í undirhópa: yngri eldri (65-74 ára), eldri eldri (75-84 ára) og allra elstu (85 

ára og eldri). Sú tilfinning að tilheyra hópi er okkur afar mikilvæg og því getur verið gott að 

hafa þessa afmörkun á aldursbilunum þó enn sé óljóst hvernig maður eigi að haga sér eftir 

aldri, hversu gamall sem maður er (Moody og Sasser, 2012). 
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2.2 Mannfjöldaspá 

Hagstofa Íslands áætlar að Íslendingar verði um 436 þúsund árið 2067 ef miðað er við miðspá 

og eru ástæðurnar náttúrulegar en einnig vegna fólksflutninga. Heildarfjöldi fer þá úr 348 

þúsund í 436 þúsund manns. Ef miðað er við lágspá er talið að fjöldi Íslendinga verði 365 

þúsund árið 2067 en samkvæmt háspá yrðu íbúar 513 þúsund. Árið 2039 verður 20% 

mannfjöldans eldri en 65 ára gangi spár eftir og árið 2057 verða þeir yfir 25%. Í dag eru 19 ára 

og yngri fjölmennari hópur en 65 ára og eldri en þetta mun snúast við árið 2046 (Hagstofa 

Íslands, 2018).  

Mannfjöldadreifingu er gjarnan stillt upp í pýramída en árið 2066 mun hann þykkna um 

miðjuna og í efri aldurslögum, á meðan yngri hópar verða hlutfallslega minni. Á mynd 1, má 

sjá breytingu í formi mannfjöldapíramída á kyn- og aldurssamsetningu mannfjöldans á milli 

áranna 2018 og 2066. Á honum má sjá fjölda kvenna og karla eftir aldri á hverju ári. Mesta 

fjölgunin verður í elstu aldurshópunum. Búast má við að það verði fleiri karlar en konur á 

hverju ári næstu 50 árin og skýrist það af hærri fæðingartíðni drengja en stúlkna, hversu 

margar fæðingar eru á hverju ári, mismun í dánartíðni kynjanna, mismun í lífslíkum kynjanna 

og kynin hegða sér ólíkt hvað varðar búferlaflutninga (Hagstofa Íslands, 2018).  

 

Mynd 1. Aldurspíramídarnir árin 2017 og 2066 (Hagstofa Íslands, 2018). 
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2.3 Kenningar í öldrunarfræðum 

Margar félagslegar kenningar hafa verið settar fram um öldrun. Þeim er ætlað að skýra 

aðlögun einstaklinga að hækkandi aldri og útskýra samband samfélagsins við aldraða (Kart og 

Kinney, 2001). Ein þeirra er hlédrægnikenningin en hún var sett fram af Cumming og Henry 

(1961). Þeir framkvæmdu langsniðsrannsókn sem fór fram á árunum 1955-1962 þar sem 279 

einstaklingar á aldrinum 50-90 ára tóku þátt. Niðurstöðurnar bentu til þess að aldraðir hefðu 

minni þörf fyrir félagsleg samskipti við samfélagið og samfélagið hefði auk þess minni þörf fyrir 

þennan aldurshóp. Það væri öldruðum eðlislægt að draga sig í hlé og sú þróun væri 

óhjákvæmileg. Þessi hópur aldraðs fólks greindi frá því að hann væri sáttur við minni afskipti 

samfélagsins og vildi minni samskipti. Kennismiðirnir Cumming og Henry töldu að ekki væri 

annar kostur en að eldra fólk drægi sig í hlé. Auk þess töldu þeir þessa þróun ekki 

menningarbundna, það er að segja að hún ætti sér stað um allan heim og væri því ekki 

aðstæðubundin. Í raun væri það eðlislægt fyrir aldraða að setjast í helgan stein eins og sagt er. 

Samkvæmt hlédrægnikenningunni geta samfélög ekki haldið jafnvægi nema eldra fólk dragi 

sig í hlé til að yngra fólk fái rými í samfélaginu (Jón Björnsson, 1996; Kart, 1997). 

Samfellukenningin segir hins vegar að þegar aldraðir dragi sig úr félagslegum samskiptum 

sé ástæðan frekar sú að heilsan sé að versna. Kenningin gengur út á að eldra fólk hafi 

tilhneigingu til að hafa sömu venjur, persónuleika og lífstíl og það hafði þegar það var yngra. 

Þegar félagsleg samskipti verða minni sé ástæðan frekar sú að heilsan sé að versna eða vegna 

fötlunar en að samfélagið hafi ekki þörf fyrir þann aldraða lengur. Kenningin gengur meðal 

annars út á áframhaldandi aðlögun og þátttöku í samfélagi, með sérkennum sínum og þörfum. 

(Moody og Sasser, 2012). Samkvæmt Kart (1997) þá veldur of lítil samfella í lífi fólks til þess að 

það finnur til lítils sjálfstrausts og á erfitt með að aðlagast breytingum sem eiga sér stað þegar 

það eldist. Þegar fólk verður fyrir áfalli og mikilli færniskerðingu sem veldur því að það getur 

ekki nýtt sér fyrri þekkingu og reynslu til aðlögunar að nýjum aðstæðum. Samkvæmt 

kenningunni er nauðsynlegt að huga að einstaklingsbundinni þjónustu en sama þjónusta 

hentar ekki öllum.  

Hlutverkakenningin var sett fram árð 1942 til að lýsa aðlögun aldraðs fólks að breyttum 

hlutverkum. Þessum breytingum er skipt í tvennt. Annars vegar verða breytingar þegar fólk 

eldist og afsalar sér félagslegum samböndum og hlutverkum fullorðinsáranna og hins vegar 

verða breytingar þegar eftirlaunaaldur tekur við. Ásamt þessu þarf fólk að sættast við að 
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félagsleg sambönd breytast þannig að þau verða aldursvarandi. Sem dæmi má nefna 

viðsnúning foreldrahlutverks þegar aldraðir fara að verða háðir börnum sínum. Það getur 

reynst áskorun varðandi hversu mörg hlutverk detta út á móti þeim sem koma í staðinn. Það 

að hætta á vinnumarkaði er yfirleitt óafturkræft og getur leitt til minna sjálfstrausts og að 

félagslega sjálfsmyndin bíði hnekki (Kart og Kinney, 2001). Fólk sem er vant að skilgreina sig út 

frá starfstitli finnur hvað mest fyrir neikvæðum afleiðum af þessu (Kart, 1997).  

Athafnakenningin gengur út á að það sé jákvætt samband milli þess að vera í virkni og 

lífsgleði, það er að segja því virkari sem einstaklingur er, því meiri lífsgleði upplifir hann. Það 

veitir eldra fólki lífsfyllingu og gleði að hafa hlutverk og að hafa eitthvað við að vera, rétt eins 

og á við um alla aldurshópa. Þegar við eldumst verður hnignun í líkamsvirkni okkar en sálrænar 

og félagslegar þarfir geta haldist tiltölulega stöðugar. Kenningin segir að því lengur sem fólk 

getur haldið sér í virkni, því betur sé það undirbúið fyrir efri árin. El dra fólk getur afneitað því 

að það sé að eldast og hrörna en það heldur þeim lengur ungum. Kenningin gerir ráð fyrir að 

fólk hafi mikla stjórn yfir aðstæðum sínum og geti skipt gömlum hlutverkum út fyrir ný og hefur 

athafnakenningin verið gagnrýnd fyrir að segja meira um efnahag, lífsstíl, heilsu og velsæld en 

sambandið milli virkni og lífsgleði. Einnig hefur kenningin verið gagnrýnd fyrir að alhæfa um 

fólk, en það hentar sumum að vera í virkni en öðrum ekki (Jón Björnsson, 1996; Kart, 1997). 

2.4 Farsæl öldrun 

Margar kenningar eru til um farsæla öldrun en engin ein hefur verið tilnefnd fyrir að vera betri 

en önnur. Kenning Havighurst (2009) gengur meðal annars út á að einstaklingur geti tekið 

ákvarðanir varðandi hvenær hann fer á eftirlaun og hvað hann gerir í frítíma sínum. Ríkið og 

sveitarfélög geta horft til kenningarinnar þegar teknar eru ákvarðanir um lífeyrisgreiðslur, 

húsnæði, heilbrigðisþjónustu og fleira fyrir aldraða. Hugtakið hefur verið aðgerðabundið til að 

mæla og skilgreina hvað farsæl öldrun feli í sér en talið er að með því að skilgreina hugtakið sé 

hægt að fá fram farsælli öldrun á skilvirkari hátt. Helst hefur verið gagnrýnt að sjónarhorn 

aldraðra hefur ekki verið tekið me við skilgreiningu hugtaksins. Haldið var Framtíðarþing um 

farsæla öldrun árið 2013 þar sem eldra fólk kom saman og vann að tillögum að aðgerðum sem 

stuðla að farsælli öldrun (Havighurst, 2009). 

Til að öldrun sé farsæl þarf lífið að bjóða upp á tækifæri sem stuðla að góðri heilsu, 

þátttöku og öryggi. Samkvæmt athafnakenningunni á farsæl öldrun sér stað þegar tækifærin 

til að halda heilsu og taka þátt í lífinu af öryggi eru hámörkuð til að gera öldruðum kleift að 
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njóta lífsins. Farsæl öldrun á bæði við um einstaklinga og samfélagshópa en hún leyfir fólki að 

uppgötva möguleika sína á líkamlegri, félagslegri og andlegri heilsu gegnum lífið og taka þátt í 

samfélaginu miðað við þarfir, langanir og hæfni. Á sama tíma sér farsæl öldrun um að verja 

fólk, veita því öryggi og aðhlynningu þegar það þarf á aðstoð að halda. Samkvæmt 

athafnakenningunni þá heldur fólk áfram að vera virkt í samfélaginu, efnahagslífinu, 

menningarlífi, trúar- og borgaramálum en á ekki einungis við um hæfni til að vera líkamlega 

virkur eða taka þátt í líkamlegri vinnu. Þá gengur farsæl öldrun út á að þegar fólk fer á eftirlaun 

og þeir sem eru veikir eða fatlaðir geta viðhaldið framlagi sínu til fjölskyldu, samstarfsfélaga 

og samfélagsins (Walker, 2002).  

Haldið var Framtíðarþing um farsæla öldrun árið 2013 þar sem eldra fólk kom saman og 

vann að tillögum að aðgerðum. Aldraðir sem tóku þátt á Framtíðarþinginu töldu heilsuhreysti 

skipta aðalmáli þegar kemur að því að ákveða hvað hefur áhrif á að þeir geti tekið þátt í því 

sem þeir kjósa að taka sér fyrir hendur. Með farsælli öldrun er hugað að heilbrigði en ekki horft 

á hvað fólk getur ekki gert og þá sjúkdóma sem það þjáist af. Til að tryggja farsæla öldrun þarf 

að huga að aðgengi að heilsugæslu og heilbrigðisþjónustu. Þegar aldraðir eru veikir þá þurfa 

þeir á umönnun að halda, aðbúnaði og þjónustu og að hún sé veitt af alúð, hlýju og þannig að 

þeir séu sáttir við umönnunina. Eldra fólk vill hjálpartæki á borð við gleraugu, heyrnartæki, 

öryggishnappa, göngugrindur og fleira eins oft og þeir hafa þörf fyrir. Það þarf að finna fyrir 

öryggi, vera áhyggjulaust og fjárhagslega sjálfstætt en einn þáttur í farsælli öldrun er að eiga 

fyrir fjárútlátum. Einnig þurfa þeir að vera í góðum og innihaldsríkum tengslum við fjölskyldu, 

ættingja og vini og njóta virðingar. Þá skiptir máli að hafa jákvætt viðhorf, dvelja sáttur í eigin 

skinni og taka þátt í lífinu og hlakka til næsta dags (Stjórnarráðið, 2013). 
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3 Stefna stjórnvalda í málefnum eldra fólks 

3.1 Lög 

Markmið laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991 er að aldraðir fái þá heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa og að hún sé 

veitt á því þjónustustigi sem eðlilegast er miðað við þörf og ástand hins aldraða Einnig er 

markmið laganna að gera öldruðum kleift að búa við eðlilegt heimilislíf eins lengi og hægt er, 

en jafnframt að þeim sé tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. Samkvæmt 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 skal félagsmálanefnd eða öldungaráð 

tryggja framboð hentugs húsnæðis fyrir aldraða og einnig að skipuleggja félagslega 

heimaþjónustu. Sveitastjórnir sjá um félagsþjónustu fyrir aldraða en undir hana fellur 

heimaþjónusta, félagsráðgjöf og heimsending á mat eftir þörfum. Jafnframt skal tryggja 

öldruðum aðgang að félags- og tómstundarstarfi við hæfi. Sérstök áhersla er lögð á 

námskeiðahald og fræðslu til aldraðra um réttindi og aðlögun að breyttum aðstæðum sem 

koma í kjölfar þess að hætta á vinnumarkaði.  

3.2 Stefnumótun í málefnum aldraðra 

Í skýrslu velferðarráðuneytisins, nú félagsmálaráðuneytis, um stefnu í þjónustu við aldraða til 

næstu ára kemur meðal annars fram að nýta eigi ýmiss konar tæknilausnir og nýsköpun til 

framkvæmdar í þjónustu við aldraða til að auka færni þeirra og til að viðhalda henni. Fram 

kemur að með tæknilausnum sé hægt að auka líkurnar á því að eldra fólk geti búið lengur á 

heimilum sínum og minnka þörf fyrir dvöl á hjúkrunarheimilum. Tekið er fram að þjónustan 

við aldraða verði ekki einskorðuð við það að bregðast við þörf fyrir þjónustu heldur einnig að 

styðja eigi við nýsköpun á sviði þjónustunnar, og stefnt er á að þjónustan verði 

einstaklingsbundin og margar úrlausnir verði tiltækar til að mæta þörfum hvers og eins 

(Velferðarráðuneytið, 2016).  

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar gaf út stefnu í þjónustu við eldri borgara árin 2018-2022. 

Einkunnarorð stefnunnar eru þrjú: virðing, virkni og vinátta. Fram kemur að virða þurfi 

mismunandi þörf eldra fólks fyrir aðgengi, sjálfsákvörðunarrétti, þekkingu, reynslu og 

skoðanir. Einnig er greint frá að allir geti verið virkir í samfélaginu og að aldur, þjóðfélagsstaða, 

uppruni, kyn, kynhneigð og efnahagur eigi ekki að hafa áhrif. Stefna þessi miðar að því að eldri 

borgarar hafi tækifæri til að rækta tengsl við vini og fjölskyldu auk þess að geta tekið þátt í 
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skipulögðu tómstundastarfi. Þá kemur fram að sérstaklega þurfi að gæta að rétti fátækra eldri 

borgara, hinsegin fólks og innflytjenda til þjónustu, ráðgjafar og stuðnings (Velferðarsvið, e.d.).  

Eins þarf að huga að notendasamráði í hverfum til að virkja eldri borgara, sérstaklega þá 

sem eru félagslega einangraðir en þeir þurfa stuðning og hvatningu. Í stefnunni kemur fram 

að á næstu árum sé stefnt að því að styrkja tengsl milli kynslóða og móta samstarf við öll 

skólastig, íþróttafélög og menningarstofnanir. Fjallað er um markmið verkefna 

Reykjavíkurborgar í öldrunarmálum en þau snúa að því að draga úr félagslegri einangrun og 

einmanaleika eldri borgara. Tekið er fram að velferðartækni gegni þar mikilvægu hlutverki þar 

sem hún styður eldri borgara til að búa á heimilum sínum lengur og af meira sjálfstæði og 

öryggi. Þá stefnir Reykjavíkurborg á að innleiða hugmyndafræðina um endurhæfingu í 

heimahúsum og að auka í fagstétt fagaðila sem sinna hæfingunni (Velferðarsvið, e.d.).  

Í stefnu Reykjavíkurborgar kemur að sama skapi fram að útdeila eigi byggingarlóðum 

þannig að þær séu nálægt almenningssamgöngum, göngustígum, heilsugæslu og annarri 

almenningsþjónustu. Sérstaklega verður hugað að því að sérhæfðar íbúðir eldri borgara 

byggist ekki upp á afmörkuðu svæði heldur sem víðast um borgina. Í dag heldur 

Reykjavíkurborg úti 365 þjónustuíbúðum á sjö stöðum í borginni. Stefnt er að framkvæmd 

þjónustukannana á minnst fjögurra ára fresti þar sem þjónusta við eldri borgara og kjör þeirra 

verða skoðuð. Þjónustukönnununum er ætlað að veita upplýsingar um stöðu og líðan eldri 

borgara. Þá hyggst borgin á að efla samstarf stétta sem starfa á sviði öldrunar eða sinna 

rannsóknarstarfi í öldrunarmálum. Að sama skapi á að koma á fót gátt þar sem eldri borgarar 

og fjölskyldur þeirra geta nálgast upplýsingar um þjónustu (Velferðarsvið, e.d.). 

Stefna Akureyrarbæjar á sviði velferðartækni var samþykkt síðastliðið haust og er áhersla 

lögð á tæknilegar lausnir og nýsköpun í þróun velferðarþjónustu. Unnið er að því að auka 

lífsgæði notenda, fá betri nýtingu úr auðlindum til að stemma stigu við mannfjöldaþróun og 

bæta vinnuaðstöðu starfsfólks á öldrunarsviði. Nýta á velferðartækni til að mæta þörfum fólks 

fyrir félagsleg samskipti, til að aðstoða fólk með flutninga og til að hreyfa sig, tryggja öryggi á 

heimili og auka lífsgæði til dæmis með þjálfun og eftirliti á heimili. Stefnt er að því að nýta 

starfsfólk til að sinna mannlegum samskiptum en lausnir velferðartæknina í verkin. 

Akureyrarbær áformar að veita fjármagn til innleiðingar velferðartækni næstu fimm árin sem 

er ætlað að fara í innleiðingu velferðartækni sem á síðan að nýta til að meta þörfina fyrir 

þjónustu og til að framkvæma endurmat. Öldrunarheimili Akureyrar munu leggja áherslu á 
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nýsköpun og velferðartækni en ýmis kerfi og tækjabúnaður hafa verið innleidd. Þá hefur 

Akureyrarbær boðið upp á nám í velferðartækni samkvæmt námskrá sem hefur verið gefin út 

á sviðinu. Allar símenntunarmiðstöðvar landsins geta boðið upp á námsleiðina þar sem 

velferðartækni hefur fengið vottun um að vera viðurkennd námsleið (Akureyrarbær, 2019).  

Í stefnumótun skal taka mið að því hver afstaða félags eldri borgara er til velferðartækni 

en í bæklingi félagsins kemur fram að það séu fjórar gerðir af velferðartækni sem koma til móts 

við þarfir eldra fólks. Ein gerð velferðartækni eykur öryggi en til þess að aldraðir geti lifað 

sjálfstæðu lífi þurfa þeir að upplifa öryggi. Það eitt að ganga með öryggishnapp getur bætt 

lífsgæði því það veitir fólki öryggistilfinningu sem og aðstandendum. Ýmis búnaður eins og 

handföng í stiga hafa hjálpað eldri borgurum að ganga um heimili sín og gert þeim kleift að 

búa lengur heima. Önnur gerð er velferðartækni með úrlausnum sem hannaðar eru fyrir skerta 

færni. Slíkar lausnir eru valdeflandi fyrir aldraða og veita þeim frelsi til að framkvæma eitthvað 

sem þeir annars gætu ekki (Reykjavíkurborg, 2020).  

Einnig eru tækniúrlausnir svo sem ryksuguróbótar sem koma að góðum notum þegar fólk 

glímir við færniskerðingu sem og búnaður sem stýrir birtustigi en þannig er hægt að komast 

hjá því að kveikja ljós með því að ýta á ljósrofa. Þá er það velferðartækni sem snýr að 

félagslegum samskiptum en hún gerir fólki kleift að hafa samskipti gegnum snjalltæki sem gerir 

það að verkum að einstaklingur getur talað við viðmælanda og séð hann á sama tíma. Fjórða 

og síðasta gerð velferðartækni snýr að þætti þjálfunar og umönnunar. Með því að tileinka sér 

velferðartækni geta aldraðir eflt sjálfstæði sitt og aukið lífsgæði. Þó nægir ekki að eiga tækin, 

nauðsynlegt er að kunna á þau. Ýmis námskeið eru í boði fyrir eldra fólk meðal annars hjá 

félögum eldri borgara og Landssamband eldri borgara hefur látið gera kennsluefni um notkun 

spjaldtölva til að auðvelda notendum notkun þeirra (Reykjavíkurborg, 2020). 
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4 Aðlögun eldra fólks að velferðartækni  

4.1 Skilgreining á velferðartækni 

Velferðartækni er öll sú tækni sem á einn eða annan hátt bætir líf þeirra sem hennar þarfnast. 

Hugtakið velferðartækni er samheiti yfir tæknilausnir sem koma að þjónustu og styðja 

velferðarsamfélagið. Velferðartækni má flokka niður í fjögur svið eftir því hver tilgangur 

tækninnar er. Fyrsta sviðið er öryggistækni, annað sviðið er tækni til að bæta fyrir missi og 

styðja við bætta líðan, þriðja sviðið er tækni til félagslegra samskipta og fjórða sviðið er tækni 

til þjálfunar og eigin umönnunar (Velferðarráðuneytið, 2015).  

Velferðartækni nýtist til að viðhalda eða auka öryggi, virkni, þátttöku og sjálfstæði fatlaðs 

fólks. Hugtakið þekkist undir fleiri nöfnum, til dæmis fjarheilbrigðisþjónusta (e. eHealth), 

stuðningstækni (e. assistive technology) og valdeflandi tækni (e. empowering technology). 

Eheilsa er skilgreind sem notkun upplýsinga- og samskiptatækni fyrir heilsu og vísar til 

alþjóðlegs samstarfs sem vinnur að því markmiði að efla og styrkja notkun upplýsingatækni. Í 

Evrópu þekkist velferðartækni sem „Ambient Assisted living“ og skilgreiningin felur í sér að 

það séu fyrirbyggjandi lausnir þar sem tækninni er gert að draga úr stuðningi eða koma í veg 

fyrir þörf á meiri stuðningi (World Health Organization, 2018; Vichitvanichiphong, Talaei-

Khoei, Kerr og Ghapanchi, 2018). 

Velferðartækni er mikilvægt verkfæri sem gerir þjóðum kleift að halda uppi hágæða 

velferðarkerfi. Norðurlöndin hafa verið framarlega í þróun velferðartækni og Norræna 

velferðarmiðstöðin vinnur meðal annars að verkefnum innan velferðartækni. Eitt þeirra 

verkefna er unnið út frá sjónarhorni notandans og markmið þess er að auka þekkingu á 

rannsóknum, menntun og veita hagnýtar upplýsingar um heilsu og velferðartækni. Heilbrigðis- 

og félagsþjónusta standa frammi fyrir miklum breytingum og velferðartækni gegnir 

sístækkandi hlutverki, sem er mikilvægt fyrir þá sem nýta sér tæknina og þá sem koma til með 

að nýta sér hana. Notendamiðuð nálgun eykur möguleika eldra fólks til að lifa sjálfstæðu lífi 

sem lengst. Félagsráðgjafar vinna gjarnan út frá notendasamráði og þeirri nálgun að notandi 

þjónustunnar sé sérfræðingur í sínum málum (Nordic Welfare centre, e.d.). 

Í skýrslu velferðarráðuneytisins (2015) kemur fram að velferðartækni sé samheiti yfir 

tæknitengdar notendamiðaðar lausnir. Tæknin er notuð til að gera notendum kleift að nýta 

sér úrræði sem eru starfrækt af ríkinu, sveitarfélögum eða einkaaðilum með það að markmiði 

að tryggja öryggi einstaklinga, auðvelda þeim athafnir daglegs lífs og auka hreyfanleika innan 
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heimilis sem utan. Tæknilausnir hafa aðallega nýst eldra fólki, fólki með króníska sjúkdóma og 

fötluðu fólki. Hugtakið velferðartækni er aðallega notað á Norðurlöndunum og fellur vel að 

norrænni hugmyndafræði og velferðarlíkaninu. Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann 

Jakobsson og Kristín Björnsdóttir (2013) fjalla til að mynda um norræna tengslalíkanið sem er 

í anda þessarar hugmyndarfræði, en samkvæmt því er fötlun einstaklings ekki vandi hans sjálfs 

heldur tilkomin þegar umhverfinu mistekst að komast til móts við þarfir hans.  

Undir velferðartækni flokkast tæknilausnir sem viðhalda þjónustu eða þróa þjónustu í 

velferðarsamfélagi. Í norrænu velferðarsamfélagi stendur íbúum með sérþarfir ýmislegt til 

boða, til dæmis hjálpartæki, verkleg aðstoð, aðstoð við skipulag á heimilum, endurhæfing og 

fleira. Sá skilningur ríkir á Norðurlöndunum að velferðartækni kunni að skipta afar miklu máli 

þegar framtíðaráskorunum verður mætt í velferðarþjónustu (Velferðarráðuneytið, 2015).  

Hugsanlega mun velferðartækni gera fólki betur kleift að búa lengur í eigin húsnæði og 

minnka þörf fyrir þjónustu starfsfólks. Stefnt er að því að fólk búi sem lengst í eigin húsnæði 

en rannsóknir hafa sýnt að fólk vill það helst og er markmið velferðartækni að veita þjónustu 

á heimilum fólks. Þannig er hægt að hagræða þar sem færri stofnanarými eru nýtt ef hægt er 

að veita fólki fullnægjandi þjónustu í heimahúsi. Auk þess væri hægt að gera þjónustuna 

skilvirkari með því að tryggja að vinnan nýtist beint til notenda. Hægt væri að bæta verklag 

varðandi framkvæmd velferðarþjónustunnar þannig að meiri árangur hljótist og 

vinnuumhverfið verði betra (Halldór S. Guðmundsson, 2013).  

4.2 Aldraðir og velferðartækni 

Velferðartækni er ætlað að styðja aldrað fólk við áskoranir sem það stendur frammi fyrir er 

færnin fer að minnka. Að auki getur hún stuðlað að því að aldraðir geti búið lengur heima við 

aukið öryggi, bætt lífsgæði og aukið sjálfræði. Mikilvægt er að beina sjónum að viðhorfi eldra 

fólks til tækninnar þar sem hún er þeim ætluð. Aldraðir telja velferðartækni almennt hentuga 

og er ekki hrætt við tæknina heldur lítur á hana sem valdeflandi og er opið fyrir nýjungum sem 

gerir líf þeirra betra, auðveldara og öruggara. Nauðsynlegt er velta upp siðferðilegum 

vangaveltum þegar tæknilausnum er komið fyrir inni á heimilum fólks. Sér í lagi þær sem snúa 

að eftirliti og hafa ber í huga að tæknin getur ekki leyst allar þær áskoranir sem tengjast því að 

eldast (Veralia, Anker-Hansen, Taylor og Eilertsen, 2017).  

Ýmsar útfærslur eru á velferðartækni og gegna þær mismunandi hlutverkum. Til dæmis er 

til velferðartækni sem á að auka öryggi, til dæmis öryggiskerfi, símar, hreyfiskynjunarbúnaður 



20 

með GPS rakningarbúnaði og öryggismyndavélar. Velferðartækni sem ætluð er til að auka 

virkni og þátttöku í samfélaginu er til dæmis rafmagnshjólastólar, heyrnartæki, 

sjónstuðningur, netþjónusta, rafræn samskiptatækni, tæknilegur stuðningur til að minna fólk 

á og koma rútínu á lífið. Velferðartækni sem eykur sjálfstæði eru hjálpartæki sem gera fólki 

auðveldara að hreyfa sig, tæki sem minna á að taka lyf, tækni sem stýrir birtustigi og sjálfvirkar 

hurðir. Upplýsinga- og samskiptatækni stuðlar að sjálfstæði en það er tækni sem gerir verslun, 

bankaviðskipti og samskipti við yfirvöld auðveldari. Tækni sem styður fjölskyldur í aðkomu að 

umönnun hins aldraða er til dæmis miðlægt samskiptaforrit þar sem fjölskyldumeðlimir geta 

komið mikilvægum upplýsingum hver til annars. Snjallsímaforrit sem falla undir velferðartækni 

eru til dæmis þau sem hjálpa fólki með heyrnar- eða sjónskerðingu og styðja eldra fólk í 

daglegu lífi. Einnig eru til snjallsímaforrit með myndum sem geta hjálpað fólki með skerta færni 

að hafa samskipti (Nordic Welfare Centre, e.d.). 

4.3 Viðhorf aldraðra til velferðartækni 

Í meistararitgerð Kristínar Runólfsdóttur (2008) um tölvunotkun og færni eldra fólks kemur 

fram að viðhorf aldraðra til tölva sé jákvætt og helsti hvatinn til að nota þær sé fjölskyldan. 

Það er ekki neikvætt viðhorf sem hindrar að eldra fólk læri á netið og tölvur heldur vegna þess 

að það hefur litla forþekkingu á notkun tækninnar. Auk þess hefur eldra fólk oft slakar 

fínhreyfingar sem gerir það að verkum að það á erfiðara með að tileinka sér tölvunotkun. 

Rannsókn á viðhorfum eldra fólks til velferðartækni í Noregi leiddi í ljós að eldra fólk 

treystir norska heilbrigðiskerfinu og reiðir sig ekki á fjölskyldur sínar. Það skipti það miklu máli 

að vera sjálfstætt, upplifa öryggi og flestir töldu að velferðartækni hefði valdeflandi áhrif sem 

gerði það að verkum að það gæti búið heima eins lengi og mögulegt væri. Aldraðir greindu frá 

því að þeir nýttu sér ýmsa velferðartækni á heimilum sínum. Þeim fannst tæknin ekki ógna 

friðhelgi einkalífsins en sumir töluðu um að þeir hefðu áhyggjur af því að vera ekki fullkomlega 

sjálfráða. Væri það til bóta ef beitt væri einstaklingsmiðaðri nálgun við innleiðingu 

velferðartækni (Sánchez, Anker-Hansen, Taylor og Eilertsen, 2019). 

Einstaklingsmiðuð nálgun í þjónustu miðar að því að notandinn standi jafnfætis þeim sem 

veitir þjónustuna og að hann taki þátt í að skipuleggja, móta og fylgjast með þjónustunni til að 

tryggja að hún mæti þörfum hans. Notandinn er þá sérfræðingurinn í sínum málum auk 

fjölskyldu hans og í sameiningu vinna þau með fagfólki að bestu lausn fyrir notandann út frá 

óskum hans, gildum, aðstæðum og lífstíl (Health Innovation Network, e.d.).  
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Viðhorf eldra fólks til velferðartækni er eitt af því sem hefur áhrif á það hvort það nýtir sér 

tæknina eða ekki. Aldraðir notendur velferðartækni eru ýmist virkir eða óvirkir. Misræmis 

getur gætt þegar aldraðir eru neikvæðir en aðstandendur jákvæðir í garð tækninnar. Þá getur 

hinn aldraði orðið óvirkur í notkun tækninnar og velferðartæknin frekar þjónað þörfum 

fjölskyldu hins aldraða en honum. Óvirkir notendur upplifa ekki sömu kostina við að nota 

tæknina og aðstandendur þeirra gera. Aðstandendur geta haft jákvætt viðhorf til tækninnar 

en notandinn sjálfur sér ekki gagn að henni. Þeir sem eru virkir notendur eru þeir sem nota 

tæknina á ýmsa vegu í eigin þágu (Kinni, Raatikainen, Johansson og Skön, 2016).  

Aldur fólks hefur áhrif á það hvort eldra fólk séu virkir notendur en fleiri eru virkir sem eru 

í hópi yngri eldri en þeir sem eldri eru. Heilsa eldra fólks hefur einnig áhrif á hvort það notar 

velferðartækni og því getur heilsuhraustur einstaklingur á tíræðisaldri nýtt sér tæknina á sama 

hátt og einstaklingur á áttræðisaldri. Tæknin sjálf og viðmót hennar, það er hversu flókin hún 

er, hefur líka áhrif á hvort eldra fólk nýtir sér hana (Kinni, o.fl., 2016). Goher, Monsouri og 

Fadlallah (2017) telja tvennt hafa áhrif á aðlögun eldra fólks að velferðartækni. Það er hversu 

auðvelt er að nota tæknina og sjálft notagildi hennar. Eldra fólk sem þekkir velferðartækni 

hefur jákvætt viðhorf til hennar en ef þeim finnst tæknin ekki hafa notagildi þá notar það hana 

síður.  

4.4 Aðlögun aldraðra að velferðartækni 

Velferðartækni er oft skipt í tvennt, stuðningstækni og valdeflandi tækni og það er meðal 

annars gert í rannsókn Vichitvanichiphong, o.fl. (2018). Stuðningstækni styður eldra fólk til að 

sinna daglegu lífi en valdeflandi tækni er ætlað að þjálfa það til að viðhalda þeirri færni sem 

fyrir er. Markmið þessara tækninálgana eru því ólík og það fer eftir því hvort tækninni er ætlað 

að vera valdeflandi eða styðjandi hvaða þættir hafa áhrif á aðlögunarferlið. Niðurstöður þeirra 

leiddu í ljós sex þætti sem hafa áhrif á aðlögunarferlið. Þeir eru einstaklings-, sálrænir-, 

tæknilegir-, umhverfis-, inngrips-, stuðnings- og þjálfunarþættir. Á mynd tvö má sjá þættina 

sex og undirflokka þeirra sem hafa verið þýddir yfir á íslensku, en hún var birt í grein 

Vichitvanichiphong, o.fl. (2018). Þættirnir sex eru þeir sem rannsóknir hafa sýnt að hafi áhrif á 

aðlögun eldra fólks að stuðningstækni og valdeflandi tækni. 
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Mynd 2. Þættir sem hafa áhrif á aðlögun aldraðra að stuðningstækni (Þýðing höfundar). 

4.4.1 Tæknilegir þættir 

Á mynd 2 má sjá tæknilega þætti sem vísa til þess hversu flókin tæknin er og hversu vel hún 

virkar. Þessir þættir vísa til tæknilegra eiginleika velferðartækni eða stuðningstækni og eru því 

ólíkir hinum fimm þáttunum sem fjalla að mestu um skynjun eldra fólks á tækninni. Það hversu 

flókin tæknin er veldur því að það getur verið erfitt að skilja hvernig hún virkar. Meiri líkur eru 

á að aldraðir tileinki sér einfaldari tækni. Áreiðanleiki tækninnar vísar til þess að hún virki eins 

og henni er ætlað. Viðmótshönnun er þáttur sem getur haft mikil áhrif á aðlögun að 

stuðningstækni en til dæmis getur verið gott að hafa stækkað letur á skjá. Tæknin þarf að falla 

að lífi eldra fólks og mæta þörfum þess. Að síðustu er það kostnaður tækninnar sem getur 
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frestað aðlögun hennar eða jafnvel orðið til þess að ákveðið sé að notast ekki við hana 

(Vichitvanichiphong, o.fl., 2018).  

Tæknilegir þættir snúa til dæmis að því hvernig tæknin virkar og að tæknilegum útfærslum 

sem kunna að vera ólíkar í valdeflandi og styðjandi tækni. Sem dæmi má nefna að virkni 

tækninnar og útfærsla tengd upplifun á gagnsemi, er mismunandi eftir því hvort um 

valdeflandi eða stuðningstækni er að ræða. Stuðningstækni er ætlað að innihalda virkni og 

útfærslur sem aðstoða eldra fólk í daglegu lífi. Valdeflandi tækni byggir á virkni og útfærslum 

sem bjóða upp á þjálfun fyrir eldra fólk til að það geti viðhaldið færni lengur. Þetta eru því tvær 

ólíkar tækniútfærslur með mismunandi markmið (Vichitvanichiphong, o.fl., 2018). Hversu 

flókin tæknin er í notkun er undirflokkur tæknilegra þátta en eldri borgarar nota frekar 

tækniúrlausnir sem eru einfaldar í notkun (Ahn, Beamish og Gross, 2008).  

Áreiðanleiki tækninnar vísar til þess að hún virki eins og henni er ætlað, án vandkvæða, en 

eldri borgarar sem nýttu tækni sem fylgdist með heilsu þeirra höfðu áhyggjur af því hvað myndi 

gerast ef rafhlaðan tæmdist í búnaðinum. Ollu þessar áhyggjur því að notendur tækninnar 

urðu mótfallnir því að nota hana. Viðmót tækninnar til dæmis snjallsíma þarf að mæta kröfum 

eldra fólks þannig að þeir séu auðveldir í notkun, letrið skýrt og stækkað en sé hugað að 

þessum þáttum greiðist fyrir aðlögun hennar (Steele, Secombe og Wong, 2009; Umemuro, 

2004). Það hversu vel tæknin fellur að lífi eldra fólks hefur einnig áhrif á framgang í aðlögun 

tækninnar en aðlögun að fjarskiptatækni inni á heimilum eldra fólks byggir á því hvernig 

aðstaða, verklag og skilyrði tækninnar falla að lífi þeirra. Tæknilegar útfærslur geta verið 

viðeigandi eða óviðeigandi en dæmi um óviðeigandi útfærslu er þegar eldra fólk var beðið um 

að spila skotleik til að bæta sjónina, þá fannst þeim erfitt að halda í við hraðann sem leikurinn 

krafðist í svörun (McKay og Maki, 2010).  

Margir aldraðir eru meðvitaðir um útlit sitt rétt eins og aðrir og þeim er umhugað um 

hvernig þeir líta út þegar þeir nota stuðningstækni eins og heyrnartæki, gleraugu og 

göngugrindur. Það hvernig eldra fólk upplifir að það líti út hefur því áhrif á aðlögun að 

stuðnings- og valdeflandi tækni (McCreadie og Tinker, 2005). Loks hefur kostnaður tækninnar 

áhrif á aðlögun en sé hann hár getur það valdið seinkun í aðlöguninni og jafnvel verið til þess 

að hætt verði við notkun hennar (Vichitvanichiphong, o.fl., 2018).  
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4.4.2 Einstaklingsþættir 

Á mynd 2 sjást einstaklingsþættir og undirhópar þeirra en þeir vísa til eiginleika fólks, styrks 

þess, takmarkana og aðstæðna. Þessir þættir hafa áhrif á hvort og hvernig eldra fólk tileinkar 

sér tæknina. Það hversu nýjungagjarnt eldra fólk er hefur mikil áhrif á aðlögun að 

stuðningstækni en þeir sem eru nýjungagjarnir eru viljugri til að prófa nýja tækni en þeir sem 

eru það síður. Eldra fólki hefur verið skipt í fimm flokka eftir því hversu nýjungagjarnt það er. 

Í fyrsta flokknum eru þeir sem eru tilbúnir að taka áhættu, sýna frumkvæði og taka sér tíma til 

að reyna eitthvað nýtt. Í öðrum flokki eru þeir sem eru tilbúnir að tileinka sér tæknina ef þeir 

sjá að hún gæti mögulega leyst vanda. Í þriðja flokki eru þeir sem vilja ekki taka áhættu eða 

eyða tíma í að læra á tæknina en myndu tileinka sér hana væru þeir vissir um að hún leysi 

vanda. Í fjórða flokki eru þeir sem sýna mikla mótstöðu gagnvart breytingum og erfitt er að fá 

þá til að breyta afstöðu sinni. Í fimmta flokki eru þeir sem þarf að þrýsta á til að aðlagast 

tækninni (Vichitvanichiphong, o.fl., 2018).  

Tæknileg námshæfni er þáttur sem hefur áhrif á aðlögun að tækninni en niðurstöður 

sýndu að sá þáttur hafði mikið að segja varðandi aðlögun aldraðra að gagnvirkum sjónvörpum. 

Þar sem eldra fólk eyðir gjarnan talsverðum tíma fyrir framan sjónvarp var settur upp búnaður 

í sjónvarpstæki sem minnir eldra fólk á að taka lyf. Þá hafði það einnig áhrif á hvort fólki bjó 

eitt en þeir sem bjuggu einir voru mun líklegri til að nýta sér fjarskiptatækni en þeir sem bjuggu 

með öðrum. Einnig hafði það jákvæð áhrif á notkun tækninnar ef notendur voru í langtíma 

umönnun og ef það voru skipulagðir tímar sem ætlaðir voru í notkun fjarskiptatækni 

(Stojmenova, Debevc, Zebec og Imperl, 2013; Peeters, de Veer, van der Hoek og Francke, 

2012). 

Fjárhagsleg staða eldri borgara hefur áhrif á aðlögun þeirra að velferðartækni en þeir sem 

eru vel stæðir eru líklegri til að nýta sér veraldarvefinn í daglegu lífi. Menntun hefur einnig 

áhrif á aðlögunina en því meiri menntun sem eldri borgara hafa, þeim mun fljótari eru þeir að 

aðlagast þjónustu gegnum veraldarvefinn. Eldri borgarar eru misleitur hópur með ólíkar þarfir, 

getu og hæfni. Sem dæmi er geta og hæfni fólks um sjötugt yfirleitt meiri en geta og hæfni 

fólks um nírætt. Yngri hópur eldra fólks aðlagast til að mynda símaþjónustu mun auðveldar en 

þeir elstu (Vichitvanichiphong, o.fl., 2018).  

Félagsleg einangrun er enn einn áhrifaþátturinn en hún á sér stað þegar aldraðir eyða 

minni tíma í samneyti við sitt samferðafólk. Því meira sem aldraðir eru félagslega einangraðir, 
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því minni tíma eyða þeir á veraldarvefnum. Þá hefur líkamleg hæfni og hugræn geta eldra fólks 

áhrif á getu þeirra til að læra á tæknina og þá færni sem þarf til að nota hana. Margir aldraðir 

geta til að mynda ekki snert hnappana á símunum sínum eins og þarf til að notkunin beri þann 

árangur sem henni er ætlað. Aldraðir geta sumir hverjir ekki munað hvernig á að senda 

tölvupóst til að hafa samskipti við umönnunaraðila. Aðlögunin er þó aðstæðubundin en eldra 

fólk sem þjáist af krónískum sjúkdómi aðlagaðist sérstakri tækni með ákefð til að hjálpa sér að 

lifa með sjúkdómnum. Þeir sem þjást af krónískum sjúkdómum eins og til dæmis sykursýki eru 

mun opnari fyrir að nota tækninnar og fyrir því að nota samskiptamiðla til að ræða hvernig sé 

hægt að hafa áhrif á líðan og heilsu (Boyd, Nugent, Donnelly, Sterritt, Bond, Lavery-Bowen, 

2014; Peeters, o.fl., 2012; Vichitvanichiphong, o.fl., 2018). 

 Félagsleg einangrun og einmanaleiki er stækkandi vandi en hlédrægnikenningin um 

öldrun útskýrir einangrunina þannig að eldra fólk sjái ekki fram á að það muni lifa mikið lengur, 

dregur sig í hlé frá félagslegum hlutverkum og setur sig ekki inn í tækni sem hefur með 

félagsleg tengsl að gera. Félagsleg einangrun og það að búa einn hefur áhrif á það hvort tæknin 

sé metin gagnleg, en það segir ekki til um líðan eldra fólks eða viðhorf þess til velferðartækni 

(Braun, 2013; Kart, 1997). 

Aðlögun tækninnar gengur betur ef eldra fólki er gefið val um að nýta hana eður ei. Hins 

vegar er ekki kenningarlegur bakgrunnur fyrir þeirri staðreynd og ekki er hægt að yfirfæra 

valkvæða notkun á bæði stuðningstækni og valdeflandi tækninotkun. Eldra fólk hefur síður val 

um að nota stuðningstækni heldur en valdeflandi tækni. Þegar um valdeflandi tækni er að 

ræða getur eldra fólk valið hvort það nýtir sér hana til að valdefla sig í sjálfstæðri búsetu lengur 

(Vichitvanichiphong, o.fl., 2018). 

4.4.3 Sálrænir þættir 

Á mynd 2 má sjá sálræna þætti eða viðhorfsþætti eru til dæmis viðhorf til tækninnar og 

upplifun á eigin hæfni til að tileinka sér og nýta sér hana. Helstu viðhorf sem hafa áhrif á 

aðlögun velferðartækni eru alls fimm: viðhorf til þess að læra á tæknina, sjálfsöryggi gagnvart 

tækninni, óöryggi gagnvart tækninni, viðhorf til inngrips og loks áhugaleysi. Í 

samantektarrannsókn Vichitvanichiphong, o.fl. (2018) var greint frá tólf atriðum sem lýstu 

upplifun eldra fólk en þau eru sjálfstæði, lífsgæði, gagnsemi, notendavænleiki, áhætta, 

ánægja, félagsleiki, gildi, þarfir, gagnsemi náms, trúverðugleiki og sjálfvirkni. Þetta er mikilvæg 

vitneskja í innleiðingu velferðartækni því hæglega má hafa áhrif á upplifanir fólks og breyta 
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viðhorfum þess. Til að mynda á einstaklingur auðveldara með að læra á tæki hafi hann náð að 

læra á einfaldara tæki, öðlast sjálfsöryggi og myndað jákvætt viðhorf til tækninnar og eigin 

getu (Vichitvanichiphong, o.fl., 2018). Einnig er mikilvægt að taka tillit til kynjamunar því 

viðhorf kynjanna getur verið ólíkt. Niðurstöður rannsóknar þeirra Halmdienst, Radhuber og 

Winter-Ebmer (2019) leiddu í ljós að það er mikill munur á viðhorfi kvenna og karla til nýjunga 

í velferðartækni. Karlar meta hærra samskiptabúnað og tækni með afþreyingargildi á meðan 

konur meta hærra stuðningstækni sem viðkoma heilsu eins og til dæmis búnað sem lætur vita 

ef viðkomandi dettur. Þær kunna þannig betur að meta tækni sem hefur skýran tilgang og 

virkni en karlar (Vichitvanichiphong, o.fl., 2018). 

Huglægt mat eldra fólks á tækni hefur áhrif á ákvörðun þeirra um að nýta sér hana eða 

ekki og upplifaðir áhrifaþættir verða til vegna hugsanaferla eldra fólks. Upplifað sjálfstæði vísar 

til skynjunar eldri borgara á hæfni þeirra sjálfra til að búa einir en tæknin getur aukið sjálfstæði 

þeirra með því að gera þeim mögulegt að versla, borga reikninga, læra og hafa samskipti í 

gegnum netið. Upplifuð lífsgæði eru skilgreind sem huglægt mat eldri einstaklinga á eigin 

lífsgæðum í heild sinni (Huebner, Valois, Suldo, Smith, McKnight, Seligson og Zullig, 2004). Þá 

hafa rannsóknir sýnt að með því að fylgjast með heilsu eldra fólks með tæknilausnum verður 

heilsa þeirra betri og viðhorf þeirra eldri borgara verður jákvæðara til lífsins. Einnig hefur það 

áhrif á aðlögun eldra fólk að tækninni hvort það telur hana koma að gagni við að styðja eða 

valdefla sig í daglegu lífi. Sem dæmi hefur eldra fólk upplifað fjarskiptaeftirlitstækni gagnlega 

sér til stuðnings við heilsufarslegum vanda (Vichitvanichiphong, o.fl., 2018).  

Eldra fólki hefur þótt gagnlegt að spila tölvuleiki eins og skotleiki til að efla sjónina og 

þannig getur það búið sjálfstætt lengur. Þátturinn notendavænleiki hefur áhrif á þann veg að 

þó að eldra fólk sé að öllu jöfnu mótfallið breytingum er það frekar til í að aðlagast tækninni 

ef hún er auðveld í notkun. Notendavænleiki hefur hvetjandi áhrif á aldraða til að nýta sér 

tæknina og ef viðhorf þeirra til tækninnar er að hún sé einföld í notkun halda þeir frekar áfram 

að nýta sér hana þótt þeir mæti hindrunum í notkuninni. Þátturinn upplifuð áhætta á sér stað 

þegar eldra fólk upplifir áhættu þegar það notar tæknina en ef það gerist er hætt við því að 

það gerist ragt við að nýta sér hana og jafnvel hætti að nota hana (McKay og Maki, 2010; Laver, 

Ratcliffe, George, Burgess og Crotty, 2011; Vichitvanichiphong, o.fl., 2018).  

Sálræni þátturinn félagsleiki vísar til upplifunar aldraðra á tækninni til að gera þeim kleift 

að eiga samskipti. Heerink, Kröse, Evers og Wielinga (2010) gerðu rannsókn þar sem skoðuð 
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voru samskipti eldra fólks við iCat vélmenni, en það var forritað til að fylgjast með notendum, 

veita félagsskap, veita upplýsingar, halda dagskrá og minna notendur á að taka lyf. 

Niðurstöðurnar sýndu að félagsleg hegðun vélmennisins fékk eldra fólk til að trúa að 

vélmennið hefði félagslega hæfni og í kjölfarið greiddi það leið fyrir aðlögun þeirra. Upplifað 

gildi tækninnar útskýrir gagnsemi hennar vegna minnkaðs kostnaðar til skemmri og lengri 

tíma. Eldra fólki er umhugað um að geta skilað tæknibúnaði eins og snjallsímum til að nálgast 

heilsuupplýsingaþjónustu og hefur þetta áhrif á ætlun þeirra til að nota tæknina þar sem það 

vill síður sitja uppi með tæki sem það hefur ekki not fyrir (McKay og Maki, 2010).  

Upplifuð þörf fyrir tæknina eru skoðanir eldra fólks á að það þurfi stuðnings í formi 

tækniúrlausna hvort sem það er í nútíð eða framtíð. Þátturinn gagnsemi náms vísar til 

upplifunar eldra fólks á kostunum við erfiðið sem fylgir því að læra á nýja tækni. Sem dæmi 

má nefna að ef gulrótin af vinnu eldri borgara við að læra á tölvupóst væri að þeir gætu haft 

samskipti við fjölskyldu sína og vini þá væru þeir tilbúnir til að leggja námið á sig. Trúverðugleiki 

útskýrist af skoðunum aldraðra um að tæknin virki eins og henni er ætlað að virka. Sjálfvirkni 

er skilgreind sem upplifun eldri einstaklinga á eigin hæfni til tæknilegra verkefni. Til dæmis ef 

eldra fólk telur sig ekki geta komist inn á heimasíður með vefslóð eða búið til möppur myndi 

það ekki nota tölvur til að vafra um á netinu (McKay og Maki, 2010). 

Sálrænir þættir sem snúa að upplifunum eru til dæmis hversu líklegt fólk er til að taka 

áhættu, hvort það metur tæknina trúverðuga og afþreyingargildi hennar hafa mikið að gera 

með aðlögun tækninnar. Hins vegar er mikilvægt að tilgreina hlutverk þessara þátta í aðlögun 

tækni hjá öldruðum. Sem dæmi hefur þátturinn upplifað sjálfstæði ekki verið útskýrður með 

aðlögunarkenningum þrátt fyrir að gegna stóru hlutverki í aðlögun aldraðra (McKay og Maki, 

2010; Vichitvanichiphong, o.fl., 2018). 

4.4.4 Umhverfisþættir og inngripsþættir 

Á mynd 2 má sjá umhverfisþætti en það eru félagslegir þættir sem hafa áhrif á aðlögun að 

stuðnings- og valdeflandi tækni meðal eldra fólks. Aldraðir geta látið hugfallast í að nýta 

tæknina ef fjölskylda þeirra og vinir hafa neikvætt viðhorf til hennar en aftur á móti eru 

aldraðir líklegri til að taka nýta sér tæknina sé viðhorf aðstandenda jákvætt. En áströlsk 

rannsókn sýndi að eldra fólk aðlagast ekki tækni sem fylgist með heilsu eins og blóðþrýstingi 

því vinir og nágrannar nýttu sér ekki tæknina og höfðu ekki trú á því að hún virkaði (Smith, 

Quine, Anderson og Black, 2002). 
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Önnur hindrun í aðlögun ákveðinnar tækni er ímyndin sem hún myndar í félagslegu 

umhverfi eldra fólks. Ekki allt eldra fólk vill vera með hnapp á hendinni eða um hálsinn en 

sumir fyrirverða sig fyrir að ganga með slíkan öryggisbúnað. Því er mikilvægt að huga að útliti 

búnaðarins og hvað sé móðins eða í tísku hjá öldruðum. Sem dæmi má ímynda sé að sé innan 

samfélags eða menningar litið á sem svo að tölvuleikjaspilun sé barnaleg gæti eldra fólk haft 

neikvætt viðhorf gagnvart því að spila leiki til að bæta færni sína (Bronikowska, Bronikowski 

og Schott, 2011).  

Þær samfélagsbreytingar sem hafa orðið í tækninotkun eru taldar vera ein af ástæðum 

þess að eldra fólk tileinkar sér tækni, auk þess að viðhorf fólks er almennt jákvætt til notkunar 

tæknilegra nýjunga. Til að mynda er talað um að ein af ástæðunum fyrir tæknitileinkun eldra 

fólks sé sú að það búi í tæknimiðuðu samfélagi. Þá hefur hópþátttaka áhrif á aðlögunina á þann 

hátt að eldra fólk metur að hversu miklu leyti aðrir aldraðir nýta sér tæknina á sama hátt og 

það sjálft gerir. Dæmi um þetta er að eldra fólk er frekar til í að taka þátt í heilsurækt með 

öðrum eldri borgurum en að gera æfingar heima (Chih-Kuang o.fl., 2018; Czaja, Lee, Nair og 

Sharit, 2008; Vichitvanichiphong, o.fl., 2018). Á mynd 2 má sjá inngripsþætti en þeir snúa að 

persónuvernd, persónuupplýsingum, friðhelgi einkalífsins og siðfræðilegum atriðum, eins og 

hvort eldra fólk sé meðvitað um að það sé verið að fylgjast með því. Vega þarf og meta kosti 

og galla sem inngripið hefur á aldraða (Vichitvanichiphong, o.fl., 2018). 

4.4.5 Stuðnings- og þjálfunarþættir 

Á mynd 2 má sjá stuðnings- og þjálfunarþætti en þeir eru til dæmis þjálfun og stuðningur frá 

starfsfólki eða stofnun. Þjálfun eldra fólks getur haft mikil áhrif á aðlögun að tækni eins og til 

dæmis snjallsíma. Gæði þjálfunarinnar og kennsluefni sem auðveldar aðlögun hafa gagnleg 

áhrif á viðhorf eldra fólks til tækninnar, það er að segja hvort því finnist hún gagnleg. Rannsókn 

þeirra Wilkowska and Ziefle (2009) sýndi að með þjálfun var hægt er að bæta aðlögun að 

símum umtalsvert. Þau fundu líka út að gæði þjálfunar, námsefnis, leiðbeininga og 

kennslumyndbanda sem geta gert námið auðveldara hafa sýnt jákvæð áhrif á upplifaða 

gagnsemi tækninnar og þannig greitt fyrir aðlögun aldraðra að spjaldtölvum. Auk þess heldur 

eldra fólk frekar áfram að nota síma ef áframhaldandi tækniþjónusta er veitt (Marzano og 

Lubkina, 2017).  

Eldra fólk lærir mikið af því að nota tæknina sjálft en aftur á móti notar það hana ekki alltaf 

á þann hátt sem ætlað er. Oft er horft fram hjá þessu við hönnun tækni sem ætluð er öldruðum 
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og því er mikilvægt að þeir sem koma að aðlögun tækni sem er ætluð öldruðum séu vel 

meðvitaðir um þá staðreynd að öldruðum hættir til að nota tæknina á rangan hátt (Mort, 

Roberts og Callen, 2013). Þetta á þó einungis við um valdeflandi tækniúrlausnir en ekki 

styðjandi (Vichitvanichiphong, o.fl., 2018).  

4.5 Aðferðir til að kenna eldra fólki að nota velferðartækni 

Niðurstöður LoBuono, Leedahl og Maiocco (2020) leiddu í ljós að einungis 73% eldra fólks í 

Bandaríkjunum sagðist notað internetið en alls voru 90% allra Bandaríkjamanna sem sögðust 

nota það. Aldurstengdur vitsmunabrestur, minnkuð líkamleg geta og neikvætt viðhorf geta 

haft áhrif á hversu vel fólki tekst að tileinka sér tæknina. Til að auka tæknilega hæfni eldra 

fólks er þeim kennt með sérstökum kennsluaðferðum og svo að kennslan skili tilætluðum 

árangri þarf eldra fólk að gera sér grein fyrir því hvers vegna það vill læra á tæknina og á hvaða 

hátt það ætlar að notfæra sér hana (LoBuono o.fl., 2020). 

Eldra fólk getur hagnast af tækninni, til dæmis með auknu aðgengi að heilsuupplýsingum, 

auknum félagslegum samskiptum, það getur upplifað aukin lífsgæði, komið í veg fyrir 

vitsmunalega hnignun og viðhaldið sjálfstæði. Þjálfun eldra fólks til að auka tæknifærni getur 

hjálpað því að sjá kostina við það að nota tæknina og breyta hegðun og viðhorfi gagnvart 

henni. Tæknifærni eykur sjálfstraust hvers og eins, sem og hæfnin til að nýta tækni fyrir 

samskipti, upplýsingar og lausn vandamála á mörgum sviðum lífsins. Reynsla eldra fólks af 

tækninni og hvernig þeim er kennt að nota hana getur haft mikil áhrif á það hvernig þeir 

tileinka sér komandi tækni í framtíðinni (LoBuono o.fl., 2020). 

Jákvæð reynsla sem er tengd við gagnvirkar kennsluaðferðir getur hjálpað til við að 

viðhalda notkun tækninnar meðal eldra fólks. Kennsluaðferðir ættu að stuðla að jákvæðu 

umhverfi og kenna viðeigandi efni. Gott væri að bjóða upp á einkakennslu þar sem farið er yfir 

efnið skref fyrir skref með beinum útskýringum. Endurtekning er mikilvægur hluti af 

tækniþjálfun þar sem eldra fólk þarf alla jafna lengri tíma til að læra nýja hluti. Kennslan ætti 

líka að innihalda skriflegt efni og leitast við að finna jafnvægi milli þess að neminn læri upp á 

eigin spýtur og fái kennslu. Rannsóknir á því hvernig eldra fólk lærir á spjaldtölvu sýna að eldra 

fólk lærir best með því að prófa sig áfram sjálft (LoBuono o.fl., 2020). 

Mikilvægt er að kenna eldra fólki á velferðartækni og huga að kennsluaðferðum því eldra 

fólk hefur aðrar þarfir en yngra þegar kemur að því að læra á tækni. Yngra fólk hefur alist upp 

við að nota tæknina en eldra fólk þarf að tileinka sér hana seint á lífsleiðinni. Fyrri reynsla eldra 
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fólks af því að nota tækni hefur ekki endilega jákvæð áhrif á að það vilji læra meira á hana. 

Aldraðir hafa ekki endilega lært á tæknina með reynslunámi sem getur gert það að verkum að 

það forðast að nálgast hana. Reynslunám og notendamiðuð nálgun hafa gefið góðan árangur 

við að kenna öldruðum að nota heilsueflandi tækni (Huang, 2002; Cappelen og Andersson, 

2018).  
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5 Umræður og lokaorð

Velferðartækni er öll sú tækni sem á einn eða annan hátt bætir líf þeirra sem hennar þarfnast. 

Í ritgerðinni var sjónum beint að því hvernig eldra fólk nýtir sér hana og hvernig það aðlagast 

henni. Mikilvægt er að nýta tækifæri til að beita tækninni í velferðarþjónustu en hér á Íslandi 

búum við yfir hámenntuðu fólki á sviði tækni og höfum sterka innviði og stuttar boðleiðir. Við 

ættum því að hafa alla burði til að geta náð langt með velferðartækni. Í upphafi ritgerðarinnar 

voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hvert er viðhorf eldra fólks til 

velferðartækni? Og hvað hefur áhrif á aðlögun þess að tækninni? Niðurstöður benda til að 

viðhorf aldraðra til velferðartækni sé almennt jákvætt og þeir kjósi að vera sjálfstæðir og reiða 

sig frekar á heilbrigðiskerfið heldur en fjölskyldu sína. Aldraðir telja almennt að velferðartækni 

valdefli þá og geri þeim kleift að búa heima sem lengst en þeir nýta sér margir hverjir ýmsa 

velferðartækni á heimilum sínum, telja tæknina ekki ógn við friðhelgi einkalífsins en höfðu þó 

vangaveltur varðandi eigið sjálfræði. Niðurstöður bentu til að mikilvægt sé að beita 

einstaklingsmiðaðri nálgun við innleiðingu velferðartækni (Sánchez, o.fl., 2019).  

Viðhorf eldra fólks til velferðartækni hefur áhrif á það hvort það nýtir sér tæknina eða 

ekki. Þeir sem hafa aðlagast breytingum greiðlega á lífsleiðinni hafa að jafnaði jákvætt viðhorf 

til þeirra og sjá frekar tækifæri en hindranir við að læra nýja hluti. Samræmist þetta 

samfellukenningunni sem gengur út á að eldra fólk hafi tilhneigingu til að hafa sömu venjur, 

persónuleika og lífstíl og það hafði þegar það var yngra. Þannig að þeir sem hafa haft 

tilhneigingu til að hafa neikvætt viðhorf hafa verið það alla tíð og eiga þar af leiðandi erfiðara 

með að aðlagast breytingum. Það fellur því í hlut fagfólks í öldrunarþjónustu að bjóða upp á 

einstaklingsbundna þjónustu því það sem hentar einum hentar ekki öðrum. Margt er hægt að 

gera til að hafa áhrif á aðlögun eldra fólks sem er neikvætt í garð tækninnar til dæmis að sýna 

því fram á notagildi tækninnar en það eykur líkur á því að það nýti sér hana.  

Niðurstöður þessarar ritgerðar benda til að það sé ýmislegt sem hefur áhrif á aðlögun 

aldraðra að velferðartækni, en þar hafa verið nefndir sex þættir. Það eru einstaklingsþættir, 

sálrænir þættir, tæknilegir þættir, inngripsþættir, umhverfisþættir og stuðnings- og 

þjálfunarþættir. Stór áhrifaþáttur á aðlögun að velferðartækni reyndist vera hversu 

nýjungagjarnt fólk er að upplagi en nýjungagirnin mæltist á fimm stigum frá því að þurfi að 

þrýsta á fólk til að aðlagast upp í að fólk sé tilbúið til að taka áhættu, sýna frumkvæði og tileinka 

sér tæknina. Persónuleiki fólks hefur því áhrif á hversu tilbúið fólk er til að tileinka sér tæknina 
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líkt og samfellukenningin gengur út á. Fjárhagur fólks hefur einnig áhrif en þeir sem eru vel 

stæðir hafa aukin tækifæri til að festa kaup á dýrri tækni sem þeir efnaminni hafa ekki ráð á. 

Menntunarstig hefur áhrif en með aukinni menntun eiga aldraðir auðveldara með að tileinka 

sér ýmsar tæknilausnir. Aldur er áhrifaþáttur en þeir sem yngri eru eiga auðveldara með að 

tileinka sér tæknina en þeir eldri. Þá reyndist heilsufar hafa áhrif á aðlögun að velferðartækni, 

bæði líkamleg heilsa og hugræn geta en samkvæmt hlutverkakenningunni þá þarf fólk að 

venjast nýjum hlutverkum þegar heilsan gefur sig. 

Sálrænir þættir sem hafa áhrif á aðlögunina eru bæði viðhorf aldraðra til tækninnar til 

dæmis viðhorf til þess að læra á hana og sjálfsöryggi gagnvart tækninni. Einnig falla undir 

sálræna þætti upplifun aldraðra á eigin hæfni til að tileinka sér tæknina og sjálfstæði þeirra 

ásamt fleiru. Munur reyndist vera á viðhorfum kynjanna til tækninýjunga og var munur á 

velferðartækni sem þau tileinkuðu sér en konur tileinkuðu sér frekar tækni sem hefur með 

heilsu að gera en karlar voru meira fyrir tækni með afþreyingargildi. Útlit tæknilausna tilheyrir 

umhverfisþáttum en það skiptir afar miklu máli að hjálpartæki séu hönnuð með notendur í 

huga en mögulega væri hægt að útbúa einhvers konar kannanir til að fá fram skoðanir aldraðra 

varðandi hönnun velferðartækni. Aðrir tæknilegir þættir sem hafa áhrif á aðlögun að 

velferðartækni eru til dæmis viðmótshönnun tækninnar en hún skiptir miklu máli varðandi 

hvort aldraðir aðlagast að henni og þarf að vera útfærð á þeirra forsendum.  

Uhverfisþættir hafa áhrif til dæmis félagsleg áhrif sem er undirþáttur þeirra en þannig 

getur til að mynda viðhorf aðstandenda haft áhrif á hvernig aldraðir nýta sér tæknina en þeir 

geta orðið áhugalausir ef aðstandendur hafa neikvætt viðhorf til hennar. Stuðnings- og 

þjálfunarþættir snúa til dæmis að stuðningi og þjálfun sem starfsfólk veitir á öldrunarsviði en 

það getur haft mikið að segja varðandi hversu vel öldruðum gengur að læra á tæknina. Til 

dæmi má nefna snjallsíma en ef þeir fá þjálfun á tækið gengur eldra fólki betur að læra á þá. 

Siðferðilegar vangaveltur vakna þegar settur er inn eftirlitsbúnaður á heimili aldraðra því það 

er hárfín lína milli eftirlits og ógnar við friðhelgi einkalífs fólks. Því þarf starfsfólk ávallt að vera 

meðvitað um rétt hvers einstaklings til sjálfræðis og að borin sé virðing fyrir mannhelgi hvers 

og eins. Tæknin er tvíeggja sverð, hún kemur að góðum notum sé henni beitt rétt en snýst upp 

í andhverfu sína annars.  

Margt aldrað fólk getur búið sjálfstætt, er heilsuhraust og þarf litla eða enga aðstoð frá 

samfélaginu. Þegar aldurinn færist yfir getur þörf eldra fólks aukist og það þurft á meiri aðstoð 
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eða þjónustu á að halda, bæði heilbrigðis- og félagsþjónustu. Félagsráðgjafar sem koma að 

öldrunarþjónustu vinna að ýmsum verkefnum, til dæmis að kynna velferðartækni fyrir eldra 

fólki og aðstandendum, benda á úrræði og sækja um þjónustu fyrir það. Þeirra vinna snýr 

einnig að ráðgjöf, stefnumótun og stjórnun og því geta þeir haft áhrif á hvaða stefna er tekin 

við innleiðingu velferðartækni. Félagsráðgjafar starfa víða sem veitir þeim tækifæri til að koma 

af stað breyttum starfsháttum í þágu aldraðra, nýta tæknina í verkin og fólkið í mannlega 

þáttinn. Miklar líkur eru til að félagsráðgjöfum farist það verkefni vel úr hendi þar sem þeim 

ber bæði lagaleg skylda til þess en einnig þar sem þeir starfa eftir Siðareglum félagsráðgjafa 

sem veita þeim aðhald og leiðbeiningar í vegferð aðlögunar að velferðartækni.  

Hlutverk félagsráðgjafa á öldrunarsviði er að tala máli aldraðra og veita stuðning, en 

félagslegar aðstæður og heilsa hvers og eins segir til um hvers konar þjónusta er veitt. Einnig 

þarf að horfa til ólíkra þarfa hvers og eins skjólstæðings og veita einstaklingsbundna þjónustu. 

Félagsráðgjöfum í öldrunarþjónustu ber að kynna sér hvernig hægt sé að bæta aðstæður 

skjólstæðinga sinna og hvernig megi efla félagslegt tengslanet þeirra Hlédrægnikenningin 

gengur út að það ferli að þegar fólk eldist þá kjósi það að draga sig í hlé frá samfélaginu og að 

samfélagið kjósi að minnka samskipti við hina öldruðu. Varla getur það átt við um alla aldraða 

og hlýtur það að vera einstaklingsbundið hvernig þeir vilja haga samskiptum sínum við 

samfélagið. Þegar aldraðir veikjast fylgja því oft sálfélagslegir erfiðleikar og getur það komið í 

hlut félagsráðgjafa að aðstoða skjólstæðinga og fjölskyldur þeirra við að finna lausn við þeim 

erfiðleikum (Sigurveig H. Sigurðardóttir,.2006). 

Nú hafa aldraðir verið mikið einangraðir á síðustu misserum vegna heimsfaraldurs og útlit 

er fyrir að aukning sé í notkun snjalltækja hjá þeim hópi til að hafa samskipti við fjölskyldu og 

vini þar sem heimsóknarbann hefur verið sett á hjúkrunarheimilum, öldrunardeildum og 

öðrum dvalarúrræðum fyrir aldraða. Aldraðir sem búa á eigin heimili hafa líka þurft að 

takmarka heimsóknir fjölskyldu og vina því þeir tilheyra viðkvæmum hóp sem á erfitt með 

jafna sig veikist þeir af faraldrinum. Þá hefur öldruðum gefist tækifæri fyrir að nýta snjalltækin 

séu þau fyrir hendi og þörfin fyrir félagsleg samskipti hefur ef til vill orðið til þess að þeir hafa 

tileinkað sér tæknina á skemmri tíma en annars. Aðlögun að tækninni helst saman í hönd við 

viðhorf hins aldraða og fjölskyldu hans gagnvart tækninni og hvort hann hefur tileinkað sér 

þann lífstíl að aðlagast tækninýjungum á lífsleiðinni en það gerir honum auðveldara fyrir að 

læra á nýja tækni. Áhugavert væri að skoða hvaða áhrif faraldurinn hefur á tækninotkun 
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aldraðra og nýta hugmyndinafræði bak við þættina sex til að greiða leið aðlögunar að 

tækninni.  
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