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Ágrip 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til BS gráðu í iðjuþjálfunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna viðhorf 

framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila á þeim möguleika að öldruð hjón geti búið saman á 

hjúkrunarheimili þegar aðeins annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar. 

Rannsóknir sýna að þegar aðili flyst inn á hjúkrunarheimili, frá maka sínum, vegna 

heilabilunar hefur það ýmis áhrif á velferð hjónanna og hlutdeild þeirra í mikilsmetinni iðju. 

Samkvæmt rannsóknum eru viðhorf heilbrigðisstarfsfólks oft önnur en viðhorf aldraðra hjóna 

í þessari stöðu og því er persónumiðuð nálgun mikilvæg. Á Íslandi geta hjón ekki búið saman 

í hjúkrunarrými á öldrunarstofnun nema bæði séu metin í þörf fyrir þjónustu samkvæmt færni- 

og heilsumati. Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð, nánar tiltekið vinnulag 

grundaðrar kenningar. Gagnaöflun fer fram í viðtalsformi og skilyrði fyrir þátttöku eru að 

vera starfandi framkvæmdastjóri á hjúkrunarheimili sem býður upp á og hefur reynslu af 

þjónustu fyrir aldraða einstaklinga með heilabilun á Íslandi.   

Rannsóknarspurningin sem höfð er að leiðarljósi er: “Hvaða möguleika telja 

framkvæmdastjórar hjúkrunarheimila á að þróa þjónustu til að öldruð hjón geti búið saman í 

hjúkrunarrými þegar aðeins annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar, út 

frá færni og heilsumati?”         

Lykilhugtök: heilabilun, öldruð hjón, sambúð, hjúkrunarrými á öldrunarstofnun. 
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Abstract 

This research paper is the final product for a BS degree in Occupational Therapy at the 

University of Akureyri. The proposed study aims are to explore the attitudes of managing 

directors of nursing homes towards the possibility of elderly married couples to live together 

in a nursing home when only one of them is evaluated to  need of care because of dementia. 

Research shows that when a married person moves into a nursing home because of dementia, 

away from their partner, it has various effects on the couple’s welfare and engagement in 

meaningful occupation. According to research, the attitudes of health-care professionals often 

differ from those of elderly couples in this position, and person-centered approach to care is 

essential. In Iceland, married couples can only live together in a nursing home if both need 

nursing care according to a clinical evaluation of function and health. A qualitative approach 

will be used with collecting data in the form of constructivist grounded theory. The 

qualification for participation is to currently be employed as a managing director of a nursing 

home that offers nursing services to elderly people with dementia in Iceland. 

The research question that guides the proposed study is: ‘‘What possibilities do 

managing directors  see in developing a service  where elderly married couples can  live 

together in a nursing home when only one of them is assessed to  need  nursing services 

because of dementia, according to a clinical evaluation of function and health’’.  

Key concepts: dementia, elderly couples, cohabitation, nursing home.  
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Kafli I 

Inngangur 

 Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfunda til BS gráðu í iðjuþjálfunarfræði við 

Háskólann á Akureyri (HA). Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna viðhorf 

framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila á Íslandi til möguleika aldraðra hjóna að búa saman á 

hjúkrunarheimili þegar aðeins annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar.

 Í kaflanum er fjallað um bakgrunn verkefnisins. Lögð verður fram rannsóknarspurning 

og sagt frá rannsóknaraðferð. Fjallað er um tilgang verkefnisins og gildi fyrir iðjuþjálfun-

arfræði. Takmarkanir verkefnisins verða reifaðar og að síðustu verður greint frá 

hugmyndafræðilegri nálgun og settar fram skilgreiningar á meginhugtökum verkefnisins. 

Bakgrunnur 

Öldruðum einstaklingum með heilabilun fer ört fjölgandi og því samhliða eykst þörfin 

í samfélaginu fyrir bættri þjónustu við eldri hjón þar sem annar einstaklingurinn er með 

heilabilun (Robnett, 2008). Samkvæmt Hagstofu Íslands er gert ráð fyrir því að árið 2030 

verði 2,3% landsmanna eldri en 85 ára (Hagstofa Íslands, 2018). Árið 2012 áætlaði 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization: WHO) að 25,6 milljón 

einstaklingar í heiminum væru með heilabilun og að fjöldinn yrði 70 milljónir árið 2030 

(WHO, 2019). Heilabilun hefur áhrif á færni, hegðun og líðan hjá einstaklingum sem greinast 

með sjúkdóminn. Oft eru nánustu aðstandendur helstu umönnunaraðilar einstaklinga með 

heilabilun en mikið og/eða langvarandi álag aðstandenda getur leitt til slakari lífsgæða, 

andlegrar og líkamlegrar þreytu og heilsubrests (Livingston o.fl., 2017). Í þessari 

rannsóknaráætlun er einungis fjallað um þá þjónustu sem veitt er á hjúkrunarheimilum til 

einstaklinga með heilabilun og maka þeirra. 

Niðurstöður rannsókna leiða í ljós ákveðið ósamræmi er varðar viðhorf  hjá 

þjónustuþegum, mökum þeirra og heilbrigðisstarfsfólki til þjónustu við einstaklinga með 



Sambúðarmöguleikar aldraða hjóna á hjúkrunarheimilum; Viðhorf framkvæmdastjóra           - 2 - 

 

heilabilun. Umönnunaraðilar, svo sem starfsfólk og maki, hafa oft aðra sýn en þjónustuþeginn 

og kemur það fyrir að skoðanir starfsfólks og maka stangast á. Þá er mikilvægt að samþætta 

sýn þessara þriggja aðila þegar þeir vinna saman að hagsmunum hjóna til að þjónustan verði 

gagnleg og áhrifarík (Miranda-Castillo, Woods og Orrell, 2013; Quinn, Clare, McGuinness og 

Woods 2013; Hemingway, MacCourt, Pierce, og Strudsholm, 2016). 

Person-centred care (PCC) er persónumiðuð nálgun sem notuð hefur verið í þjónustu 

við aldraða einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra. Sýnt hefur verið fram á að 

persónumiðuð nálgun eykur samræmi á milli allra umönnunaraðila og þjónustuþega um 

meðferðaráætlanir, aukin lífsgæði og ánægju skjólstæðinga. Þrátt fyrir margvíslegan ávinning 

persónumiðaðar nálgunar í starfi eru ýmsar áskoranir sem fylgja því að innleiða þessa nálgun í 

klínískt starf (Ekman o.fl., 2011). 

Samkvæmt 14.gr. í lögum um málefni aldraða nr.125 frá 1999 kemur fram að á 

hjúkrunarheimilum skal þjónustan vera byggð á einstaklingsbundnu mati á þörfum hins 

aldraða og skal byggjast á því að einstaklingur fái aðstoð til sjálfshjálpar. Lagt hefur verið 

fram frumvarp sem viðbót við 14. gr. laganna um að heimilismaður sem dvelur til langframa á 

stofnun fyrir aldraða skuli eiga kost á því að maki sinn geti dvalið hjá sér. Maki skal greiða 

leigu vegna veru sinnar og hafa aðgang að þjónustu stofnunarinnar gegn gjaldi (Frumvarp til 

laga nr. 282/149). 

Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar sem lýst er í þessari rannsóknaráætlun er að kanna 

viðhorf hjá framkvæmdastjórum hjúkrunarheimila til þess möguleika að öldruð hjón geti búið 

saman á hjúkrunarheimili þegar aðeins annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna 

heilabilunar. Hugað er að sýn stjórnanda á því hvort þjónustan ýti undir eða dragi úr 

möguleikum á áframhaldandi hjónalífi, með áherslu á áframhaldandi sambúð hjóna. Einnig er 

kannað viðhorf framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila á þeirri hugmyndafræði sem leiðir 
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þjónustu hjúkrunarheimila og hvernig hún skilar sér í verki. Þjónustan verður síðan spegluð 

við kenningar persónumiðaðar nálgunar, það er  hvort samvinna sé á milli allra 

umönnunaraðila og þjónustuþega og hvort þjónustan komi til móts við þarfir hjóna og stuðli 

að hlutdeild þeirra í mikilsmetinni iðju. Rannsóknarspurningin sem höfð er að leiðarljósi er: 

“Hvaða möguleika telja framkvæmdastjórar hjúkrunarheimila á að þróa þjónustu til að öldruð 

hjón geti flutt og búið saman í hjúkrunarrými á öldrunarstofnun þegar aðeins annað þeirra er 

metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar, út frá færni og heilsumati?” 

Rannsóknaraðferð          

 Til að svara rannsóknarspurningunni verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð, 

nánar tiltekið vinnulag grundaðrar kenningar (e. constructing grounded theory). Ástæða fyrir 

vali á rannsóknaraðferð er sú að höfundar telja að með aðferðinni sé hægt að fá greinagóðar 

upplýsingar frá  framkvæmdastjórum þar sem þeir bera ábyrgð, hafa góða yfirsýn á þjónustu 

hjúkrunarheimila og hafa völd til breytinga. Samkvæmt Rammasamningi milli 

Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og hjúkrunarheimila um þjónustu hjúkrunarheimila (2016) þá er 

ábyrgð stjórnanda að uppfylla kröfur um faglega, örugga og hagkvæma þjónustu sem og að 

vinna stöðugt að því markmiði að auka ánægju íbúa.  

Vonast er til að hægt sé að þróa nýjan skilning á þeim félagslega raunveruleika sem 

stjórnendur hjúkrunarheimila standa frammi fyrir í tengslum við þjónustu við eldri hjón þegar 

annað þeirra er með heilabilun og þarf að flytja á hjúkrunarheimili. Hvaða þjónustuúrræði 

standa þeim til boða í dag og hvaða breytingar stjórnendur þjónustunnar telja að þurfi að gera 

til framtíðar svo að hægt sé að mæta þörfum aldaðra hjóna sem best. Þessi rannsóknaraðferð 

gerir rannsakendum kleift að afla ítarlegra gagna með viðtölum við stjórnendur og við 

greiningu gagna er notast við upphafs kóðun. Að henni lokinni er notuð markviss kóðun til að 

greina kjarnahugtök með áherslu á að greina gjörðir og ferli í stað þess að greina þemu. Að 

lokum er áhersla á fræðilega kóðun þar sem flokkum eða hugtökum úr markvissri kóðun er 
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raðað saman í eina heild. Tilgangurinn með því er að þróa skilning, útskýringu eða ákveðna 

kenningu á því sem á sér stað hjá viðmælendum rannsóknarinnar. Eitt megineinkenni 

aðferðarinnar er sífelldur samanburður. Á meðan gögnum er safnað er notast við kóðun og 

skrifuð eru greiningarblöð um þá þætti sem verið er að rannsaka á sama tíma og gögnin eru 

greind (Charmaz, 2014). 

Gildi rannsóknar fyrir iðjuþjálfunarfræði      

Skjólstæðings- og fjölskyldumiðuð nálgun ásamt iðjusýn og þátttöku í víðu samhengi 

mynda meginkjarnann í hugmyndafræði iðjuþjálfunar. Iðjuþjálfar virða skjólstæðinga sína, 

reynslu þeirra og þekkingu, virkja þá í ákvarðanatöku og standa með þeim í baráttunni fyrir að 

fá þörfum sínum fullnægt (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Eins og 

aðrir vilja aldraðir hafa frelsi og rétt til athafna sem gefa lífi þeirra gildi og því er áríðandi að 

umhverfið styðji þá til slíks. Einstaklingar eru líklegri til að vera ánægðir með líf sitt ef 

umhverfi þeirra, efnislegt og félagslegt, er í samræmi við líkamlegar, vitrænar og 

tilfinningalegar þarfir þeirra og hæfni. Því þarf jafnframt að gaumgæfa stofnanaumhverfi með 

þarfir heildarinnar í huga (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). 

Algengi heilabilunar eykst með auknum fjölda fólks sem lifir lengur (Robnett, 2008). 

Þörfin í samfélaginu mun því aukast fyrir bættri þjónustu við eldri hjón þar sem annar aðilinn 

er með heilabilun. Fyrirhuguð rannsókn veitir iðjuþjálfum innsýn í viðhorf framkvæmdastjóra 

um þjónustu við eldri hjón þar sem annað þeirra er með heilabilun og möguleika þeirra til að 

búa saman í hjúkrunarrými. Upplýsingar úr fyrirhugaðri rannsókn ættu því að gera 

iðjuþjálfum kleift að veita þessum hópi enn betri og skjólstæðingsmiðaðri þjónustu með því 

að mæta þörfum hverra hjóna fyrir sig. 
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Takmarkanir 

Helstu takmarkanir fyrirhugaðar rannsóknar eru að eingöngu er einblínt á viðhorf 

framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila. Einnig útilokar fyrirhuguð rannsókn viðhorf gagnvart 

þjónustu við aldrað fólk sem er ekki gift. 

Hugmyndafræðileg nálgun 

 Fyrirhuguð rannsókn byggir á hugmyndafræði PCC sem snýst um að þjónusta taki mið 

af reynslu, upplifun og óskum hvers einstaklings og ýti þannig undir persónulega og 

einstaklingsmiðaða þjónustu (Blake, Berry og Brown, 2020). Margt er líkt með 

skjólstæðingsmiðaðri nálgun sem leiðir gjarnan starf iðjuþjálfa og PCC. Hugmyndafræði PCC 

er notuð sem hluti af gæðavísum og gæðastarfi víða í heilbrigðisþjónustunni (Mwangi, 

Groves og Tritter, 2012). Persónumiðuð nálgun í heilbrigðisþjónustu hefur verið sett í 

stefnuskrár heilbrigðismála um allan heim og meðal annars reynst vel í þjónustu við aldraða 

með heilabilun (McCormack og McCance, 2017). Til að skoða áhrif þjónustuumhverfis er 

notast við hugmyndafræði Kanadíska iðjulíkansins, Canadian Model of Occupational 

Performance and Engagement (CMOP-E). CMOP-E leggur áherslu á samspil 

einstaklingsbundinna þátta, framkvæmd og þátttöku í iðju og áhrifa umhverfisins (Canadian 

Association of Occupational Therapists (CAOT), 2002). 

Meginhugtök 

 Meginhugtök rannsóknarinnar eru; heilabilun, öldruð hjón, hjúkrunarrými á öldrunar-

stofnunum og færni og heilsumat. 

Heilabilun: Heilabilun (dementia) er samheiti yfir það ástand þegar vitræn skerðing er orðin 

það mikil að einstaklingur getur ekki séð um sig sjálfur og félagsleg færni og sjálfsbjargargeta 

er skert (Björn Einarsson, 2007). 
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Öldruð hjón: Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr.125/1999 segir að sá sé aldraður sem 

hefur náð 67 ára aldri. Hjón á hér við um tvo einstaklinga sem eru gift samkvæmt lögum, eru 

tengd tilfinningalegum- og fjölskylduböndum og eiga hlutdeild í lífi hvors annars. 

Hjúkrunarrými á öldrunarstofnun: Búsetuúrræði fyrir aldraða einstaklinga sem eru of 

veikburða til að dvelja annars staðar. Þar er veitt hjúkrunar- og læknisþjónusta, endurhæfing 

og þjónustan byggð á einstaklingsbundnu mati á heilsufari og félagslegum þörfum 

einstaklingsins. Sérstök aðstaða skal vera fyrir aldraða með heilabilunareinkenni. Gæta skal 

þess að stofnunin sé heimilisleg og að sem flestir íbúar hafi eigið herbergi (lög um málefni 

aldraðra, 1999. 14.gr.). 

Færni- og heilsumat: Færni- og heilsumat er faglegt, einstaklingsbundið mat á þörfum 

einstaklinga fyrir varanlega búsetu á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Metnar eru félagslegar 

aðstæður, heilsufar og andlegt ástand auk þess sem metin er færni í athöfnum daglegs lífs og 

gefur niðurstaða færni- og heilsumats til kynna hvort þörf er fyrir langtíma búsetu á 

hjúkrunar- eða dvalarheimilum (Embætti Landlæknis, 2017). 
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Kafli II 

Fræðileg umfjöllun 

Í þessari fræðilegu samantekt verður fjallað um þjónustuumhverfi aldraðra hjóna þar 

sem annað þeirra er með heilabilun, upplifun þeirra af því sem og viðhorf starfsfólks og 

stjórnsýslu. Fyrst verður fjallað um þá hugmyndafræði sem leiðir verkefnið: PCC og CMOP-

E. Þá er umfjöllun um líf hjóna þar sem annað þeirra er með heilabilun, áhrif á velferð og 

sambúðarmöguleika þeirra sem og upplifun þeirra af flutningum annars aðilans á 

hjúkrunarheimili. Því næst verður greint frá viðhorfum heilbrigðisstarfsfólks til þjónustu við 

öldruð hjón þar sem annað þeirra er með heilabilun. Í lok kaflans verður fjallað um lög og 

reglugerðir á Íslandi sem varða heilbrigðisþjónustu og sambúðarrétt aldraðra hjóna og þau 

tengd við mannréttindi aldraðra. 

Við heimildaleit fræðilegrar samantektar rannsóknaráætlunarinnar var efni sótt í 

gagnagrunna EBSCOhost, ProQuest, OTseeker, gegnir.is og Google Scholar. Efni var einnig 

fengið úr bókum og af heimasíðum. Leitarorðin sem höfundar notuðust við voru: heilabilun, 

öldruð hjón, framkvæmdastjóri hjúkrunarheimila, dementia, caregiver, married couples, 

nursing home, healthcare professionals, survice provider, manager of nursing home og 

person-centred care. 

Hugmyndafræði 

Persónumiðuð nálgun í umönnun aldraðra með heilabilun á hjúkrunarheimilum. 

Hugmyndafræðin um PCC hefur undanfarinn áratug verið notuð í auknum mæli í 

heilbrigðisþjónustu. Einn af grundvallarþáttum í þessari nálgun eru samskipti og samvinna  

milli þjónustuveitenda, þjónustuþega og aðstandenda. Heilbrigðisstarfsfólk sem býr yfir 

faglegri þekkingu hefur því lykilhlutverk í að miðla þessari hugmyndafræði til annarra 

starfsmanna og hvernig hún er notuð í umönnun (McCormack og McCance, 2017). 
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Á hjúkrunarheimilum byggist PCC á því að bæta lífsgæði þeirra sem þar búa, að 

einstaklingurinn fái að hafa skoðanir um líf sitt eftir að hann flyst inn á hjúkrunarheimilið 

(Mwangi, Groves og Tritter, 2012). Mikilvægt er að þeir aðilar sem veita þjónustuna sjái 

heiminn út frá sjónarhorni einstaklingsins sem greindur er með heilabilun. Stuðla þarf að 

jákvæðu félagslegu umhverfi og hjálpa skjólstæðingnum að halda félagslegum tengslum sem 

og tengslum við fortíð sína. Mikilvægt er að skjólstæðingar finni að þeir hafi tilgang í lífinu 

og að andlegum þörfum þeirra sé mætt. Hver skjólstæðingur hefur mismunandi þarfir sem 

erfitt er að uppfylla ef þeir sem veita þjónustuna kynnast ekki skjólstæðingnum og fjölskyldu 

hans vel. Persónumiðuð nálgun krefst þess að þjónustuveitendur fái viðeigandi þjálfun svo 

hún nýtist í starfi (Bridges, 2007). 

Sálfræðingurinn Tom Kitwood fór fyrstur manna að skoða persónumiðaða nálgun í 

umönnun einstaklinga með heilabilun árið 1988. Hans markmið var að  tryggja að 

einstaklingurinn fengi áfram gæðaþjónustu þegar hann hefur greinst með heilabilun. Kitwood 

sagði að umönnun sem er einungis byggð á lífeðlisfræðilegu sjónarhorni væri ófullnægjandi, 

skilningur á persónulegri reynslu einstaklings þarf að vera í fyrirrúmi í umönnun einstaklinga 

með heilabilun (Edvardsson, Winblad og Sandman, 2008).  

Samkvæmt Mitchell og Agnelli, 2015 skilgreindi Kitwood tvennskonar samskipta-

aðferðir sem umönnunaraðilar notast almennt við í umönnun við einstaklinga með heilabilun, 

jákvæða- (e. positive person work) og neikvæða aðferð (e. malignant social psychology). Þær 

aðferðir sem unnið er eftir í PCC flokkast sem jákvæðar og innan þeirra eru 12 atriði sem 

umönnunaraðilar notast við: viðurkenning (e. recognition), samningaviðræður (e. 

negotiation), samvinna (e. collaboration), leikur (e. play), að gefa (e. giving), skynörvun (e. 

timalation), að fagna (e. celebration), slökun (e. relaxation), staðfesting/gildisgjöf (e. 

validation), veita öryggi (e. holding), sköpun (e. creation) og stuðningur við athafnir (e. 

facilitation). Andstæða við jákvæðu aðferðirnar sem gjarnan notast er við í PCC eru 
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neikvæðar aðferðir. Innan neikvæðu aðferðanna eru 17 atriði: sviksemi (e. treachery), að taka 

völdin (e. disempowerment) , koma fram við þau eins og barn (e. infantilisation), hótanir (e. 

intimidation), stimplun (e. labeling), brennimerking (e. stigmatisation), of hröð samskipti (e. 

outpacing), að viðurkenna ekki þeirra raunveruleika (e. invalidation), útskúfun (e. 

banishment), hlutlægni (e. objectifacation), hunsun (e. ignoring), mæta ekki þörfum (e. 

withholding), ásökun (e. accusation), truflandi (e. disruption), gera einstaklingana að atlægi 

(e. mockery) og lítillækkun/smánun (e. disparagement). 

Skilaboðin sem Kitwood sendir með þessu er að allir einstaklingar séu jafnir burt séð 

frá þeirra vitsmunalegu getu. Umönnun skal miðast að því að fólk sé einstakt og einstaklingar 

óháð sjúkdómsgreiningu (Mitchell og Agnelli, 2015). 

McCormack og McCance (2017) hafa sett fram starfslíkan PCC sem leiðir 

þjónustuveitendur áfram við að notast við hugmyndafræðina í starfi. Starfslíkanið 

samanstendur af fimm flokkum; 

I. Macro context: Pólítísk og stefnumótandi áhrif, svo sem heilbrigðis- og 

félagsleg stefnumál. 

II. Prerequisites: Beinist að eiginleikum starfsfólks, en það spilar stóran þátt í 

árangri af persónumiðaðri nálgun. 

III. Care Environment: Þjónustuumhverfið sem samanstendur af bæði því 

umhverfi þar sem þjónustunni er stjórnað og persónulegu umhverfi 

þjónustuþegans þar sem þjónustuveitendur hitta þjónustuþegann og 

aðstandendur hans og reyna að koma á móts við þarfir þeirra og óskir. 

IV. Care Processes: Aðferðir við umönnun sem stuðla að notkun persónumiðaðar 

nálgunar. 
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V. Outcomes: Árangur þjónustu. Ef starfslíkanið er notað á viðeigandi hátt þá ætti 

árangurinn af þjónustunni að veita góða reynslu af umönnun, þátttöku, vellíðan 

og byggja upp jákvæða menningu. 

Kanadíska iðjulíkanið; CMOP-E. 

 

CMOP-E byggir á samspili einstaklings, iðju og umhverfis og áhrif þess á framkvæmd 

og hlutdeild í iðju. CMOP-E er sett upp á myndrænan hátt þar sem einstaklingurinn er í miðju 

þess, samtvinnaður þeirri iðju sem hann stundar og umlukinn umhverfinu. Einstaklingurinn 

býr yfir ákveðnum hugrænum, líkamlegum og tilfinningalegum eiginleikum og í kjarna hans 

er lífsandinn (e. spirituality) sem er hans innra sjálf, drifkraftur, áhugahvöt og hjá sumum 

tenging við eitthvað æðra. Iðja skiptist í eigin umsjá, störf og tómstundir og verður til í 

samspili einstaklingsins við umhverfið. Umhverfið snýst um efnislega, menningarlega, 

félagslega og stjórnsýslulega þætti sem hafa áhrif á einstaklinginn og þá iðju sem hann tekur 

sér fyrir hendur. Færni við iðju á sér stað þegar þessir þrír meginþættir samræmast en ef einn 

þáttur raskast getur það leitt til erfiðleika við framkvæmd og þátttöku í iðju (Polatajko, 

Townsend og Craik, 2007). 

Kanadíska iðjulíkanið (CMOP) var upprunalega þróað af The Canadian Association of 

Occupational Therapists (CAOT) árið 1997. Líkanið innihélt þá helstu þætti sem iðjuþjálfar 

einbeita sér að; einstaklingur, iðja og umhverfi og samspili milli þeirra. Árið 2007 var 

Kanadíska iðjulíkanið gefið út í endurbættri mynd af Polatajko og fleirum, þar sem hlutdeild 

(e. engagement) hafði verið bætt við sem mikilvægum hluta af iðju mannsins; CMOP-E. Var 

þessi viðbót tilkomin vegna áherslubreytinga innan fagsins og þörf á hugmyndafræði sem 

tilgreinir innri hvöt og huglæga þátttöku einstaklingsins, en ekki eingöngu hlutlæga 

framkvæmd iðju. Líkanið er iðju- og skjólstæðingsmiðað og afmarkast ekki við ákveðinn 

skjóstæðingahóp (Polatajko o.fl., 2007). 
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Innan CMOP-E er Kanadíska líkanið um skjólstæðingsmiðaða eflingu, The Canadian 

Model of Client-Centered Enablement (CMCE). CMCE lýsir eðli samskipta skjólstæðings og 

iðjuþjálfa og felur í sér leikni iðjuþjálfans til að efla virka samvinnu með skjólstæðingi. 

Samkvæmt CMCE geta skjólstæðingar verið einstaklingar, fjölskyldur, hópar eða samfélög og 

er markmið þess að stuðla að heilsu, velferð og réttlæti í gegnum iðju. Innan CMCE eru 

eftirfarandi tíu atriði: aðlaga (e. adapt), málsvari/talsmaður (e. advocate), þjálfa (e. coach), 

samvinna (e. collaborate), ráðgjöf (e. consult), samhæfa (e. coordinate), hanna/byggja (e. 

design/build), fræða (e. educate), hlutdeild í iðju (e. engage) og sérhæfing (e. specialize) 

(Stadnyk ofl., 2009). 

Öldruð hjón og heilabilun 

Áhrif heilabilunar á iðju, velferð og sambúðarmöguleika aldraðra hjóna. 

Öldruð hjón hafa í mörgum tilvikum verið gift í lengri tíma, jafnvel tugi ára og eru 

gjarnan helsti félagsskapur og stuðningur hvors annars. Rannsóknir sýna í mörgum tilvikum 

að öldruð hjón eru ánægð með hjónaband sitt en ýmsar breytingar sem fylgja gjarnan efri 

árunum, til dæmis veikindi, færniskerðing eða atvinnumissir, geta haft töluverð áhrif á 

hjónabandið. Veikindi hafa oft áhrif á hlutverk og samskiptamynstur hjóna þegar annað þeirra 

gengur í hlutverk umönnunaraðila (Feldman, 2014). Samkvæmt CMOP-E geta þessar 

breytingar á efri árum haft ýmis áhrif á þátttöku aldraðra hjóna í iðju. Ef umhverfið, svo sem 

þjónustuumhverfi og stjórnsýsla, er ekki í stakk búið til að koma til breyttar þarfir hjóna, getur 

það leitt til skertrar þátttöku í iðju. Skortur á stuðningsríku umhverfi getur haft neikvæð áhrif 

á upplifun þeirra af því að eiga hlutdeild í iðju sem þau meta mikilvæga, svo sem að eiga í 

ánægjulegu hjónabandi (Polatajko o.fl., 2007).  

Heilabilun er dæmi um greiningu sem verður algengari eftir því sem fólk eldist og 

aukast líkurnar um helming við hver fjögur ár eftir 65 ára aldurinn (Wenborn, 2014). 
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Heilabilun hefur áhrif á færni, hegðun og líðan einstaklinga sem greinast með sjúkdóminn og 

möguleg áhrif á vellíðan og heilsu aðstandenda þeirra (Livingston o.fl., 2017). 

Upplifun hjóna af því þegar annar aðilinn greinist með heilabilun hefur lítið verið 

rannsökuð þar sem kannað er sjónarhorn þeirra beggja (Clark, Prescott og Murphy, 2019). 

Þau hjón sem talað var við í rannsókn Clark, Prescott og Murphy (2019) sýndu almennt vilja 

til að standa saman eftir að annað þeirra hafði greinst með heilabilun og vildu heiðra 

skuldbindingu sína hvort við annað. Þá lýstu hjón yfir áhyggjum yfir því að missa tengslin sín 

á milli, meðal annars vegna óvissu yfir því hvort annað þeirra þyrfti að búa á hjúkrunarheimili 

fjarri hinu. Sum hjón fundu fyrir sorg yfir möguleikanum á að fjarlægjast hvort annað, 

efnislega og tilfinn-ingalega og að missa sambandið við maka sinn í þeirri mynd sem það 

hafði verið. Makar einstaklinga með heilabilun eru oft þeirra helstu umönnunaraðilar og 

upplifa í mörgum tilfellum að stuðningur til þeirra sé af skornum skammti (White o.fl., 2018). 

Langvarandi álag á umönnunaraðila getur leitt til slakari lífsgæða, heilsubrests og andlegrar 

og líkamlegrar þreytu (Livingston o.fl., 2017). Munkejord, Stefánsdóttir og Sveinbjarnardóttir 

(2020) framkvæmdu eigindlega rannsókn á upplifun aldraðra kvenna í Noregi og á Íslandi af 

því að vera umönnunaraðili maka með heilabilun. Niðurstöður leiddu í ljós erfiðleika sem 

fylgdu því að vera umönnunaraðili maka sem orsakaði m.a. svefnleysi, orkuleysi og 

tilfinningalegt uppnám. Mikill tími þeirra fór í umönnun maka, svo sem aðstoð við að þrif, 

klæðnað og að matast, átti umönnun sér stað allan sólarhringinn. Sálrænt og tilfinningalegt 

álag hjá konunum orsakaðist af  breyttri hegðun maka sem birtist í ofbeldi, ásökunum og 

tjáningu ranghugmynda. Þá fannst konunum þær skorta tilfinningalegan og sálrænan stuðning 

og þær upplifðu sig fasta í aðstæðunum. Þær upplifðu tregðu frá heilbrigðiskerfinu að grípa 

inn í og aðstoða þær við þessar aðstæður. Þrátt fyrir að konurnar létu vita af óviðunnandi 

aðstæðum heima við og að þær réðu ekki við umönnunarábyrgðina var ekki orðið við beiðni 

þeirra um að maki þeirra flyttist á hjúkrunarheimili ef makinn sjálfur neitaði því. 
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Upplifun aldraðra hjóna af flutningi annars þeirra á hjúkrunarheimili. 

Í eigindlegri rannsókn Roelofs, Luijkx og Embregts (2019) þar sem talað var við maka 

einstaklinga sem búa á hjúkrunarheimili fyrir aldraða með heilabilun komu í ljós dæmi um 

áhrif flutninganna á hjón og líf þeirra. Margir þátttakendur lýstu tímabilinu fyrir flutningana 

sem mjög erfiðu, bæði hafi umönnun og samskipti við þann veika verið orðin erfið og óvissa 

yfir framhaldinu aukið álag. Þá upplifðu margir létti við flutningana en sögðu þá jafnframt 

hafa verið erfitt skref. Eftir flutninga upplifðu flestir þátttakendur einmanaleika, söknuð á 

samverunni heimavið og lýsti einn þátttakandi því að þau hjónin tali ennþá við hvort annað þó 

þau væru á sitthvorum staðnum, til að slá á einmanaleikann. Mörgum þátttakendum fannst 

gott að heimsækja maka sinn en erfitt að yfirgefa hann á kvöldin og halda heim. Einn 

þátttakenda lýsti því að hann grét þegar hann þurfti að fara heim á kvöldin og skilja eiginkonu 

sína eftir á hjúkrunarheimilinu og annar þurfti að laumast út til að valda maka sínum ekki 

uppnámi. Þau sem þurftu að flytja á hjúkrunarheimili tóku því misvel, lét einn maki 

þátttakanda í ljós að hann vildi ekki lifa lengur og einhverjir höfðu lítinn skilning á því hvar 

maki þeirra væri og af hverju þau gætu ekki verið saman. Flestir þátttakendur létu í ljós 

áframhaldandi kærleika á milli hjónanna og þörf fyrir nánd. Áttu mörg hjónanna erfitt með að 

viðhalda líkamlegri nánd og fannst til dæmis leiðinlegt að geta ekki sofið í sama rúmi. Þetta 

skapaði togstreitu á milli hjóna og áttu sumir erfitt með að skilja af hverju þau mættu ekki 

sofa á sama stað. Flest hjónanna lýstu hjúkrunarheimilinu sem óþægilegum stað til að tjá ást, 

nánd eða eiga kynlíf. Var það aðallega vegna skorts á næði, plássleysis, að starfsfólk hafði 

lykil að herbergi þeirra, gekk inn án þess að banka og á einhverjum heimilunum voru 

myndavélar. Einum þátttakanda fannst hann ekki velkominn á deild maka síns og sögðust 

nokkrir vera vissir um að maki sinn mætti ekki koma heim með þeim af hjúkrunarheimilinu í 

styttri tíma. Þátttakendum fannst skorta opin samskipti við starfsfólk um þörf þeirra til að lifa 

hjónalífi áfram, að starfsfólk sýndi þörfum þeirra skilning og væri sveigjanlegra.   
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Í eigindlegri rannsókn Anker-Hansen, Skovdahl, McCormack og Tønnessen (2018) 

var leitast við að fá fram upplifun maka einstaklinga með heilabilun á því að missa gildi 

hjónabands þeirra eftir að maki þeirra hafði flutt á hjúkrunarheimili vegna heilabilunar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að mikilvægt sé að heilbrigðisstarfsfólk virði að 

makanum finnist mikilvægt að tilheyra í hjónabandinu þrátt fyrir breyttar aðstæður og að taka 

þurfi tillit til mismunandi upplifunar maka á erfiðleikum sem fylgja því að viðhalda 

hjónabandi vegna heilabilunar annars aðilans. 

Viðhorf starfsfólks hjúkrunarheimila til þjónustu við hjón þegar annar aðilinn er með  

heilabilun 

 

Þegar aldraður einstaklingur með heilabilun flyst inn á hjúkrunarheimili leiðir það 

saman maka einstaklingsins og starfsfólk heimilisins og verður til samstarf þeirra á milli sem 

getur oft á tíðum verið krefjandi. Þegar borin eru saman viðhorf þessa aðila til umönnunar 

þjónustuþegans kemur í ljós ýmislegt sem stangast á. Í rannsókn Hemingway o.fl. (2016) 

tilgreindi starfsfólk hjúkrunarheimila mikilvægi þess að sýna hjónabandi þjónustuþega 

virðingu og þekkja lífsögu þeirra en sjaldan virtist þessi þekking vera til staðar. Í ljós kom að 

starfsfólk hafði betri innsýn í sjúkdóminn og þróun hans en makar betri innsýn inn í 

persónuleika, gildi, áhuga og daglegar venjur þjónustuþega. Starfsfólk tilgreindi að það skorti 

tíma og úrræði til að koma til móts við þarfir beggja hjóna, til dæmis að koma til móts við 

þörf aðstandenda fyrir upplýsingagjöf og fræðslu. Starfsfólk var meðvitað um mikilvægi þess 

að maki væri hluti af umönnunarteymi þjónustuþegans, bæði fyrir þjónustuþegann og makann 

sjálfan. Hins vegar dró hröð starfsmannavelta, óvissa í starfsmannamálum, álag og 

tímaskortur úr möguleikum á samstarfi og árangursríkum samskiptum þeirra á milli. 

Starfsfólk lýsti mökum sem uppgefnum, reiðum, einmana, kvíðnum, afbrýðisömum og 

erfiðum í samskiptum. Þá fannst starfsfólki makar þjónustuþega sýna þeim vantraust og vera 

duglegt að finna eitthvað að þjónustunni. Starfsfólki fannst það skorta viðeigandi þjálfun í 
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samskiptum við maka og hvernig sé hægt að koma til móts við þarfir beggja hjóna. Makar 

þjónustuþega upplifðu sig sem málssvara þeirra en starfsfólk tók eftir því að með tímanum 

hættu þeir oft að hafa orð á því hvað gæti betur farið í þjónustunni, makar væru orðnir 

,,stofnanavæddir‘‘ og höfðu þá lært að sætta sig við reglur og takmarkanir stofnunarinnar. 

Í eigindlegri rannsókn Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier og Coulombe (2014) þar 

sem fengið var viðhorf heilbrigðisstarfsmanna á þeirri þjónustu sem veitt er einstaklingum 

með snemmkomna heilabilun, það er að greinast með heilabilun undir 65 ára og þeirra 

umönnunaraðilum voru þátttakendur hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, félagsráðgjafar eða 

læknar. Markmið rannsóknarinnar var að skrá reynslu og þjónustuþarfir einstaklinga með 

heilabilun og umönnunaraðila þeirra út frá sjónarhorni þessa heilbrigðisstarfsfólks. 

Þátttakendur höfðu tekið eftir því að huga þurfi betur að umönnunaraðilum, mökum og allri 

fjölskyldunni í íhlutun, sérstaklega hvað varðar til dæmis sálfræðiaðstoð og þeim fannst þurfa 

fleira starfsfólk sem þjálfað væri í geðheilbrigðismálum. Jafnframt kom fram að 

einstaklingurinn með heilabilun eigi ekki einungis að vera þjónustuþegi heldur öll fjölskyldan, 

hafa þurfi í huga þeirra þarfir og þau áhrif sem heilabilun hefur á þeirra heilsu og vellíðan. 

Þrátt fyrir að rannsóknin fjalli um þjónustu við einstaklinga yngri en 65 ára gefur hún 

vísbendingar um sjónarhorn heilbrigðisstarfsfólks á þjónustu við fólk með heilabilun og 

hvernig hún gæti komið betur til móts við þarfir aldraðra hjóna þar sem annað þeirra er greint 

með heilabilun. 

Eigindleg rannsókn Quinn o.fl. (2013) fjallar um samstarf einstaklings með heilabilun, 

maka hans og sérmenntaðs hjúkrunarfræðings (e. admiral nurse) í heimaþjónustu. Þar kom 

fram að viðhorf hjúkrunarfræðinga og maka einstaklingsins með heilabilun var oft ólíkt, 

aðallega varðandi einkenni heilabilunar, hegðun einstaklingsins með heilabilun, umönnun og 

samskipti. Þessi ólíku viðhorf gerðu hjúkrunarfræðingum erfitt um vik að veita góða þjónustu 

og mökum erfiðara með að þiggja þjónustuna. Einnig var viðhorf og sjónarmið einstaklingsins 
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með heilabilun oft á tíðum annað en makans og hjúkrunarfræðingsins. Erfitt var að samþætta 

sjónarmið allra til að veita ráðleggingar og þjónustu. Einnig kom fram að mikilvægt væri fyrir 

hjúkrunarfræðinga að viðurkenna og taka tillit til þess að þeir gætu ekki neytt hjón, það er 

einstaklinginn með heilabilun og maka hans til að fylgja sínum ráðleggingum.    

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar þar sem fengin var sýn einstaklings með 

heilabilun, maka hans og heilbrigðisstarfsfólks á það hvort þarfir einstaklingsins með 

heilabilun sem býr enn heima séu uppfylltar kemur fram að sýn þessara þriggja aðila er oft 

ólík. Sýn fagaðila virðist líkjast frekar sýn maka heldur en sýn einstaklingsins með heilabilun. 

Rannsóknin leiðir í ljós mikilvægi þess að samþætta sýn þessara þriggja aðila þegar þeir vinna 

saman að hagsmunum hjónanna til að íhlutunaráætlun verði sem gagnlegust og skipti máli 

(Miranda-Castillo o.fl., 2013). 

Lög og reglugerðir varðandi sambúðarrétt aldraðra hjóna á hjúkrunarheimilum 

Á Íslandi er færni- og heilsumat forsenda fyrir flutningi aldraðs einstaklings á 

hjúkrunar-heimili. Ekki eru til lög sem segja til um rétt hjóna til áframhaldandi sambúðar 

þegar annað þeirra hefur þörf á flytjast á hjúkrunarheimili og neyðast því hjón í þeim sporum 

til að slíta samvistum (Lög um málefni aldraða nr.125/1999; Olga Ásrún Stefánsdóttir og 

Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, 2019).       

   Íslenskt heilbrigðiskerfi er nokkuð einstaklingsmiðað og hefur hingað 

til ekki komið nægilega vel til móts við þarfir fjölskyldna. Þjónusta við aldraðra tekur alla 

jafna ekki mið af umhverfi og aðstæðum þeirra. Á síðustu árum hefur umræðan um réttindi 

aldraðra hjóna til sambúðar og takmarkanir heilbrigðiskerfisins við að koma til móts við óskir 

þeirra orðið meira áberandi. Úr þeirri umræðu varð til tilraunaverkefni um sambúð aldraðra 

hjóna á hjúkrunarheimili sem var hætt við vegna lítils árangurs, en aðeins var miðast við 

niðurstöður varðandi sambúð tveggja hjóna eftir þriggja vikna og 11 mánaða reynslutíma. Þá 

var aðeins fengið sjónarhorn starfsfólks en ekki hjónanna sjálfra. Þörf er á auknum skilningi á 
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upplifun aldraðra hjóna af þjónustuumhverfinu á Íslandi og umbótum á lögum og 

reglugerðum sem móta þjónustu við þau og sambúðarmöguleika í takt við hann (Olga Ásrún 

Stefánsdóttir og Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, 2019). 

Í lögum um málefni aldraða nr. 125/1999 kemur fram í 1.gr. að markmið laganna sé að 

aldraðir einstaklingar eigi kost á heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeir þurfa á að halda og 

að þjónustan sé veitt á því þjónustustigi sem er eðlilegt miðað við ástand og þörf 

einstaklingana. Gæta skal að því við framkvæmd laganna að aldraðir njóti jafnréttis á við aðra 

þjóðfélagsþegna og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur. Í 14. gr. laganna kemur fram að 

hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými á öldrunarstofnunum séu ætluð öldruðum einstaklingum 

sem eru of veikburða til að búa annarsstaðar. Hjúkrunar- og læknisþjónusta og endurhæfing á 

að vera í boði sem og sérstök aðstaða fyrir aldraða einstaklinga með heilabilunareinkenni. 

Þjónustan á að vera byggð á einstaklingsbundnu mati á heilsufars- og félagslegum þörfum 

einstaklingsins. Samkvæmt 15.gr. laganna getur enginn dvalið í hjúkrunar- eða dvalarrými til 

langframa nema færni- og heilsumatsnefnd segi svo um út frá gefnu færni- og heilsumati. Þar 

kemur einnig fram að öll önnur raunhæf úrræði sem miða að því að viðkomandi geti búið í 

heimahúsi skulu vera fullreynd. 

Lagt hefur verið frumvarp að viðbót við 14.gr. í lögum um málefni aldraða nr. 

125/1999. Frumvarpið leggur til breytinga sem eiga að gera hjónum kleift að búa saman á 

hjúkrunarheimili þrátt fyrir að einungis annað þeirra sé metið í þörf fyrir þjónustu. Maki er þá 

undanþeginn færni- og heilsumati og skal eiga lögheimili utan stofnunarinnar. Heimilismaður 

sem dvelur til langframa á stofnun fyrir aldraða skal eiga kost á að vera í samvistum við maka 

eða sambúðarmaka sinn þar þegar aðstæður leyfa. Frumvarpinu er ætlað að koma í veg fyrir 

þvinguð sambúðarslit, en samkvæmt núgildandi lögum getur enginn búið á hjúkrunar- eða 

dvalarheimili án undangengins færni- og heilsumats. Þess vegna er nauðsynlegt að veita 
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sérstaka undanþágu frá því ákvæði vegna búsetu maka og er gert ráð fyrir því í frumvarpinu 

(Frumvarp til laga nr. 282/149). 

Lög um málefni aldraðra (125/1999) segja til um að við hönnun hjúkrunarrýma verði 

að gæta sérstaklega að því að stofnunin sé heimilisleg og að sem flestir sem þar búa geti haft 

eigið herbergi. Í kröfulýsingu fyrir hjúkrunarrými og dvalarrými, útgáfu III 

(Velferðaráðuneytið, 2016), kemur fram að hugmyndafræði hjúkrunarheimila skal taka mið af 

mismunandi þáttum. Vistlegt heimili skal vera í boði fyrir íbúa þar sem mannúð, mannréttindi 

og virðing er höfð að leiðarljósi. Félags- og heilsufarslegur stuðningur skal vera í boði til að 

skapa íbúum öryggi, einnig skal veita íbúum hjúkrun, umönnun og læknishjálp sem þeir þurfa 

á að halda. Einnig skal styðja og styrkja sjálfstæði og sjálfsmynd íbúa. Íbúi skal fá að halda 

reisn sinni og myndugleika og skal honum sýnd kurteisi og viðeigandi nærgætni. Mikilvægt er 

að hafa í huga að herbergi eða íbúð er heimili einstaklingsins og skal þjónustan vera skipulögð 

með tilliti til persónulegra aðstæðna. 

Mannréttindi aldraðra 

 

Mannréttindi aldraðra snúast að miklu leiti um rétt þeirra til áframhaldandi þátttöku í 

samfélaginu, aðgengi að félags- og heilbrigðisþjónustu sem og mannsæmandi framfærslu. 

Aldraðir skulu einnig hafa rétt til persónulegs frelsis, friðhelgi einkalífs, verndar 

fjölskyldulífs, frjálsrar búsetu og eigin heimilis jafnt á við aðra þjóðfélagshópa. Algjörlega 

óheimilt er að beita aldraða hvers konar ómannlegri eða vanvirðandi meðferð. Ekki hefur 

verið samþykktur sérstakur samningur til að tryggja réttindi aldraðra, eins og gert hefur verið 

varðandi rétt kvenna og barna. Sameinuðu þjóðirnar í samstarfi við mannúðar- og 

mannréttindasamtök hafa unnið margvíslegt starf sem miðar að því að tryggja öldruðum 

mannsæmandi líf (Mannréttindastofa Íslands, e.d.).       

 Hlutverk iðjuþjálfa er meðal annars að taka virkan þátt í réttindabaráttu 

minnihlutahópa og skora á félagslegt óréttlæti í samfélaginu. Iðjuþjálfar geta gert það með því 
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að vera málsvari skjólstæðinga sinna (sbr. CMCE) ef svo ber til að réttindum þeirra er ekki 

mætt. Sem málsvari geta iðjuþjálfar notað faglega þekkingu sína og hæfni til að hafa áhrif á 

stjórnmál og stefnumótun sem stýra heilbrigðis- og/eða félagsmálum í þeirra þágu (Crawford, 

2017). Iðjuþjálfi í mannréttindabaráttu fyrir öldruð hjón þarf því að sinna því hlutverki sem 

honum ber og styðjast við skjólstæðingsmiðaða nálgun. Skjólstæðingsmiðuð nálgun snýst um 

að iðjuþjálfar virða skjólstæðinga sína, reynslu þeirra og þekkingu, virkja þá í ákvarðanatöku 

og standa með þeim í baráttunni fyrir að fá þörfum sínum fullnægt (Guðrún Pálmadóttir og 

Snæfríður Þóra Egilson, 2011). 

Hlutverk iðjuþjálfa samkvæmt Siðareglum IÞÍ hjá Iðjuþjálfafélagi Íslands (2011) er að 

vinna með skjólstæðingum sínum við að efla færni þeirra með það að markmiði að þeir öðlist 

meira sjálfstæði og lífsfyllingu. Iðjuþjálfar skulu einnig nýta þekkingu og reynslu sína í þágu 

samfélagsins ásamt því að vera virkur þátttakandi í stefnumótun heilsueflingar, hæfingar- og 

endurhæfingarþjónustu.  
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Kafli III 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðarfræði sem stuðst er við í fyrirhugaðri 

rannsókn. Greint verður frá rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum, áætlun að rannsókn sett 

upp og fjallað um gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Farið verður yfir áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknarinnar og fjallað um siðfræðilegar vangaveltur. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

“Hvaða möguleika telja framkvæmdastjórar hjúkrunarheimila á að þróa þjónustu til að 

öldruð hjón geti flutt og búið saman í hjúkrunarrými á öldrunarstofnun þegar aðeins annað 

þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar, út frá færni og heilsumati?” 

Rannsóknaraðferð 

 

Höfundar töldu það ekki koma til greina að notast við megindlega rannsóknaraðferð 

þar sem megindlegar rannsóknir fara ekki eins mikið á dýptina og eigindlegar rannsóknir gera 

og unnið er eftir tölfræðilegum aðferðum og niðurstöður settar fram og túlkaðar á tölulegu 

formi í megindlegri rannsóknaraðferð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir reyna að skilja ákveðin fyrirbæri, með slíkum rannsóknum er hægt að ná 

fram heildarmynd og sjá tengsl innan ákveðins kerfis eða menningar (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Eigindleg rannsóknaraðferð snýst um að safna gögnum sem geta verið ýmist hljóð, 

myndir, orð eða tölur. Þegar gögnum er safnað í þemu verða þau að upplýsingum sem hægt er 

að draga lærdóm af. Þessu ferli má líkja við það að byggja hús, múrsteinar eru lítið gagnlegir 

einir og sér en hægt er að raða þeim saman og mynda vegg. Sama má segja um upplýsingar 

sem fást með eigindlegri rannsóknaraðferð sem nýta má saman í að byggja upp lærdóm af 

ákveðnum upplýsingum (Rossman og Rallis, 2016). 

Til að leita svara við fyrirhugaðri rannsóknarspurningu verður notuð eigindleg 

rannsóknaraðferð (e. qualitative) með áherslu á vinnulag grundaðrar kenningar (e. 



Sambúðarmöguleikar aldraða hjóna á hjúkrunarheimilum; Viðhorf framkvæmdastjóra           - 21 - 

 

constructing grounded theory). Upplýsingaöflun mun fara fram með viðtölum en 

viðtalsrammann sem notaður verður má sjá í fylgiskjali 3. 

Vinnulag grundaðarar kenningar. 

Vinnulag grundaðrar kenningar gerir rannsakendum kleift að afla ítarlegra gagna. 

Samkvæmt Charmaz, (2014) er grunduð kenning skilgreind sem aðferð sem felur í sér 

aðleiðslu, óhlutstæða aðferð og hugmyndavinnu. Unnið er úr gögnum út frá kerfisbundinni, 

stöðugri samanburðaraðferð samtímis gagnaöflun og greiningu. Eitt megineinkenni 

aðferðarinnar er sífelldur samanburður. Við vinnulag grundaðrar kenningar er byrjað á því að 

safna viðeigandi gögnum og vinnan leiðir gjarnan til grundaðrar kenningar eða frekari 

skilnings á efninu. Við greiningu gagna er notast við upphafs kóðun og að henni lokinni er 

notuð markviss kóðun til að greina kjarnahugtök með áherslu á að greina gjörðir og ferli í stað 

þess að greina þemu. Að lokum er áhersla á fræðilega kóðun þar sem flokkum eða hugtökum 

úr markvissri kóðun er raðað saman í eina heild. Tilgangurinn með því er að þróa skilning, 

útskýringu eða ákveðna kenningu á því sem á sér stað hjá viðmælendum fyrirhugaðrar 

rannsóknar. Á meðan gögnum er safnað er notast við kóðun og skrifuð eru greiningarblöð um 

þá þætti sem verið er að rannsaka á sama tíma og gögnin eru greind (Charmaz, 2014). 

Kosti þess að nota þetta vinnulag er að upplifun og reynsla stjórnanda ætti að koma vel 

fram með ítarlegri gagnaöflun samliða greiningu. Talið er að vinnulag grundaðrar kenningar 

auki sveigjanleika því rannsakandi kóðar og greinir á meðan gögnum er safnað. Einnig leiðir 

þessi aðferð það af sér að rannsakandi skoðar með opnum huga það sem gögnin segja 

jafnóðum til að geta lært um heiminn og lífið frá sjónarhorni þátttakenda (Charmaz, 2014). 

Vinnulag grundaðrar kenningar getur gefið röddum stjórnendanna kleift að vera í forgrunni 

við öflun gagnanna, gagnagreiningu og að út frá því sé hægt að þróa ítarlegan skilning á þeim 

félagslega raunveruleika sem þeir eru að fást við í störfum sínum. 
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Hugsanlegir gallar við notkun á vinnulagi grundaðrar kenningar eru að þessi aðferð er 

oft tímafrek og notkun mismunandi kóðunar getur verið flókin og því mikilvægt að 

rannsakandi kunni vel til verka og þekki vel til þessa vinnulags. 

Þátttakendur 

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni er að vera starfandi framkvæmdastjóri á 

hjúkrunarheimili á Íslandi. Einnig þarf þátttakandi að bjóða upp á og hafa reynslu af þjónustu 

fyrir aldraða einstaklinga með heilabilun. Æskilegt er að þátttakendur hafi starfað sem 

framkvæmdastjórar í að minnsta kosti sex mánuði og hafi reynslu af vinnu með öldruðum 

hjónum þar sem annar aðilinn er með heilabilun. Ástæðan fyrir því að framkvæmdastjórar 

hjúkrunarheimila eru þátttakendur í fyrirhugaðri rannsókn er sú að leita eftir að skoða sjónar-

horn þeirra sem stjórna þjónustunni en vinna ekki í beinni tengingu við þjónustuþega. Einnig 

er talið að það fáist breið sýn á rannsóknina með því að ræða við framkvæmdarstjóra, þar sem 

sjónarhorn þeirra getur verið mismunandi eftir því hver bakgrunnur þeirra er. Notast verður 

við fræðilegt úrtak (e. theoretical sampling). Mælt er með því að notast við fræðilegt úrtak 

þegar unnið er eftir vinnulagi grundaðrar kenningar samkvæmt Thomson (2011) sem skrifaði 

grein eftir skoðun á 100 greinum sem notuðust við vinnulag grundaðrar kenningar. Markmið 

þeirrar greinar var að gera grein fyrir úrtaksstærð og kröfum í vinnulagi grundaðrar kenningar 

til þess að veita leiðsögn varðandi viðeigandi úrtakstærðir. Með notkun fræðilegs úrtaks velur 

rannsakandi þá þátttakendur sem hafa reynslu eða vitneskju um það málefni sem rannsakað er 

hverju sinni. Rannsakandi er með því að velja sérfræðinga í málefninu og þar af leiðandi saf-

nast mikilvæg gögn (Thomson, 2011). Þar sem lítið er vitað um málefni fyrirhugaðrar 

rannsóknar á Íslandi má ætla að greinagóðar upplýsingar fáist með notkun fræðilegs úrtaks. 

Hugað er einnig að því hvert sé viðeigandi stærð úrtaksins. Miðað verður við að huga 

að fræðilegri mettun, það er að taka viðtöl þar til engin ný gögn/upplýsingar koma fram. 

Lykillinn að eigindlegri rannsókn og sérstaklega þegar notast er við vinnulag grundaðrar 
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kenningar er að safna nægilegra gagna svo að mynstur, hugtök, flokkar, eiginleikar og víddir 

málefnisins komi fram. Ef rannsakandi hundsar fræðilega mettun tekur hann þá áhættu að 

mynda kenningu sem byggist á ófullnægjandi mynstrum og þemum sem leiðir til skorts 

rannsóknarinnar á áreiðanleika og gildum (Thomson, 2011). Rannsakendur munu því leitast 

eftir því að taka viðtal við flesta framkvæmdastjóra landsins sem falla undir skilyrði 

rannsóknarinnar eða þar til fræðileg mettun hefur náðst. 

Rannsakendur munu nálgast þátttakendur á þann hátt að sendur verður tölvupóstur á 

allar öldrunarstofnanir á Íslandi sem eru með hjúkrunarrými, en þær eru 64 talsins 

(Stjórnarráð Íslands, 2020). Fjöldi framkvæmdastjóra er breytilegt eftir stærð og skipulagi 

stofnana, sumir framkvæmdastjórar eru yfir fleiri en einni stofnun og ekki er alls staðar 

sérstök deild fyrir þjónustu við fólk með heilabilun. Rannsakendur munu því senda fyrst bréf 

á skrifstofur allra öldrunarstofnana með hjúkrunarrými, óska eftir upplýsingum um aðila sem 

falla undir skilyrði til þátttöku og útbúa þannig póstlista með þátttakendum. Valdir 

þátttakendur fá þá tölvupóst sem verður í formi kynningarbréfs á fyrirhugaðri rannsókn, (sjá 

fylgiskjal 1). Þar kemur meðal annars fram hverju rannsakendur leitast eftir með 

rannsókninni, aðferð við rannsóknina, skilyrði til þátttöku og að þátttakandi geti hætt við 

þátttöku hvenær sem er í ferlinu. Óskað verður eftir svari í tölvupósti og þarf hver og einn 

þátttakandi að skrifa undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 2) sem hann afhendir 

rannsakendum fyrir viðtal. Í framhaldi af því ákveða rannsakendur og þátttakandi 

tímasetningu fyrir fyrsta viðtal. Þá verður hafist handa við að taka viðtöl þar til fyrrnefnd 

fræðileg mettun hefur náðst. 

Aðferð upplýsingarsöfnunar 

 

Framkvæmd áætlunar mun fylgja vinnulagi grundaðrar kenningar. Rannsakendur hafa 

nú þegar klárað fyrstu skref framkvæmdar með því að móta rannsóknarspurningu sína, velja 

út frá henni þátttakendur rannsóknar og hvernig haft verður samband við þá. Næsta skref 
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áætlunar felur í sér gagnaöflun og gagnagreiningu sem rannsakendur munu framkvæma jafn 

óðum samkvæmt vinnulagi grundaðrar kenningar og láta þær upplýsingar sem koma fram við 

greiningu, nótnaskrif og kóðun hafa áhrif á framvindu og stefnu rannsóknar.  

Gagnaöflun (e. data collection) mun hefjast á fyrsta viðtali við þátttakendur sem 

verður tekið út frá viðtalsramma (sjá fylgiskjal 3). Rannsakendur sömdu viðtalsrammann 

meðal annars út frá vinnulagi grundaðrar kenningar, þar sem byrjað er að spyrja opnar 

spurningar og leitast við að fá skýra mynd af ferlinu út frá sjónarhorni viðmælenda (Charmaz, 

2014). Spurt er út í sambúðarmöguleika hjóna út frá niðurstöðum rannsókna um upplifun 

hjóna af flutningi annars þeirra á hjúkrunarheimili (Roelofs, Luijkx og Embregts, 2019; 

Anker-Hansen o.fl., 2018), niðurstöðum rannsókna um viðhorf starfsfólks (Hemingway o.fl., 

2016; Ducharme ofl., 2014; Quinn o.fl., 2013) og lögum um málefni aldraðra (125/1999). Þá 

er vinnulag PCC einnig haft til hliðsjónar þar sem spurt er út í þjónustuna, samskipti á milli 

þjónustuþega og -veitenda sem og hvaða hugmyndafræði leiði starfið (McCormack og 

McCance, 2017). Viðtölin verða tekin upp og afrituð, með samþykki viðmælenda. Við 

gagnaöflun samkvæmt vinnulagi grundaðrar kenningar byrjar rannsakandi á því að spyrja 

viðmælenda um hvaða ferli fer í gang þegar öldruð hjón óska eftir þjónustu þegar annað þeirra 

er með heilabilun. Þannig kemur hann samtalinu af stað og spyr síðan nánar út í þær aðstæður 

og athafnir sem hann vill fá upplýsingar um, eins og möguleika hjóna á sameiginlegri búsetu, 

hugmyndafræði sem leiðir þjónustu og samskipti við þjónustuþega og maka þeirra. Á meðan 

viðtalið á sér stað er gott að rannsakandi hugsi með sér; Sjónarhorni hvers er verið að lýsa? 

Hvaða kerfi eða gildi liggja að baki því sem viðmælandi er að lýsa? Hver hefur völd yfir eða 

getur haft áhrif á ferlið? Hvaða merkingu leggur viðmælandi í ferlið? Hvað leggur hann 

áherslu á og hvað lætur hann ósagt? Er einhvern breyting á athöfnum og merkingu sem 

viðmælandi leggur í ferlið, ef svo er þá hvenær/hvar? (Charmaz, 2014). 
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Þá er mikilvægt að spurningar viðtalsins séu opnar og sá sem tekur viðtalið nýti sér 

viðtalstækni sem hvetur viðmælandann áfram í frásögn sinni. Hægt er að nota þagnir til að 

búa til rými fyrir meiri upplýsingar og að endurtaka lykilatriði sem viðmælandi hefur minnst á 

til að fá staðfestingu og dýpri merkingu þeirra. Svör viðmælenda eiga að leiða viðtalið og sá 

sem tekur viðtalið verður að vera tilbúinn til að fylgja eftir en á sama tíma aðstoða 

viðmælanda við að halda sér á ákveðinni braut með því að lesa í svör hans og ná fram nánari 

upplýsingum um þau atriði sem virðast skipta hann máli (Charmaz, 2014). 

Æskilegt er að vera ekki búinn að ákveða nákvæmlega fjölda viðtala en þar sem það er 

rannsókninni í hag að fá viðhorf sem flestra framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila ætla 

rannsakendur að reyna að ná að minnsta kosti einu viðtali við hvern þeirra á Íslandi. Þær 

upplýsingar sem upp koma í viðtölunum ráða því svo hvort þörf sé á fleiri viðtölum, eða ef 

fræðileg mettun hefur náðst, hvort skuli fækka viðmælendum (Charmaz, 2014). 

Um leið og rannsakendur hafa tekið viðtal hefst ferlið við að greina þær upplýsingar 

sem komið hafa fram. Samkvæmt vinnulagi grundaðrar kenningar munu rannsakendur byggja 

upphaflega þekkingu sína og spurningar út frá þeim heimildum sem til eru nú þegar en þegar 

þeir hefja gagnagreiningu er mikilvægt að þær upplýsingar hafi ekki áhrif á hvaða upplýsingar 

rannsakendur taka úr viðtölunum. Rannsakendur verða að líta hlutlaust á gögnin og án áhrifa 

fyrri þekkingar eða annarrar hugmyndafræði. Þá hefjast nótu og minnismiða skrif þar sem 

rannsakendur kortleggja og skrá þær upplýsingar sem standa upp úr, eru endurteknar eða 

virðast hafa sérstakt gildi eða merkingu. Upphaflegi viðtalsramminn verður í sífelldri mótun 

og endurskoðun út frá því sem rannsakendur greina, til dæmis hvort ákveðnum upplýsingum 

sé ofaukið, einhverjar upplýsingar vanti eða þurfi að greina nánar (Charmaz, 2014). 

Rannsakendur munu halda áfram að kortleggja og skrá upplýsingar sem koma fram í 

viðtölum og bera saman við það sem hefur áður komið fram. Við þessa skráningu munu 

rannsakendur byrja að kóða (e. initial coding) upplýsingar með svokallaðri opinni kóðun þar 
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sem settur er kóði á nánast hverja setningu sem er lýsandi fyrir innihald hennar. Í upphafi 

verða til margir kóðar sem rannsakendur fara síðan yfir með markvissri kóðun (e. focused 

coding). Þá verða tilgreindir þeir kóðar sem koma þessari rannsókn við og þeir greindir í 

þemu og flokka (e. categorizing). Mikilvægt er að rannsakendur haldi áfram sífelldum 

samanburði, beri saman þemu og flokka við ný gögn og öfugt. Rannsakendur munu halda 

þessu skrefi áfram þar til nýjar upplýsingar eru hættar að koma upp og þemu og flokkar hættir 

að taka breytingum, það er fræðilegri mettun er náð (Harris, 2015). 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Við framkvæmd á fyrirhugaðri rannsókn er mikilvægt að huga að áreiðanleika og 

réttmæti varðandi það að meta gæði rannsóknarinnar. Réttmæti segir til um hvort sé verið að 

mæla það sem ætlast var til í upphafi og hvort það sé rétt mælt en áreiðanleiki gefur til kynna 

hversu stöðug útkoman er á milli mælinga. Þegar um eigindlegar rannsóknir ræðir þá eru 

fjögur viðmið um réttmæti og áreiðanleika en þau eru, trúverðugleiki, yfirfærslugildi, 

traustleiki og staðfestanleiki (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þegar 

eigindlegar rannsóknir eru framkvæmdar og notuð eru viðtöl þá er mikilvægt að huga að 

atriðum eins og að rannsakandinn þarf að hafa opin huga og forðast hlutdrægni. 

Rannsakendur þurfa einnig að vera meðvitaðir um það að þátttakendur geta blekkt 

rannsakendur og nauðsynlegt að hafa augun opin fyrir uppspuna, gleymsku og ýkjum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Siðfræðilegar vangaveltur 

Siðfræðilegar kröfur er eitt af því sem nauðsynlegt er að rannsakendur hafi í huga 

þegar fyrirhuguð rannsókn er framkvæmd. Grundvallaratriði í öllum rannsóknum er að gæta 

hagsmuna þátttakenda og trúnaðar. Þegar um ræðir eigindlega rannsókn þar sem mikillar 

nálægðar er oft krafist getur það reynst flóknara að gæta siðfræði rannsóknarinnar heldur en 

þegar um er að ræða megindlega rannsókn þar sem þær innihalda oft einungis nafnlausa 
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spurningarlista. Mikilvægt er að hafa í huga stærð úrtaksins, reyna að hafa fleiri en færri og fá 

þátttakendur frá mismunandi svæðum en þessi atriði geta stuðlað að auknum trúnaði við 

þátttakendur. Með því að hafa þessi atriði í huga er verið að tryggja að ekki sé hægt að rekja 

rannsóknarniðurstöður (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í siðfræði 

heilbrigðisgreina eru fjórar höfuðreglur skilgreindar og er mikilvægt að þær séu hafðar til 

hliðsjónar við gerð rannsóknar, hér á eftir verða höfuðreglum gerð skil út frá rannsóknum 

Sigurðar Kristinssonar (2013): 

Sjálfræðisreglan: Virðing skal borin fyrir einstaklingnum og hans sjálfræði. Taka skal 

tillit til sjálfsákvörðunarréttar tilvonandi þátttakenda og samþykki fyrir þátttöku vera 

óþvingað og upplýst  

Skaðleysisreglan: Forðast skal að valda skaða og rannsakendur skulu passa upp á að 

áhættan sé innan ákveðinna marka og engin ónauðsynleg áhætta sé fyrir þátttakendur 

Velgjörðarreglan: Skyldan að láta gott af sér leiða og velja skal leiðir sem fórna sem 

minnstu fyrir þátttakendur. Hagsmunir og réttindi einstaklinga vega alltaf þyngra en 

hagsmunir rannsóknar  

Réttlætisreglan: Gæta skal sanngirni þegar þátttakendur eru valdir, engum skal vera 

mismunað og vernda skal einstaklinga með veika stöðu fyrir áhættu sem hlotist getur af 

þátttöku í rannsóknum  

Lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 verður fylgt við 

gerð fyrirhugaðar rannsóknar og verður rannsóknin tilkynnt til persónuverndar (sjá fylgiskjal 

4). Í fyrsta viðtali skal rannsakandi greina frá því að fullum trúnaði skal heitið, gætt að 

nafnleynd með því að nota dulnefni á nöfnum og staðháttum í greiningu gagna og að 

þátttakandi geti hætt þátttöku hvenær sem er í ferlinu. 

.  
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Kafli IV 

Niðurlag 

 Í þessum kafla verða dregin saman aðalatriði úr fræðilegri umfjöllun sem fram komu í 

kafla tvö. Höfundar leggja gagnrýnið mat á hvað þeir telja að skipti máli fyrir öldruð hjón og 

þá þjónustu sem stendur þeim til boða þegar annað þeirra glímir við heilabilun. Einnig verða 

færð rök fyrir gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir iðjuþjálfun og aðrar fagstéttir sem koma að 

uppbyggingu á þjónustu fyrir eldri hjón. Í lok kaflans verður fjallað um lærdóm af vinnslu 

rannsóknaráætlunarinnar, um hugsanlegar takmarkanir hennar og tillögur að frekari 

framtíðarrannsóknum sem höfundar telja æskilegt að gera á viðfangsefninu. 

Samantekt úr fræðilegri umfjöllun 

 

Heilabilun verður algengari eftir því sem fólk eldist og líkurnar aukast um helming við 

hver fjögur ár eftir 65 ára aldurinn (Wenborn, 2014). Samkvæmt Hagstofu Íslands er gert ráð 

fyrir því að árið 2030 verði 2,3% landsmanna eldri en 85 ára (Hagstofa Íslands, 2018). Makar 

einstaklinga með heilabilun eru oft þeirra helstu umönnunaraðilar og upplifa í mörgum 

tilfellum að stuðningur til þeirra sé af skornum skammti (White o.fl., 2018). Langvarandi álag 

á umönnunaraðila getur leitt til slakari lífsgæða, heilsubrests og andlegrar og líkamlegrar 

þreytu (Livingston o.fl., 2017). Þegar aldraður einstaklingur með heilabilun flyst inn á 

hjúkrunar-heimili leiðir það saman maka einstaklingsins og starfsfólk heimilisins og verður til 

samstarf þeirra á milli sem getur oft á tíðum verið krefjandi. Hugmyndafræðin um PCC snýr 

að samskipum og samvinnu á milli þjónustuveitenda, þjónustuþega og aðstandenda 

(McCormack og McCance, 2017). Á hjúkrunarheimilum sem styðjast við hugmyndafræði 

PCC er byggt á því að bæta lífsgæði þeirra sem þar búa og að einstaklingurinn fái að hafa 

skoðanir um líf sitt eftir að hann flyst inn á hjúkrunarheimilið (Mwangi, Groves og Tritter, 

2012). Misjöfn upplifun aldraða hjóna var á því þegar annar aðilinn þurfti að flytja á 

hjúkrunarheimili og hvaða áhrif flutningarnir höfðu á hjónin og líf þeirra. Tímabilinu fyrir 
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flutningana var lýst mjög erfiðu, bæði hafi umönnun og samskipti við þann veika verið orðin 

erfið og óvissa yfir framhaldinu aukið álag. Þá upplifðu margir létti við flutningana en sögðu 

þá jafnframt hafa verið erfitt skref. Eftir flutninga upplifðu flestir einmanaleika og söknuð á 

samverunni heimavið (Roelofs, Luijkx og Embregts, 2019). 

Helstu niðurstöður heimildarleitar leiddu í ljós að viðhorf heilbrigðisstarfsfólks er oft 

ekki það sama og viðhorf aldraða hjóna. Starfsfólk hjúkrunarheimila tilgreinir mikilvægi þess 

að hjónabandi þjónustuþega sé sýnd virðing og þekkja þurfi lífssögu þeirra en sjaldan virðist 

sú þekking vera til staðar. Starfsfólkið virtist hafa betri innsýn í sjúkdóminn og þróun hans en 

makar betri innsýn í persónuleika, gildi, áhuga og daglegar venjur þjónustuþega (Hemingway 

o.fl., 2016). Í mörgum tilfellum fannst mökum einstaklingana skorta opin samskipti við 

starfsfólk um þörf þeirra til að lifa hjónalífi áfram, að starfsfólk sýndi þörfum þeirra skilning 

og væri sveigjanlegra í samskiptum (Roelofs, Luijkx og Embregts, 2019). Mikilvægt er að 

heilbrigðisstarfsfólk virði þær þarfir sem eru mökum þjónustuþega með heilabilun mikilvægar 

í að reyna viðhalda hjónabandi sínu og eiga samskipti við veikan maka sinn þrátt fyrir breyttar 

aðstæður (Anker-Hansen o.fl., 2018). Heilbrigðisstarfsfólk upplifði að makar þjónustuþega 

væru uppgefnir, reiðir, einmana, kvíðnir, afbrýðisamir og erfiðir í samskiptum. Þá fannst 

starfsfólki makar þjónustuþega sýna þeim vantraust og vera duglegir að finna eitthvað að 

þjónustunni (Hemingway o.fl., 2016). 

Á Íslandi er færni- og heilsumat forsenda fyrir flutningi aldraðs einstaklings á 

hjúkrunarheimili. Ekki eru til lög sem segja til um rétt hjóna til áframhaldandi sambúðar þegar 

annað þeirra hefur þörf á að flytjast á hjúkrunarheimili og því neyðast hjón í þeim sporum til 

að slíta samvistum (Lög um málefni aldraða nr.125/1999; Olga Ásrún Stefánsdóttir og Eydís 

Kristín Sveinbjarnardóttir, 2019). Í 14.gr. í lögum um málefni aldraða nr. 125/1999 er kveðið 

á um að þjónusta á hjúkrunarhjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými á öldrunarstofnunum skuli 

vera byggð á einstaklingsbundnu mati á heilsufars- og félagslegum þörfum einstaklingsins. 
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Lagt hefur verið fram frumvarp til viðbótar við 14.gr. laganna um málefni aldraða en með því 

er ætlað að koma í veg fyrir þvinguð sambúðarslit og breytingar lagðar til sem eiga að gera 

hjónum kleift að búa saman á hjúkrunarheimili þrátt fyrir að aðeins annað þeirra sé metið í 

þörf fyrir þjónustu (Frumvarp til laga nr. 282/149). 

Lærdómur 

 

Að mati höfunda er hægt að draga mikinn lærdóm af heimildasamantektinni en á sama 

tíma lætur hún í ljós þörfina fyrir því að rannsaka umfjöllunarefni fyrirhugaðrar rannsóknar 

nánar. Við gerð þessarar rannsóknaráætlunar kemur bersýnilega í ljós mikilvægi þess að veita 

persónumiðaða og sveigjanlega þjónustu sem kemur til móts við þarfir hverra hjóna. Misræmi 

á milli viðhorfa þjónustuþega, starfsfólks og annarra umönnunaraðila er algegnt og mikilvægt 

að þessi viðhorf komi upp á yfirborðið svo skilningur og jákvætt samstarf geti myndast á milli 

allra sem eiga hluta að þjónustu. 

Ýmislegt stendur í vegi fyrir persónumiðaða þjónustu við öldruð hjón þar sem annað 

þeirra er greint með heilabilun. Samkvæmt lögum geta hjón aðeins búið saman á 

hjúkrunarheimili ef þau þurfa bæði á hjúkrunarvist að halda samkvæmt færni og heilsumati. 

Heimildir gefa til kynna að öldruð hjón sem þurfa að búa við aðstæður sem þau kjósa sér ekki 

sjálf, þá annað hvort að þau þurfi að slíta sambúð gegn eigin vilja eða þurfi að búa saman við 

erfiðar aðstæður, upplifi oft vanlíðan, streitu og slaka heilsu. Nauðsynlegt er að lög og 

reglugerðir styðji við heilsufarslegar sem og persónulegar þarfir fólks, ýti undir aukna 

vellíðan og hlúi að því. Þegar fólki líður vel þarf það vanalega á minni þjónustu að halda, svo 

sem sálfræðiþjónustu og hjúkrun, og ætti því persónumiðuð þjónusta að koma betur út fyrir 

heilbrigðiskerfið og þjóðfélagið í heild sinni. Á meðan það fjölgar í hópi aldraðra í 

samfélaginu eykst ekki aðeins þörfin fyrir aukna áherslu á þjónustu við þann hóp heldur 

einnig að þjónustan verði persónumiðuð. Aldraðir eiga að búa við mannréttindi, tækifæri og 

persónulegt frelsi á við aðra samfélagshópa. Þá er mikilvægt að við sem samfélag spyrjum 
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okkur hvort okkur finnst viðunnandi að þau búsetuúrræði sem eru í boði fyrir aldraða með 

heilabilun geti ekki tekið mið af persónulegum þörfum og vilja einstaklinga. Áhrif 

heilabilunar á líf og velferð aldraðra hjóna eru mismunandi  og því er réttast að styðja hver 

hjón í sínu persónulega ferli. Passa þarf upp á að kerfið sem tekur á móti hjónum geti mætt 

þörfum þeirra en ekki að þau þurfi að mæta þörfum kerfisins, að minnsta kosti ætti kerfið að 

gefa hjónum valkosti en ekki beita þau þvingun. Þá þarf að koma í veg fyrir að hjón neyðist til 

að fórna rétti sínum til að ráða eigin högum, til dæmis að geta ákveðið hversu miklum tíma 

þau eyði saman og hvort þau geti átt gæðastundir í einrúmi og í því umhverfi sem þau óska 

sér. Höfundar telja að til að tryggja að þessum réttindum aldraðra hjóna sé mætt verði meðal 

annars að samþykkja frumvarp um sambúðarrétt aldraðra og setja í lög. Þá er hægt að 

gagnrýna að ekki sé til sérstakur mannréttinda samningur sem miði að því að tryggja réttindi 

aldraðra líkt og gert hefur verið varðandi rétt kvenna og barna. 

Gildi fyrir iðjuþjálfunarfræði og aðrar fræðigreinar 

 

Eftir vinnslu þessarar rannsóknaráætlunar telja höfundar að fyrirhuguð rannsókn hafi 

gildi fyrir alla sem koma að þjónustu við öldruð hjón þar sem annað þeirra er með heilabilun. 

Lítið er vitað um viðhorf fagaðila hér á landi um málefnið og gæti því fyrirhuguð rannsókn 

nýst iðjuþjálfum og öðrum sem koma að því að veita þjónustu á hjúkrunarheimilum vel til 

þess að bæta þjónustu við öldruð hjón enn frekar. Fyrirhuguð rannsókn byrjar samtal um 

hvernig stjórnendur hjúkrunarheimila upplifa þjónustu við hjón og hvort hún standist viðmið 

persónulegrar umönnunar og taki mið af þörfum hjóna og réttindum þeirra.Niðurstöður 

þessarar rannsóknar geta verið tækifæri fyrir þjónustuveitendur til að fara yfir verkferla, hvað 

gangi vel og hvar megi bæta. Einnig er hún tækifæri fyrir þjónustuþega og maka þeirra að fá 

innsýn í hvað liggur að baki þjónustunni, á hvaða hugmyndafræði og viðhorfum hún byggir. 

Höfundar telja mikilvægt fyrir fagfólk á hjúkrunarheimilum að vera málsvari aldraðra hjóna í 

þessari stöðu og að iðjuþjálfar séu vel til þess fallnir að huga að þörfum og gildum hverra 
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hjóna fyrir sig. Þjónusta við öldruð hjón ætti að taka mið af lífsanda þeirra og innra sjálfi, 

drifkrafti og áhugahvöt, og ýta undir möguleika þeirra til að eiga hlutdeild í iðju. 

Skjólstæðings- og fjölskyldumiðuð nálgun ásamt iðjusýn og þátttöku í víðu samhengi mynda 

meginkjarnann í hugmyndafræði iðjuþjálfunar. Iðjuþjálfar virða skjólstæðinga sína, reynslu 

þeirra og þekkingu, virkja þá í ákvarðanatöku og standa með þeim í baráttunni fyrir að fá 

þörfum sínum fullnægt (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Höfundar 

telja að fyrirhugaðar niðurstöður muni nýtast í að bæta almennt þjónustu iðjuþjálfa við þennan 

hóp með auknum skilning fyrir þörfum þeirra og velferð og með skýrari mynd af möguleikum 

til frekari þjónustu, það er að fá að búa saman á hjúkrunarheimili þó annað þeirra sé einungis 

metið í þörf fyrir þjónustu. 

Takmarkanir 

Helstu takmarkanir fyrirhugaðar rannsóknar eru þær að einungis er rætt við 

framkvæmdastjóra en ekki notendur sem gefur einhliða sýn á þjónustuna. Undanskilin í 

rannsókninni eru viðhorf framkvæmdastjóra til hópa aldraðs fólks sem er í sambúð, fráskilið 

eða með óhefðbundið fjölskyldumynstur á einhvern hátt. Rannsakendur eru tilvonandi 

iðjuþjálfar og fæst þá ekki sýn annarra fagstétta á aðstæður.     

Næstu skref            

Höfundum finnst mikilvægt að fyrirhuguð rannsókn verði framkvæmd. Mögulega væri 

hægt að nýta þann lærdóm sem fékkst af þessari rannsóknaráætlun til að ýta á lagabreytingar 

eða bæta þjónustu við öldruð hjón þar sem annað þeirra er með heilabilun. Að lokum finnst 

höfundum mikilvægt að fleiri rannsóknir verði framkvæmdar sem tengjast þessu málefni. Sem 

dæmi væri þörf á að rannsaka viðhorf fleiri starfsstétta en iðjuþjálfa til dæmis með rýnihópum 

og gera samanburðarrannsókn á upplifun þjónustuþega og umönnunaraðila. 
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Fylgiskjal 1 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Geta öldruð hjón flutt og búið saman á hjúkrunarheimili þegar aðeins annað þeirra er 

metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar? - Viðhorf framkvæmdastjóra 

hjúkrunarheimila 

Kæri viðtakandi, 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni: Geta öldruð hjón búið 

saman á hjúkrunarheimili þegar aðeins annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna 

heilabilunar? -Viðhorf framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila. Leitast er eftir því að komast að 

sjónarmiði og reynslu framkvæmdastjóra á því hvort þjónustan ýti undir eða dragi úr 

möguleikum á áframhaldandi hjónalífi, með áherslu á áframhaldandi sambúð hjóna, stuðningi 

fyrir maka og hlutverki maka í umönnun. Einnig er leitast eftir því að fá fram viðhorf 

framkvæmdastjóra á þeirri hugmyndafræði sem leiðir þjónustu hjúkrunarheimilis og hvernig 

hún skilar sér í verki. 

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni er að vera starfandi framkvæmdastjóri á 

hjúkrunarheimili sem býður upp á og hefur reynslu af þjónustu fyrir aldraða einstaklinga með 

heilabilun á Íslandi. Æskilegt er að þátttakendur hafi starfað sem framkvæmdastjórar í að 

minnsta kosti sex mánuði og hafi reynslu í vinnu með hjónum þar sem annar aðilinn er með 

heilabilun. Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem stuðst verður við 

vinnulag grundaðrar kenningar. Gögnum verður safnað með viðtölum, rannsakendur notast 

við viðtalsramma og tekið verður einstaklingsviðtal við hvern þátttakanda. Viðtalið verður 

tekið á vinnustað framkvæmdastjóra nema viðkomandi óski eftir öðru. Hvert viðtal mun taka 
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um það bil 45-60 mínútur og verður hljóðritað. Upptökur verða settar á skriflegt form og að 

því loknu verður upptökum eytt. Allar upplýsingar frá þátttakendum í viðtölum verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðargögn, nafnleyndar verður gætt og farið eftir lögum nr. 90/2018 

varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Gögnum verður eytt að lokinni 

rannsókn. 

Þátttaka þín gæti verið mikilvæg til að varpa ljósi á gagnsemi þess að að þróa þjónustu 

til að öldruð hjón geti flutt og búið saman í hjúkrunarrými á öldrunarstofnun þegar aðeins 

annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar og þar með aukið öryggi og 

lífsgæði aldraðra hjóna í þessari stöðu. Þátttaka þín er ekki skylda og þér er leyfilegt að hætta 

þátttöku hvenær sem er meðan á rannsókn stendur án útskýringa. 

 

Kær kveðja með von um þátttöku 

(Nöfn og netföng rannsakenda) 
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Fylgiskjal 2  

Samþykkisyfirlýsing 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningarbréfið um þátttöku í rannsókninni; “Geta öldruð 

hjón búið saman á hjúkrunarheimili þegar aðeins annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu 

vegna heilabilunar? - Viðhorf framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila“ 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að láta í ljós hvaða möguleika ég tel sem framkvæmdastjóri 

hjúkrunarheimilis að öldruð hjóna geti flutt og búið saman í hjúkrunarrými á Öldrunarstofnun 

þegar aðeins annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar. 

Fullum trúnaði skal heitið og gætt verður að nafnleynd með því að nota dulnefni á nöfnum og 

staðháttum. 

Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfinu. Mér er ljóst 

að ég get hætt þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er án nokkurra eftirmála. 

 

Undirskrift þátttakenda 

 

Staður og dagsetning 

 

Undirskrift rannsakenda 
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Fylgiskal 3  

Viðtalsrammi 

1. Bakgrunnur 

o Aldur, menntun, starfsreynsla 

2. Hver er þín reynsla sem framkvæmdastjóri? 

o Hvernig myndir þú lýsa hlutverki þínu sem framkvæmdastjóri? 

o Hvað telur þú að hafi mest áhrif á það hvernig þú starfar sem 

framkvæmdastjóri ? 

3. Geturðu lýst fyrir okkur þeirri þjónustu sem þið veitið hjónum, þar sem aðeins annað 

þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar? 

o Hvernig finnst þér þjónustuumhverfið hafa áhrif á möguleika hjóna til að 

eiga hlutdeild í iðju sem eru þeim mikilvæg (þ.e. að taka virkan þátt í 

daglegu lífi, ákvarðanatöku, samskiptum og félagslegum hlutverkum sem 

eru þeim mikilvæg)?  

4.  Hvaða möguleika hafa öldruð hjón að þínu mati á því að búa saman ef aðeins annað 

þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar? 

o Hvað finnst þér helst hafa áhrif á möguleika hjóna á áframhaldandi sambúð 

þar sem aðeins annar aðilinn er metinn í þörf fyrir þjónustu vegna 

heilabilunar? 

o Hvað finnst þér draga úr þeim möguleika, og þá hvernig? 

o Hvað finnst þér ýta undir þann möguleika, og þá hvernig? 

o Að hvaða marki finnst þér viðhorf stjórnenda og starfsfólks hafa áhrif á 

sambúðarmöguleika hjóna? 

o Að hvaða marki finnst þér stjórnsýsla, s.s. lög og reglugerðir, hafa áhrif á 

sambúðarmöguleika hjóna? 
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5. Hvaða hugmyndafræði sem leiðir starf ykkar og hvernig finnst þér hún koma fram í 

daglegu starfi ykkar í þjónustu við einstaklinga með heilabilun og maka þeirra? 

o Hvaða áhrif (ef einhver) finnst þér ríkjandi hugmyndafræði þjónustunnar 

hafa á möguleika hjóna til áframhaldandi sambúðar ef aðeins annað þeirra 

er metið í þjónustu vegna heilabilunar? 

6. Geturðu lýst samskiptum við og samvinnu með einstaklingum með heilabilun og 

öllum umönnunaraðilum þeirra (sbr. mökum, öðrum aðstandendum og starfsfólki)? 

7. Hvernig sérðu fyrir að þjónustan gæti breyst í framtíðinni m.t.t. möguleika hjóna á 

áframhaldandi búsetu? 

o Hvað er það sem þarf að breytast til að hægt sé að koma til móts við hjón 

varðandi sambúð þar sem aðeins annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu 

vegna heilabilunar? 
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Fylgiskjal 4  

Umsókn um heimild til vinnslu persónuupplýsinga 

Umsókn um heimild til vinnslu persónuupplýsinga 

sbr. 4. gr. reglna nr. 712/2008 um tilkynningarskylda og leyfisskylda  

vinnslu persónuupplýsinga 

1 Ábyrgðaraðili 

1.1 Ábyrgðaraðili  

Sá sem ber ábyrgð á verkefninu, sbr. 6. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2018. Ef fleiri en einn vinna verkefnið 

saman skal hér skrá upplýsingar um þann einstakling sem kemur fram fyrir þeirra hönd gagnvart 

Persónuvernd. 

Nafn: Olga Ásrún Stefánsdóttir  

 

Heimilisfang/póstfang: Norðurslóð 2  

 

Staða (ef ábyrgðaraðili er einstaklingur) / Tengiliður (ef ábyrgðaraðili er fyrirtæki/stofnun): Aðjúnkt 

við Heilbrigðisvísndasvið Háskólans á Akureyri  

 

Póstnr. og sveitarfélag: 600 Akureyri  

 

Vinnusími/farsími/netfang: 460-8453 / olgastef@unak.is 

 

1.2 Samstarfsaðilar ábyrgðaraðila, t.d. meðrannsakendur (ef það á við) 

Nafn og staða/tengiliður: Aldís Anna Þorsteinsdóttir, iðjuþjálfanemi  

 

Nafn og staða/tengiliður: Eydís Helga Garðarsdóttir, iðjuþjálfanemi 

 

Nafn og staða/tengiliður: Þórhildur Sölvadóttir, iðjuþjálfanemi 

 

1.3 Vinnsluaðili (ef það á við) 

Sá sem, með skriflegum vinnslusamningi, hefur verið falin vinnsla persónuupplýsinga, sbr. 7. tölul. 3. 

gr. l. 90/2018. 

Nafn: 

 

Heimilisfang/póstfang: 

 

Staða (ef vinnsluaðili er einstaklingur) / Tengiliður (ef vinnsluaðili er fyrirtæki/stofnun): 

 

Póstnr. og sveitarfélag: 

 

Vinnusími / farsími / netfang: 
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2 Lýsing á verkefni 

2.1 Heiti rannsóknar/verkefnis 

Geta öldruð hjón flutt og búið saman í hjúkrunarrými á Öldrunarstofnun þegar aðeins annað þeirra er 

metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar? - Viðhorf framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila 

2.2 Tilgangur vinnslunnar 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna viðhorf framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila til þess 

möguleika að öldruð hjón geti búið saman á hjúkrunarheimili þegar aðeins annað þeirra er metið í þörf 

fyrir þjónustu vegna heilabilunar. Hugað er að sýn þjónustuveitenda á því hvort þjónustan ýti undir 

eða dragi út möguleikum á áframhaldandi hjónalífi, með áherslu á áframhaldandi sambúð hjóna, 

stuðningi fyrir maka og hlutverki maka í umönnun. Einnig er kannað viðhorf framkvæmdastjóra 

hjúkrunarheimila á þeirri hugmyndafræði sem leiðir þjónustu hjúkrunarheimilsins og hvernig hún 

skilar sér í verki. 

 

2.3 Stutt lýsing á því hvernig staðið verður að verkefninu / gerð rannsóknarinnar 

(rannsóknaráætlun) 

Í þessari rannsóknaráætlun er spurningin “Hvaða möguleika telja framkvæmdastjórar 

hjúkrunarheimila á að þróa þjónustu til að öldruð hjón geti flutt og búið saman í hjúkrunarrými á 

Öldrunarstofnun þegar aðeins annað þeirra er metið í þörf fyrir þjónustu vegna heilabilunar, út frá 

færni og heilsumati?” höfð að leiðarljósi. Áætlað verður að leita svara við rannsóknarspurningunni í 

fyrirhugaðri rannsókn með eigindlegum rannsóknaraðferðum, nánar tiltekið grundaðari kenningu.  

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni er að vera starfandi framkvæmdastjóri á öldrunarheimili á 

Íslandi. Einnig þarf þátttakandi að bjóða upp á og hafa reynslu af þjónustu fyrir aldraða með 

heilabilun. Æskilegt er að þátttakendur hafi starfað sem framkvæmdastjórar í a.m.k. sex mánuði og 

hafi reynslu af vinnu með öldruðum hjónum þar sem annar aðilinn er með heilabilun. Gögnum verður 

aflað með viðtölum við framkvæmdastjórana, þar sem stuðst verður við opinn viðtalsramma, greining 

gagna mun fara fram samkvæmt vinnulagi grundaðar kenningar.  

 

2.4 Lýsing á því hvernig hinir skráðu (í rannsóknum rannsóknarþýðið) verða valdir/fundnir, fjölda 

þeirra og hvort samþykkis verði leitað eða fræðsla veitt 

Lýsið fyrirhuguðum aðferðum við val á þátttakendum, hversu margir þeir verði og hvort og þá hvernig 

ábyrgðaraðili hyggist setja sig í samband við þá. Sé ætlunin að afla upplýsinga frá öðrum en hinum 

skráðu þarf að koma fram hvort fyrirhugað sé að leita samþykkis þeirra eða fræða þá um vinnsluna. Ef 

ekki verður aflað samþykkis eða hinir skráðu fræddir um vinnsluna skal færa hér rök fyrir því. 

Haft verður samband við alla framkvæmdastjóra öldrunarheimila á landinu í gegnum tölvupóst, þar 

sem  fyrirhuguð  rannsókn er kynnt og kemur m.a. fram hverju rannsakaendur leitast eftir með 

rannsókninni, aðferð við rannsóknina, skilyrði til þátttöku og að þátttakandi geti hætt við þátttöku 

hvenær sem er í ferlinu. Óskað verður eftir svari í tölvupósti og þarf hver og einn þátttakandi að skrifa 

undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal nr. 2) sem hann afhendir rannsakanda fyrir viðtal 

 

2.5 Hvenær verkefni hefst og hvenær því lýkur (í rannsóknum rannsóknartímabil) 

Á ekki við 

3 Úrvinnsla gagna 

3.1 Skrárhaldari 

Hjá hvaða skrárhaldara er fyrirhugað að biðja um aðgang að gögnum? 

Á ekki við 
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3.2 Hvaða gögnum er fyrirhugað að fá aðgang að? 

Nákvæm tilgreining á því hvaða gögnum, sem innihalda persónuupplýsingar, óskað er eftir aðgangi að 

hjá framangreindum skrárhaldara. 

 

Á ekki við 

3.3 Hvaða persónuupplýsingar er fyrirhugað að skrá? 

Nákvæm tilgreining á því hvaða persónuupplýsingar sé óskað eftir að skrá upp úr framangreindum 

gögnum, einkum tilgreining á þeim breytum sem fyrirhugað er að notast verði við. 

Á ekki við 

 

3.4 Samkeyrsla 

Ef fyrirhugað er að samkeyra skrár með persónuupplýsingum við aðrar skrár skal tilgreina hér hvaða 

skrár sé óskað eftir að samkeyra og þá hvaða upplýsingar í þeim skrám. Tilgreinið einnig hvort 

fyrirhugað sé að samkeyrslan fari fram undir kennitölum eða öðrum auðkennum og þá hverjum. Sé 

ætlunin að aftengja gögn persónuauðkennum að samkeyrslu lokinni skal það einnig koma fram hér. 

Á ekki við  

3.5 Hvernig er fyrirhugað að auðkenna persónuupplýsingar? 

Tilgreinið hvernig fyrirhugað sé að auðkenna persónuupplýsingar, annars vegar meðan á vinnslu 

stendur og hins vegar við endanlega birtingu, s.s. með rannsóknarnúmerum eða hvort óskað sé eftir að 

notast verði við persónuauðkenni (t.d. nöfn, kennitölur, heimilisföng o.þ.h.), ásamt rökstuðningi fyrir 

því hvers vegna slíkt sé talið nauðsynlegt. Ef óskað er eftir að upplýsingar verði skráðar eftir 

dulkóðuðum kennitölum, (í rannsóknum rannsóknarnúmerum) þarf að koma fram hvort, hvar og 

hvernig sé fyrirhugað að varðveita greiningarlykil. 

Notast verður við dulnefni á staðháttum og nöfnum við greiningu gagna 

 

3.6 Öryggi persónuupplýsinga 

Hvernig er fyrirhugað að tryggja öryggi persónuupplýsinga, sbr. reglur 299/2001, þar sem m.a. er 

mælt fyrir um að ábyrgðaraðili skuli gera áhættumat og skjalfesta lýsingu á öryggisráðstöfunum? 

 

Engin áhætta er talin af þátttöku í rannsókninni 

3.7 Varðveisla og eyðing persónuupplýsinga 

Hvar og hvernig er fyrirhugað að varðveita þau gögn sem unnið verður með og hve lengi? Hvenær er 

ætlunin að eyða persónugreinanlegum gögnum, þ.m.t. greiningarlykli? 

Öllum gögnum verður eytt að greiningu lokinni 

 

4 Hlutverk vinnsluaðila 

Verði samið við vinnsluaðila skal lýsa því hér í hverju aðkoma hans er fólgin, svo sem hvort 

fyrirhugað sé að fela honum að samkeyra skrár. 

Á ekki við 
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5 Flutningur gagna úr landi 

Ef fyrirhugað er að flytja persónuupplýsingar úr landi skal tilgreina hvaða upplýsingar sé ætlunin að 

flytja, í hvaða tilgangi, til hvaða lands, með hvaða hætti og hver verði viðtakandi þeirra. Tilgreinið þá 

einnig hvort gerður verði samningur við viðtakanda um meðferð persónuupplýsinga eða hvort, eftir 

atvikum, byggt verði á bindandi fyrirtækjareglum (e. Binding Corporate Rules), eða hvort viðtakandi í 

Bandaríkjunum er á lista yfir þau fyrirtæki sem hafa undirgengist samkomulag Bandaríkjanna og 

Evrópusambandsins um friðhelgisskjöld (e. Privacy Shield).  

Á ekki við  

 

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókninni, eftir því sem við á:  

a) Yfirlýsing skrárhaldara sem óskað er aðgangs að gögnum hjá, hafi hann tekið ákvörðun um að 

veita rannsakanda aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum úr skrám sínum í þágu 

verkefnis/rannsóknar. Sé um vísindarannsókn að ræða þarf sú yfirlýsing að uppfylla þau 

skilyrði sem sett eru í „Leiðbeiningum til skrárhaldara vegna afhendingar persónuupplýsinga í 

þágu vísindarannsóknar og yfirlýsing þess efnis“. Þær leiðbeiningar eru birtar á svæðinu 

„Algengar spurningar og svör“ á heimasíðu Persónuverndar (personuvernd.is) undir heitinu 

„Rannsóknir, kannanir og verkefni“. 

b) Vinnslusamningur, hafi vinnsluaðila verið falin vinnsla persónuupplýsinga með skriflegum 

samningi sbr. 25. gr. laga nr. 90/2018. 

Undirritun ábyrgðaraðila: 

___________________________________ 

Dags.: ________________________ 

 

Hægt er að senda umsóknina með tölvupósti á netfangið postur@personuvernd.is en vakin er athygli á 

því að Persónuvernd verður einnig að berast undirritað eintak umsóknarinnar með bréfpósti á 

skrifstofu stofnunarinnar, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík.  
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