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 v 

Ágrip 
Meðalævilengd landsmanna fer ört hækkandi og á komandi áratugum mun hlutfall eldri íbúa 

hækka jafnt og þétt. Með vaxandi þekkingu og framförum hefur notkun á velferðartækni aukist 

í  velferðarþjónustu með það að markmiði að efla öryggi og lífsgæði þjónustuþega. Slík þróun 

hefur alla burði til að hafa jákvæð og eflandi áhrif á heilsufar og möguleika fólks til þátttöku í 

samfélaginu og veitir einstaklingum tækifæri til að búa lengur á eigin heimili. Samhliða hækkun 

lífaldurs má búast við aukinni þörf á þjónustu í tengslum við aldurstengda sjúkdóma sem og 

minnissjúkdóma og því mikilvægt að vekja athygli á þjónustu við einstaklinga sem greinast með 

byrjunareinkenni heilabilunar. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar, er að fá innsýn í það ferli 

sem tekur við með áherslu á þörf fyrir velferðartækni, meðal annars um það hverjir sækja um 

þjónustuna, hverjir eru helstu tengiliðir og hverjir veita eftirfylgni. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi spurningum: 1. Hvernig gengur þjónustuferlið fyrir sig þegar grunur vaknar um 

heilabilun, með áherslu á þörf fyrir velferðartækni? 2. Hver eru hlutverk mismunandi fagstétta, 

þar á meðal iðjuþjálfa í þjónustu sem snýr að velferðartækni? Stuðst verður við eigindlegt 

rannsóknarsnið og vinnulag grundaðrar kenningar. Gagnaöflun fer fram með viðtölum þar sem 

notast verður við hálfopnar spurningar. Tekin verða viðtöl við deildarstjóra heimahjúkrunar og 

forstöðumann félagslegrar heimaþjónustu í níu bæjar- og sveitafélögum á landsvísu. 

Niðurstöður verða nýttar til að lýsa reynslu starfsmanna af þjónustuferli með áherslu á 

þarfagreiningu fyrir velferðartækni fyrir einstaklinga með byrjunareinkenni heilabilunar. Haft er 

að marki að nýta megi þá þekkingu sem hlýst með rannsókninni til eflingar velferðarþjónustu 

með velferðartækni á komandi árum.   

 

Lykilhugtök: velferðartækni, byrjunareinkenni heilabilunar, öldrunarþjónusta, iðjuþjálfun, 

heimaþjónusta 
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Abstract 

The average life expectancy of Icelanders is growing and will keep growing in the coming 

decades. Along with increased knowledge, communities have developed services and welfare 

technology to maintain quality of life and for increased safety as to prevent health-related 

issues. Such development has a positive and stimulating effect on the welfare system and opens 

up possibilities for individuals to participate in the community and stay in their own homes with 

growing age. With the growing numbers of older people, there is an increased need for services 

related to age-related matters and memory disorders, and it is therefore important to call 

attention to services for individuals diagnosed with the onset of dementia. The purpose of this 

study is to gain insight into the process of service from the steps of assessing the need for 

welfare technology. To find out who the main contacts are in the process, including those who 

apply for the service and who provide follow-up. Two main questions have been chosen to lead 

the research; 1. What is the process of service aimed to highlight the need for welfare 

technology at the early onset of dementia? 2. What are the roles of discriminating professions, 

including occupational therapists in service with welfare technology? This is a qualitative 

research, and methods of grounded theory will be used to work through and diagnose data. 

Data will be gathered through interviews that use semi-open questions. Interviews will be 

conducted with the head of the home nursing department and the director of social home care 

in nine municipal and rural communities of Iceland. Results will be used to describe the process 

of services for individuals with the onset of dementia and the assessment of need for welfare 

technology. Hopefully as results, the achieved knowledge can and will be used to further 

enhance related services, policy making and promotion of welfare services.  

 

Key concepts: welfare technology, early stages of dementia, services for senior citizens, 

occupational therapy, home care service 
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1 Kafli – Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfundar til BS gráðu í iðjuþjálfunarfræði við  

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Í inngangnum er fjallað um bakgrunn 

viðfangsefnisins, tilgang og gildi fyrir iðjuþjálfunarfagið og almenna velferðarþjónustu. Skýrt er 

frá hugmyndafræðilegri nálgun, rannsóknarspurningum og aðferðafræði, forsendum,  

undirbúningi og áætlun framkvæmdar fyrirhugaðrar rannsóknar. Að lokum er greint frá 

uppbyggingu rannsóknaráætlunarinnar og meginhugtök skilgreind.  

1.1 Bakgrunnur  

Íbúum landsins fer hratt fjölgandi, og samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands  

(2019) fyrir árin 2019 – 2068 verður heildarfjöldi landsmanna um 400 þúsund árið 2035. Af 

þeim verða 20% 65 ára og eldri samkvæmt miðspá Hagstofunnar. Þessar tölur sýna okkur 

mikilvægi þess að byggja upp þjónustu til að veita eldri þjóðfélagsþegnum tækifæri til að búa 

sem lengst heima hjá sér í samræmi við áætlanir stjórnvalda sem fram kemur í 1. grein laga um 

málefni aldraðra nr. 125/1999. Aukin notkun velferðartækni getur gefið eldri borgurum kost á 

að viðhalda eða auka færni sína, samfélagsþátttöku og lífsgæði (Hagstofa Íslands, 2019; 

Velferðarráðuneytið, 2015; Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999.). 

Talið er að um 10% einstaklinga geti fundið fyrir minnisskerðingu eftir 65 ára aldur og  

að um 5-7% einstaklinga eldri en 65 ára greinist með heilabilun. Tíðni heilabilunar er auk þess 

talin tvöfaldast á hverjum fimm árum eftir 65 ára aldur og að heilabilun greinist þannig hjá um 

25% þeirra sem náð hafa  85 ára aldri. Talið er að tæplega 1% landsmanna fái heilabilun. Í 60-
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70% tilfella greinist viðkomandi með Alzheimer, sem er taugahrörnunarsjúkdómur sem telst til 

heilabilunarsjúkdóma (Jón Snædal, 2004; Íslensk erfðagreining, 2016). 

Heilabilun leggst á um 50 milljón jarðarbúa, eða tæp 0,7% mannkyns sem  

samsvarar tölum á Íslandi, og eftir því sem öldruðum og háöldruðum fer fjölgandi eykst fjöldi 

einstaklinga sem greinast með heilabilun (World Health Organization, 2019). Ekki hefur fundist 

lækning við heilabilun, en stuðst er við ýmiss konar meðferðir og lyf sem getur seinkað þróun 

Alzheimer sjúkdóms. Þetta eykur mikilvægi þess að hægt sé að  veita þessum einstaklingum 

bestu þjónustu sem völ er á (Alzheimersamtökin, e.d.d).  

Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er tekið fram í 14. grein að í hverju  

heilbrigðisumdæmi skuli vera starfrækt almenn heilbrigðisþjónusta, þar sem haft er að 

markmiði að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum, greina og meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa 

einstaklinga. Samkvæmt 4. grein laganna er því lýst að það skuli auk þess vera starfrækt 

heilsugæsla, þar sem boðið er upp á lækningar, sjúkraflutninga, hjúkrun og sjúkrahúsþjónustu. 

Einnig er tekið fram að bjóða skuli upp á hjálpartækjaþjónustu og aðgengi að þjónustu 

heilbrigðisstarfsmanna, bæði innan og utan stofnana (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007).  

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, segir í 3. grein um gæði 

heilbrigðisþjónustu, að þjónustuþegi eigi rétt á heilbrigðisþjónustu sem byggir á fullkomnustu 

þekkingu og tækni sem völ er á hverju sinni. Tekið er fram að þjónustan skuli miðast við ástand 

einstaklingsins og horfur á hverjum tíma. Í sömu grein laganna segir að heilbrigðisstarfsmaður 

skuli leitast við að koma á traustu sambandi milli sín og þjónustuþega, sem á vel við í þeim 

tilfellum þegar einstaklingur greinist með heilabilun. Þjónustuþegi á þar að auki rétt á að 

þjónustan sé samfelld og að samstarf ríki á milli heilbrigðisstarfsmanna og stofnana sem hana 

veita (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997). Það rennir stoðum undir það hve mikilvægir 
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tengiliðir starfsmenn eru, fyrir þá þjónustu og úrræði sem bjóðast og eru mikilvægir milliliðir 

fyrir notanda þjónustunnar. Heildræn nálgun og eftirfylgni hefur áhrif á lífsgæði, velferð og 

öryggi þjónustuþega. 

1.2 Tilgangur og gildi fyrir iðjuþjálfun 

Með hækkandi lífaldri fer þörf fyrir velferðartengda þjónustu og þjónustu iðjuþjálfa ört  

vaxandi. Iðjuþjálfunarfræðin byggir meðal annars á kjarnahugtökunum iðja og heilsa. Iðja 

skiptist meðal annars í það sem viðkemur eigin umsjá, daglegum erindum og athöfnum, 

tómstundaiðkun og störfum (WFOT, 2020). Einstaklingur sem greinist með heilabilun er í 

flestum tilvikum kominn á eftirlaun, eða orðinn eldri en 67 ára. Þó eru einstaklingar að greinast 

fyrir 65 ára aldur og eru jafnvel enn á vinnumarkaði og nefnist það snemmkomin heilabilun 

(Alzheimersamtökin, e.d.e).  

Iðjuþjálfar starfa á fjölbreyttum starfsvettvangi, bæði sem einyrkjar eða í teymi, og  

með einstaklingum á öllum aldursskeiðum og í mismunandi hlutverkum. Iðjuþjálfar byggja vinnu 

sína þó á sameiginlegri sýn og hugmyndafræði og vinna samkvæmt þrepum þjónustuferlis í 

tengslum við þá hugmyndafræði sem unnið er út frá. Iðjuþjálfafræðin leggur áherslu á 

skjólstæðingsmiðaða nálgun og þjónustu sem kemur til móts við þarfir og óskir notenda. 

Iðjuþjálfar byggja á styrkleikum þjónustuþega í öllu samstarfi innan þjónustunnar, og vilja 

valdefla og aðstoða fólk til þess að efla færni sína og þátttöku og aðlaga umhverfi eftir óskum 

og þörfum (Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). Iðjuþjálfar eru lausnamiðaðir og 

þjónusta til dæmis eintaklinga við að aðlaga heimili sínu að breyttum aðstæðum við 

færniskerðingu, og útvega hjálpartæki ásamt því að veita þjálfun í notkun þeirra. Velferðartækni 

gæti því mögulega nýst vel í þjónustu iðjuþjálfa í kjölfar greiningar á þörfum þjónustuþega og 

aðstæðum hans (American Occupational Therapy Association, 2015). 
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1.3 Gildi fyrir almenna velferðarþjónustu 

Samfélagslegar, lýðfræðilegar og tæknilegar breytingar kalla á tæknitengdar lausnir og  

nýsköpun við þróun og notkun velferðartækni í velferðarþjónustu. Mikilvægt er að fagfólk og 

notendur eigi í góðum samskiptum og vinni saman með það að markmiði að styrkja notendur í 

að takast á við athafnir daglegs lífs og bæta og efla lífsgæði þeirra. Góð þjónustuúrræði styðja 

við, viðhalda og auka þátttöku einstaklinga í öllu daglegu lífi með því að koma til móts við þarfir, 

efla sjálfstæði, veita öryggi og bæta lífsgæði til framtíðar (Framvegis miðstöð símenntunar, 

2018). 

1.4 Hugmyndafræðileg nálgun 

Í fyrirhugaðri rannsókn er stuðst við hugmyndafræði kanadíska iðjuþjálfunarlíkansins  

CMOP-E – Canadian Model of Occupational Performance and Engagement. Með líkaninu er 

horft á samspil einstaklings, umhverfis og daglegra athafna, þátttöku og virkni (e. engagement), 

þar sem ,,lífsandinn“ er kjarninn á milli líkamlegra, vitrænna og tilfinningalegra færniþátta 

(Polatajko, Townsend og Craik, 2007). 

1.5 Val á rannsóknaraðferð 

Rannsóknaráætlun er mikilvægasti undirbúningur að góðri rannsókn og má í raun lýsa  

sem uppdrætti að húsbyggingu þar sem allt þarf að vera vel úthugsað svo byggingin verði traust. 

Það eykur trúverðugleika rannsóknar og dregur úr líkum á að upp komi brestir þegar hún er 

byggð á traustum grunni og vel skipulögð (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að fá innsýn í þjónustuferlið sem tekur við í kjölfar  

þess þegar grunur vaknar um heilabilun, með áherslu á greiningu á þörf fyrir velferðartækni, 

meðal annars um það hverjir sækja um þjónustuna, hverjir eru helstu tengiliðir og hverjir veita 

þjónustunni eftirfylgni. 
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Leitast verður eftir svörum við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hvernig gengur þjónustuferlið fyrir sig þegar grunur vaknar um heilabilun, með áherslu 

á þörf fyrir velferðartækni? 

2. Hver eru hlutverk mismunandi fagstétta, þar á meðal iðjuþjálfa í þjónustu sem snýr að 

velferðartækni? 

Til að leita svara við rannsóknarspurningum verður stuðst við eigindlegt rannsóknarsnið  

sem byggir á vinnulagi grundaðrar kenningar. Þátttakendur eru níu deildarstjórar 

heimahjúkrunar í átta heilbrigðisumdæmum á landsvísu og níu forstöðumenn félagslegrar 

heimaþjónustu innan sömu bæjarfélaga (mynd 1, bls 34). Gagna verður aflað með viðtölum þar 

sem notast verður við hálfopinn viðtalsramma (fylgiskjal 1) og við greiningu gagna verður notast 

við opna kóðun þar sem unnið verður úr niðurstöðum jafnóðum og viðtalsrammi þróaður eftir 

aðstæðum og vettvangi (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

1.6 Hagnýtt gildi 

Þá þekkingu sem hlýst af fyrirhugaðri rannsókn má mögulega nota til að fá betri  

innsýn í uppbyggingu og þrep þjónustunnar þegar einstaklingur greinist með heilabilun, bæði 

þjónustuferlið og þjónustuúrræðin til notkunar á velferðartækni. Niðurstöðurnar geta því  

mögulega nýst til eflingar velferðarþjónustu og fyrir iðjuþjálfafagið þegar til framtíðar er litið. 

1.7 Takmarkanir 

Mögulegar takmarkanir fyrirhugaðrar rannsóknar eru meðal annars þær að sveitafélög  

bjóða ekki öll upp á sams konar þjónustu, úrræði gætu verið breytileg eftir landshlutum og 

fjárhagsstaða bæjarfélaganna misjöfn. Minni útibú heilsugæslu eru víða á landsbyggðinni, og 

stundum þurfa einstaklingar að sækja þjónustu til stærri heilsugæsluumdæma. Reynsla 

þátttakenda af þjónustu við einstaklinga með byrjunareinkenni heilabilunar getur verið mismikil 

og starfsaldur mislangur. Fyrirfram mynduð viðhorf og gildi þátttakenda og rannsakanda geta 
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haft áhrif á svör og greiningu gagna. Viðtalsrammi er hannaður af nema á fjórða ári í iðjuþjálfun 

í samræmi við tilgang rannsóknar, og er hálfopinn með það að markmiði að auka möguleika á 

dýpri svörum frá þátttakendum.  

1.8 Forsendur og ástæða fyrir vali á verkefni 

Áhugi og persónuleg reynsla rannsakanda á málefnum aldraðra og störfum með  

öldruðum er meginástæða fyrir vali á rannsóknarefni. Rannsakandi hefur starfað á 

hjúkrunarheimilum og sjúkrahúsum, auk þess að hafa starfað við heimahjúkrun, og hefur kynnst 

þeim erfiðleikum sem einstaklingar með heilabilun kljást við í daglegu lífi. Í ljósi þessara 

erfiðleika má sjá mikilvægi þess að þjónustuferlið sé traust og að þjónustan hafi það að 

leiðarljósi að koma til móts við einstaklingsmiðaðar þarfir með sálfélagslegum stuðningi og 

fræðslu sem hvoru tveggja getur veitt öryggi, bætt líðan og eflt lífsgæði.  

Velferðarráðuneyti Íslands hefur tekið þátt í norrænu starfi um heilabilun frá árinu  

2015, þar sem markmiðið er að bæta þjónustu við þá einstaklinga sem glíma við sjúkdóminn. 

Tillaga til þingsályktunar um velferðartækni var sett fram, sem leiddi til mótunar á stefnu árið 

2014 til félags- og húsnæðismálaráðherra á sviði velferðarþjónustu í þjónustu við aldraða í 

framtíðinni (Velferðarráðuneytið, 2015; Þingskjal 343, 2018-2019). Markmið stefnunnar er að 

skýra framtíðarsýn íslenskra stjórnvalda varðandi tækni og nýsköpun í félagsþjónustu og í 

framkvæmd þjónustunnar, og mun verða endurskoðuð árið 2020. Í stefnunni kemur meðal 

annars fram að markmið sé að nýta ýmiss konar tæknilausnir og nýsköpun til að viðhalda og 

auka færni aldraðra einstaklinga svo þeir geti búið lengur heima (Velferðarráðuneytið, 2015; 

2016). Fram kemur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að áhersla verði lögð á nýsköpun í 

heilbrigðismálum með því að nýta nýjustu tækni og styrkja þjónustu fyrir aldraða sem og 

heimahjúkrun, endurhæfingu og dagþjálfun (Stjórnarráð Íslands, 2017).  
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Reykjavíkurborg tók upp stefnu á sviði velferðartækni í velferðarþjónustu árið 2018,  

þar sem haft er að leiðarljósi að auka sjálfstæði, öryggi og lífsgæði og gera einstaklingum kleift 

að búa við bestu mögulegu aðstæður á heimilum sínum. Meðal markmiða með þjónustunni er 

að auðvelda samskipti og veita skilvirka þjónustu og veita einstaklingnum með því tækifæri til 

að lifa sjálfstæðu lífi. Innan þess felst að létta daglegt skipulag og vinnuferla við athafnir, rjúfa 

félagslega einangrun og auka aðgengi að samfélagsþátttöku (Reykjavíkurborg, 2018b).  

Í nýlegri stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara kemur fram að á næstu  

árum verður lögð aukin áhersla á innleiðingu á velferðartækni. Meðal annars til að auka öryggi 

og sveigjanleika þjónustu og gefa einstaklingum og aðstandendum virkara hlutverk í 

framkvæmd þjónustunnar, auðvelda eldri borgurum að viðhalda eigin getu til daglegra athafna 

og til að draga úr félagslegri einangrun (Reykjavíkurborg, 2018a). 

Akureyrarbær setti á laggirnar framsækna stefnu í velferðarþjónustu árið 2019, þar  

sem lögð er áhersla á nýsköpun og tæknilegar lausnir við þróun velferðarþjónustu. Markmið 

með stefnunni eru að auka lífsgæði notenda, nota tæknilegar lausnir og aðferðir til að mæta 

þörfum fólks er varða samskipti og félagslega þátttöku, að komast á milli staða og sinna 

daglegum athöfnum, snjallvæða heimili og efla öryggi og eftirlit og veita þjálfun og eftirfylgd 

(Akureyrarbær, 2019).  

Velferðartækni er í mikilli sókn í Norrænum löndum, og sífellt verið að móta stefnur  

og efla þjónustu, þekkingu og úrræði innan heilbrigðis-, velferðar- og félagsþjónustu. Hugtakið 

velferðartækni er enn nokkuð nýtt af nálinni, og á síðustu tveimur árum hafa tvö stærstu 

bæjarfélög landsins sett stefnu um velferðartækni á laggirnar. Mikilvægt er að stjórnvöld, 

þjónustustofnanir og fagstéttir innan velferðarþjónustu leggi áherslu á að byggja upp 
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þekkingargrunn er varðar velferðartækni, úrræði og aðgengi, og veita grundvöll til þess að efla 

þjónustu við einstaklinga á landsvísu.  

1.9 Uppbygging rannsóknaráætlunar 

Verkefninu er skipt í fjóra kafla auk fylgiskjala. Eftir fyrsta kafla, sem er inngangskafli,  

kemur fræðileg umfjöllun þar sem fjallað verður um hugmyndafræði, heilabilun almennt og um 

Alzheimer, þjónustuferlið, velferðartækni og hlutverk fagstétta innan þjónustunnar, þar á 

meðal iðjuþjálfa. Í þriðja kafla verður fjallað nánar um aðferðarfræði þar sem greint er frá 

framkvæmd rannsóknar með tilliti til rannsóknarspurninga, þátttakenda og þess 

rannsóknarsniðs sem lagt verður upp með. Sagt verður frá áætlun um framkvæmd, úrvinnslu 

og greiningu gagna og gerð skil á siðfræðilegum þáttum sem eiga við. Í fjórða kafla verða helstu 

atriði væntanlegrar rannsóknar dregin saman í niðurlagi, og greint frá takmörkunum og hagnýtu 

gildi fyrir velferðarþjónustu og fagstéttir sem koma að þjónustunni. Að lokum eru settar 

hugmyndir að öðrum rannsóknum sem tengjast viðfangsefninu og í kjölfar niðurlags má sjá 

yfirlit heimilda og fylgiskjala.  

1.10 Skilgreiningar á lykilhugtökum 

Byrjunareinkenni heilabilunar (e. early stages of dementia): Heilabilun er heilkenni og samheiti 

yfir marga sjúkdóma, og einkennist af skerðingu á vitrænni starfsemi svo áhrifa gætir á getu 

einstaklingsins til að framkvæma daglegar athafnir. Þegar talað er um byrjunareinkenni og 

fyrstu stig heilabilunar, er skerðing í einum eða fleiri hugrænum þáttum en í flestum tilfellum 

ekki það mikil að hún trufli þá getu að lifa sjálfstæðu lífi (Sálfræðingafélag Íslands, 2017b; 

Alzheimer's Association, 2020; Alzheimersamtökin, e.d.e).  
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Heimaþjónusta (e. home care service): Þjónusta sem telst til opinnar öldrunarþjónustu 

samanber lög um málefni aldraðra nr. 125/1999, og felur í sér aðstoð við sjálfsumönnun og 

daglegar athafnir fyrir einstaklinga sem eru búsettir á eigin heimilum. Innan opinnar 

öldrunarþjónustu felst bæði félagsleg heimaþjónusta og þjónusta á heilbrigðisgrundvelli þar 

sem boðið er upp á heimahjúkrun (Lög um málefni aldraðra nr, 125/1999).  

Iðjuþjálfun (e. occupational therapy): Er skilgreind sem fræðigrein með áherslu á vísindalega 

þekkingu og gagnreynt starf í að efla heilsu og stuðla að jafnrétti og tækifærum til iðju fyrir alla 

þegna samfélagsins. Eitt meginviðfangsefni iðjuþjálfunar er færni og þátttaka fólks 

(Iðjuþjálfafélag Íslands, e.d.). 

Velferðartækni (e. welfare technology): Velferðartækni er öll tækni sem á einn eða annan hátt 

bætir líf þeirra sem þess þurfa. Tæknin er meðal annars notuð til að viðhalda eða auka öryggi, 

virkni, þátttöku eða sjálfstæði fyrir fatlaða eða aldraða (Nordic Welfare Centre, e.d.).  

Öldrunarþjónusta (e. services for senior citizens): Í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, er 

öldrunarþjónusta skilgreind innan fjögurra flokka sem eru; heimaþjónusta fyrir aldraða sem búa 

í heimahúsi, þjónustumiðstöðvar, dagdvöl og þjónustuíbúðir. Samkvæmt lögunum teljast þeir 

aldraðir sem náð hafa 67 ára aldri hérlendis, en samkvæmt skilgreiningu OECD þjóða 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) er miðað við 65 ár (Lög um málefni 

aldraðra nr. 125/1999; OECD, 2020).  
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2 Kafli – Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla eru teknar saman helstu heimildir og fræði sem tengjast efni   

rannsóknar. Í fyrstu verður umfjöllun um kanadísku hugmyndafræðina um þátttöku og eflingu 

iðju (e. engagement) og um lífsandann (e. spirituality). Fjallað verður um heilabilun og 

Alzheimer og hvernig byrjunareinkenni lýsa sér. Því næst er umfjöllun um þjónustuferli, bæði 

almennt og með tilliti til þess að verða notandi stoðtækni, auk umfjöllunar um þær leiðir sem 

þarf að fara og um þjónustuúrræði fyrir einstakling með byrjunareinkenni heilabilunar og 

aðstandendur. Fjallað verður um velferðartækni almennt og hugtökin hjálpartæki og 

velferðartækni skilgreind. Í framhaldi af því verður umfjöllun um reynslu iðjuþjálfa af þjónustu 

við markhóp og rætt verður um gagnsemi velferðartækni og siðfræðilegar vangaveltur. Fjallað 

verður um hlutverk fagstétta, starfsemi og markmið félagslegrar heimaþjónustu og 

heimahjúkrunar, og skyggnst verður inn í hlutverk iðjuþjálfa í þjónustu við markhóp, er varðar 

heimaþjónustu, stoð- og velferðartækni. Heimilda var aflað úr fagritum, ritrýndum 

fræðigreinum, birtum rannsóknum og af veraldarvefnum. 

2.1 Hugmyndafræði 

Hugmyndafræði stendur fyrir heildstæða lýsingu á samfélagi og hugmyndum um það  

hvernig hægt sé mögulega að þróa það eða breyta því. Á síðustu árum er talað um það að 

hugmyndafræði geti átt við hugsunarhátt, gildi eða menningu sem einkennir tiltekinn hóp eða 

menningarsamfélag, og fellur þar undir að geta meðal annars átt við hugmyndafræði félags eða 

stofnunar sem og hugmyndafræði fagstétta, eins og iðjuþjálfunar (Cranston, 2014).  
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Til að tryggja skilvirkt, styðjandi og öruggt þjónustuferli þarf að byggja á stoðum sem 

koma til móts við þarfir einstaklinga. Í fyrirhugaðri rannsókn er stuðst við hugmyndafræði 

kanadíska iðjuþjálfunarlíkansins CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance and 

Engagement) um eflingu iðju, aukna virkni og þátttöku einstaklinga. Kanadíska líkanið var þróað 

áfram árið 2007 af Polatajko, Townsend og Craik út frá fyrsta Kanadíska líkaninu CMOP um 

eflingu iðju (Canadian Model of  Occupational Performance) sem var upphaflega þróað árið 

1997 (Polatajko, Townsend og Craik, 2007). 

Hugmyndafræði CMOP fjallar um að efla þá iðju sem einstaklingur stundar í umhverfinu. 

Iðja er í raun allt það sem einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur og skiptist í eigin umsjá, að 

sinna daglegum erindum og athöfnum, tómstundaiðkun og störfum (WFOT, 2020). Kanadíska 

iðjulíkanið CMOP-E horfir á og fjallar um sömu þætti, og byggir á eflingu iðju og 

skjólstæðingsmiðaðri sýn. En breytingin með E - engagement miðar að því að,,lífsandi“ 

mannsins verður kjarninn á milli líkamlegra, vitrænna og tilfinningalegra færniþátta. Í líkaninu 

CMOP-E er lögð áhersla á þátttöku í iðju af lífi og sál, og virkni sem nærir lífsandann og veitir 

innri ánægju (Polatajko, Townsend og Craik, 2007; Snæfríður Þóra Egilson, 2011).  

Lífsandi einstaklingsins er grunnurinn í líkaninu CMOP-E og tengist hugsunum, 

tilfinningum og gjörðum og segir til um hvað það er sem er okkur mikilvægt. Lífsandinn varðar 

meðal annars þá þýðingu eða mikilvægi sem einstaklingur skapar og finnur í daglegu lífi og 

verður til vegna tengsla við sjálfan sig, annað fólk og jörðina. Sumir tengja við æðra vald, 

trúarbrögð, lífsspeki eða spiritisma meðal annars (Polatajko, Townsend og Craik, 2007). 

Umhverfi einstaklingsins er í raun allt það sem umhverfis er, og tengist víddum 

efnisheims, menningar, stjórnsýslu og samfélags. Umhverfið getur haft mismunandi áhrif, bæði 

styðjandi eða hindrandi, á þá iðju og athafnir sem einstaklingurinn sinnir. Þar má nefna 
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tómstundir, störf og eigin umsjá, og það að komast um og á milli staða (Polatajko, Townsend 

og Craik, 2007; Snæfríður Þóra Egilsson, 2011).  

Þegar hugað er að umhverfi einstaklings, er vert að leggja áherslu á algilda hönnun (e. 

universal design). Markmið með algildri hönnun er einmitt að ryðja hindrunum og tálmum úr 

vegi og auðvelda aðgengi sem hentar öllum og kemur með því til móts við mannlegan 

breytileika. Hugtakið felur í sér hönnun á umhverfi og þjónustu meðal annars og byggir á sjö 

meginviðmiðum um aðgengi fyrir alla sem og jafnræði og sveigjanleika og að hlutirnir í kring um 

okkur séu hannaðir og byggðir upp með skýrleika og einfaldleika að leiðarljósi. Einnig er fjallað 

um stærð og rými og að allir eigi að geta komist um í umhverfinu án mikillar áreynslu eða 

fyrirhafnar (Snæfríður Þóra Egilsson, 2011). 

Hugmyndafræði líkansins CMOP-E tengir saman alla þætti í umhverfi og iðju 

einstaklingsins, óháð aldri, samfélagslegum aðstæðum og búsetu. Þrátt fyrir veikindi eða 

skerðingu, þá vilja einstaklingar halda í sjálfstæði sitt, finna tilgang með lífinu og sinna þeirri iðju 

sem veitir þeim lífsfyllingu. Heilbrigðis- og velferðarþjónusta með hag einstaklinga að leiðarljósi 

getur veitt notendum þjónustunnar öryggi, innra jafnvægi og bætt lífsgæði. 

2.2 Heilabilun  

Með hækkandi aldri er eðlilegt að breytingar verði á minni. Álag eða sjúkdómar geta  

einnig valdið tímabundnum minnistruflunum. Minnistruflanir sem slíkar ganga oft yfir en geta 

einnig verið merki um byrjandi sjúkdóm. Meðal annars getur sjúkdómurinn haft áhrif á minni, 

mál og samskipti, framkvæmda- og skipulagsfærni. Vert er að hafa í huga að minnissjúkdómar 

falla ekki innan þess sem kalla má eðlilegar aldurstengdar breytingar og því er mikilvægt að taka 

vísbendingar alvarlega. Algengast er að sjúkdómar heilabilunar leggist á aldraða einstaklinga, 
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en dæmi eru um að einstaklingar á fertugs- og fimmtugsaldri fái þá einnig (Alzheimer's 

Association, 2020; Alzheimersamtökin, e.d.b; Alzheimersamtökin, e.d.e). 

Heilabilun er heilkenni og getur orsakast af að minnsta kosti 50 mismundandi  

sjúkdómum. Algengasti heilabilunarsjúkdómurinn er Alzheimer sem greinist í 60-70% tilfella. Í 

kjölfar forstigs og fyrstu einkenna um minnisskerðingu, má nefna þrjú stig, væga heilabilun, 

millistigs heilabilun og alvarlegri heilabilun. Greining fer gjarnan fram á fyrstu stigunum. Þegar 

talað er um væga heilabilun er skerðing í einum eða fleiri hugrænum þáttum en ekki það mikil 

að hún trufli þá getu að lifa sjálfstæðu lífi, en einstaklingurinn á ef til vill orðið í erfiðleikum með 

að sinna krefjandi vinnu, sjá um fjármál og skipulag heimilishalds (Jón Snædal, 2004; 

Sálfræðingafélag Íslands, 2017b). 

Sett hefur verið á laggirnar hér á landi ný aðgerðaráætlun í þjónustu við fólk með  

heilabilun til ársins 2025 þar sem ýmis málefnasvið eru tekin fram. Þar er meðal annars fjallað 

um virkni, sjálfshjálp og stuðning, sjálfsákvörðunarrétt og þátttöku einstaklinga. Einnig er fjallað 

um lagalega umgjörð og rétta þjónustu miðað við stig heilabilunar, tímanlega greiningu og 

eftirfylgni eftir greiningu. Þetta er mikill sigur fyrir þennan málaflokk og aðstandendur, og gæti 

orðið til vaxandi vitundavakningar meðal almennings og fagfólks. Stefnan felur í sér að auka 

þekkingu á sjúkdómnum og aðstæðum þeirra sem greinast, með það að markmiði að koma til 

móts við þarfir og draga úr fordómum almennings. Þessi nýja áætlun gæti haft áhrif á breytingu 

á stefnumótun sveitafélaga í þjónustu við málaflokkinn, og ef til vill skapað nýjan starfsvettvang 

og ný stöðugildi innan þjónustunnar (Heilbrigðisráðuneytið, 2019; 2020). 
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2.2.1 Orsakir 

Þar sem tegundir heilabilana geta verið nokkrar geta orsakir verið margar, og  

meðal annars tengst slysum og heilaskaða, sjúkdómum, lífsstíl, reynslu og erfðum. Þunglyndi 

hjá öldruðum getur líkst mjög Alzheimerssjúkdómi á byrjunarstigi, og því mikilvægt að greina 

þar á milli þar sem yfirleitt er hægt að meðhöndla þunglyndi með lyfjum og meðferð. Heilabilun 

orsakast í 70% tilfella af hrörnunarsjúkdómi í heila, og geta allir komið fram fyrir 65 ára aldur. 

Þar má nefna Alzheimer, Lewy body, æðavitglöp, framheilabilun, blandaða heilabilun, heilabilun 

vegna áfengisneyslu og heilabilun vegna höfuðáverka. Heilabilun getur einnig verið fylgikvilli 

ýmissa annarra sjúkdóma sem og Huntingtonssjúkdóms og Parkinsons meðal annars. 

Einstaklingar með Downs heilkenni eru einnig í meiri áhættu, og talið að um um 5% þeirra fái 

alzheimer undir 40 ára aldri (Alzheimersamtökin, e.d.d; Landspítali, 2019).  

2.3 Alzheimer sjúkdómur 

Alois Alzheimer (1864-1915) var þýskur læknir sem fyrstur bar fram niðurstöður um  

sjúkdóminn Alzheimer árið 1906. Alzheimers er taugahrörnunarsjúkdómur og ein algengasta 

orsök heilabilunar. Hrörnun verður í heilaberki þar sem taugafrumum og taugatengingum 

fækkar, og breytingar verða í byggingu heilafrumna sem hindrar eðlilega starfsemi með 

prótínútfellingum og örmyndun. Hrörnunin verður á þeim svæðum í heilaberki sem hafa áhrif 

á getuna til að nota málið, tileinka sér nýjar upplýsingar, nota áhöld, framkvæma algengar 

athafnir og skynja og þekkja hluti og fólk (Jón Snædal, 2004; 2011; Alzheimersamtökin, e.d.d; 

Sálfræðingafélag Íslands, 2017b). 

Þó það sé enn í dag umdeilt hverjar orsakir fyrir sjúkdómnum séu þá hafa tveir  

áhættuþættir oftast verið nefndir, aldur og erfðir. Eins og kom fram í inngangi þá eru meiri líkur 

á minnissjúkdómum með hækkandi aldri, en það gerist vegna þess að með eðlilegri öldrun koma 
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fram breytingar í hlutum heilans, svo sem breytt próteininnihald í taugafrumum og hrörnun 

taugafrumna, en hjá einstaklingum með Alzheimer mælist það í meira magni. Og hins vegar 

hafa rannsóknir sýnt fram á genabreytingar á fjórum erfðavísum (Jón Snædal, 2004; 2016; 

Sálfræðingafélag Íslands, 2017b; Alzheimersamtökin, e.d.d). 

Aðrir áhættuþættir sem þó er enn verið að rannsaka eru höfuðáverkar, kyn og  

menntun. Heilabilun má oftar greina í einstaklingum sem orðið hafa fyrir alvarlegum 

höfuðáverka einhvern tíma á ævinni (Alzheimer Society of Canada, 2020). Hlutfall kvenna með 

heilabilun er hærra en hlutfall karla, sem oft er talið vera vegna þess að þær nái hærri aldri, en 

margir telja að ástæðan sé vegna lækkunar á estrogen hormóni við tíðarhvörf (Jón Snædal, 

2004; Peralta, 2018). Einnig hafa rannsóknir gefið til kynna að meiri hætta sé á því að heilabilun 

þróist hjá einstaklingi sem litla menntun hefur eftir því sem hann eldist. Aðrar rannsóknir hafa 

sýnt fram á það að ef einstaklingur heldur heilanum virkum með ýmsum leiðum geti það dregið 

úr því að heilafrumur skemmist og valdi einkennum heilabilunar (Alzheimer Society of Canada, 

2020).  

2.3.1 Fyrstu einkenni  

Byrjunarstig alzheimer einkennist oft af því að minni tekur aðeins að bresta, en fyrstu  

einkenni eru oft óljós og stundum ber meira á einkennum kvíða og þunglyndi á forstigi. Í fyrsta 

stigi á vægri heilabilun fer að bera á einkennum sem og rugli, minnistapi og óáttun svo EMH 

[Einstaklingur Með Heilabilun] getur villst í kunnuglegu umhverfi. Algengast er að 

sjúkdómsgreiningin fari fram á þessu stigi sjúkdómsins. EMH fer að eiga í erfiðleikum með 

dagleg verk, og breytinga verður vart á persónuleika og dómgreind. Önnur algeng einkenni geta 

verið framtaksleysi, skert einbeiting, mistúlkun og minnkuð geta til að takast á við hluti og eiga 

í samskiptum. Algengt er að aðstandandi, maki eða vinnuveitandi veiti einkennum eftirtekt, en 
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EMH á það til að reyna að losa sig undan ábyrgð og fækka verkefnum, svo ábyrgðin lendir á 

aðstandendum eða öðrum sem næstir eru. Af mögulegum einkennum sjúkdómsins er talið að 

einna erfiðast sé fyrir aðstandendur og samstarfsfélaga að upplifa og verða vitni að 

persónuleikabreytingum (Landspítali, 2019; Sálfræðingafélag Íslands, 2017a).  

Smám saman fer einstaklingurinn að finna fyrir einkennum sjálfur, en í sumum  

tilfellum neitar hann að horfast í augu við vandamálin. Þegar EMH finnur fyrir vanmætti sínum 

getur það orsakað þunglyndi og kvíða, og ef það er ekki greint og meðhöndlað sem fyrst getur 

það aukið á einkenni sjúkdómsins. Minnistap fer að verða meira áberandi þegar á líður og EMH 

fer þá gjarnan að leita sér bjargráða, sem og að skrifa minnispunkta hjá sér og hagræða hlutum 

til að muna eftir þeim (Alzheimersamtökin, e.d.b; Landspítali, 2019). 

2.4 Ferli þjónustu 

Þegar talað er um þjónustuferli, er hægt að líta á það á tvo vegu, annars vegar þau  

skref sem fólk þarf að taka til að bregðast við þjónustuþörf eða aðstæðum, til dæmis með 

aðkomu ólíkra þjónustustofnana og fagaðila, og hins vegar þjónustuferli sem sameinar alla 

þessa þætti innan eins konar þjónusturamma. Oft byggja slíkir rammar á ákveðinni sýn, 

verklagsreglum og hugmyndafræði sem á við hverju sinni og á hverjum stað. Þjónustan er byggð 

á ferli sem faghópar styðja sig við til að vinna að aukinni velferð skjólstæðinga og viðskiptavina 

í takti við þá þjónustu sem um ræðir (Guðrún Pálmadóttir, 2011).  

Í rannsókn Larsen, Mortensen, Kristensen og Hounsgaard (2017) var lögð áhersla á að  

skoða það ferli sem þjónustuþegar fara í gegnum til þess að verða notendur velferðar- og 

stoðtækni (e. assistive technology). Rannsóknin var kerfisbundin rýning í 17 eigindlegar 

rannsóknir, þar sem niðurstöður sýndu fram á stigskipt þjónustuþrep í ferlinu. Þjónustuferlinu 

var skipt niður í fimm þrep. Í þrepi A var þörf metin; í þrepi B var þörf staðfest; í þrepi C var 
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tæknin kynnt og innleidd í daglega rútínu; í þrepi D var tæknin notuð, og í þrepi E áframhaldandi 

notkun í framtíðinni. Samkvæmt greiningu á niðurstöðum komu einnig fram þemu þar sem 

notendur fundu fyrir þrenns konar umbreytingum í lífi sínu; Í þrepum A-B fundu þjónustuþegar 

fyrir ógn gagnvart því að geta stundað þær athafnir sem eru þeim mikilvægar; Í þrepum B-C 

fundu þjónustuþegar umbreytingu við að fá tæknina til sín; og í þrepum C-D að finna fyrir trausti 

gagnvart tækninni. Niðurstöður sýna það að þjónustuferlið í heild sinni felur í sér breytingu á lífi 

fólks og venjum, og virðist bæði krefjast fórnar og aðlögunar. Mikilvægt er að fagfólk veiti 

stuðning eftir þörfum og aðstæðum hvers og eins (Larsen, Mortensen, Kristensen og 

Hounsgaard, 2017). 

Þjónustuferli í kjölfar þess að grunur vaknar um heilabilun er því margþætt, meðal  

annars  til þess að fá greiningu, sækja meðferð af einhverju tagi eða sækja um velferðar- og 

stoðtækni. Í nýjustu lagagerðum og stefnumótun má sjá að í auknum mæli er lagt upp úr 

heildarsýn og teymisvinnu ólíkra fagaðila og faghópa til að mæta þörfum fólks. Heilbrigðis- og 

félagsþjónusta byggir í dag víða á samstarfi og sameiginlegu skipulagi í þjónustu á velferðarsviði. 

2.4.1 Hvert er hægt að snúa sér? 

Þegar grunur kviknar um að einstaklingur sé með heilabilun er fyrsta skref að leita til  

heimilislæknis. Gjarnan er það aðstandandi eða starfsmaður heimaþjónustu sem fyrstir verða 

varir við einkenni minnissjúkdóms, og eru því oft fyrstu tengiliðir eða milliliðir fyrir 

einstaklinginn, og jafnvel þeir sem koma skilaboðum áleiðis til annarra sem og ættingja eða 

fagstéttar. Þetta hlutverk getur þó reynst mörgum erfiður hjallur. Í kjölfar fyrstu athugunar hjá 

heimilislækni er EMH vísað áfram til annarra fagaðila eftir aðstæðum og þörfum. Meðal annars 

er mögulega vísað til minnismóttöku sem starfrækt er á Landakoti, og á Fjórðungssjúkrahúsinu 

á Akureyri. Það er mismunandi eftir sveitafélögum hvaða þjónusta og úrræði eru til staðar á 
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hverjum stað og því er vert fyrir viðkomandi að kynna sér vel þá möguleika sem bjóðast hverju 

sinni (Alzheimersamtökin, e.d.b; Landspítali, 2019). 

2.4.2 Greining 

Í fyrstu skoðun gerir heimilislæknir athuganir til að útiloka að um aðra sjúkdóma og  

læknanlega kvilla sé að ræða, sem valdið geta röskun á vitrænni starfsemi. Til dæmis er skoðað 

þunglyndi, efnskiptasjúkdómar, næringarskortur (B-12 vítamín og fólínsýra), blóðleysi, 

aukaverkanir lyfja eða fylgikvillar áfengis, sýkingar eða vökvatap. EMH er því næst vísað áfram 

til sérfræðilæknis eða annars fagaðila eftir því hvaða prófanir þarf að framkvæma hverju sinni. 

Dæmi um rannsóknir og prófanir er varða heilabilun eru upplýsingaöflun, minnispróf, 

blóðrannsókn, tölvusneiðmynd, taugasálfræðilegt mat, heilarit, mænuvökvaskoðun,  

jáeindaskanni og segulómun af heila sem styður greininguna (Alzheimersamtökin, e.d.c). 

2.4.3 Stuðningur fyrir aðstandendur 

Náinn aðstandandi er gjarnan sá sem umgengst einstaklinginn mest og veitir mesta  

aðstoð, og oftar en ella lendir mest ábyrgð á þeim þegar aðstæður breytast. Aðstandendur geta 

til dæmis verið maki, börn eða umönnunaraðili, en einnig systkini, ættingjar eða vinir. Mælt er 

með að aðstandendur reyni að halda í fyrri venjur eins lengi og hægt er, en smám saman þegar 

færni EMH fer að hraka er þörf á að finna nýjar leiðir og auka stuðning. Það getur verið 

aðstandendum erfitt að aðlaga sig að breyttum venjum, og horfa upp á atferlis- og 

hegðunarbreytingar hjá ástvini sínum sem er þar að auki sjálf/ur að kljást við ýmsar innri og ytri 

áskoranir tengdar sjúkdómnum. Ferlið getur því reynst báðum aðilum erfitt, og mikilvægt að 

veittur sé félagslegur og sálrænn stuðningur, auk fræðslu og upplýsinga um meðferðir og úrræði 

og annan stuðning sem stendur til boða. Það getur meðal annars verið heimilishjálp, 

heimahjúkrun, félagsleg aðstoð og réttur til trygginga- og lífeyrisbóta. Alzheimersamtökin 
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standa fyrir stuðningshópum og halda fyrirlestra um allt land. Það er hægt að hagræða 

umhverfi, nýta tækni og ýmislegt til að draga úr álagi fyrir þann sem greinist með 

minnissjúkdóm, sem og að hafa reglu í umhverfinu, styðjast við ábendingar, merkingar og 

myndefni. Þó er yfirleitt ekki þörf á slíku á fyrstu stigum sjúkdómsins, en hjálplegt er að þekkja 

til þjónustuúrræða (Alzheimersamtökin, e.d.a; Landspítali, 2019). 

2.4.4 Meðferð  

Boðið er alla jafna upp á sálfélagslega meðferð og lyfjameðferð til að seinka  

þróun sjúkdómsins. En lyfin virðast virka misvel á fólk, þau geta á annað borð hægt verulega á 

framvindu fyrir suma en haft lítil áhrif á aðra, og mögulegar aukaverkanir geta valdið 

óþægindum frá meltingarvegi. Stuðst hefur verið við ýmsar aðrar meðferðir, þó kannski meira 

þegar líður á sjúkdóminn og einkenni aukast. Þar má nefna endurminningarhópa, 

tónlistarmeðferð og umhverfisbreytingar til stuðnings minninu líkt og nefnt var hér að framan í 

kafla um aðstandendur. Einnig hafa aðrar aðferðir verið prófaðar, sem og listmeðferð og 

ilmmeðferð, og í náttúrulækningabúðum má fá ýmislegt sem talið er hafa góð áhrif á minnið 

(Alzheimersamtökin, e.d.c). 

2.5 Velferðartækni 

Hugtökin velferðartækni (e. welfare technology), stoðtækni og hjálpartæki (e. assistive  

technology) eiga það sameiginlegt að vera hönnuð og uppbyggð til þess að efla sjálfstæði, veita 

öryggi, létta undir dagleg verkefni og athafnir einstaklinga og bæta lífsgæði. Tæknin getur veitt 

stuðning til daglegra athafna, iðju og þátttöku, meðal annars til að sinna tómstundum, vinnu 

eða námi. Snjall-heimili er hugtak sem fellur innan viðmiða um hjálpar- og velferðartækni, en 

við slíka búsetu er stuðst við nettengd tæki, sem og lýsingu og upphitun, sem hægt er að stýra 

með fjarstýringu eða snjallsíma. Með nútíma tæknivæðingu og aukinni þekkingu innan 
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heilbrigðis- og velferðarkerfis er sífellt verið að bæta og þróa tæknina þar sem notagildi, þarfir 

og lágmarkskostnaður er í auknum mæli haft að leiðarljósi í þróun og hönnun. Alþjóða 

heilbrigðisstofnunin WHO vinnur að því að samræma alþjóðlegt samstarf varðandi stoðtækni 

(GATE) sem byggir á þeirri sýn að bæta aðgengi að vandaðri stoð- og hjálpartækjum á 

viðráðanlegu verði fyrir alla, alls staðar (World Health Organisation, 2018).  

2.5.1 Skilgreining á hjálpartækjum og velferðartækni 

Þegar talað er um stoðtækni eða hjálpartæki er gjarnan miðað við þarfir einstaklinga  

með líkamlegar eða vitrænar skerðingar og fötlun. Algengast á þetta við um tæki sem og 

hjólastóla, lyftur, salernisstoðir, göngugrindur, rafskutlur, sérhönnuð hjól t.d. með þremur 

hjólum, gervilimi og umbúðir. Einnig tæki og búnaður til þjálfunar og tækja til nota í daglegu lífi, 

sem og sérsniðin tæki og tól til að lesa, skrifa og elda mat meðal annars. Hjálpartæki geta einnig 

veitt þeim sem varanlega örorku hafa tækifæri til aukinna samskipta og þátttöku, til dæmis að 

fara í nám eða á vinnumarkað (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.).  

Velferðartækni byggir meira á stafrænum búnaði til stuðnings í daglegu lífi. Tæknin er  

fyrir einstaklinga á öllum aldri, og getur hjálpað einstaklingum með skerðingu eða fötlun að 

viðhalda sjálfstæði sínu í daglegu lífi. Einnig geta slíkar tæknilegar lausnir aukið og eflt lífsgæði. 

Velferðartækni getur þar að auki gagnast ættingjum, heilbrigðisstarfsmönnum og 

umönnunaraðilum. Velferðartækni getur því átt við allt frá ryksuguvélmenni að hreyfiskynjara, 

endurhæfingarbúnaði, búnaði eða tækni til aðstoðar með lyfjaumsjón, eða vélrænnar tækni til 

að matast, og til samskipta (Danish.Care, e.d.).  

Í nýlegri sænskri rannsókn sem kom út 2019, skilgreina höfundar mun á velferðartækni  

og stoðtækni sem talin er byggja að mestu leiti á hlutverki stjórnvalda í innleiðingu á tækni og 

tæknilausnum og nýsköpun (Cozza, Crevani, Hallin og Schaeffer, 2019). Höfundar styðjast við 
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hugtakið ,,starfsemi og þjónusta með velferðartækni“ til að lýsa hvernig öldrun er lýst  í framtíð 

okkar, og leituðust eftir að skoða sjónarhorn almennings, einstaklinga og stofnana. Með 

rannsókninni var lagt upp úr því að framkalla og endurskapa sviðsmynd eða atburðarás þar sem 

gert er ráð fyrir jákvæðum áhrifum tækninnar þegar lengra um líður fyrir okkar framtíðarsjálf. 

Höfundar tengdu rannsóknina við sænska verkefnið ,,MVTe-Mötesplats Välfärdsteknologi och 

E-hälsa“ sem tengir velferðartækni og e-Heilsa. Í hugtakinu e-Heilsa (e. e-Health) stendur e-ið 

fyrir upplýsingar og gagnaöflun, geymslu gagna og framkvæmd flókinna verkefna á skjótan og 

áreiðanlegan máta. Í rannsókninni var hugtakið velferðartækni notað með áherslu á þrjú hugtök 

sem voru; stuðningstækni; svarandi tækni, og fyrirbyggjandi tækni. Með stuðningstækni (e. 

supportive technologies) er átt við tæki og tæknibúnað sem hjálpar einstaklingum að 

framkvæma verkefni sem þeim finnst erfitt að framkvæma á eigin spýtur, getur til dæmis 

innifalið læknisfræðilega áminningu eða lyfjaskammtara. Með svarandi tækni (e. responsive 

technologies) er átt við viðbragðstækni sem geta hjálpað einstaklingum að draga úr áhættu, til 

dæmis með skynjurum og persónulegum neyðarviðvörunum. Fyrirbyggjandi tækni (e. 

preventive technology) byggir á kerfi sem spáir fyrir um aðstæður og veitir íhlutun með því að 

draga úr hættulegum aðstæðum og veita viðvörun. Sem dæmi um það má nefna lykilkerfi fyrir 

hjúkrunarheimili. Helstu niðurstöður bentu til þess út frá greiningu gagna að sjónarhorn á 

hugtakið öldrun er breytilegt og lýst á mismunandi hátt af mismunandi aðilum sem sjá um 

núverandi markaðsþróun, velferðarstefnu og rannsóknir. En skortur var á að tekið væri tillit til 

reynslu eldra fólks, og að rödd þeirra heyrðist, sem staðfestir þörf á að taka þá 

hugmyndafræðilegu sýn öldrunarfræða inn í myndina, að velferðartækni skuli vera þróuð í 

samvinnu við notendum en ekki eingöngu fyrir þá. Væntingar höfunda eru að rannsóknin megi 

vera öðrum innblástur til frekari rannsókna, styðji við þróun á velferðartækni og lausnum, og 
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gefi hugmyndir og framtíðarsýn varðandi það að eldast í náinni framtíð (Cozza, Crevani, Hallin 

og Schaeffer, 2019). 

2.5.2 Velferðartækni í þjónustu iðjuþjálfa við markhóp 

Hluti af þeim hlutverkum sem iðjuþjálfar sinna er að taka út aðstæður á heimilum  

fólks og veita aðstoð við breytingar eftir þörfum. Einnig veita iðjuþjálfar ráðgjöf í tengslum við 

umsóknir um meðal annars velferðartækni, til dæmis við að meta færni einstaklings, veita 

íhlutun, aðlögun og þjálfun. Það sem iðjuþjálfar hafa þó að leiðarljósi eru óskir, vilji, vani og 

væntingar þjónustuþega, að leggja mat á aðstæður og umhverfi og veita skjólstæðingsmiðaða 

fræðslu um lausnir og úrræði í samræmi við óskir þjónustuþega (Alzheimersamtökin, e.d.e; 

American Occupational Therapy Association, e.d.; 2015). 

Í breskri rannsókn frá 2018 voru tekin viðtöl við nokkra iðjuþjálfa varðandi reynslu  

þeirra af notkun velferðartækni með einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma. Þar kom í ljós 

að þeir þjónustuþegar sem voru á byrjunarstigum sjúkdómsins gátu nýtt sér mest úrval af 

velferðartækni og búnaði, og var mikið stuðst við tækni til að efla og viðhalda öryggi. Í því fólst 

meðal annars að komast á milli staða, forvarnir gegn fallhættu, öryggi í eldhúsi og lyfjaskipulag. 

Þrjú meginþemu voru greind í rannsókninni, þar á meðal fræðsla, öryggi og valferli á 

velferðartækni. Iðjuþjálfar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn þurfa því að huga að stigi sjúkdómsins 

og færni þjónustuþega. Lykilhugtökin í þjónustu iðjuþjálfa við þjónustuþega voru talin vera 

fræðsla og öryggi (Collins, 2018). 

2.5.3 Þróun velferðartækni og gagnsemi 

Rannsóknir varðandi tækni til að styðja einstaklinga með væga heilabilun virðast  

bjartsýnar, og margs konar tækni hefur verið metin á heimilum með þeim sjálfum og 

aðstandendur eða umönnunaraðila þeirra. Niðurstöður úr norskri rannsókn frá 2018, byggðri á 
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kerfisbundinni rýningu gagna, sýndu fram á mikilvægi þess að einstaklingar með 

byrjunareinkenni heilabilunar, umönnunaraðila og aðstandendur þeirra tækju beinan þátt í 

rannsóknum og hönnun á velferðartækni til að auka notagildi þeirra. Út frá greiningu gagna 

komu í ljós eftirfarandi fjögur þemu sem voru talin mikilvæg: 1) öruggt að ganga innandyra og 

utandyra; 2) örugg búseta; 3) sjálfstætt líf; og 4) skemmtun og félagsleg samskipti. Samkvæmt 

niðurstöðum greindu mjög fáar rannsóknir frá afleiðingum tækninotkunar með tilliti til lífsgæða, 

starfsárangurs, mannlegrar reisnar og sjálfstæðis (Holthe, Halvorsrud, Karterud, Hoel og Lund, 

2018).  

Undanfarið hefur GPS tækni vaxið í vinsældum og hefur verið notað í margvíslegum  

tilgangi. Samantekt á niðurstöðum úr norskri rannsókn á greiningu gagna leiddu í ljós vaxandi 

áhuga á notkun GPS tækni af fólki með heilabilun, sem bendir til þess að framkvæmd stefnunnar 

sé árangursrík. Í kjölfar greiningar gagnanna, voru þrjú þemu skilgreind í notkun GPS: 1. Til að 

vera öruggur; 2. Hafa stjórn á aðstæðum, og 3. Gildi – og  mikilvægi GPS-gagna. Framtíðarstarf 

ætti að taka mið af réttindum fatlaðra og einblína á gildi GPS-tækni frá sjónarhóli viðkomandi 

einstaklings með heilabilun, þar sem skoðanir þessa hóps gleymast oft í umræðum um 

velferðartækni (Bartlett, Brannelly og Topo, 2019). 

Niðurstöður úr breskri eigindlegri rannsókn frá 2018 sýndu fram á að flestir  

þátttakendur (16 karlar og 4 konur) studdu sig við velferðartækni til félagslegra þátta og 

samskipta. Og að þau nýttu sér einnig eftirlitsbúnað og mælitæki til að fylgjast með 

heilsufarstengdum þáttum. Í heildina litið kunnu einstaklingarnir að meta hlutverk tækninnar í 

lífi þeirra, en höfðu áhyggjur af skilvirkni með tækninni – hvort hægt sé að treysta á hana, og 

viðmót gagnvart henni, einfaldleika og aðlögun í notkun. Rannsaka átti bæði uppfylltar og 

óuppfylltar þarfir, og algengasti búnaðurinn var samskiptatækni, eftirlitsbúnaður og 
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áminningartækni. Rannsakendur mæla með að framleiðendur tækninnar ættu að hafa 

notendaviðmót einfaldara og aðlaga framtíðartækni að kröfum nútímans. Í þróun tækninnar 

ætti að aðlaga notendavænan búnað sem kemur til móts við einstaklingsmiðaðar óskir og þarfir 

(Asghar, Cang og Yu, 2018). 

2.5.4 Siðfræðilegar vangaveltur um velferðartækni 

Gagnsemi af velferðartækni er í auknum mæli vinsælt rannsóknarefni, og  

rannsakendur hafa einnig skoðað siðferðilegar hliðar sem geta komið upp, bæði hjá notendum 

og framleiðendum tækninnar. Nýleg grísk rannsókn frá 2019 þar sem framkvæmd var rýning á 

gögnum, sýndi fram á brýna þörf og skort á alhliða og ódýrri lausn sem innleiðir upplýsinga- og 

tæknibúnað og kerfi í skilvirkri þjónustu við einstaklinga með heilabilun og óformlega 

umönnunaraðila þeirra. Í rannsókninni var tekið mið af úrvali og tegundum velferðartækni auk 

mats á þörfum og kostnaði. Til dæmis varðandi snjalltækni, farsíma, búnað til að hafa á sér og 

velferðartækni á heimilum (Koumakis, Chatzaki, Kazantzaki, Maniadi og Tsiknakis, 2019).  

Í annarri nýlegri rannsókn frá árinu 2017 voru áskoranir skoðaðar í tengslum við  

snjallheimili eldra fólks. Snið rannsóknar var kerfisbundin fræðileg samantekt, þar sem skoðaðar 

voru 24 greinar á fjórum tungumálum sem samsvöruðu viðmiðum. Helstu niðurstöður sýndu 

fram á ýmsa þætti sem mikilvægt er fyrir hönnuði og notendur að hafa í huga þegar þróuð eru 

kerfi fyrir snjallheimili. Meðal annars það að þótt tæknin komi til móts við þarfir og létti undir 

með fólki við dagleg verkefni og athafnir þá mun hún ekki leysa öll vandamál. Aðrar mikilvægar 

áskoranir sem komu fram voru; kostnaður, friðhelgi einkalífs, sjálfræði, upplýst samþykki, 

mannleg reisn, öryggi og traust. Auk þess sýndu niðurstöður að í kjölfar þess þegar þarfir 

notanda breytast mun snjallheimilið ekki ná að fylgja því að koma til móts við breyttar þarfir. 

Það er mikilvægt að hafa í huga varðandi sjúkdóma eins og Alzheimer, að stigskipt einkenni 
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sjúkdómsins verða þess valdandi að þörf fyrir þjónustu og umönnun breytist eftir því sem á líður 

(Sánchez, Taylor og Bing-Jonsson, 2017).  

2.6 Þjónusta og hlutverk fagstétta  

2.6.1 Félagsleg heimaþjónusta  

Félagsleg heimaþjónusta er einstaklingsmiðuð og byggir á þeirri hugmyndafræðin að 

styðja við og veita þeim aðstoð sem á þurfa að halda, meðal annars vegna aldurstengdra 

breytinga, færniskerðingar eða annars konar erfiðleika. Samkvæmt lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 eru markmið með þjónustunni að bæta lífskjör, grípa til aðgerða til að 

koma í veg fyrir félagsleg vandamál og miða að því að veita stuðning og aðstoð sem gefa 

þjónustuþega tækifæri til að búa sem lengst á eigin heimili, sinnt störfum og daglegri iðju og 

búið við sem mest lífsgæði. Samanber 27. grein laganna segir að heimaþjónusta felur meðal 

annars í sér félagslegan stuðning, umönnun, eftirlit, persónulega umhirðu og aðstoð við 

heimilisstörf. Í 28. grein sömu laga er tekið fram að meta skuli þörf í hverju einstöku tilviki, og 

þegar um heilsufarsástæður er að ræða er þörf á að útvega læknisvottorð (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991; Stjórnarráð Íslands, e.d).  

Á síðu Starfsmats má finna upplýsingar um stöðugildi við heimaþjónustu og hvað felst  

í því starfshlutverki. Þar kemur fram að deildarstjóri eða forstöðumaður heimaþjónustu starfar 

við skipulagningu þjónustunnar og metur þjónustuþörf þjónustuþega. Ekki er krafist sérstakrar 

menntunar almennra starfsmanna félagslegrar heimaþjónustu, en það fer þó eftir umfangi 

stöðugildis og hlutverki á hverjum stað. Gjarnan er gerð krafa um að starfsmenn sæki námskeið 

eða fræðslu sem á við í því þjónustuumdæmi (Starfsmat, 2019).  
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2.6.2 Heimahjúkrun  

Heimahjúkrunarþjónusta er starfrækt fyrir þá einstaklinga sem hennar þarfnast  

samkvæmt 12. grein reglugerðar um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007. Fjölmargar 

starfsstöðvar heimahjúkrunar hafa gefið út þjónusturamma, þar sem reglum og ferli 

þjónustunnar innan þess umdæmis er vel lýst. Samkvæmt 16. grein reglugerðar um 

heilsugæslustöðvar, kveður einnig á um að heimilt sé að veita aðra heilbrigðisþjónustu á 

heilsugæslustöðvum, sem og þjónustu sérgreinalækna, sálfræðiþjónustu, félagsráðgjöf, 

iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, næringarráðgjöf og fleira, sem byggir á grundvelli samninga og 

ákvörðun ráðherra eftir aðstæðum hverju sinni (Reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 

787/2007; Stjórnarráð Íslands, e.d.).  

Starfsmenn heimahjúkrunar eru sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar eins og fram kemur  

í 12. grein reglugerðar um heilsugæslustöðvar, en þó eru dæmi um að starfsmenn hafi aðra 

reynslu eða menntun, og ef til vill nemar á heilbrigðissviði. Heimahjúkrun er almennt byggð upp 

sem tímabundið ferli þar sem þjónusta er veitt á meðan þörf telst til. Í upphafi þjónustunnar fer 

hjúkrunarfræðingur heim til skjólstæðings, metur þjónustuþörf og leitar upplýsinga um hans 

aðstæður. Oft er framkvæmd heimilisathugun sem iðjuþjálfar sjá gjarnan um í samvinnu við 

heimahjúkrun. Slík athugun er einnig undanfari þess ef útvega á hjálpartæki eða velferðartækni 

inn á heimili (Reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007).  

2.6.3 Þjónusta iðjuþjálfa við markhóp 

Iðjuþjálfun er vaxandi starfsgrein, og enn að hasla sér völl víða, þó einna mest í vestrænum  

löndum. Í upphafi er talið að iðjuþjálfar hafi sinnt meðferðum í tengslum við tilfinningar og 

geðsjúkdóma, en árið 1920 var heitið iðjuþjálfi viðurkennt starfsheiti (e. Occupational 

Therapist) (Top Occupational Therapy Schools, e.d.). Í dag starfa iðjuþjálfar víðsvegar innan 
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velferðarkerfisins, meðal annars á hjúkrunarheimilum, við endurhæfingu, þjálfun og á 

heilbrigðisstofnunum. Á meðal hlutverka iðjuþjálfa, meðal annars í heimaþjónustu, er að meta 

aðstæður, veita ráðgjöf, þjálfun og fræðslu (Alzheimersamtökin, e.d.e). Iðjuþjálfar fylgja 

þjónustuferli sem byggð eru upp út frá hugmyndafræði iðjuþjálfunar, þar sem þrepum 

þjónustunnar er fylgt eitt af öðru frá upphafi þjónustu til loka. Þegar þjónustu og íhlutun 

iðjuþjálfa lýkur, vísa þeir gjarnan í aðra fagaðila eða mæla með öðrum þjónustuúrræðum, og 

veita eftirfylgni eftir þörfum. Þjónusta iðjuþjálfa er einstaklings- og skjólstæðingsmiðuð en getur 

einnig átt við hópa (Guðrún Pálmadóttir, 2011).   

Hér á landi eru fáir iðjuþjálfar í föstu stöðugildi við heimaþjónustu, en þó mismunandi  

eftir staðsetningu á landsvísu þar sem sveitafélög eru ekki öll að bjóða upp á sams konar 

þjónustuúrræði, og fjöldi stöðugilda fagstétta og fagaðila eru þar af leiðandi mismörg. Yfirleitt 

eru starfandi iðjuþjálfar á heilsugæslustöðvum og þá mögulega í samvinnu við starfssemi 

heimahjúkrunar, t.d. varðandi ráðgjöf, mat, heimilisathuganir og varðandi hjálpartæki og 

velferðartækni, sem og í Reykjavík (Reykjavíkurborg, e.d.). Í sumum bæjarfélögum, og má þar 

nefna Akureyri, er einnig samstarf við iðjuþjálfa í tengslum við heimaþjónustu, þar sem boðið 

er upp á ráðgjöf, mat og athugun á heimilum meðal annars (Akureyrarbær, 2020).  
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3 Kafli – Aðferðafræði 

Hér á eftir verður fjallað um aðferðafræði og skipulag fyrirhugaðrar rannsóknar  

með umfjöllun um rannsóknarsnið, val á þátttakendum, framkvæmd og öflun gagna ásamt því 

hvernig áætlað er að greina þau. Fjallað verður um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar 

og gerð skil á siðfræðilegum þáttum. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að fá innsýn í 

þjónustuferlið sem tekur við þegar grunur vaknar um heilabilun og leitast verður við að fá svör  

við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig gengur þjónustuferlið fyrir sig þegar grunur vaknar um heilabilun, með áherslu 

á þörf fyrir velferðartækni? 

2. Hver eru hlutverk mismunandi fagstétta, þar á meðal iðjuþjálfa í þjónustu sem snýr að 

velferðartækni? 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð (e.qualitative  

research) og byggt á vinnulagi grundaðrar kenningar (e. grounded theory) til að svara 

rannsóknarspurningum. Ætlun með rannsókninni er að fá innsýn í reynslu starfsmanna af ferli 

þjónustu við einstaklinga með byrjunareinkenni heilabilunar, og eigindleg aðferð á því vel við 

þar sem hún veitir meiri dýpt en megindleg. Með eigindlegum viðtölum er hægt að fá 

upplýsingar um persónulega reynslu af ferli þjónustu sem ekki er hægt að fá með öðrum hætti, 

og því eru þátttakendur iðulega færri en í megindlegum rannsóknum. Í raun má segja að 

megindlegar aðferðir byggja á  tölulegum og lýsandi niðurstöðum þar sem reynt er að fá sem 

mesta magn upplýsinga, á meðan eigindlegar aðferðir byggja á að fá innsýn í reynslu færri 

einstaklinga, þar sem lögð er áhersla á meiri dýpt og gæði í niðurstöðum um tiltekna reynslu og 

persónulega upplifun (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  
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Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að styðjast við eigindlegar  

rannsóknir í tengslum við virkni og sjálfstæði eldra fólks, og í tengslum við minnissjúkdóma sem 

og heilabilun. Meðal annars til þess að sýna fram á raunverulegar aðstæður, veita ríkari skilning 

á sjónarmiðum eldra fólks á umönnun þeirra, lyfjanotkun og umhverfi, og hlusta á þær raddir 

sem eru í forgrunni en heyrast jafnan ekki innan gagnagrunns rannsókna, þar sem vandamál 

eru færð yfir í að vera opinber mál og málefni færð yfir í flokk félagsvísinda. Það er mikilvægt 

að sýna fram á hvernig eigindlegar rannsóknir geta hjálpað til við að breyta heiminum á 

jákvæðan hátt með því að nýta niðurstöður til fræðslu og uppbyggingar (Phoenix 2018; Denzin 

og Lincoln, 2018).  

Það má flokka eigindlegar rannsóknaraðferðir niður í þrenns konar áhersluflokka, í  

fyrsta lagi er það áhersla á tungumál, í öðru lagi áhersla á samfellur og í þriðja lagi áhersla á að 

skilja merkingu einhvers. Sú flokkun sem talin var henta best í fyrirhugaðri rannsókn er innan 

áherslu á samfellur (e. regularities), við að koma auga á og flokka þætti og tengsl þeirra við aðra 

þætti, og með því verður byggt á vinnulagi grundaðrar kenningar (e. grounded theory) sem 

fellur undir táknbundna samskiptahyggju og byggir á rannsóknum á ferli, tímaröð eða þrepum 

og reynslu meðal annars (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Talið er að grunduð kenning (e. grounded theory) sé ein vinsælasta aðferð eigindlegra  

rannsókna og sérkenni hennar er kerfisbundin greining á gögnum til þess að smíða kenningu 

sem stuðst er við í rannsóknum ýmissa starfs- og fræðasviða. Í raun er hugtakið ,,grunduð 

kenning“ talin hafa tvöfalda merkingu, þar sem hún getur bæði átt við sem rannsóknaraðferð, 

og hins vegar orðið til við beitingu þessarar rannsóknaraðferðar (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013). Aðferðin sameinar söfnun og greiningu á gögnum með það að marki að þróa grundaða 

kenningu. Með því er byrjað á að skoða mál einstaklings, atvik eða reynslu sem smám saman 
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þróast út í óhlutbundnari hugmyndaflokka eða hugtök, til þess að samstilla, skýra og skilja 

gögnin og til að bera kennsl á mynstur, þemu eða tengingar innan þeirra. Fræðilega greiningin 

út frá grundaðri greiningu ásamt kóðun byggir á uppgötvunum sem sýna fram á það sem skiptir 

máli í raunveruleikanum. Grundaðar kenningaraðferðir veita kerfisbundnar verklagsreglur við 

mótun og meðhöndlun ríkra eigindlegra gagna, þó að þeim sé einnig beitt gagnvart 

megindlegum gögnum. Aðferðir grundaðrar kenningar hjálpa til við uppbyggingu og 

skipulagningu gagnaöflunar og greiningar og veita nýjum rannsakendum jafnt sem reyndari, 

tækifæri og tól til að stunda eigindlegar rannsóknir á skilvirkan hátt (Charmaz, 1996).  

Í fyrirhugaðri rannsókn er áætlað að skoða ferli þjónustu á átta landshlutum út frá  

sjónarhorni og reynslu forstöðumanns heimaþjónustu og deildarstjóra heimahjúkrunar innan 

níu þjónustuumdæma, svo eigindleg aðferð með vinnulagi grundaðrar kenningar gagnast vel til 

þess að fá innsýn í þrep þeirrar þjónustu sem einstaklingar með byrjunareinkenni heilabilunar 

fá á hverjum stað. Leitast verður eftir að skoða samfellur í þjónustuferli og þarfagreiningu fyrir 

hvern notanda og staðbundin úrræði í velferðarþjónustu. Vinnulag grundaðrar kenningar veitir 

tækifæri til að aðlaga viðtalsramma jafnóðum til að fá þær upplýsingar sem eiga við hverju sinni 

og möguleika til að þróa kenningu út frá þeim (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

Gæði eigindlegra rannsókna byggjast á innihaldi og greiningu þeirra gagna sem finnast  

með viðtölum og athugunum, og hvernig hægt er að vinna með þemu og kenningar sem þróast 

út frá kóðun á innihaldi gagnanna. Í megindlegum rannsóknum er tölfræði og magn ríkjandi, en 

umdeilt er á köflum um þann fjölda þátttakenda í eigindlegum rannsóknum sem nægir til að 

auka réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar svo að mettun náist. En þar sem greining á 

eigindlegum gögnum getur verið tímafrek eru meiri líkur á að rannsakandi nái að greina gögnin 
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betur eftir því sem þátttakendur eru færri því þá gefa þeir sér meiri tíma í fræðavinnu og 

greiningu og kafi dýpra í rannsóknarefnið (Crouch og McKenzie, 2006; Boddy, 2016).  

3.2 Þýði og úrtak 

Þýði (e. population) er sá hópur einstaklinga sem ætlunin er að draga einhverja ályktun  

af, og í rannsóknum er hluti af þeim hóp gjarnan valinn til þátttöku sem nefnist ,,úrtak“ (e. 

sample). Fræðilegt úrtak (e. theoretical sampling) er lykilhugtak í grundaðri kenningu (e. 

grounded theory) þar sem valdir eru einstaklingar úr þýði sem hafa reynslu af því sem áætlað 

er að rannsaka. Í fyrirhugaðri rannsókn er markmið að skoða samfellur í þrepum og tímaröð 

þjónustu við einstaklinga með byrjunareinkenni heilabilunar og því er valið að taka viðtal við 

deildarstjóra heimahjúkrunar og forstöðumann heimaþjónustu þar sem þeir hafa þekkingu og 

reynslu af þjónustunni við valinn markhóp (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Starfsmenn heimaþjónustu og heimahjúkrunar eru gjarnan í nánum samskiptum við  

þjónustuþega og aðstandendur þeirra, og eru því oft fyrstu tengiliðir milli þeirra og heilbrigðis- 

og velferðarkerfisins. Notendur heimaþjónustu og heimahjúkrunar eru í flestum tilfellum 

einstaklingar eldri en 65 ára sem búa á eigin heimili, og eins og áður hefur verið nefnt eru þeir 

í meiri áhættuhópi að greinast með minnissjúkdóm. Starfsmenn verða ef til vill sjálfir vitni af 

byrjunareinkennum heilabilunar hjá þjónustuþegum sínum, og koma upplýsingum áleiðis til 

forstöðumanns eða deildarstjóra þjónustunnar, og í samráði við aðstandendur ef við á 

(Alzheimersamtökin, e.d.b; Landspítali, 2019; Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Fyrirhugað er að taka viðtal við 18 þátttakendur; 9 deildarstjóra heimahjúkrunar innan  

átta heilbrigðisumdæma og 9 forstöðumenn félagslegrar heimaþjónustu innan sömu umdæma, 

en ef til vill bætast við viðtöl eftir aðstæðum og tilvísunum starfsmanna. Skilyrði fyrir vali í úrtak 
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eru að væntanlegir þáttakendur hafi reynslu af þjónustunni sem veitt er í þeirra bæjarfélagi og 

hafi að minnsta kosti starfað við þjónustuna í hálft ár. 

3.3 Framkvæmd áætlunar 

Til að tryggja aukið réttmæti og áreiðanleika rannsóknar er áætlað að ræða við  

starfsmenn þjónustunnar innan stærstu bæjarfélaga allra heilbrigðisumdæma landsins sem eru 

átta talsins (mynd 1, bls 34). Úrtak viðmælanda var því valið úr stærstu bæjarfélögum í hverju 

umdæmi, sem eru; Reykjavíkurborg, Akureyrarbær, Reykjanesbær, Árborg/Selfoss, Akranes, 

Sauðárkrókur, Ísafjarðarbær, Egilsstaðir og Hornafjörður á Suðausturlandi. Hornafjarðarbær er 

með útibú heilsugæslu frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og hefur hafið samstarfi við 

Akureyrarbæ með „þjónandi leiðsögn“ (gentle teaching), og hafa samþætt heimahjúkrun og 

félagslega heimaþjónustu og því gagnlegt að taka tillit til þess í rannsókninni (Stefnumótun HSU 

Hornafirði 2018-2023, 2018).  

Haft verður samband við forstöðumann heimaþjónustu og deildarstjóra 

heimahjúkrunar í fyrrnefndum þjónustuumdæmum, og markmið og tilgangur rannsóknar verða 

kynnt. Kynningarbréf verður sent (fylgiskjal 2), og tekið er fram að þagnarskyldu er heitið og að 

nafnleyndar verður gætt í allri vinnu og framsetningu niðurstaðna. Þegar þátttaka hefur verið 

staðfest og upplýst samþykki veitt (fylgiskjal 3), mun rannsakandi taka viðtölin á vettvangi 

þátttakenda og viðtölin verða hljóðrituð. 
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Mynd 1: Mynd af heilsugæsluumdæmum 2010, fengin af vef Embættis landlæknis (e.d.). 

 

3.4 Gagnasöfnun  

Til að safna gögnum verður stuðst við viðtöl með hálfstöðluðum viðtalsramma í ljósi  

rannsóknar og samanstendur af fræðilegum spurningum í bland við opnar til þess að fá mynd 

af reynslu og sjónarhorni viðmælanda í dýpri skilningi (Helga Jónsdóttir, 2013). Gagnasöfnun 

grundaðrar kenningar fer fram samhliða greiningu á öllum stigum rannsóknar, en kenning telst 

mettuð þegar upplýsingar sem veita nýjan skilning eru hættar að koma fram (Unnur Guðrún 

Óttarsdóttir, 2013). Viðtalsrammi er hannaður út frá þeirri hugmyndafræði sem á við í 

fyrirhugaðri rannsókn, CMOP-E, um einstaklinginn, virkni hans og þátttöku þar sem lífsandinn 

er kjarninn í allri iðju (Snæfríður Þóra Egilson, 2011; Townsend og Polatajko, 2007).  
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Viðtalsramminn samanstendur af 25 hálfopnum spurningum auk fylgispurninga, sem  

skiptist í þrjá hluta, þar sem fyrsti hluti fjallar um starfsmanninn, annar hluti um hlutverk hans 

og þriðji hluti fjallar um þjónustuna (fylgiskjal 1). Í fyrstu mun rannsakandi nálgast viðtöl með 

opnum huga, og móta viðtalsrammann eftir þörfum og aðstæðum samanber vinnulag 

grundaðrar kenningar. Viðtölin eru rituð orðrétt eftir hljóðritun og greining fer fram jafnóðum.  

3.5 Gagnagreining 

Greining grundaðrar kenningar (e. grounded theory) fer fram með því að spyrja  

spurninga og móta rannsóknarspurningu, ásamt því að bera saman, flokka og mynda hugtök, 

eða þemu, og er unnin samhliða gagnasöfnun á öllum stigum rannsóknar. Greiningarstigin 

nefnast opin kóðun, öxulkóðun og valkóðun og greiningarferlið fer meðal annars fram með því 

að skrifa á minnisblöð og teikna skýringarmyndir. Auk þess fer greiningin fram með því að 

samþætta og tengja hugtök og niðurstöður sem telst einnig góð leið til að örva gagnrýna og 

skapandi hugsun á skapandi hátt. Í fyrirhugaðri rannsókn er áætlað að greina viðtöl við 

stjórnendur þjónustu til að fá mynd af þjónustuferli og þrepum þjónustunnar innan nokkurra 

umdæma á landsvísu, og rannsakandi mun því beita blandaðri aðferð með opinni kóðun, 

flokkun og samanburði til þess að fá mynd af því hvernig þjónustan skarast og tengist, hvort 

samhljómur eða misræmi sé á þarfagreiningu, þrepum þjónustu eða úrræðum meðal annars, 

og að lokum samþætta niðurstöður. Kenningin getur síðan innihaldið samhengi, aðferðir, 

orsakatengsl, lýsandi hugtök og lykilfyrirbæri meðal annars, sem hægt yrði að nýta til fræða og 

frekari rannsókna eða sem fræðilegan grundvöll sem hægt er að nýta til að efla og styrkja 

þjónustuna enn frekar þegar til framtíðar er litið (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013).  
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3.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Til þess að meta gæði eigindlegrar rannsóknar er þörf á að þekkja lykilhugtökin,  

,,réttmæti“ og ,,áreiðanleiki“, og ,,hlutleysi“ og ,,alhæfing“. En í eigindlegum rannsóknum er 

alltaf hætta á hlutdrægni bæði hjá viðmælanda og rannsakanda, og að svör og viðhorf mótist 

af fyrirfram mynduðum gildum, reynslu og skoðunum. Rannsakandi þarf að gæta þess að 

kenningin myndist út frá grundvelli gagnanna. Einnig er mikilvægt að huga að öllu sem viðkemur 

viðtalinu, bæði viðmót, innihald, umgjörð og sniði og huga þarf að vettvangi og umhverfi. 

Mikilvægt er að spurningar viðtals séu ekki leiðandi, og að rannsakandi beiti virkri hlustun til að 

leita mikilvægra upplýsinga fyrir rannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). 

Sett hafa verið fram fjögur viðmið um réttmæti og áreiðanleika eigindlegra rannsókna  

sem eru; trúverðugleiki, yfirfærslugildi, traustleiki og staðfestanleiki. 

Trúverðugleiki rannsóknar stendur fyrir innra réttmæti (e. internal validity), og sannleiksgildi (e. 

truth value), til dæmis með því þegar niðurstöður kynna lýsingar og túlkanir á mannlegri reynslu 

sem lesandi tengir eigin reynslu, og í öðru lagi þegar aðrir þekkja reynsluna eftir að hafa lesið 

um hana í rannsókninni.  

Yfirfærslugildi rannsókna stendur fyrir ytra réttmæti (e. outer validity) og er talið eiga við þegar 

rannsóknarniðurstöður passa inn í samhengi utan við rannsóknina sjálfa, einnig þegar lesandi 

finnur merkingu og notagildi út frá eigin reynslu, og þegar niðurstöðurnar passi við 

rannsóknargögnin sem þau byggja á (á formi lýsingar, skýringar eða kenningar), og að lokum 

þegar niðurstöðurnar eru vel grundvallaðar út frá þeirri lífsreynslu sem verið er að rannsaka 

(bæði dæmigerða og ódæmigerða þætti). Hægt er að styðjast við aðferð sem nefnist ítarleg 

lýsing (e. thick description) til þess að auka yfirfærslugildi.  
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Traustleiki, eða áreiðanleiki í rannsókn (e. reliability) getur falist í því að annar geti endurtekið 

álíka rannsókn með því að styðja sig við sömu rannsóknaráætlun og fylgigögn, fræðasýn og 

aðstæður og komist að svipuðum niðurstöðum þó svo rannsóknin verði aldrei eins.  

Staðfestanleiki eða hlutleysi (e. objectivity) er náð þegar stöðugleika, sannleiksgildi og notagildi 

hefur verið náð, og þegar niðurstöður vísa til niðurstaðna rannsóknar en ekki rannsakandans 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Til að auka réttmæti rannsókna er í fyrsta lagi mikilvægt að gæta samræmis milli 

rannsóknarspurningar og rannsóknaraðferðar, og í öðru lagi að velja úrtak sem fellur undir að 

vera góður fulltrúi þýðisins, en það getur gefið góða mettun sem er forsenda góðrar 

rannsóknar, og í þriðja lagi er mikilvægt að greina gögn jafnóðum til að gera grein fyrir þeirri 

þekkingu sem hefur safnast og hvað vantar upp á að vita meira um. Í fjórða lagi er mikilvægt að 

beita fræðilegri hugsun og bera saman þekkingarbrot. Að lokum er mikilvægt að stunda 

meðvitaða hugmyndaþróun, að fara frá hinu einstaka (e. micro) yfir í heildarmyndina (e. macro) 

til að auka skilning. Samkvæmt Morse og félögum (2002) fer hugmyndaþróun fram með 

tvennum hætti; 1. Að kenning verði ávöxtur rannsóknarferlisins í stað þess að vera notuð sem 

rammi fyrir hugtök. 2. Að hugmyndaþróun sé undirstaða sem notuð er til samanburðar fyrir 

frekari þróun á hugmyndum (Morse, Barrett, Mayan, Olson, Spiers og Hon, 2002; Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  
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3.7 Siðfræðilegir þættir 

Við gerð rannsóknar þarf að huga að siðferðislegum kröfum og siðferðileg rök má  

túlka sem vísanir í siðareglur. Í fyrirhugaðri rannsókn er fylgt eftir lögum um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Í rannsóknum er mikilvægt að fara varlega með 

perónuupplýsingar og persónulegar lýsingar, auk þess að gæta þess hvernig hlutirnir eru orðaðir 

og settir fram. Til dæmis eru þjónustustofnanir eða fyrirtæki gjarnan nefnd í rannsóknum, sem 

eiga á þann hátt óbeina aðild í rannsókn með því að tengjast málum þátttakenda, en áhrif 

umfjöllunar gætu haft þau áhrif á lesendur að þeir myndi sér neikvæða mynd af þeim. Ef vinnsla 

gagna fer fram á grundvelli upplýsts samþykkis er ekki þörf á að sækja um leyfi fyrir vinnslu 

persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). 

Í fyrirhugaðri rannsókn er sent bréf til þeirra einstaklinga sem koma til greina til  

þátttöku, sem í raun eru allt stjórnendur þjónustu víða á landsbyggðinni, og óskað verður eftir 

upplýstu samþykki þeirra (fylgiskjal 3). Í fyrirhugaðri rannsókn er leitað upplýsingar um 

þjónustuferli og greiningu á þörf fyrir velferðartækni fyrir einstaklinga með heilabilun, og þar 

sem ekki verður aflað heilbrigðisupplýsinga um þátttakendur eða þriðja aðila, er ekki talin þörf 

á að sækja leyfi til Vísindasiðanefndar. Einungis vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eru 

leyfisskyldar til Vísindasiðanefndar, sem teljast til almennra rannsókna á mönnum, lífsýnum og 

heilbrigðisupplýsingum þar sem beitt er vísindalegum aðferðum til að auka þekkingu á heilbrigði 

og sjúkdómum (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014). Í kynningarbréfi er 

fjallað um tilgang rannsóknar og hvernig hún mun fara fram. Tekið er fram að gætt verður fyllsta 

trúnaðar, og að viðtöl og niðurstöður verða ónafngreindar og viðtölum eytt í kjölfar greiningar 

(Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). 
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4 Kafli – Niðurlag 
4.1 Samantekt helstu atriða 

Ef tölur um mannfjöldaspár Hagstofu Íslands ganga eftir munu einstaklingar eldri en 65 ára 

verða um 20% landsmanna árið 2035, eða um 80.000 af 400.000 heildarfjölda, en um 25% árið 

2055. Og til gamans má nefna að frá árinu 2046 verða einstaklingar 65 ára og eldri fleiri en þeir 

sem eru 19 ára og yngri, öfugt við það sem er í dag. Þar sem slíkar tölur sýna okkur að lífaldur 

íbúa sé að lengjast, bendir það okkur á mikilvægi og gildi þess að efla þjónustu við eldri íbúa 

landsins. Með aukinni þekkingu og tækniþróun er stöðugt verið að uppfæra þjónustu og úrræði. 

Velferðartækni er hugtak, sem má segja að sé enn nokkuð nýtt af nálinni og enn í stöðugri þróun 

og verið að rannsaka úr ýmsum áttum. 

Víða er byggt á samstarfi og sameiginlegu skipulagi í þjónustu á velferðarsviði, og meira lagt 

upp úr heildarsýn og teymisvinnu ólíkra fagaðila innan heilbrigðis- og félagsþjónustu. Dæmi eru 

um samvinnu heimaþjónustu og heimahjúkrunar, og hefur verið samþætt í Reykjavík og 

Hornafirði, og sumsstaðar náið samstarf þeirra á milli eins og á Akureyri.  

Margar nýlegar erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á þörf á að tengja velferðartækni við 

þarfir notenda og þróa tæknina með notagildi og lífsgæði í huga og í samstafi við notendur. Og 

að takmarka skuli kostnað eins og hægt er til að koma til móts við þarfir einstaklinga óháð 

aðstæðum þeirra. Það að sækja um og nota velferðar- og stoðtækni getur krafist fórna og 

aðlögunar, og því er mikilvægt að fagfólk veiti fræðslu, þjálfun og eftirfylgni. 
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Fyrir einstakling sem er á byrjunarstigi heilabilunar er mikilvægt að þjónustan er heildræn 

og taki mið að persónulegum- og félagslegum þörfum og væntingum og að einstaklingurinn taki 

þátt í öllu ferlinu, hafi val og kosti og fái stuðning og eftirfylgni eftir óskum, þörfum og 

aðstæðum. Samstarf við aðstandendur er mikilvægt, og mikilvægt að veita þeim ítarlega 

fræðslu, meðal annars um úrræði og ýmiss konar stuðning í þjónustuferlinu.   

4.2 Takmarkanir 

Samkvæmt lögum og reglugerðum er varða rétt til heimaþjónustu og heimahjúkrun  

er markmiðum, tilgangi og skilyrðum fyrir þjónustu lýst, en þjónustuúrræði eru samt sem áður 

breytileg innan stjórnsýslu sveitafélaga á landsvísu, og fjárhagsstaða bæjarfélaga er misjöfn. 

Dæmi eru um að fólk þurfi að ferðast landshorna á milli, jafnvel flytja í annað bæjarfélag til að 

fá þjónustu sem samsvarar þörfum. Starfsaldur væntanlegra þátttakenda getur þar að auki 

verið mislangur og reynsla mismikil, og aldursbil þeirra gæti verið vítt. Slíkir þættir geta haft 

áhrif á þjónustuna, þar sem reynsla, sjónarmið, gildi og viðhorf eru misjöfn milli manna. 

Viðtalsrammar eru hálfopnir sem getur takmarkað dýpt svara, og þeir eru hannaðir af nema. 

Allir þessir þættir geta því haft áhrif á réttmæti og áreiðanleika rannsóknar.  

4.3 Gildi fyrir iðjuþjálfunarfagið 

Iðjuþjálfar koma víða að þjónustu í tengslum við umbætur á aðstæðum og þróun á  

tækni og aðgengi sem á vel við í þjónustu með velferðartækni. Iðjuþjálfar vinna út frá heildrænni 

og skjólstæðingsmiðaðri hugmyndafræði og leggja áherslu á samvinnu við þjónustuþega, 

aðstandendur og aðra fagaðila í þjónustuferlinu. Iðjuþjálfar starfa með hag notanda að 

leiðarljósi og vilja valdefla til sjálfshjálpar, sem velferðartækni gefur kost á.  
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4.4 Gildi fyrir almenna velferðarþjónustu 

Niðurstöður má mögulega nýta til aukinnar þekkingar um þjónustu við markhóp, úrræði og 

velferðartækni, til stefnumótunar og eflingar velferðarþjónustu og fyrir iðjuþjálfafagið. 

Niðurstöður og samantek heimilda hafa gefið til kynna að lýðfræðilegar og samfélagslegar 

breytingar og aukin þekking kalli á tækni- og tæknitengdar lausnir, og nýsköpun við þróun og 

notkun velferðartækni í velferðarþjónustu. Þjónustuúrræði er til þess hönnuð að styðja við 

einstaklinga og viðhalda og auka þátttöku þeirra í öllu daglegu lífi, með því að koma til móts við 

þarfir, efla sjálfstæði, veita öryggi og bæta lífsgæði til framtíðar. Því er mikilvægt að fagfólk og 

notendur eigi í góðum samskiptum og vinni saman að því markmiði að styrkja einstaklinga í að 

takast á við athafnir daglegs lífs og bæta og efla lífsgæði þeirra. Kostir með velferðartækni eru 

margir, bæði getur hún sparað kostnað þar sem ef til vill dregur úr þörf á eftirliti fagfólks, og 

velferðartækni getur auk þess eflt og auðveldað samskipti við ástvini og umheiminn. 

4.5 Framtíðarrannsóknir og tillögur að úrræðum 

Þar sem víða er samstarf milli fagaðila og þjónustustofnana mætti framkvæma fleiri  

rannsóknir um þjónustuaðferðir og gagnsemi með samstarfi fagaðila og stofnana sem og 

heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Mikilvægt er að fá sjónarhorn notenda og aðstandenda 

varðandi þjónustu og velferðartækni, og að byggja á samvinnu við notendur í þróun tækninnar. 

Það mætti efla fræðslu um velferðartækni í þjónustunni, meðal annars um möguleika og úrval, 

kosti og lausnatengd úrræði, auk þess um aðgang og niðurgreiðslur. Mögulega mætti rannsaka 

fleiri aðferðir til meðferða, margir lýsa til dæmis kostum náttúrulækninga en fáar rannsóknir 

eru til sem styðja við óhefðbundnar leiðir. Stjórnvöld mættu leggja vinnu í að bæta við 

stöðugum stöðugildum fyrir iðjuþjálfa í þjónustu við einstaklinga með heilabilun á 

byrjunarstigum, með tilliti til þarfa og með áherslu á umhverfi, einstaklinginn og velferðartækni. 
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Fylgiskjal 1  

Drög að viðtalsramma 

I. Starfsmaðurinn 

Myndirðu vilja segja mér aðeins frá sjálfri þér, t.d. 

1. Hver er menntun þín? Grunnmenntun/Framhaldsmenntun, tími frá útskrift? 

2. Hver er starfsreynsla þín? Hversu lengi hefur þú starfað í núverandi stöðu? 

3. Hvert er starfshlutfall þitt í starfinu? 

4. Hefur þú undirmenn, ef svo er hverjir (fagstéttir?) og hversu margir? Og hver er þinn 

næsti yfirmaður? 

 

II. Starfið 

Segðu mér aðeins frá starfinu þínu, t.d. 

5. Hvað felst í því? Hvert er þitt hlutverk?  

6. Hvaða starfstétt(ir) sinna þessu stöðugildi að öllu jöfnu? 

7. Byggir þjónustan á hugmyndafræði/sýn? hver er hún? geturðu lýst henni? 

8. Hvernig háttar samskiptum meðal starfsmanna í tengslum við þarfir og þjónustu við 

notendur?  

III. Þjónustan og velferðartækni  

Gætirðu sagt mér aðeins frá þjónustunni sem veitt er, t.d.  

9. Hver er fjöldi þjónustuþega? Er einhver takmörkun þar á? – Þá hvers vegna/hvernig? 

10. Hverjar eru helstu ástæðurnar fyrir að fólk fær þjónustu? – helstu þarfir?  

11. Hver er fjöldi þjónustuþega með staðfesta heilabilun eða alzheimer á byrjunarstigi?  

12. Hafa komið upp tilfelli þar sem starfsmenn verða vitni að fyrstu einkennum 

minnissjúkdóma hjá notendum þjónustunnar? – Ef svo er hvað er gert? Við 

hvern/hverja er haft samband?  

13. Er samstarf eða samskipti við aðstandendur, þá sem næstir eru þjónustuþega? Á 

hvaða hátt fer samstarfið eða samskiptin fram, og í tengslum við hvað þá helst? 

14. Er mikið um að þjónustuþegar hafi lítinn utanaðkomandi stuðning, annan en frá 

ykkur/ykkar þjónustu? Er þjónustan við þá eitthvað öðruvísi ef svo er? 

15. Hver er þín reynsla eða þekking um velferðartækni? 

Sýna bækling (fylgiskjal 4) 

16. En varðandi aðgengi að velferðartækni, fræðslu og úrræðum?  
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17. Telur þú vera skort á þekkingu um velferðartækni? Þá fyrir almenning og eða fagfólk? 

18. Hvaða tækni eruð þið að styðjast við í tengslum við þjónustuna?  

- Er stuðst við einhvers konar hjálparbúnað, fjar- eða samskiptabúnað? Þá hvaða/hvers 

konar?  

- En í tengslum við eftirlit, mælingar, skipulag, meðal annars? (fjarsamskiptatækni, 

samskiptabúnað, stafræna tækni, tölvur, internet, við skipulag starfs eða í þjónustu 

meðal annars..). Hvað þá, og til hvaða nota? 

19. Er mikið um að þjónustuþegar/notendur styðji sig við velferðartækni? Hvað þá? Hvað 

er einna algengast?  

- Er samvinna við notendur og aðstandendur þeirra varðandi velferðartækni? Hvernig 

þá, og í hvaða tilgangi? 

20. Takið þið þátt í því eða eru þið milligönguliðar þegar þörf er á velferðartækni fyrir 

einstaklinga með heilabilun á byrjunarstigum? Hvernig eru þarfir metnar? 

21. En varðandi framhaldið.. Er haft samband við þig? hefur þú samskipti við aðra aðila? Ef 

svo er, þá hverja er haft samband við?  

22. Er samstarf við aðra fagaðila, þjónustuaðila eða þjónustustofnanir? t.d. varðandi úttekt 

á aðstæðum/heimili? eða sækja um tækni eða búnað? – ef svo er, þá hverja, hvar og 

hvernig, og í tengslum við hvað?  

- Hafið þið aðgengi að þjónustu iðjuþjálfa? (sem sjá oft um hjálpartæki, og úttektir og 

aðlögun á heimilum) 

23. Hvernig er eftirfylgni háttað? Varðandi velferðartækni, þjálfun og eftirlit, meðal annars 

í notkun á velferðartækni? Takið þið þátt í að sjá um það? 

Að lokum 

 

24. Hver er framtíðarsýn í tengslum við þjónustu í notkun velferðartækni? 

25. Er eitthvað sem þú mundir vilja koma á framfæri, t.d. sem ekki hefur komið fram hér?   

 

Kærar þakkir fyrir spjallið, og fyrir þátttökuna!  

Gangi þér sem allra best 😊  
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Fylgiskjal 2 

Kynningarbréf til forstöðumanns/deildarstjóra 
 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni: ,,Þegar grunur vaknar 

um heilabilun - Þjónustuferli og greining á þörf fyrir velferðartækni“. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í ferli þjónustu sem tekur við í kjölfar þess 

þegar grunur vaknar um heilabilun, í tengslum við að greina þörf fyrir velferðartækni, 

og um framgang og eftirfylgni í því ferli. Rannsóknin er eigindleg og byggir á viðtali þar 

sem stuðst verður við viðtalsramma. Áætlað er að viðtalið taki um 50 mínútur og fari 

fram á þínum vinnustað eða á þeim stað sem þú óskar í þínum heimabæ. Þekking þín 

og reynsla af þjónustu við markhóp einstaklinga með byrjunareinkenni heilabilunar og 

samskipti við þá sem koma að þjónustu við þá skiptir miklu máli til þess að þróa 

velferðarþjónustu til framtíðar. Rannsókn þessi er BS lokaverkefni undirritaðrar við 

Háskólann á Akureyri. Fylgt verður ströngustu reglum um meðhöndlun gagna og unnið 

út frá lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Viðtöl verða 

hljóðrituð og rituð upp og þeim eytt að greiningu lokinni, eigi síðar en í október 2022. 

Gætt verður að nöfnum og staðháttum verður breytt svo ekki sé unnt að rekja neinar 

niðurstöður eða upplýsingar til einstaklinga eða staða. Nafnleynd og þagnarskyldu er 

heitið. 

 

Með von um þátttöku og jákvæð viðbrögð 

Kær kveðja, 

Margret Elva Sigurðardóttir: ha150680@unak.is , S: 6929455 
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Fylgiskjal 3  

Upplýst samþykki 
 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókn til BS gráðu sem 

ber heitið: ,,Þegar grunur vaknar um heilabilun - Þjónustuferli og greining á þörf fyrir 

velferðartækni“. Rannsóknin snýr að því að fá innsýn í þjónustu við einstaklinga með 

byrjunareinkenni heilabilunar, varðandi þarfagreiningu og velferðartækni. Þátttakan felur í sér 

viðtal um reynslu mína af þjónustu við þann markhóp í mínu starfi. Viðtalið verður hljóðritað 

og skrifað orðrétt niður og upptökunni eytt að því loknu. Farið verður með allar upplýsingar 

sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði unnt að rekja þær til ákveðinna 

einstaklinga. Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfi.  

 

 

______________________________                         _______________________________ 

              Undirskrift þátttakanda                                                  Staður og dagsetning 

 

 

Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og eðli 

rannsóknarinnar í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 

 

 

______________________________ 

  Undirskrift rannsakanda 
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Fylgiskjal 4  

Bæklingur með viðtalsramma (drög) 

 

 

 

 

Velferð og heilsa 

Markmið með velferðartækni er að 

viðhalda og auka þátttöku einstaklinga 

í öllu daglegu lífi sem snýst um fólk, 

einstaklingsmiðaðar þarfir, sjálfstæði, 

öryggi og lífsgæði. 

Velferðartækni er samheiti yfir þær 

tæknilausnir sem hjálpa til við að 

viðhalda eða þróa þjónustu 

velferðarsamfélagsins 

 

 
Íslensk náttúra er heillandi og heilandi Ið

ju
þj

ál
fu

n 

Ís
la

nd
 

 

 
Munum að vökva okkur sjálf 

VELFERÐAR
TÆKNI 
Léttir lífið 

 

Betri heimur, betri lífsgæði 

Velferð og tækni 

Samfélagslegar, lýðfræðilegar og 

tæknilegar breytingar kalla á ýmiskonar 

tækni- og tæknitengdar lausnir við þróun 

og framkvæmd verlferðarþjónustu 

 
Leikur er allra meina bót 

Fyrir aukið öryggi:  

Öryggisviðvörun, farsími, farsímaviðvörun 

með GPS aðgerð, vídeóuppfærslukerfi og 

eftirlitsmyndavél. 

 

Fyrir aukna virkni og þátttöku í samfélaginu:  

Rollators, rafknúnir hjólastólar, heyrnartæki, 

sjón hjálpartæki, internetþjónusta, 

myndbandssamskipti, tæknilegur stuðningur 

við áminningar og skipulag í daglegu lífi. 

 

Til að efla sjálfstætt líf:  

Hjálpartæki við hreyfanleika, vitsmunaleg 

hjálpartæki eins og áminningar um lyf, vörur 

til að stjórna fjarstýringu á sjónvarpinu, 

lýsingu, sjálfvirkar hurðir. Upplýsinga- og 

samskiptatækniþjónusta (UT þjónusta) og 

vörur sem auðvelda verslun, bankastarfsemi 

og samband við yfirvöld. 

 

Sem stuðningur við aðstandendur:  

UT þjónusta sem styður samskipti við aðra 

aðstandendur eða umönnunar- og 

heilbrigðisstarfsmenn, lyftur, hjálparvélar 

fyrir handvirka hjólastóla og hreyfiskynjara. 

 

Til að styðja við daglegt líf:  

Farsímaforrit þróuð til að styðja fólk í 

daglegu lífi sínu, svo sem hjálpartæki fyrir 

fólk með skerta heyrn eða sjón. Forrit 

sem innihalda myndrit geta hjálpað fólki 

með skerta vitræna virkni til að hafa 

samskipti. 

 

Kaffibolli með ástvini – eða spennandi bók 

,,Náttúran og jörðin er okkar 

heimili 😊  

Velferð til framtíðar krefst 

samvinnu og samspils 

tækninnar til að létta okkur 

lífið, efla heilsu og finna til 

öryggis í umhverfinu“ 

 

 

Heimildir og áhugavert efni 

Hjálpumst að, horfum til framtíðar og fræðumst um velferðartækni, úrræði og aðgengi 
 
Nokkrar heimasíður og netlinkar 
✓ Nordic Welfare Center : https://nordicwelfare.org/en/ 
✓ Landsamband eldri borgara  : http://www.leb.is/ 
- Bæklingur um velferðartækni : http://www.leb.is/wp-content/uploads/2020/01/Velfer%C3%B0art%C3%A6kni-b%C3%A6klingur-2020.pdf 
✓ Tillaga til þingsályktunar um velferðartækni : https://www.althingi.is/altext/149/s/0343.html 


