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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig hægt er að auka skapandi starf og menningarstarf 

á hjúkrunarheimilum á Austurlandi. Listir, sköpun og menning eru beintengd auknum 

lífsgæðum og vellíðan. Skoðaðar verða rannsóknir á hvernig listir og menning geta bætt 

heilsu og dregið úr einkennum sjúkdóma. Greint verður frá helstu öldrunarkenningum og 

rýnt í lög um málefni aldraðra. Hjúkrunarheimili á Austurlandi eru sex talsins en einungis 

verða fimm skoðuð í ritgerðinni því svör bárust ekki frá því sjötta. Notast var við eigindlega 

aðferðarfræði og tekin voru viðtöl við ellefu stjórnendur og lykilstarfsmenn. Í viðtölunum 

var spurt út í viðhorf stjórnenda og starfsmanna til skapandi starfs og menningarstarfs og 

kannað var hverskonar afþreyingarstarf er í boði á heimilunum. Viðtöl voru í formi 

hálfopinna spurninga og áttu að kanna viðhorf stjórnanda og starfsmanna. Þau fóru fram í 

gegnum tölvupóst, síma og samtöl þegar höfundur ritgerðar fór í vettvangsferðir á 

hjúkrunarheimilin.  

Niðurstaða rannsóknarinnar var að mikilvægt er að ráða starfsfólk með þekkingu og færni 

til að sinna afþreyingu. Hæft starfsfólk sér betur möguleikana í starfi og getur því boðið upp 

á fjölbreyttara afþreyingarstarf. Hætta er á að afþreyingarstarf á hjúkrunarheimilum verði 

einhæft og innihaldslítið. Viðhorf stjórnenda til skapandi afþreyingar og menningarstarfs er 

einnig mikilvægt. Stjórnendur stýra því hvernig fjármagn, sem kemur til heimilisins, er nýtt 

og ef þeir telja innihaldsríka og fjölbreytta afþreyingu fyrir íbúa vera mikilvæga þá er slíkt 

frekar í boði.  
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Inngangur  

Frá unga aldri er flestum innrætt að við þurfum að leggja eitthvað til samfélagsins. Á Íslandi 

fer fólk snemma út á vinnumarkaðinn og vinnur alla jafna að a.m.k. 67 ára aldri. 

Einstaklingar sem hafa unnið öll sín fullorðinsár eiga oft í stökustu vandræðum með að finna 

sér eitthvað að gera þegar þeir hætta að vinna. Öll þurfum við að finna að við höfum tilgang 

og ástæðu til að fara á fætur á morgnana. Þegar fólk flytur inn á hjúkrunarheimili þurfa 

margir aðstoð við flestar, og jafnvel allar, athafnir daglegs lífs; klæða sig, borða, 

klósettferðir, fara milli staða o.s.frv. Þrátt fyrir að þurfa mikla aðstoð ætti ekki að vera neitt 

því til fyrirstöðu að viðhalda vitsmunalegri virkni (e. mentally alertness). Hjúkrunarheimili 

eru, í flestum tilfellum, síðasta heimili íbúa en eru alls engin endastöð. Þar er hægt að bjóða 

upp á fjölbreytt tómstundastarf með áherslu á sköpun, listir og menningu sem íbúar ættu að 

geta tekið virkan þátt í.  

Á Austurlandi eru starfrækt sex hjúkrunarheimili: Sundabúð á Vopnafirði, Fossahlíð á 

Seyðisfirði, Dyngja á Egilsstöðum, Hulduhlíð á Eskifirði, Uppsalir á Fáskrúðsfirði og 

hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Áhersla á mikilvægi 

afþreyingar fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna er mismunandi og framboðið í takt við það. 

Upplýsingaöflun fyrir rannsóknina fór fram með eigindlegri aðferðafræði til að skoða 

viðhorf og upplifun stjórnenda á hjúkrunarheimilunum af skapandi starfi og menningarstarfi 

sem og gildi slíks starfs. Svör fengust gegnum viðtöl með hálfopnum spurningum sem 

hentaði viðmælendum rannsóknar og voru þemagreind. Einnig var haft samband við þá sem 

sjá um tómstundastarf og afþreyingu á hverju hjúkrunarheimili; virkniþjálfa, 

tómstundafulltrúa og iðjuþjálfa. Ákveðið var að halda nafnleynd viðmælenda og heitum 

hjúkrunarheimilanna til að fá ítarlegri svör. Á tveimur heimilum er virkniþjálfi í hlutastarfi, 

á einu eru bæði tómstundafulltrúi og iðjuþjálfi sem sjá um starfið, á einu er starfsmaður í 

afþreyingu í hlutastarfi og á einu heimili er ekkert skipulagt tómstundastarf. Svör bárust ekki 

frá sjötta hjúkrunarheimilinu og því verður einungis rætt um fimm heimili.  Á þeim fjórum 

heimilum sem bjóða upp á tómstundastarf er mismikil áhersla lögð á skapandi starf og 

menningarstarf. Í ritgerðinni verður kannað hvort og þá hvernig hægt sé að koma sköpun, 

listum og menningu inn í daglegt starf hjúkrunarheimila á Austurlandi.  

Málefni aldraðra hafa lengi verið mér hugleikin og ég sótti ung í að umgangast aldrað fólk. 

Vinkonur ömmu minnar urðu mínar vinkonur og mér þótti það leitt þegar afi minn og amma 

fóru á hjúkrunarheimili að lítið væri um að vera í afþreyingu. Þetta frjóa og góða fólk sem 

elskaði listir og menningu, að dunda í garðinum, lesa og hlusta á tónlist gerði nú fátt annað 

en að bíða. Síðustu fjögur ár hef ég unnið á sumrin sem starfsmaður í aðhlynningu á 
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hjúkrunarheimili á Austurlandi. Í starfi mínu sé ég mikla þörf fyrir innihaldsríkt 

afþreyingarstarf sem örvar íbúana og veitir þeim tilgang, vellíðan og gleði.  

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni „Hvernig er hægt að auka skapandi starf 

og menningarstarf á hjúkrunarheimilum á Austurlandi?“ Einnig mun ég leitast við að svara 

því hvert gildi skapandi starfs sé á hjúkrunarheimilum á Austurlandi og hvernig er hægt að 

auka mikilvægi þess. 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að hún hefst með fræðilegri umfjöllun sem fjallar um 

skapandi starf, listir og menningu, hjúkrunarheimili og afþreyingu. Því næst verður farið í 

þá aðferðafræði sem var notast við og þar á eftir kemur umræða. Í umræðunni verður greint 

frá viðhorfum stjórnenda og starfsmanna til viðfangsefnisins og þeirri afþreyingu sem er í 

boði á heimilunum. Rætt verður um færni og þekkingu starfsmanna og mögulega áhrifaþætti  

og endað á lokaorðum.  
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Fræðileg umfjöllun 

Fræðilega umfjöllunin skiptist í fjóra undirkafla þar sem í upphafi verður gert grein fyrir 

sköpunarstarfi, listum og menningarstarfi. Í svörum frá stjórnendum og starfsmönnum komu 

menning, tónlist og handverk oftast fram og því verður fjallað sérstaklega um þá yfirflokka, 

menningu, tónlist og sviðslistir og handverk. Þá verður farið í tengslin milli skapandi starfs 

og heilsu og nokkrar rannsóknir ræddar. Síðan verður greint frá þeim öldrunarkenningum 

sem helst er stuðst við og kafað verður dýpra ofan í lög um málefni aldraðra og kröfulýsingu 

fyrir hjúkrunar- og dvalarrými. Kannað verður hver forsenda skapandi starfs er á 

hjúkrunarheimilum og rætt verður um RAI-matið, gæðavísi hjúkrunarheimila.  

Sköpun, listir og menning 

Við búum öll yfir hæfileikanum til að skapa. Listsköpun tengist tilfinningasvæði heilans, 

örvar það og gerir okkur kleift að tengjast tilfinningum okkar betur1. Listir og menning auka 

lífsgæði okkar og aðstoða okkur við að finna tilgang2. Þegar talað er um listir er átt við afurð 

sem sköpun leiðir af sér3. Menning er öllu flóknara fyrirbæri og á sér margar skilgreiningar. 

Í þessari ritgerð verða tvær skilgreiningar notaðar. Menning sem er annarsvegar 

menningarviðburðir, s.s. tónleikar, leiksýningar, kvikmyndasýningar og mismunandi 

skemmtanir. Þar sem við njótum menningar, hún veitir ánægju og hefur skemmtanagildi. 

Hinsvegar lýsir menning mannlegu lífi, sameiginlegum gildum, hefðum og venjum 

mannlegra samfélaga 4 . Þessi sameiginlegu gildi geta verið tengd íslenskri menningu, 

menningu bæjarfélaga, hvers hjúkrunarheimilis o.s.frv. Í grunninn er menning tenging okkar 

við samfélagið. 

Menning 

Mikilvægt er að íbúar hjúkrunarheimila séu í tengslum við samfélagið og finnist þeir vera 

hluti af því. Því er hægt að ná fram með því að halda í heiðri sameiginlegum gildum, 

hefðum og venjum innan samfélagsins; hefðir tengdar hátíðum eins og þorrablót, litlu jólin, 

þjóðhátíðardagurinn, verkalýðsdagurinn, sjómannadagurinn sem og viðburðir í 

samfélaginu, t.d. bæjarhátíðir, réttir og sauðburður. Verkefni með samfélagslega tengingu 

geta verið heimsóknir frá leikskólabörnum, grunnskóla-, menntaskóla- og tónlistarnemum, 

 
1 Halldóra Arnardóttir, Listir og menning sem meðferð – íslensk söfn og alzheimer (Reykjavík, Háskólaútgáfan, 

2017). 23-24. 
2 Laura Huhtinen-Hildén, Tarja Raninen og Tuire Ranta-Meyer, Musical Encounters (Helsinki, Metropolia 

University of Applied Sciences, 2011), 7. 
3 Ágúst Einarsson, Menningarhagfræði (Háskólinn á Bifröst, 2012), 19. 
4 Ágúst Einarsson, Menningarhagfræði, 13-14. 
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eða aðrar heimsóknir úr samfélaginu. Heimsóknir á söfn eða heimsóknir frá söfnum, og 

öðrum menningarstofnunum. Menningarviðburðir s.s. tónleikar með tónlistarmönnum og  

skemmtanir innan heimilisins eða utan þess o.s.frv. 

Tónlist og sviðslistir 

Hægt er að hlusta á tónlist og njóta hennar en líka að spila tónlist og taka þátt í 

tónlistarsmiðjum. Rannsóknir á kórsöng sýna að hann eykur lífsgæði 5  og styður við 

tilfinningalega, félagslega og skynræna örvun (e. cognitive engagement). Tónlist hefur 

þýðingarmikil áhrif á aldraða almennt, bakgrunnur þeirra í tónlist skiptir engu6.  

Dans snýst um að hreyfa sig í takt við tónlist. Hægt er að nota dans til að viðhalda og þjálfa 

hreyfingar og færni líkamans. Hreyfing og þjálfun hefur góð áhrif á skap fólks og andlega 

líðan, auk mikils líkamlegs ávinnings7. Það er hægt að dansa sitjandi, hreyfa hendur, augun 

eða kinka kolli í takt við tónlistina8. Sjúkdómar eins og Parkinson, heilabilun, offita og 

lömun vegna t.d. heilablóðfalls þurfa ekki að vera fyrirstaða til að taka þátt í danstímum9. 

Bók Diane Amans Age and Dancing fjallar um hvernig hægt er að kenna eldri borgurum 

dans. Í bókinni eru einnig tillögur að uppsetningu og skipulagi á danstíma, bæði sitjandi og 

standandi sem og greinargóð lýsing á fylgifiskum sjúkdóma og öldrunar sem þarf að vinna í 

kringum.  

Leiklist býður upp á fjölþætta skynjun og tjáningu. Hún tengir hugann og líkamann og hvetur 

okkur til að tengjast tilfinningum okkar. Hún leiðir af sér félagslegan stuðning og krefst þess 

ekki að þátttakendur búi að fyrri reynslu af leiklist10.  

Handverk 

Handverk er það sem unnið er með höndunum. Undir handverk fellur t.d. smíðar og 

útskurður, leirlist, glerlist og hannyrðir, s.s. útsaumur, hekl og prjón. Handverk viðheldur 

getu til fínhreyfinga og veitir tækifæri á að halda áfram að leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins, gegnum nytsamlegt handverk sem er ýmist gefið til fjölskyldu og vina eða 

 
5  Laura Huhtinen-Hildén og Jessica Pitt, Taking a Learner-Centred Approach to Music Education – 

Pedagogical Pathways (London og New York, Routledge, 2018), 21. 
6 Andrea Creech o.fl., „The Power of Music in the Lives of Older Adults,“ Research Studies in Music 

Education 35, nr. 1 (2013): 89. DOI: 10.1177/1321103X13478862.  
7 Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, Árin eftir sextugt (Reykjavík: Forlagið, 1996), 238. 
8 Diane Amans, Age and Dancing. Great Britain (London, Palgrave Mcmillan, 2013), 46. 
9 Amans, Age and Dancing, 107-112. 
10 Sunil Iyengar, The Arts and Aging – Building the Science (Washington, National Endowment for the Arts, 

2013), 5-6. 
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selt. Handverk hefur yfirleitt notagildi og er hagnýtt. Sumir einstaklingar þurfa að sjá 

tilgangsríkan afrakstur af skapandi starfi og er handverk tilvalið til þess.  

Tækifærin í listum og menningu 

Listir bjóða upp á samskipti án orða. Fyrir fólk með málstol eða heilabilun getur listsköpun 

því verið frelsandi11. Einnig eru dæmi um að einstaklingar með málstol vegna heilablóðfalls 

geti sungið orð, þó þeir geti ekki sagt þau12. Fjölmargar rannsóknir eru til varðandi það 

hvernig listir, og þá sérstaklega tónlist, getur nýst sem meðferð, eða stuðlað að betri 

lífsgæðum fyrir fólk með heilabilun13. Verkefnið Music for Life hefur verið leiðandi í þeim 

efnum14. Listir, sérstaklega tónlist og dans, geta haft góð áhrif á Parkinson sjúklinga15, því 

rannsóknir hafa sýnt að dans og tónlist getur aukið hreyfigetu hjá einstaklingum með 

Parkinson16.  

Rannsóknir hafa verið gerðar sem skoða hvort virk þátttaka í listum meðal aldraðra getur 

minnkað notkun á lyfjum sem geta haft alvarlegar aukaverkanir. Rannsóknirnar lofa góðu, 

en ljóst er að frekari og yfirgripsmeiri rannsóknir eru nauðsynlegar17.  

Skapandi starf og heilsa 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða og sýna fram á tengsl milli lista og 

bættrar heilsu. Sýnt hefur verið fram á að þátttaka í listum stuðlar að bættri vitsmunalegri 

virkni, minni kvíða og þunglyndi, aukinni upplifun á stjórn á eigin lífi, bættu sjálfsáliti og 

auknu sjálfstrausti, færri byltum og betra jafnvægi, minni lyfjanotkun og aukinni vellíðan18. 

Einnig stuðla listrænar aðferðir og þátttaka í menningarlegum viðburðum að aukinni 

sköpunargáfu, frumkvæði og almennri þátttöku19. Listir geta gefið einstaklingum tilgang, en 

það að upplifa tilgang getur bætt heilsu og stuðlað að langlífi20. Einstaklingar geta náð slökun 

og betri tilfinningastjórn með því að tjá sig með listsköpun. Listir geta speglað tilfinningalegt 

ástand listamannsins og gott er að nota þær til að vinna úr tilfinningum og upplifun21. Hér 

fyrir neðan verður greint frá rannsókn G.D. Cohen á jákvæðum áhrifum lista á heilsu og 

 
11 Amans, Age and Dancing, 121. 
12 Iyengar, The Arts and Aging, 8. 
13 Fancourt og Finn, Health Evidence Network Synthesis Report 67, 44. 
14 Magnea Tómasdóttir, „Það er eins og það lifni eitthvað inn í mér : tónlistariðkun með fólki með Alzheimer 

og aðrar heilabilanir“ (Meistararitgerð, Listaháskóli Íslands, ártal), 11-12. 
15 Amans, Age and Dancing, 109. 
16 Iyengar, The Arts and Aging, 8. 
17 Iyengar, The Arts and Aging, 9. 
18 Iyengar, The Arts and Aging, bls 1 og 15. 
19 Huhtinen-Hildén, Musical Encounters, 9. 
20 Iyengar, The Arts and Aging, 24. 
21 Iyengar, The Arts and Aging, 20. 
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sjúkdóma og samantekt Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar á áhrifum lista á heilsu. Áhrif 

tónlistar á heilsu hefur verið rannsökuð sérstaklega mikið og verður stuttlega sagt frá þeim. 

Samkvæmt rannsókn Cohen eru fjórir áhrifaþættir sem gegna lykilhlutverki.  Áhrifaþættirnir 

eru að upplifa sig sem geranda, áhrif hugans á líkamann, félagsleg þátttaka og hæfileiki 

heilans til að breyta sjálfum sér. Tilfinningin að upplifa sig sem geranda og að hafa stjórn 

eykur sjálfstraust fólks og valdeflir það. Eflingin felst m.a. í því að einstaklingurinn finnur 

að hann getur framkvæmt iðju sem áður virtist ómöguleg og þá sannfærist hann um að hann 

geti náð sama árangri við aðrar athafnir. Með þátttöku í listsköpun fá einstaklingar tækifæri 

til að láta sína rödd heyrast og eru í aðalhlutverki. Tilfinningin að upplifa sig sem geranda, 

jafnvel ekki nema í stutta stund, getur skipt sköpum fyrir heilsu fólks því hún styrkir 

ónæmiskerfið. Það gerist gegnum þessa vellíðunartilfinningu í heilanum sem hvetur 

ónæmiskerfið til að framleiða fleiri frumur. Þannig hefur hugurinn áhrif á líkamann. Þriðji 

áhrifaþátturinn er félagsleg þátttaka en listir, sköpun og menning bjóða upp á innihaldsríka 

félagslega þátttöku. Sýnt hefur verið fram á að félagsleg tengsl og þátttaka á efri árum lækkar 

blóðþrýsting, minnkar streitu og hefur góð áhrif á hjarta- og æðakerfið, innkirtla- og 

hormónakerfið og boðleiðir ónæmiskerfisins. Heilinn hefur þann hæfileika að geta breytt 

sjálfum sér. Þegar við gerum eitthvað krefjandi sem er áskorun fyrir heilann, í gegnum 

gjörðir okkar eða umhverfi verða ný taugamót til. Með fleiri taugamótum verða betri 

samskipti milli heilafrumna22.  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gaf út rit sem sýndi fram á að sköpun, listir og menning geta 

haft góð sálræn, líkamleg, félagsleg og atferlisleg áhrif sem tengjast heilsu fólks. Sálrænu 

áhrifin geta m.a. verið aukin trú á eigin getu (e. self-efficacy) og listir geta eflt sjálfstraust, 

líkt og Cohen bendir á. Skynfærin og hugurinn fá örvun og einstaklingar fá tækifæri til að 

tjá tilfinningar og losa um streitu. Líkamlegu áhrifin eru, í takt við rannsókn Cohen, aukin 

virkni ónæmiskerfisins og aukin starfsemi í hjarta- og æðakerfinu. Listir og menning geta 

minnkað einmanaleika og félagslega einangrun, aukið félagslegan stuðning og bætt 

hegðun23. 

 
22 Gene. D. Cohen, „Research on Creativity and Aging: The Positive Impact of the Arts on Health and 

Illness,“ Generations: Journal of the American Society on Aging 30, nr. 1, (2006), 9-10. 

https://www.jstor.org/stable/26555432. 
23 Daisy Fancourt og Saoirse Finn, Health Evidence Network Synthesis Report 67: What is the evidence on the 

role of the arts in improving health and well-being? (Regional Office for Europe: World Health Organization, 

2019), 3-4. 

https://www.jstor.org/stable/26555432
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Tónlist er þeim eiginleikum gædd að hún vekur minningar og um leið tilfinningar sem 

tengjast fyrri reynslu. Hæfileikinn til að deila tilfinningum með öðrum örvast til skamms 

tíma í gegnum tónlist, sérstaklega ef hún er notuð með hreyfingum og dansi 24 . Virk 

tónlistarsköpun, einkum í hóp, hefur sérstaklega góð áhrif, s.s. að syngja og þátttaka í 

lagasmíðum og tónlistarsmiðjum25. Virk tónlistarsköpun hristir fólk saman, valdeflir það og 

eykur ánægju26. Rannsókn á áhrifum tónlistar á líf heilbrigðra eldri borgara sýndi að aldraðir 

upplifðu jákvæðar tilfinningar og slökuðu á við að hlusta á tónlist, þó að þeir væru ekki virkir 

þátttakendur. Að syngja í hóp, hvetur til félagslegrar þátttöku, minnkar kvíða og þunglyndi 

og getur eflt félagslega og persónulega vellíðan27.  

 

Helstu öldrunarkenningar  

Þrjár af helstu kenningum í öldrunarfræðum eru athafnakenningin, hlédrægniskenningin og 

samfellukenningin. Athafnakenningin leggur áherslu á að mikilvægt sé að vera virkur og 

streitast á móti hrörnun. Það færir fólki vellíðan og jákvæða sjálfsmynd að hafa nóg að gera 

og að vita að það hefur tilgang. Kenningin hvetur til að viðhalda orku í sál og líkama, 

félaglegri hæfni og áhuga á umhverfinu 28 . Hlédrægniskenningin byggir á, líkt og Jón 

Björnsson segir, meintri eðlislægu tilhneigingu aldraðra til að draga sig í hlé. Samkvæmt 

kenningunni er þetta sameiginlegur vilji samfélagsins og hinna öldruðu; samfélagið þarf 

endurnýjun og aldraðir vilja draga sig í hlé. Áhugi aldraðra á umhverfi sínu minnkar og því 

gerir það ekki til þótt þeir einangrist. Gömlu elliheimilin, forveri dvalar- og 

hjúkrunarheimilanna, voru í anda hlédrægniskenningarinnar29. Samfellukenningin er andsvar 

við ofangreindum kenningum. Samkvæmt henni verður ekki mikil breyting á venjum og 

gildum fólks þegar það eldist og ákveðin samfella helst í lífi fólks alla ævi.  Kenningin tekur 

með í reikninginn að allir eru mismunandi og hafa áhuga á, og þörf fyrir, mismunandi hluti30.  

Í vestrænum samfélögum, þar á meðal á Íslandi, er eftirsóknarvert að líta sem lengst unglega 

út. Fólk streitist á móti hrörnun og tengir elli við neikvæð fyrirbæri s.s. sjúkdóma, heilabilun 

og dauða. Fordómar um neikvæðar afleiðingar öldrunar koma líka fram meðal aldraðra 

 
24 Halldóra Arnardóttir, Listir og menning sem meðferð – íslensk söfn og alzheimer (Reykjavík, Háskólaútgáfan, 

2017), 21. 
25 Creech o.fl., „The Power of Music,“ 93-94.  
26 Creech o.fl., „The Power of Music,“ 87. 
27 Creech o.fl., „The Power of Music,“ 90-91.  
28 Hörður Þorgilsson, Árin eftir sextugt, 156-57. 
29 Hörður Þorgilsson, Árin eftir sextugt, 153-55. 
30 Hörður Þorgilsson, Árin eftir sextugt, 158. 
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sjálfra og hefur áhrif á hugmyndir þeirra um eigin getu. Öldrunarfordómar samfélagsins hafa 

bein áhrif á sjálfsmynd og líðan aldraðra því sjálfstraust aldraðra einstaklinga minnkar. Sýnt 

hefur verið fram á að hægt er að bæta minni aldraðra einstaklinga með þjálfun ef sjálfstraust 

einstaklinganna er byggt upp samhliða minnisæfingunum og reynt er að uppræta fordóma 

þeirra um eigin öldrun31. 

Hjúkrunarheimili 

Hver og einn ætti að fá að eldast með sínum hætti og öldrunarþjónusta þarf því að vera 

fjölbreytt32.  Í lögum um málefni aldraðra segir: 

Hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými á öldrunarstofnunum ætluð öldruðum einstaklingum 

sem eru of lasburða til að dveljast á dvalarheimilum, sambýlum eða í sérhönnuðum 

íbúðum, sbr. 1. tölul. Þar skal veitt hjúkrunar- og læknisþjónusta og vera endurhæfing. 

Sérstök aðstaða skal vera fyrir aldraða með heilabilunareinkenni. Þjónusta skal byggð á 

einstaklingsbundnu mati á heilsufarslegum og félagslegum þörfum hins aldraða. 

Möguleiki skal vera á að einstaklingar geti komið þar til [hvíldarinnlagnar],  sé þess þörf. 

Við hönnun skal þess sérstaklega gætt að stofnunin sé heimilisleg og að sem flestir íbúar 

hafi eigið herbergi.33  

Hlutverk hjúkrunarheimila er, samkvæmt kröfulýsingu fyrir hjúkrunar- og dvalarrými, að 

veita einstaklingum sem þar búa viðeigandi heilbrigðis- og félagsþjónustu. Þörfum hvers 

íbúa á að vera mætt, eins og hægt er, og stuðla skal að bestu mögulegu lífsgæðum. 

Hugmyndafræðilegar forsendur heimilanna eru m.a. „að styðja og styrkja sjálfsmynd og 

sjálfræði íbúa.“34 Íbúum á að „standa til boða félagsstarf og tómstundaiðja sem stuðlar að 

virkni og auknum lífsgæðum.“ 35  Íbúar eiga einnig að eiga möguleika á að geta sótt 

virknistarf og þjálfun utan sinnar heimiliseiningar. Bjóða skal upp á ferðir út í samfélagið, á 

kostnað íbúa, og koma þannig til móts við þarfir íbúa varðandi félagsleg samskipti og 

samveru36.  

Skapandi starf á íslenskum hjúkrunarheimilum 

Þegar fólk flytur inn á hjúkrunarheimili er það að gefa visst sjálfstæði upp á bátinn en fær á 

móti öryggi og þjónustu sem hefur verið þörf fyrir en ekki hægt að mæta heima fyrir. Það 

þarf að aðlagast ókunnugu umhverfi og byggja upp ný tengsl við sambýlinga og starfsfólk. 

 
31 Hörður Þorgilsson, Árin eftir sextugt, 526-27. 
32 Hörður Þorgilsson, Árin eftir sextugt, 158-59. 
33 „Öldrunarþjónusta: Stofnanir fyrir aldraða, 14.gr,“ Lög um málefni aldraðra, Alþingi, síðast breytt og tóku 

gildi 31. desember, 2019. 
34  Velferðarráðuneytið, Kröfulýsing fyrir hjúkrunarrými og dvalarrými (Reykjavík, Velferðarráðuneytið, 

2016), 12. 
35 Velferðarráðuneytið, Kröfulýsing fyrir öldrunarþjónustu (Reykjavík, Velferðarráðuneytið, 2013), 15. 
36 Velferðarráðuneytið, Kröfulýsing fyrir öldrunarþjónustu (Reykjavík, Velferðarráðuneytið, 2013), 15. 
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Þetta getur átt stóran þátt í að fólk upplifir streitu, kvíða og óöryggi37. Við komu inn á 

hjúkrunarheimili þurfa einstaklingar oft aðstoð við flestar, ef ekki allar daglegar athafnir. Því 

er mikilvægt að virkni fólks sé haldið við með öðrum leiðum, t.d. listrænum leiðum. Þátttaka 

í listum þýðir að læra eitthvað nýtt, að auka færni og upplifa ánægju38. Þegar einstaklingar 

eru orðnir aldraðir er sjaldan talað um framtíðina við þá. Fortíðin er mikið rædd en 

framtíðarsýn er oft engin39. Heimspekingurinn Cicero lagði áherslu á, í rúmlega 2000 ára 

gömlu riti sínu Um ellina, að aldraðir ættu daglega að læra eitthvað nýtt40.  

Á hjúkrunarheimilum er notað mælitæki til að meta gæði þjónustunnar, svokallað RAI-mat. 

Á íslensku stendur RAI fyrir raunverulegur aðbúnaður íbúa. Lífsgæði íbúa á 

hjúkrunarheimilum eru skilgreind í RAI-matinu, þar á meðal er félagsleg virkni sem hefur 

þýðingu. Sigrún Huld Þorgrímsdóttir skilgreinir tilgangsríka virkni RAI-matsins sem þá; „að 

geta komist út eftir óskum, að geta gert eitthvað skemmtilegt, líka um helgar, að geta hjálpað 

öðrum“41. Nýting á sköpunarkraftinum sem býr innra með okkur öllum spilar stórt hlutverk 

í að lifa innihaldsríku lífi. Getan til að tjá tilfinningar og minnka streitu er örvuð með sköpun 

og sjálfsmyndin styrkist. Listir og menning hjálpa okkur við að finna tilgang og lifa 

innihaldsríku lífi, hver á sinn hátt42 . Listir, sköpun og menning eru beintengd auknum 

lífsgæðum og styrkingu á sjálfsmynd43. 

  

 
37 Iyengar, The Arts and Aging, 18. 
38 Iyengar, The Arts and Aging, 22. 
39 Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, Ný menning í öldrunarþjónustu (Reykjavík: Ömmuhús, 2019), 35. 
40 Sigrún Huld, Ný menning, 25-26. 
41 Sigrún Huld, Ný menning, 199. 
42 Huhtinen-Hildén, Musical Encounters, 7-8. 
43 Huhtinen-Hildén, Musical Encounters, 17. 
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Aðferðarfræði 

Við gagnaöflun vegna ritgerðarinnar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð og tekin 

voru viðtöl við stjórnendur, deildarstjóra og hjúkrunarforstjóra, og starfsmenn tengda 

tómstundastarfi á heimilunum. Viðtölin fóru fram í júní og júlí 2020, í gegnum tölvupóst, 

síma og samtöl þegar höfundur ritgerðar fór í vettvangsferðir á hjúkrunarheimilin. Viðtölin 

voru í formi hálfopinna spurninga og höfðu viðmælendur svigrúm til að segja það sem þeir 

vildu. Auk viðtalanna voru fyrirliggjandi fræðileg gögn notuð við rannsóknina. Í viðtölunum 

var spurt út í viðhorf stjórnenda og starfsmanna í afþreyingu til skapandi starfs og 

menningarstarfs. Einnig voru viðmælendur spurðir hverskonar afþreyingarstarf er í boði á 

heimilunum. Alls voru ellefu viðmælendur frá fimm hjúkrunarheimilum á Austurlandi en 

ekki bárust svar frá einu heimili. Til þess að virða nafnleynd var tekin sú ákvörðun að birta 

hvorki nafn einstaklinga né nöfn hjúkrunarheimilanna. Í stað nafna og starfstitla verða 

starfsmenn aðgreindir sem starfsmaður A, B, C, D og E. Notast var við þemagreiningu til 

þess að vinna úr viðtölunum.  
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Umræða 

Umræðan skiptist í fjóra undirkafla. Fyrst verður sagt frá hjúkrunarheimilum á Austurlandi 

og greint frá viðhorfi stjórnenda til viðfangsefnisins og upplifun starfsmanna. Þá koma 

niðurstöður viðtala um hverskonar skapandi afþreying og menningarstarf er í boði á 

hjúkrunarheimilum á Austurlandi. Þá verða færð rök fyrir mikilvægi þess að hafa starfsmann 

með færni og þekkingu í starfi. Að lokum verður talað um mögulega áhrifaþætti sem spila 

inn í gæði afþreyingar á mismunandi hjúkrunarheimilum. 

Viðhorf stjórnenda og starfsmanna 

Hjúkrunarheimilin á Austurlandi eru sex talsins og rekin af mismunandi aðilum. Sundabúð 

á Vopnafirði er rekið af Vopnafjarðarhreppi. Fossahlíð á Seyðisfirði, Dyngja á Egilsstöðum 

og hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahússins í Neskaupstað eru rekin af Heilbrigðisstofnun 

Austurlands (HSA). Uppsalir á Fáskrúðsfirði og Hulduhlíð á Eskifirði eru rekin af 

sveitafélaginu Fjarðabyggð.  

Stjórnendur hjúkrunarheimila á Austurlandi leggja mismikla áherslu á menningarstarf og 

skapandi afþreyingu, og afþreyingu almennt. Á einu heimili er ekkert skipulagt 

afþreyingarstarf og innihaldsrík afþreying fyrir íbúa er ekki ofarlega á forgangslista. Á 

hinum fjórum töluðu stjórnendur allir um mikilvægi tómstundastarfs, en það skilaði sér ekki 

alltaf út í starfið. Má það mögulega rekja til samskiptaleysis milli starfsmanna í afþreyingu, 

starfsmanna í aðhlynningu og stjórnenda, áhuga starfsmanna og hreinlega getu hvers 

starfsmanns í afþreyingu. Stjórnendum tveggja heimila fannst að það mætti bjóða upp á meiri 

og fjölbreyttari afþreyingu. Stjórnandi annars heimilisins sagði að framboðið og gæðin færu 

eftir hversu mikið fjármagn stofnunin væri tilbúin að leggja í þetta og sami stjórnandi 

hugleiddi hvort mögulegt væri að félagsstarf eldri borgara bæjarins gæti náð meira inn á 

heimilið. Slík samnýting er á öðru heimili í fjórðungnum og gefst vel.  

Enginn af starfsmönnunum er í fullu starfi á hjúkrunarheimilunum, minnsta starfshlutfallið 

er 30% og það mesta 50%. Starfssvið starfsmanna A og B er það sama en þeir upplifa 

afþreyingastarfið á ólíkan hátt. Starfsmennirnir hafa báðir mikla ástríðu fyrir starfi sínu en 

munurinn felst að miklu leyti í hvaða viðhorfi þeirra starf mætir. Starfsmaður A reynir eftir 

fremsta megni að skipuleggja afþreyingu fyrir íbúa en upplifir að samstarfsfólk sitt á 

deildinni sé ekki áhugasamt að hjálpa til. Sá talaði um að hann finndi mun á sumarstarfsfólki 

og fasta starfsfólkinu. Sumarstarfsfólkið sér þörfina fyrir afþreyingu, sýnir samstarfsvilja og 

ánægju en ekki er hægt að segja það sama með fasta starfsfólkið. Meirihluti starfsins sem 



 

 
12 

starfsmaður A skipuleggur er án beinnar þátttöku íbúanna sjálfra og eru þeir oftar þiggjendur. 

Upplifun starfsmanns B er allt önnur. Honum finnst hann mæta miklum skilningi og hafa 

stuðning frá stjórnanda og samstarfsmönnum og upplifir að starf sitt sé metið að verðleikum. 

Starfsmaður B leggur áherslu á beina þátttöku íbúa, virkni og sköpun og finnst mikilvægt að 

tengja íbúa hjúkrunarheimilisins við samfélagið. Starfsmaður C upplifði sömu viðhorf og 

starfsmaður B. Hann upplifði að stjórnendur áttuðu sig á mikilvægi starfsins, mætti skilningi 

og fékk stuðning. Starfsmaður C og starfsmaður D vinna báðir að öflugu menningarstarfi og 

bjóða einnig upp á skapandi starf. Starfsmaður E býður tvisvar sinnum í viku upp á einhæft 

afþreyingarstarf sem höfðar aðallega til kvenkyns íbúa hjúkrunarheimilisins. 

Afþreying 

Fjögur hjúkrunarheimili af fimm bjóða upp á skipulagt afþreyingarstarf fyrir íbúa sína. 

Afþreyingin er mis innihaldsrík og verður hér greint frá skapandi afþreyingu á heimilunum. 

Á fjórum heimilum er boðið upp á handavinnu sem skipulagða afþreyingu. Íbúar vinna í 

sínum verkefnum, hafa félagsskap af hinum íbúunum og geta fengið aðstoð frá starfsmanni. 

Á einu heimili bjóða starfsmenn einnig upp á keramikmálun, glervinnu og kortagerð, málun 

til að þjálfa fínhreyfingar og leirmótun til að styrkja fingur. Starfsmaður A nýtir sér hráefni 

úr náttúrunni sem íbúar mála á. Afurðirnar eru svo nýttar til skrauts í nærumhverfinu. 

Starfsmaður B málar reglulega með íbúum og geta íbúar sest í málunarhorn heimilisins þegar 

þeir vilja. Þar geta þeir málað á pappír eða annan efnivið. Á tveimur heimilum er söngstund 

með harmonikkumeðleik einu sinni í viku, á öðru er hún allt árið en á hinu einungis yfir 

vetrartímann. Að öðru leyti er ekki lagt mikið upp úr skapandi starfi. Mikill ávinningur yrði 

ef hægt væri að samtvinna sköpun við daglegt starf á hjúkrunarheimilum. Líkt og kemur 

fram í bókinni The Arts and Aging geta listir og sköpun aukið sjálfstraust, vellíðan og 

slökun44. Rannsókn Cohen bendir á að í listum fá einstaklingar tækifæri á að vera gerandi. 

Fyrir einstaklinga sem búa á hjúkrunarheimili og hafa takmarkaða stjórn á eigin lífi, er 

ómetanlegt að upplifa sig sem geranda45.   

Menningarstarf er algengara en skapandi starf á hjúkrunarheimilum fjórðungsins. Hvað 

tengingu við samfélagið varðar koma grunnskólanemar og leikskólabörn reglulega í 

heimsókn á fjögur heimili að syngja og spjalla við íbúa og grunnskólanemarnir eru einnig 

með upplestur. Eitt heimili fær einungis leikskólabörn í heimsókn með reglulegu millibili.  

Tónlistarskólanemar koma á öll heimilin, misreglulega. Stjórnandi eins heimilis taldi að 

 
44 Iyengar, The Arts and Aging, 1 og 20. 
45 Cohen, „Research on Creativity and Aging,“ 9. 



 

 
13 

nemendur kæmu tvisvar til þrisvar á ári en tónlistarskólastjóri sveitafélagsins vildi meina að 

nemendur kæmu einu sinni í mánuði. Þrír tónlistarskólar koma í heimsókn alla jafnaði á eitt 

heimili einu sinni í mánuði yfir vetrartímann, og því fá íbúar á því heimili stundum þrenna 

nemendatónleika í mánuði. Á hinum þremur koma nemendur einungis einu sinni til tvisvar 

á ári. Fermingarbörn koma reglulega í heimsókn á eitt heimili með upplestur og spjall. Á 

öðru koma einstaklingar af vinnustöðum bæjarins í spjall einu sinni í mánuði, kynna starf 

fyrirtækisins og svara spurningum. Markmiðið með vinnustaðaspjallinu, samkvæmt 

starfsmanni, er að tengja íbúa hjúkrunarheimilisins betur við bæjarlífið. Starfsmaðurinn 

sagði að sér findist margir telja að þegar einstaklingar væru komnir inn á hjúkrunarheimili 

misstu þeir áhugann á samfélaginu og þyrftu ekki að vita hvað væri í gangi. Þetta viðhorf 

sem starfsmaðurinn lýsir er í anda hlédrægniskenningarinnar. Kenningin er einkennandi fyrir 

hugmyndafræði gömlu elliheimilanna46 og lýsir öldrunarfordómum47. Starfsmaður B fer oft 

með íbúa hjúkrunarheimilisins í bæinn og á kaffihús. Sérstaklega í kringum viðburði á 

staðnum, þjóðarhátíðardaginn, bæjarhátíðina og fleira. Á haustin fer starfsmaður C með þá 

íbúa, sem treysta sér til, í réttir og starfsmaður A hefur samband við bændur á vorin og fær 

heimalninga í heimsókn fyrir íbúa að klappa. Sá starfsmaður býður einnig upp á ljóða- og 

vísnastund. Á einu heimili er myndagrúsk einu sinni í viku fyrir alla eldri borgara bæjarins, 

þar á meðal íbúa hjúkrunarheimilisins. Þá skoða eldri borgararnir gamlar myndir sem þeim 

hafa áskotnast og merkja inn upplýsingar um myndefnið, hverjir eru á myndinni, bæjarnöfn, 

frá hvaða ári o.s.frv. Þetta verkefni er á vegum eldri borgaranna sjálfra og er mikilvægt 

samfélagsstarf. Starfsmaður B heldur í hefðir tengdar haustinu og íbúar týna sólber og rifsber 

í garði heimilisins. Berin eru sultuð í sameiningu af starfsfólki og íbúum og í kaffitímanum 

borða allir ristað brauð með nýju sultunni. Á sama heimili búa íbúar og starfsfólk til 

jólaglögg saman og baka einnig piparkökur fyrir jólin. Starfsmaður A stendur fyrir 

laufabrauðsútskurði á sínu heimili fyrir jólin og bakaðar eru smákökur. Á öðru heimili er 

haldið upp á litlu jólin og á öskudaginn gera starfsmenn og íbúar öskupoka. Öskupokagerðin 

er liður í minningarvinnu. Heimilin fimm halda öll þorrablót með tilheyrandi mat og 

skemmtun og eitt heimilið er með ball á eftir. Á þremur heimilum eru reglulegar skemmtanir. 

Skemmtifundir, kráarkvöld og snapsa-,bjór- og léttvínskvöld. Skemmtifundir eru 

mánaðarlega með tilheyrandi skemmtidagskrá, tónlistarflutningi, upplestri og samsöng. 

Snapsa-, bjór- og léttvínskvöld er á vegum starfsmanns sem býður íbúum stundum upp á 

drykk eftir kvöldmat. Kráarkvöldin eru u.þ.b. einu sinni í mánuði fyrir íbúa og aðstandendur 

 
46 Hörður Þorgilsson, Árin eftir sextugt, 155. 
47 Hörður Þorgilsson, Árin eftir sextugt, 526. 
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þeirra. Þau eru í samkomusal heimilisins með opnum bar, kaffi og súkkulaði og tónlistarfólk 

spilar og syngur. Á þessari yfirferð má sjá að víða er gott starf unnið. Listir og menning 

bjóða upp á innihaldsríka félagslega þátttöku48, aðstoða okkur við að finna tilgang með lífinu 

og auka lífsgæði okkar49.  

Færni og þekking 

Markmið afþreyingar ætti alltaf að vera að auka vellíðan íbúa og örva þá. Til að íbúarnir 

hagnist sem mest af skapandi starfi er mikilvægt að starfsmaðurinn sem er ábyrgur fyrir 

daglegri afþreyingu íbúa hafi færni og þekkingu til að sinna sínu starfi vel. Þannig skilar 

starfið mestum ávinningi. Ef starfsmaður hefur hvorki þekkingu né færni þá er hætta á að 

starfið verði einhæft. Einhæft starf tekur ekki með í reikninginn að við erum öll mismunandi 

og höfum öll þörf fyrir mismunandi iðjur. Handavinna, sem skipulögð afþreying, er dæmi 

um einhæft starf. Iðjan er sjaldan sniðin að þörfum karla og er einungis hugsuð fyrir þá sem 

hafa gaman af og geta stundað handavinnu. Það eru alls ekki allir. Handavinna getur verið 

frábær afþreying ef þátttakendur geta unnið að sínum verkefnum í félagsskap. Þegar 

handavinna er hinsvegar orðin eina skipulagða afþreyingin er ástæða til að spyrja spurninga. 

Þegar starfsmaður hefur þekkingu og færni á sínu sviði þá gerir hann sér betur grein fyrir 

möguleikum í starfi sínu, getur tekið mið af ólíkum þörfum íbúa og er betur í stakk búinn að 

bjóða upp á fjölbreytta afþreyingu.  

Fjölbreytt starf tekur mið af samfellukenningunni, en kenningin byggir á þeirri staðreynd að 

við erum öll mismunandi og höfum mismunandi þarfir, líka þegar við eldumst50. Líkt og 

kemur fram í kröfulýsingu fyrir hjúkrunar- og dvalarrými eiga hjúkrunarheimili að bjóða 

upp á félagsstarf og tómstundir sem stuðla að virkni og auknum lífsgæðum51. Sköpunar- og 

menningarstarf örvar skynfærin og hugann, eykur virkni ónæmiskerfisins, losar um streitu 

og hefur almennt góð áhrif á einstaklinga52.  

 

 

 
48 Cohen, „Research on Creativity and Aging“, 9-10.  
49 Huhtinen-Hildén, Musical Encounters, 7. 
50 Hörður Þorgilsson, Árin eftir sextugt, 158. 
51 Velferðarráðuneytið, Kröfulýsing fyrir öldrunarþjónustu (Reykjavík, Velferðarráðuneytið, 2013), 15. 
52 Fancourt og Finn, Health Evidence Network Synthesis Report 67, 3-4. 
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Mögulegir áhrifaþættir 

Það má velta fyrir sér hvort staðsetning og stærð hjúkrunarheimilanna skiptir máli fyrir gæði 

afþreyingarstarfs. Afþreyingarstarf á tveimur heimilum stóð framar en á hinum þremur. 

Annað þeirra er staðsett þar sem lengi hefur verið mikil áhersla á öflugt lista- og 

sköpunarstarf. Gildi sköpunar er inngróið í samfélagið og því þykir e.t.v. sjálfsagðara að 

bjóða íbúum hjúkrunarheimilisins upp á innihaldsríka afþreyingu. Hitt hjúkrunarheimilið er 

afskekktara en hin fjögur og hefur þurft að berjast fyrir tilverurétti sínum. Heimilið nær að 

samnýta starfsmann, sem sér um afþreyingu á hjúkrunarheimilinu sem starfsmann í 

afþreyingu fyrir alla eldri borgara sveitafélagsins. Starfsmaðurinn er með fasta viðveru á 

hjúkrunarheimilinu á morgnana og eftir hádegi er hann með starfsemi í húsnæði við hliðina 

á hjúkrunarheimilinu. Aðgengi fyrir íbúa hjúkrunarheimilisins að opna félagsstarfinu er gott 

og veitir íbúum heimilisins tækifæri á að halda áfram að vera hluti af samfélagi eldri borgara 

bæjarins. Þetta er einnig góð leið til að tengja íbúa við samfélagið. Á þessum tveimur 

heimilum leggja starfsmennirnir í afþreyingu mikla áherslu á þátttöku íbúa og tengsl við 

samfélagið. Báðir hafa þeir hugsjón og framtíðarsýn í starfi sínu. Annar starfsmaðurinn hefur 

hug á að stofna kór eldri borgara í húsnæði hjúkrunarheimilisins og því gætu íbúar 

heimilisins tekið þátt. Einnig ætlar hann að tengja íbúa hjúkrunarheimilis og eldri borgara 

bæjarins betur við grunnskólanemendur með samvinnuverkefni sem yrði hluti að námskrá 

skólans.  

Mikilvægt er að ákveðin viðhorfsbreyting verði til innihaldsríkrar afþreyingar fyrir íbúa á 

hjúkrunarheimilum. Andleg og líkamleg líðan fólks tengist því hvort því finnist það hafa 

einhvern tilgang. Spyrja má hvort hægt sé að bjóða fólki upp á það að við flutning inn á 

hjúkrunarheimili sé aðalafþreyingin sjónvarpsáhorf og að hlusta á útvarpið. Á þeim 

hjúkrunarheimilum sem buðu upp á lítið sem ekkert skipulagt virknistarf mætti spyrja sig 

hvaðan og hvernig íbúar fá örvun. Nýlega var ráðinn viðburðastjóri á tvö heimili í samtals 

tíu prósent starf. Því má velta fyrir sér hvort það skili nægilega miklum árangri að hafa svona 

lágt stöðuhlutfall og einnig á hvaða forsendum starfsmaðurinn ætti að byggja viðburði 

heimilanna á ef hann er ekki á staðnum alla jafna og þekkir því lítið til ólíkra þarfa hjá 

íbúunum og menningarinnar sem fyrirfinnst á heimilunum. Gæði afþreyingarstarfs veltur 

ekki einungis á þekkingu og færni starfsmanna heldur einnig á stjórnendum og þeirra 

viðhorfi. Hvort þeir líti á hjúkrunarheimilið sem heimili fólks og stað sem á að örva og auka 

lífsgæði fólks, eða sem stofnun og geymslustað fyrir íbúa á síðasta æviskeiði þeirra.  
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Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvert gildi skapandi starfs og menningarstarfs er á 

hjúkrunarheimilum á Austurlandi og svara rannsóknarspurningunni „Hvernig er hægt að 

auka skapandi starf og menningarstarf á hjúkrunarheimilum á Austurlandi?“ Þær 

niðurstöður má draga af rannsókninni að mikilvægt sé að starfsmenn, sem eru ábyrgir fyrir 

afþreyingarstarfi, hafi þekkingu og færni til að sinna sínu starfi. Þannig má auka vægi og 

framboð á skapandi starfi og menningarstarfi á hjúkrunarheimilum á Austurlandi og nýta 

fjármagnið sem best. Viðhorf stjórnenda til gildi sköpunar og menningar fyrir íbúa hvers 

hjúkrunarheimilis skiptir einnig miklu máli. Hversu ofarlega þeir forgangsraða fjármagni til 

innihaldsríkrar afþreyingar fyrir íbúana og hvort þeir ráði einstakling með þekkingu og færni 

til að annast skapandi starf og menningarstarf. Starfsmaður með færni og þekkingu er líklegri 

til að bjóða upp á fjölbreytt afþreyingastarf sem hentar breiðari hóp og tekur tillit til þarfa 

þeirra. Þannig er hægt að auka lífsgæði íbúa hjúkrunarheimila bæði andlega og líkamlega og 

gera síðustu æviár þeirra innihaldsríkari og ánægjulegri.  
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