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Reykjavík, 10. apríl 2007 

 
Samtök félagsmálastjóra 
 - b.t. félagsmanna 
 
Heil og sæl 
  
Eins og þið vitið sjálfsagt manna best, þá er ekki til heildstætt yfirlit íbúða fyrir 
aldraða í landinu. Nú er ég að leggja lokahönd á meistaraverkefni í félagsráðgjöf 
,,Sérhannað húsnæði fyrir aldraða: löggjöf og stefnumótun”.  Með þessum 
spurningalista langar mig að safna saman upplýsingum um fjölda slíks húsnæðis, 
og þá grunnþjónustu sem fylgir.  
Fyrir þá sem vilja vita meira vísast til nánari upplýsinga í lok bréfsins. Best væri að 
fá svörin sem fyrst og í síðasta lagi 20. apríl næstkomandi.  
 
Sendi ykkur svo samantektina þegar hún liggur fyrir. 
 
Kær kveðja, 
Steinunn K. Jónsdóttir 
félagsráðgjafi 
 
 
 
Til að svara: 
1. Einfaldast er að ýta á svara /reply og skrá svörin beint inn í tölvupóstinn og 

senda.  
2. Önnur leið er að opna viðhengið og muna að byrja á að vista viðhengið í eigin 

tölvu, og svara þar og senda það aftur sem viðhengi til mín í tölvupósti. 
3. Þriðja leiðin, að hringja í mig og þá tek ég svörin niður símleiðis, í s. 693 3792, 

543 9824. 
 
Gangi ykkur vel! 
 
 

 
 

 
 
Nánari upplýsingar um spurningalistann: 
 
Sérhannað húsnæði fyrir aldraða skilgreini ég sem allt húsnæði sem sérstaklega er 
byggt eða endurbætt til að mæta þörfum þeirra sem eldri eru. Á það við um íbúðir sem 
sérstaklega eru ætlaðar öldruðum, þ.m.t. þjónustuíbúðir, leigu-, búsetaréttar-, öryggis- og 
söluíbúðir, og einnig herbergi og íbúðarherbergi á dvalar- og hjúkrunarheimilum, 
sambýlum og stoðbýlum. Í Svíþjóð er notað sambærilegt orðalag ,,särskilda boendeformer 
for äldre” um allt búsetuform fyrir aldraða (sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden for 
demente, servicehus). Og í Bretlandi hefur orðalagið “age specific housing” verið að ryðja 
sér rúms allra síðustu ár.  
 
Í spurningalistanum væri best að fá heiti og fjölda slíks húsnæðis, nafn og símanúmer ef 
mig vantar frekari upplýsingar, og vefsíðuheiti ef þar koma fram upplýsingar um 
húsnæðismál í sveitarfélaginu. Jafn mikilvægt er að fá upplýsingar um að ekkert 
sérhannað húsnæði sé á vegum sveitarfélags. Aukreitis væri gott að fá ábendingar, ef 
hægt er að kaupa íbúðir fyrir aldraða á frjálsum markaði eða búseturéttaríbúðir. Um 
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dvalar- og hjúkrunarrými þarf ekki upplýsingar, þar sem þær eru aðgengilegar hjá 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu. 
 
Nánari upplýsingar um MA rannsóknina: 
 
Fjallað er um búsetumál aldraðra og hið opinbera umhverfi sem málaflokkurinn þrífst í. 
Fjallað er um  löggjöf og stefnumótun varðandi sérhannað húsnæði fyrir aldraða, þ.m.t. 
bæði þjónustuíbúðir og stofnanarými. Notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir á 
fyrirliggjandi gögnum, þ.e. stefnugreiningu við mat á löggjöf og stefnumótun og 
skjalagreiningu á löggjöf og opinberum gögnum. Einnig er notaðst við megindlegar 
aðferðir með notkun tölfræðigagna.  Stefnt er að því að rannsóknin veiti fræðilegt yfirlit 
stefnu á félags- og heilbrigðissviði varðandi sérhannað húsnæði fyrir eldri borgara og veiti 
skilning á meginatriðum í þróun hennar og útfærslu. Slíkt yfirlit hefur ekki verið gert og er 
þess vænst að það geti nýst við frekari skoðun á framkvæmd húsnæðismála aldraðra og 
nánari stefnumörkun.  
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Sérhannað húsnæði fyrir aldraða 
spurningalisti, apríl 2007 

 
Heiti sveitarfélags: 
 
Nafn, símanúmer og netfang hjá tengilið sem getur gefið nánari 
upplýsingar:  
 
Vefsíða:   
 

 

 Ekkert sérhannað húsnæði fyrir aldraða á vegum 
sveitarfélagsins 

 

 

 Sérhannað húsnæði fyrir aldraða á vegum sveitarfélagsins 

*ath. ekki þarf að tilgreina dvalar- og hjúkrunarheimilispláss sem rekin eru 
á daggjöldum. 

        

      Um eftirtalið húsnæði er að ræða: 
       * merktu við þá liði sem best eiga við í þínu sveitarfélagi. 

 
 1. Leiguíbúðir fyrir aldraða, án þjónustu. Fjöldi íbúða:  ...... 
 

 2. Leiguíbúðir fyrir aldraða, með þjónustu. Fjöldi íbúða:  ...... 
 
 3. Þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Fjöldi íbúða:  ... 

 
 4. Búseturéttaríbúðir fyrir aldraða. Fjöldi íbúða:  ...... 

 
 5. Öryggisíbúðir fyrir aldraða. Fjöldi íbúða:  ...... 

 
 6. Stoðbýli fyrir aldraða. Fjöldi íbúða:  ...... 

 
 7. Sambýli fyrir aldraða, ekki á daggjöldum. Fjöldi íbúða /herbergja:    

....... 
 

 8. Annað húsnæði fyrir aldraða. Heiti: ............................  Fjöldi 
íbúða:  ..... 

 
 Sérhannað húsnæði fyrir aldraða á vegum samtaka eða 

einkaaðila  
                        (t.d. söluíbúðir): 

Heiti samtaka /rekstraraðila  .................................... 
 
 
Athugasemdir og ábendingar:  
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Upplýsingar um íbúðir fyrir aldraða veittu: 

 
Aðalbjörg Hallmundsdóttir, Skagafirði 

Aðalsteinn Sigfússon, Kópavogi 

Anne Grethe Hansen iðjuþjálfi 

Ásgeir Ingvarsson, Hrafnistu 

Ásta Sigurðardóttir, Akureyri 

Bergljót Sigurbjörnsdóttir, Garðabæ 

Birgir Ottósson, Félagsbústöðum hf 

Birna Svavarsdóttir, Hjúkrunarheimilinu Eir 

Brit J. Bieltvedt, Akureyri 

Daníel Hafsteinsson, Búmönnum 

Ellý Alda Þorsteinsdóttir, Reykjavíkurborg  

Elsa Jónsdóttir, Sveitarfélaginu Skagafirði 

Erla Ástvaldsdóttir, Tjörn 

Eyrún Rafnsdóttir, félagsmálastjóri, Dalvíkurbyggð 

Gerður Ingimarsdóttir, Sandgerðisbæ 

Grétar Þórðarson, Ísafjarðarbæ 

Guðjón Guðmundsson, framkvæmdastjóri Höfða 

Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, Árborg 

Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, Grundarfjarðarbæ 

Guðrún Sighvatsdóttir, Húsnæðissamvinnufélag Skagafjarðar 

Helga Harðardóttir, Nesvöllum ehf. 

Hildur Ýr Gísladóttir, Fjarðabyggð 

Hjördís Hjartardóttir, Borgarbyggð 

Hjörtur Hjartarson, Fjallabyggð 

Hrefna Katrín Svavarsdóttir, Fjallabyggð 

Hróðný Garðarsdóttir, Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra Reykjavík 

Ingibjörg Kristjánsdóttir, Silfurtúni 

Jenný L. Lárusdóttir, Fasteignafélaginu Þreki 

Kolbrún Oddbergsdóttir, Hafnarfirði 

Kristinn Guðjón Kristinsson, félagsmálastjóri Ölfuss 

Leifur Benediktsson, Heilbrigðisráðuneytinu  

Magnús Jónsson, Skagaströnd 

Margrét Geirsdóttir, Ísafirði 

Margrét Rós Ingvarsdóttir, Vestmannaeyjabæ 

Margét Ósvaldsdóttir, þjónustuíbúðum Seljahlíð 

Margrét Sigurbjartsdóttir, Skaftárhreppi 

María Kristjánsdóttir, Hveragerði 

Nanna Mjöll Atladóttir, Bláskógabyggð 

Nökkvi M. Jónsson, Grindavík 

Oddur Gíslason, Húnaþingi vestra 

Ragnar Snorri Magnússon, Kópavogsbæ 

Rannveig Þórhallsdóttir, Seyðisfirði 

Rúnar Halldórsson, Rangárþingi ytra og eystra 

Sigríður Á Karvelsdóttir, Seltjarnarnesi 

Sigrún Þórarinsdóttir, Reykjavíkurborg 

Sigurbjörg Gísladóttir, Reykjanesbæ 
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Sigurður Einarsson  

Sigurður Kr. Friðriksson, Félagsbústöðum hf 

Soffía Egilsdóttir, Hrafnistu 

Soffía Anna Steinarsdóttir, Dvalarheimili aldraðra sf 

Steinunn Ingimundardóttir, fyrrv. starfsmaður Reykjavíkurborgar 

Sveinn H. Ragnarsson, fyrrv. félagsmálastjóri Reykjavíkurborgar 

Sæmundur Alfreðsson, Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 

Unnur V. Ingólfsdóttir, Mosfellsbæ  

Vaka Kristjánsdóttir, Árborg 

Þór Örn Jónsson, Stykkishólmi 

Þórður Eyjólfsson, Búhöldur hsf 

Þórir S. Guðbergsson, fyrrv. starfsmaður Reykjavíkurborgar 

Þórunn Einarsdóttir, Reykjavíkurborg 
 

 

 

 


