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Útdráttur   

Ritgerð þessi byggir á megindlegri rannsókn,  þar sem einstaklingar á aldrinum  55 til 

80 ára eru spurðir hvernig þeir vilja sjá umönnun aldraðra á komandi árum og 

hjúkrunarheimili framtíðarinnar. Hvaða val vilja einstaklinga hafa um búsetu ef og 

þegar veikindi steðja að á efri árum.   Sendir voru 600 spurningalistar til einstaklinga 

á stór-Reykjavíkursvæðinu og þeir spurðir 10 spurninga um  hver stærð 

hjúkrunarheimila ætti að vera, hvar þau ættu að vera staðsett, hvor þau leggðu áherslu 

á sér herbergi og sér baðherbergi eða hvort þeim finnist í lagi að deila herbergjum 

með öðrum. Einnig hvaða stærð af íbúð eða herbergi væri ákjósanlegust og hvort það 

væri mikilvægt að halda ellilífeyri sínum og greiða svo það sem hverjum ber eins og 

flestir hafa gert alla ævi.   

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær helstar að það er krafa mikils meirihluta 

þátttakenda að hafa sitt eigið herbergi og eigið baðherbergi. Einnig að lítil heimili í 

hverfum borga og bæja væru ákjósanlegri en stór hjúkrunarheimili.  Það skiptir líka 

miklu máli að geta búið áfram í sínu hverfi.   

 

Tillögur eru settar fram um nýjar leiðir við umönnun og hjúkrun og reynt að finna 

hvaða kostnaður liggur að baki hverri hugmynd fyrir sig.   
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Abstract 

This paper is build on quantitative research where individuals, 55 to 80 years old are 

asked how they want nursing homes to be in the coming years. What kind of choice 

do they prefer if and when they get sick in old age.  600 questionnaires  to individuals 

in the big - Reykjavík area were sent by post. 10 question’s  where asked about sizes 

of nursing homes, where they should be located, if they prefer single or shared rooms 

and bathrooms.  Also witch size of flat or room they prefer and if it is important for 

them to keep their insurance benefits, and pay by them self  as they have done all 

their lives. 

The main part of the results  is requirement  from the largest part of participants to 

have  single rooms and bathrooms and  to have small nursing homes, not large ones. 

It is also very important to them to have the possibility to live in the neighborhood 

they prefer. 

Proposals are made for new ways to nurse and care for elderly, and  tried to find 

witch cost  is behind each of these new ways. 
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Formáli: 

Rannsóknin er hluti af meistaranámi í stjórnun og stefnumótun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og er vægi ritgerðarinnar 30 einingar. 

Meistaranámið í heild eru  90 einingar. Reynsla mín í starfi með öldruðum og sem 

stjórnandi á hjúkrunarheimili til margra ára  vakti áhuga minn á að skoða fleiri 

möguleika um meira val eldra fólks á búsetu, ef og þegar það þarf á hjúkrun að halda 

á efri árum. Það er lítið um val núna og því þarf að breyta.  

Sendir voru út 600 spurningalistar og 241 svarlistar skiluðu sér til baka. Vil ég þakka 

öllum þátttakendum kærlega fyrir þeirra framlag.  

Leiðbeinandi minn var Runólfur Smári Steinþórsson, prófessor í stjórnun og 

stefnumótun við Háskóla Íslands. Honum vil ég þakka mikla og góða aðstoð og 

áhuga á verkefninu.  

Vinnuveitendur mínir á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar veittu með 9 mánaða 

námsleyfi sem ég met mikils og vil einnig þakka fyrir hér.  

Jóhanna Davíðsdóttir hjúkrunarfræðingur aðstoðaði mig við að yfirfara 

spurningalistana. Hún fær einnig góðar kveðjur og þakklæti fyrir alla hjálpina og 

vináttuna á námsferlinum.  

Starfsfólk ráðuneyta, sveitafélaga, Hagstofu Íslands, SKÝRR, ýmissa samtaka og 

rekstraraðila svöruðu mörgum fyrirspurnum og komu með góðar ábendingar þegar 

eftir því var leitað. Allt auðveldaði þetta vinnuna og kann ég þeim mínar bestu þakkir 

fyrir.  

Manninum mínum, Bjarnþóri Aðalsteinssyni vil ég þakka sérstaklega fyrir einstakt 

umburðarlyndi og hvatningu í gegn um allan námsferilinn. 

. 
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1 Inngangur. 

Með því að skoða tíðaranda liðinna tíma og finna út hvernig við viljum sjá búsetu 

aldraðra sem þurfa umönnunar við, þá er hægt að vinna að þeim óskum og bæta 

þannig lífsgæði efri ára. 

1.1 Tíðarandi fyrr og nú - hugmyndir til framtíðar. 
Tíðarandi í þjóðfélaginu hefur breyst mikið á síðustu áratugum varðandi umönnun 

aldraðra veikra og það sem þótt viðeigandi í byrjun aldar þótti ekki við hæfi um 

miðja öldina. Það sem þótti viðeigandi um miðja öldina er ekki það sem yngra fólk í 

dag mun sætta sig við þegar kemur að því að þeir þurfa að njóta umönnunarþjónustu 

á efri árum.  Sífellt fleiri eru með góða lífeyrissjóðsgreiðslur þegar föstu starfi lýkur 

og efnahagur fólks fer sífellt batnandi. Því eru fleiri og fleiri í stakk búnir til að greiða 

með sér fyrir þessa þjónustu. Kostnaður við umönnun aldraðra er alltaf að aukast 

vegna hækkandi aldurs og aukins fjölda 67 ára og eldri.  Það er erfiðara og erfiðara 

fyrir ríki og sveitarfélög að standa undir þeim kostnaði sem þessi þjónusta kallar á.  

Rannsakandi hefur starfað við þjónustu aldraðra árum saman og eru búsetumál 

aldraðra veikra, ofarlega í huga hans. Einkum eru það möguleikar um val á búsetu og 

þjónustu þegar veikindi gera einstaklingnum ókleift að sjá um sig sjálfur. 

Búsetumöguleikar við þessar aðstæður í dag eru heimahjúkrun, sjúkrahús, 

þjónustuíbúðir eða hefðbundin hjúkrunarheimili. Því telur rannsakandi þörf á að finna 

nýjar leiðir sem eldri borgarar geti átt val um.  

Grunnhugmynd rannsakanda er að byggð verði hús fyrir 8-10 manns inn í hverfum 

borgarinnar eða einbýlishús aðlöguð þessum aðstæðum. Þau gætu verið í tengslum 

við hjúkrunarheimili eða aðra rekstaraðila. Það er kominn vísir að þessum heimilum 

nú þegar. Eitt slíkt hús, Laugaskjól á Laugarásvegi, þar búa 9 manns og er það 

heimili hluti af hjúkrunarheimilinu Skjóli. Reykjavíkurborg er með Foldabæ, heimili 

fyrir 8 konur með minnissjúkdóma en það er staðsett í Logafold í Grafarvogi. 

Droplaugarstaðir hafa faglega stjórnun þar. Svo er Kópavogsbær með Roðasali, 

sambýli fyrir aldraða þar sem 10 manns búa. Það gætu verið ýmsir möguleikar um 

búsetu og um greiðsluform í slíkum húsum. 

1.2 Tilgangur  
Í kring um 1920 var mikil fátækt í okkar landi og var það hvatinn af því að farið var í 

stofnun elliheimilis í Reykjavík. Aldraðir veikir og efnalítið fólk þurftu aðhlynningu 
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og hér á landi var Elliheimilið Grund stofnað sumarið 1922. Þótti það koma mjög til 

móts við þarfir þess tíma og var höfðinglega að verki staðið hjá stjórnarmönnum í 

líknarfélagi Samverjans sem stóðu að stofnun heimilisins.  

Mikil þróun hefur átt sér stað í elli og hjúkrunarheimilum á undanförunum áratugum. 

Áður fyrr deildu margir saman hverju herbergi en  nú er verið að vinna að því að sem 

flestir njóti einbýlis. Það þarf að endurskoða vel það val sem öldruðum veikum 

stendur til boða í dag og læra af öðrum þjóðum sem komin eru lengra en við á þessari 

braut. Við skulum hafa í huga að það er talið að aðeins 10% aldraðra þurfi umönnun 

eða hjúkrun á hverjum tíma. Rannsóknin er gerð til að varpa ljósi á hvaða umönnun 

það er sem eldri borgara kjósa helst ef þeir verða veikir á efri árum. Hvernig þeir vilja 

að þeim verði sinnt. Hvernig heimilin eiga að vera, stærðir á íbúðum og stærð 

heimilanna. Rannsóknir á þessu sviði sýna að sér herbergi og sér baðherbergi er það 

sem er krafist í dag bæði hér á landi og í þeim löndum sem við viljum bera okkur 

saman við.  

1.3 Markmið rannsóknarinnar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kynnast óskum einstaklinga varðandi umönnun 

aldraðra veikra, skoða búsetumálin og reyna að koma með hugmyndir um meira val 

en nú er til staðar í okkar samfélagi. Hvernig vilja eldri borgarar búa við slíkar 

aðstæður? Vilja þeir búa áfram á heimili sínu og fá þangað alla þjónustu sem þarf? 

Vilja þeir búa í litlum heimilum þar sem hægt væri að fá leigða íbúð eða herbergi og 

fá alla nauðsynlega þjónustu þangað? Vilja þeir búa í litlum heimilum þar sem veitt 

er sama þjónusta og á hefðbundnu hjúkrunarheimili? Vilja þeir hafa hefðbundin 

hjúkrunarheimili eins og verið hefur eða eru ef til vill enn aðrir möguleikar sem hægt 

væri að velta fyrir sér? Markmiðið er að athuga hver hugur eldri borgara er í 

tengslum við framtíðarbúsetu eftir að heilsu hrakar. Einnig er áhugavert að skoða 

hvort staðsetning heimilanna og stærð skipti máli.  

1.4 Um hvað fjallar ritgerðin 

Ritgerð þessi fjallar um val á búsetu og umönnum fyrir aldraða veika. Hvernig viljum 

við annast aldraða veika og hvað viljum við hafa um að velja þegar og ef heilsan 

gefur sig á efri árum. Einnig hvenær fyrstu  hjúkrunarheimilin voru reist og af 

hverjum. Hvernig þróunin hefur verið varðandi hjúkrunarheimili bæði hérlendis, í 
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Evrópu og í Bandaríkjunum. Hvaða framtíðarsýn höfum við varðandi 

hjúkrunarheimili eða þjónustuheimili fyrir aldraða veika.  

1.5 Meginspurningin. 

Hvaða kostum vilja eldri borgarar hafa úr að 

velja, ef heilsan brestur á efri árum? 

Með þessari spurningu er verið að kappkosta  að ná fram svörun um skýrar óskir 

fólks á því hvernig best er að standa að uppbyggingu hjúkrunarheimila í framtíðinni. 

1.6 Skilgreining á köflunum. 

Ritgerðir skiptist í fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Í fræðilega hlutanum er 

fjallað um búsetumál aldraðra veikra. Hvað er fyrirliggjandi í fræðunum og hvað má 

tengja Íslenskum aðstæðum? Hvernig hefur verið hlúð að öldruðum í gegn um 

aldirnar? Hver er þekkingin? Hvaða hugmyndir hafa verið að ryðja sér til rúms?  

Rannsóknarhlutinn er megindleg rannsókn. Spurningalistinn samanstendur af 10 

lokuðum spurningum og er svarmöguleikinn á nafnkvarða, jafnbilakvarða og 

raðkvarða. Bakgrunnsspurningar eru um kyn og aldur. Viðhorfsspurningarnar leita 

hins vegar svara við skoðunum fólks á búsetuformi sem þeim hugnast best ef veikindi 

verða á efri árum.  

Einnig er skoðaðar raunhæfar leiðir að nýjum rekstrarformum, hverjir gætu 

hugsanlega nýtt sér þessi nýjum rekstrarform og hvaða kostnaður gæti mögulega 

verið um að ræða.    

Samantekt:  Tíðarandinn hefur mikil áhrif á hegðun okkar. Skoðaður er tíðarandi og 

hvernig hann tengist umönnun aldraðra. Tilgangurinn er að bæta núvarandi búsetu 

aldraðra veikra og bæta lífsgæði þeirra. Þegar við höfum í huga þann tíðaranda sem 

ríkir á okkar tíma, og vilja til að gera betur í búsetumálum aldraðra, þurfum við að 

skoða hvernig aðferðum og hvaða aðferðum   best og réttast sé að beita í hverju 

tilfelli fyrir sig.   
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2 Aðferðafræði  

Það er margt sem þarf að huga að áður en rannsókn er framkvæmd.  Þegar búið er að 

ákveða hvað skal rannsaka, þarf að huga að markhópnum og  skilgreina af hverju 

þessi markhópur er valinn? Það þarf að huga að leiðum og aðferðum sem henta 

verkefninu og kunna skil á þeim verkfærum sem hægt er að nota við slíka rannsókn. 

Þessi kafli skilgreinir helstu leiðir og hugtök sem í boði eru við slíka rannsókn, ásamt 

útlistunum á hvernig rannsakandi notaði aðferðafræðina í sinni rannsóknarvinnu.  

2.1 Hvað er aðferðafræði 

Aðferðafræði er fræðigrein um hvernig og hvaða aðferðum rannsakandi  beitir til að 

fjalla um rannsóknir sínar.  Aðferðafræði er kerfi aðferða sem greinir 

undirstöðuatriði, verklag eða aðferð fyrirspurnar eftir tiltekinni reglu.  

Rannsóknir í viðskiptafræðum skiptast í hagnýtar rannsóknir sem vinna að því að 

leysa viðfangsefni einstakra fyrirtækja og fræðilegar rannsóknir sem vinna að 

uppbyggingu kenninga. Talið er að þessar aðferðir séu svo tengdar að frekar ætti að 

tala um að aðferðafræði væru margar aðferðir til að safna gögnum.  

Aðferðir eru þær  leiðir kallaðar sem notaðar eru til að afla gagna. Það eru tvenns 

konar aðferðir notaðar við öflun gagna.  Það er aðleiðsla, þar sem veruleikinn er 

leiddur að kenningu og afleiðslu þar sem veruleikinn er leiddur af kenningu. 

Munurinn á þessu tvennu felst í tengslum við kenningarnar.  Aðleiðsla, skoðar 

raunveruleikann og af þeirri skoðun er byggð kenning. Afleiðsla, þá er sett fram 

tilgáta sem er prófuð. Bryman og Bell (2007) 

2.2 Eigindleg aðferð 

Eigindleg aðferð byggir á aðleiðslu.  Þá er ekki sett fram tilgátu sem rannsóknin á að 

finna svar við. Þar er byrjað á að finna út hvað rannsakandi ætlar að skoða og spyrja 

um. Markmiðið er ekki að komast að einni ákveðinni niðurstöðu heldur finna út 

hvernig einstaklingar sjá sinn eigin veruleika. Viðtöl er sú aðferð sem notuð er í 

eigindlegum rannsóknum. Rannsakandi reynir að kynnast viðfangsefninu eins vel og 

hann getur. Rannsakandi hefur spurningalista til að styðjast við í vitalinu.  Hann spyr 

ekki beinna spurninga heldur fléttar þessar spurningar sem eðlilegast  inn í samtalið. 

Notaðar eru opnar spurningar svo hægt sé að svara þeim á marga vegu. Þannig getur 

komið margt óvænt fram í viðtalinu, þegar notaðar eru opnar spurningar, sem var 

kannski ekki í huga rannsakanda í upphafi. Venjulega eru tekin viðtöl við 8 til 12 
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einstaklinga í eigindlegri rannsókn.  Hvert viðtal tekur um eina til eina og hálfa 

klukkustund  og oftast eru viðtölin tekin upp í hljóðupptöku  til úrvinnslu síðar. 

Kostirnir eru þeir að það myndast oftast traust á milli viðmælanda og rannsakanda.  

Þá verður samtalið skemmtilegra fyrir báða aðila og svar einstaklingar einlægara. 

Gallarnir eru þeir að rannsakandi getur haft áhrif á viðmælanda þó hann ætli sér það 

ekki (svipbrigði, tónn , áherslur). Ólíkri spyrlar geta fengið ólík svör. Úrtökin eru lítil 

í eigindlegum aðferðum og endurspegla ekki þýðið. Þegar ekki eru staðlaðar 

spurningar er ekki hægt að alhæfa með svörin.  

2.3 Megindleg aðferð 

Megindlegar aðferðir byggja á mælanlegum staðreyndum. (social facts). Þær byggja á 

afleiðslu, en þá er sett fram tilgáta sem á að sanna eða afsanna það sem skoðað er. 

Megindlegar rannsóknir nota ályktunartölfræði við úrvinnslu gagna. Rannsakandi 

ákveður í upphafi rannsóknarvinnu sinnar hvað stórt úrtak hann ætlar að hafa, og 

hvernig samansett. Hvort það á að vera það stórt, að það endurspegli allt þýði eða 

ekki. Einnig þarf að ákveða hvaða tegund könnunar hann ætlar að nota.  

Breyturnar í rannsókninni skiptast í frumbreytu sem er þegar ein breyta hefur áhrif á 

aðra breytu (kyn, aldur, menntun)  og fylgibreytu sem er mælanleg staðreynd sem 

hefur áhrif af frumbreytu.  dæmi : afleiðing einhvers  eins og kosningahegðun.  

Kostir megindlegra rannsókna eru, að hægt er að rannsaka stóran hóp.  Mikilvægt er 

þegar verið er að búa til úrtakslistann að allir í þýðinu eigi jafnan möguleika á að vera 

með í úrtakinu. Einnig finnst mörgum rannsakendum það mikilvægt að geta yfirfært 

útkomu rannsóknar yfir á allt þýðið með allt að 95% vissu. Það eru ýmsar leiðir 

notaðar til að búa til úrtök fyrir rannsóknir Bryman og Bell (2007). 

2.3 Tegundir úrtaka. 
Einfalt slembiúrtak. Þá eiga allir í þýðinu jafnan möguleika á að lenda í úrtakinu. 

Engin skipting gerð á heildarhópnum sem úrtakið er tekið frá. 

Lagskipt slembiúrtak . Þá er öllum skipt upp í ákveðin lög en þau fara eftir hvað er 

verið að rannsaka. Síðan er úrtak tekið úr hverju lagi fyrir sig. Rannsakandi ákveður 

hvaða breytur það eru sem hann vill stjórna  Hvaða lög verða búin til. T.d  kyn  og 

aldur.   
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Klasaúrtak.  Þýði skipt í hópa. Markmið að safna einstaklingum með tilliti til 

ákveðinna einkenna. Íþróttafélög eða önnur félög borin saman.  

Kvótaúrtak.  Þá mætir rannsakandi á ákveðinn stað sem er líklegt að hann hitti þá 

sem falla undir úrtakið og spyr þá einstaklinga sem hann hittir. (unglingar, eldri 

borgarar) Mikilvægt að hafa jafnt kynjahlutfall. Ódýr og auðveld leið. Mikið notuð í 

markaðsrannsóknum. 

Snjóboltaúrtak . Rannsakandi finnur sér viðmælanda sem passar við þann hóp sem 

hann vill ræða við. Viðmælandi bendir svo á næsta viðmælanda og svo koll af kolli. 

Oft notað við þá hópa sem vont er að nálgast eins og  glæpamenn. Þá er ekki hægt að 

alhæfa um útkomu rannsóknar í snjóboltaúrtaki.  

Sjálfvalið úrtak.  Spurningalistar liggja frammi og einstaklingar taka þátt ef þeir óska 

svo. Á við um kannanir til dæmis fjölmiðla. Ekki hægt að alhæfa á þýði ef sjálfvalið 

úrtak er notað.  

2.4 Tegundir kannana.  

Póstkönnun.  Þá er spurningalistinn sendur til úrtaksins með pósti. Þetta er nokkuð 

ódýr lausn. Kostirnir eru að svarendur hafa góðan tíma til að svara 

spurningalistanum.  En ókostirnir eru þeir að við vitum ekki hver það er sem svaraði 

listanum. Það tekur langan tíma að fá svörin til baka, og það er oft lágt svarhlutfall 

þegar póstkönnun er gerð.  

Viðtalskönnun. Spyrill tekur viðtal og merkir sjálfur við svörin á spurningalistanum. 

Þetta er fljótleg og afkastamikil leið og öruggt að réttur aðili er að svara listanum. 

Svarhlutfall er hátt. En gallarnir er að þetta kostar mjög mikla vinnu og tekur langan 

tíma. Spyrlar þurfa líka að vera vel þjálfaðir í að taka svona viðtöl til að fá sem 

réttasta útkomu.  

Símakönnun. Þá er hringt í viðmælendur. Hentar vel fyrir afmarkað verkefni.  Ódýr 

lausn og svarhlutfall hátt.  

Viðverukönnun. Spyrill er á staðnum meðan svarað er. Hægt að leita aðstoðar hjá 

spyrli. Þetta er ódýr leið og tekur stuttan tíma og svarhlutfall er hátt.  Bryman og Bell 

(2007). 
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2.5 Tilgangur og markmið.  

Rannsókn þessi er gerð til að varpa ljósi á óskir einstaklinga varðandi  umönnun 

aldraðra veikra á komandi árum. Markhópurinn eru einstaklingar 55 til 80 ára á stór-

Reykjavíkursvæðinu. Hver er sýn þessa hóps á heimahjúkrun og hjúkrunarheimili 

framtíðarinnar? Markmið rannsóknarinnar er að finna óskir einstaklinga varðandi 

umönnun aldraðra veikra, skoða búsetumálin og reyna að koma með hugmyndir um 

meira val en nú er til staðar í okkar samfélagi. 

2.6 Öflun gagna  

Í upphafi var ákveðið að rannsóknin yrði megindleg rannsókn og að úrtakið yrðu 600 

manns á stór-Reykjavíkursvæðinu og að um póstkönnun væri að ræða.  

Haft var samband við Persónuvernd til að fá upplýsingar um hvort þeirra samþykki 

þyrfti fyrir þessari rannsókn. Þeir sögðu að þar sem gögnin væru ekki 

persónurekjanleg væri þess ekki þörf.  

Hagstofu Íslands gat ekki afgreitt  úrtakslista þegar eftir þeim var leitað, en  vegna 

orlofs var sú deild lokuð. Var þá leitað til Skýrr sem útbjó úrtakslistana.  Óskað var 

eftir  600 mann lagskiptu slembiúrtaki úr þjóðskrá á aldursbilinu 55 til 80 ára. 

Til að átta sig á hvað væri áhugavert að leggja áherslu á í þeim spurningum sem 

ætlað var að senda til úrtaksins, voru gerðar tilgátur til að styðjast við þegar 

spurningalistinn var útbúinn. Notuð var  afleiðslu aðferð, en þá er sett fram tilgáta 

sem er prófuð. Síðan var spurningalistinn settur saman með hliðsjón af tilgátunum. 

Spurningalistinn var svo lagður fyrir 15 manns til prufu, til að sjá hvort  hann væri 

auðskiljanlegur og einfaldur að svara. Það þurfti að gera smábreytingar en síðan var 

spurningalistinn prentaður út og sendur til úrtaksins. Spurningalistar ásamt 

svarumslagi, voru póstlagðir 24. júlí 2009. Einnig fylgdi með bréf til viðtakanda frá 

rannsakanda, um ástæður rannsóknarinnar og mikilvægi þess að sem flestir sæju sér 

fært að svara listanum og senda til baka.  Óskað var eftir að svarlistar bærust  fyrir 

10. ágúst 2009. Það skiluðu sér 241 listi fram til mánaðarmóta ágúst - september eða 

40% svarhlutfall. 

2.7 Rannsóknaraðferð.  

Til að sjá hvernig Íslendingar vilja hafa hjúkrunarheimilin í framtíðinni gerði 

rannsakandi megindlega rannsókn. Spurningalisti með 10 spurningum var sendur 

með pósti til 600 einstaklinga á aldrinum 55 ára til 80 ára sem hafa búsetu á Stór-
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Reykjavíkursvæðinu. Spurningarnar eru valdar með það í huga að fá svör við hvaða 

óskir einstaklingar á þessum aldri hefðu, varðandi umönnun og hjúkrun ef veikindi 

fylgdi hækkandi aldri hjá þeim sjálfum. Rannsakandi setti saman spurningalista út frá 

tilgátunum og voru níu þættir kannaðir og ein bakgrunnsbreyta. Gerð var lýsandi 

tölfræðigreining um tínði, meðalgildi og staðalfrávik. Gert var t-próf tveggja óháðra 

útraka, á niðurstöðum hverrar spurningar fyrir sig og einnig var gert krosspróf.  

Spurningakannanir hafa bæði kosti og galla. Kostirnir eru að það er ódýr aðferð og 

tekur ekki langan tíma, sérstaklega ef notaður er póstur eða tölvupóstur. Það er hægt 

að ná til stærri hóps en með eigindlegri rannsókn. Svo er hægt að setja útkomuna í 

tölvuforrit og tölvugreina svörin. Gallarnir eru aftur á móti þeir að það er vandasöm 

vinna að útbúa spurningarnar svo vel sé og ekki alltaf víst að svarendur svari 

heiðarlega og segi satt. Það er líka talið að ekki sé hægt að ná eins mikilli dýpt í  

svörin með megindlegri aðferð eins og eigindlegri aðferð    

2.8 Úrtak og framkvæmd. 

Úrtakslistinn er lagskipt slembiúrtak úr þjóðskrá og er fenginn hjá SKÝRR. 

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á vilja einstaklinga í þessum aldursflokki, 

hvernig þeir vilja sjá hjúkrunarheimili framtíðar. Til að fá sem marktækastar 

niðurstöður var ákveðið að senda spurningalista til 600 einstaklinga á aldrinum 55 ára 

til 80 ára. Sá fjöldi er talin nægilegur til að hægt sé að yfirfæra útkomuna yfir á allt 

þýðið með allt að 95% vissu .Alls svöruðu 241 einstaklingar og er svarhlutfall því 

40%. Þegar sýnt þótti að ekki kæmu fleiri svör var hafist handa við úrvinnslu gagna. 

Svörin voru færð inn í SPSS tölvuforritið til tölfræðigreiningar. Að loknum 

útreikningunum hófst skýrslugerð. 

2.9 Mælitækið og skráning gagna. 

Beitt var megindlegri rannsókn. Þegar spurningalistarnir bárust til baka tók 

rannsakandinn þá og númeraði og færði inni í SPSS tölvuforrit til tölvugreiningar. 

Þegar hver listi er númeraður við móttöku og áður en hann er slegin inní SPSS  er 

auðvelt að finna aftur réttan lista ef skekkjur sjást síðar í greiningunni. Beitt var  

lýsandi tölfræði, tíðni og meðalgildi, og staðafrávikum.  Einnig var gert T próf 

tveggja óháðra úrtaka og krosstöflur við niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig.  
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2.10 Tilgátur 

Við upphaf rannsóknar komu fram ýmsar tilgátur sem ákveðið var að 

prófa.Tilgátunum er gefið- númer frá 1 til 9. Tilgáturnar eru eftirfarandi: 

Tilgáta 1 Meirihluti kvenna á aldrinum 55 – 80 ára vilja lítil hjúkrunarheimili 

fram yfir stór heimili. 

Tilgáta 2:  Konur leggja meiri áherslu á að hafa eigið herbergi en karlar. 

Tilgáta 3:  Konur leggja meiri áherslu á að hafa eigið baðherbergi en karlar. 

Tilgáta 4:  Karlar vilja hafa herbergin/íbúðirnar minni en konurnar.  

Tilgáta 5:  Konur vilja helst búa áfram í sínu gamla hverfi. 

Tilgáta 6:  Karlar vilja halda sínu sjálfstæði og hafa sín laun áfram og greiða svo 

fyrir sig eins og lög gera ráð fyrir. 

Tilgáta 7:  Konur eru tilbúnari en karlar til að greiða aukalega fyrir að hafa stærra 

herbergi en ella á hjúkrunarheimilinu. 

Tilgáta 8:  Konur velja frekar heimahjúkrun en karlar. 

Tilgáta 9:  Einstaklingar 70 ára og eldri eru líklegri en yngra fólið til að 

samþykkja að búa í fjölbýlum. 

2.11 Svarhlutfall 

Framkvæmdatími rannsóknarinnar var júlí og ágúst 2009. Spurningalisti var sendur 

til 600 einstaklinga. Svör bárust frá 241 einstaklingum. Svarhlutfallið var 40 %. Tafla 

sem sýnir fjölda þátttakanda, tíðni og kynjaskiptingu þátttakanda er í 

niðurstöðukaflanum við spurningu 10.  

2.12 Að lesa skýrslu 

Svarmöguleikar voru settir fram á jafnbilakvarða ( raðkvarða). Um fimm bila kvarða 

var að ræða. Kvarðinn er skilgreindur á eftirfarinn máta. 

Spurning 1:  Mjög ólíklegt   ólíklegt    Hvorki né     Líklegt    Mjög líklegt  

Spurning 2: Mjög litla   Litla         Hvorki né      Mikla         Mjög mikla  

Spurning 3  Mjög litla    Litla         Hvorki né      Mikla   Mjög mikla  
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Spurning 4:  20m2-25m2  26m2-30m2     31m2-25m2   36m2-40m2 40m2 eða 

stærri. 

Spurning 5:  Mjög litlu  Litlu       Hvorki né    Miklu      Mjög miklu. 

Spurning 6: Mjög litla  Litla       Hvorki né    Mikla      Mjög mikla  

Spurning 7:  Mjög ólíklegt Ólíklegt    Hvorki né    Líklegt    Mjög líklegt 

Spurning 8: Mjög ólíklegt Ólíklegt    Hvorki né    Líklegt    Mjög líklegt 

Spurning 10: 55-60         61-65        66-70          71-75  76-80    

Spurning  9: Kyn, var bakgrunnsbreyta sem notuð var. Karlar – Konur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í máli og myndum í niðurstöðukafla 

skýrslunnar. 

2.13 Réttmæti og trúverðugleiki rannsóknar. 
Segja má að innra réttmæti rannsóknarinnar felist meðal annars í innra samræmi á 

milli kóða sem voru notaðir, fjölda þeirra sem könnunin var lögð fyrir og fjölda svara 

sem bárust. Gögnunum var safnað með pósti.  

Ytra réttlæti felst í því hversu vel tekst til við að greina frá rannsókninni í umfjöllun 

um aðferðafræðina sem notuð var, þeim stuðningsgögnum sem er að finna í viðauka 

skýrslunnar og hversu skiljanlegar niðurstöður eru fyrir lesendur. Gögnin eiga að 

byggja undir að hægt sé að endurtaka könnunina síðar án vandræða. Aðferðir við 

gagnaöflun ráða einnig miklu um trúverðugleika rannsóknarinnar. Ekki komu upp 

nein vandkvæði við svörun spurningalistans. Einn svarandi svaraði ekki þriðja 

blaðinu  (líklega óvart, aftasta blaðinu var ósvarað) á þeim lista eru spurningar númer 

átta, níu og tíu. Á fjórum svarseðlum öðrum vantaði eitt svar. Ekki var það sama 

spurningin á neinum af þeim seðlum en það voru spurningar númer eitt, fjögur, sex 

og átta. 

Þátttakendur eiga að endurspegla þann aldurhóp sem á komandi 20 árum munu, að 

hluta til, þurfa á hjúkrunarþjónustu eða annarri umönnun að halda. 

2.14 Fyrirmyndir og af hverju? 
Með því að skoða bækur um efnið, fræðigreinar um málefni aldraðra, búsetu aldraðra 

bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu ásamt því að skoða efni á netinu, má sjá hvað er 
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verið að gera í málefnum aldraðra í heiminum í dag. Það er mikil undiralda breytinga 

alls staðar, því einstaklingar vilja hafa meiri ákvörðunarrétt um eigið málefni og 

halda sínu fjárhagslega sjálfstæði. Þess vegna er áhugavert að skoða hvað er í gangi í 

heiminum og sjá hvort ekki sé hægt að aðlaga það að íslensku samfélagi.  

Það hefur mikla þýðingu að vita hvernig hlutirnir ganga hjá öðrum sem eru byrjaðir 

að reyna nýjar leiðir og læra af þeim.  

Ritgerðin á að sýna fram á mikilvægi breytinga innan þessa geira. Það skiptir máli að 

skoða vel hvernig Íslendingar óska eftir að fá hjúkrunarþjónustuna á komandi árum 

og sjá hvernig hægt er að koma til móts við þær óskir. Með því að koma til móts við 

óskir þeirra sem eiga að njóta þjónustunnar erum við að auka lífsgæði, 

sjálfákvörðunarrétt og heimilislega búsetu og þannig vonandi fækka þeim 

einstaklingum sem þjást af einmannaleika, hjálparleysi og leiða, sem eru vandamál á 

hjúkrunarheimilunum í dag eftir því sem segir meðal annars í bókinni What are old 

people for? Thomas (2007). 

Með því að gera kannanir, þá er hægt að tala útfrá þeim niðurstöðum sem fást og það 

eykur áreiðanleika um að verið sé að vinna að óskum neytenda. Ritgerðinni er ætlað 

að sýna nýjar leiðir í umönnun aldraðra veikra og annarra þeirra sem þurfa langtíma 

hjúkrun. Rannsakandi fór til Bandaríkjanna í júlí 2009 og skoðaði Green House 

hjúkrunarheimili bæði í New York héraði og Georgia  héraði, en Green House 

stefnan er nýjasta stefnan sem er að ryðja sér til rúms þar. Einnig reynir rannsakandi 

að yfirfæra þessa nýju hugmyndafræði yfir á íslenskar aðstæður.  

Ástæðan fyrir að rannsakandi er að skoða búsetumál aldraðra veikra sem þurfa 

hjúkrunar við er að þeir möguleikar sem eru til staðar í dag eru mjög einsleitir og 

áhugavert að skoða hvort ekki sé hægt að bjóða upp á fleiri valkosti og helst ódýrari 

en nú eru. Þjóðin okkar er að eldast og fleiri og fleiri þurfa umönnun og hjúkrun á 

efri árum.  

2.15 Heimsókn til Green House  
Við undirbúning rannsóknarinnar fór rannsakandi í vettvangskönnun til 

Bandaríkjanna í júlí síðastliðnum. Þar fékk rannsakandi góðar móttökur tveggja 

hjúkrunarfræðinga þeirra Laurie J. Mante sem er verkefna stjóri þessa verkefnis og 

Diana Lioyd hjúkrunarfræðings, sem sjá um rekstur Green House í Cohoes í New 

York héraði. Þar hefur verið starfrækt hefðbundið hjúkrunarheimili áratugum saman 
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og er nú verið að flytja út úr gamla húsinu, yfir í nýtt Green House heimili með allri 

þeirri stefnubreytingu sem tilheyrir.  

Þær fóru til Tupelo, Mississippi, 2004 og skoðuðu fyrsta Green House heimilið. Þær 

heilluðust af þessari nýju hugmyndafræði og fór að vinna að því að fá þær breytingar 

inn í sitt eigið umhverfi. Fyrsta hjúkrunarheimilið í Cohoes, sem vinnur eftir Green 

House hugmyndafræðinni  var opnað í desember 2008. Það eru búið að opna sex hús 

núna og er  fyrirhugað að opna átta önnur í janúar 2010. Þá verður öllum plássum á 

gamla hjúkrunarheimilinu lokað og öll hjúkrunarplássin komin inn í þessa nýju 

hugmyndafræði.  Svo bættu þær við  „Guði sé lof“  þegar þær hugsuðu til þess tíma. 

Slík er breytingin á þessum tveimur aðferðum við umönnun aldraðra.  

Þær sögðu að þetta hafi verið erfitt breytingaferli. Það hafi verið svo margt sem 

breyttist og um margt að hugsa á sama tíma varðandi breytingu bæði í vinnubrögðum 

og menningu innan heimilisins. Breytingin var mögum starfsmönnum erfið, en þegar 

búið var að ná tökum á  breytingunum voru allir mjög ánægðir með breytingarnar. 

Það er Northwest Health sem á þessi hús og rekur þau.  Sá hluti sem sér um 

hjúkrunarheimilin og aðstoð við aldraða er kallaður Eddy hluti. Þessi starfsemi hófst 

1928  sem hjúkrunarheimili fyrir 19 manns, í Troy í New York héraði. Það er stofnað 

af Elisabeth Eddy og fjármagnið kom frá manni hennar James Eddy. Síðan þá hefur 

Eddy  unnið að því að veita hágæða þjónustu fyrir aldraða veika eða þá sem þurfa 

einhverja umönnun eða aðstoð. Í dag er Eddy yfirgripsmikil heilbrigðisþjónusta sem  

þjónar í 22 sýslum  og fleiri en 30.000 manns fá árlega þjónustu þeirra.  Þau halda 

utan um bæði sjúkrahús, þjónustuíbúðir og hjúkrunarheimilum fyrir aldraða. 

Það er stór hópur fagsfólks sem vinnu hjá Eddy.   Eddy heldur líka utan um samfélag 

eða götur þar sem eldra fólk býr. Mikið er um teymisvinnu fagfólks innan þessa 

svæðis  til að lengja búsetu einstaklinga heima. Þau geta haft einstaklinga sem eru 

metnir í hjúkrun innan samfélagsins sem Eddy heldur utan um. Það  gefur ákveðið 

frjálsræði og hægt er að veita meiri þjónustu  heim innan þessa samfélags Eddy. Þá er 

það einstaklingshæfða hjúkrunin sem segir til um hvaða þjónustu viðkomandi 

þarfnast og hvað hann fær heim. Það er eiginlega heimahjúkrun og sérfræðiþjónusta 

sett saman og þannig geta einstaklingar verið lengur heima. 

Þar sem Eddy heldur utan um þjónusturými jafn sem hjúkrunarpláss þá er einfalt hjá 

þeim að flytja fólk þar á milli en það þarf samt að vera til staðar heilsufars skýrsla þar 
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Mynd 2. Eddy Village Green,  New York fylki. 

sem metin er  þörf fyrir veru á hjúkrunarheimili. Við val inn á hjúkrunarheimilið þarf 

mat á heilsufari að vera til staðar eins og fyrr segir og þeir sem eru metnir í hjúkrun 

hafa möguleika á vistun.  Flestir koma frá nálægum sjúkrahúsum  líklega um 40 % . 

Svo koma margir frá öðrum sjúkrahúsum og 10 – 15 % koma að heiman frá sér. 

Allflestir koma frá sjúkrahúsum. 

Greiðslur fyrir veruna á hjúkrunarheimili er á ýmsan máta hjá Bandaríkjamönnum. 

Sumir greiða þetta af sparifé sínu.  Aðrir fá greitt frá Medicate. Sumir frá greiðslur í 

gegn um Medicare eða einkatryggingar.  Líklega er það í þessari röð  Medicate, 

einkagreiðsla , Medicare, tryggingar.  

Einnig eru  margir á vegum 

ríkisins.  Það eru fyrrum 

hermenn eða fólk sem unnið 

hefur fyrir herinn og haft þessa 

tryggingu inni í sínum 

ráðningasamningi. Þeir greiða 

ekkert úr eigin vasa.  

Varðandi greiðslur fyrir  

hjúkrunarvöru og lyf.  Ef 

einstaklingar greiða fyrir sig 

sjálfir þá þurfa þeir líka að greiða lyfin sín og hjúkrunarvörurnar.  Ef það er Medicare 

eða Medicate, hluti B, sem sjá um greiðslurnar fyrir veruna á hjúkrunarheimilinu, þá 

greiðir sá sjóður einnig fyrir lyfin og hjúkrunarvörurnar. Þeir sem eru á tryggingum 

frá ríki greiða ekki fyrir þetta 

frekar en veruna. Þar sem þessi 

skipting er flókin hver á að 

geriða og hver ekki, þá er 

samvinna við apótekið um að 

finna út hver greiðir hvað.  

Heimilin greiða fyrir lækna og 

næringarfræðing en fyrir flesta 

aðra sérfræðinga þá greiðir 

fólkið sjálft.  

Mynd 1.    Eddy Village Green, New York fylki. 
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Mynd 3. Green House „memory care“ Calvary, 
Columbus, Georgia. 

Það var mjög áhrifamikið að koma og sjá þessi nýju heimili og tala við þá 

einstaklinga sem þar búa.  Þau vor mjög ánægð  með skiptin. Heimilin eru mjög 

heimilisleg og notalegt að koma þar inn. Þau líkjast mjög stóru heimili og húsin eru 

eins og venjuleg einbýlishús í venjulegri götu. Einnig  voru allir starfsmennirnir mjög 

ánægðir með skiptin og hefðu ekki viljað snúa til baka á gamla heimilið með gömlu 

vinnubrögðin og menninguna. Það var meira að segja erfitt að fá þau til að taka 

aukavaktir á gamla heimilinu þar sem 60 manns búa ennþá. Þetta fólk mun flytja í 

nýju Green House heimilin sem verða opnuð í janúar 2010. Eins og sjá má á myndum 

sem fylgja, þá eru þessi hús svo ný að það er ekki búið að ganga frá öllum lóðum 

ennþá því bygging hinna átta húsanna er í fullum gangi þegar myndirnar voru teknar.  

Því næst fór rannsakandi til 

Florida og keyrði þaðan 

upp til Georgíu fylkis. 

Í borg sem heitir Columbus 

er Green House heimili. 

Það er ekki 

hjúkrunarheimili heldur er 

það heimili fyrir 10 

einstaklinga með 

minnissjúkdóma. (Green 

House memory care). Það er 

hægt að líkja þessu heimili við Foldabæ sem er rekin af Reykjavíkurborg og er 

staðsett í Logafold í Grafarvogi.  

Það var mjög skemmtilegt að heimsækja þetta heimili og gaman að sjá hversu vel var 

staðið að umönnun þessara þegna. Einnig var það áberandi hvað starfsmenn voru 

glaðir og jákvæðir gagnvart íbúum og samkennd ríkti manna á milli. Þar sem þetta er 

ekki hjúkrunarheimili er ekki hjúkrunarfræðingur á vakt heldur er hann í kallfæri, 

annað hvort símleiðis eða er að vinna á nærliggjandi hjúkrunarheimili og getur komið 

með stuttum fyrirvara. Greiðslur fást samt úr sjóðum Medicare og Medicate og frá 

tryggingum og ríki eins og í New York. Ef einstaklingur sem þarna býr veður veikur 

þá kemur heimahjúkrun og sinnir honum fram í andlátið ásamt starfsfólki heimilisins. 

Þau þurfa ekki að flytja á sjúkrahús ef þau óska eftir að ljúka lífi sínu á heimilinu. 
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Það búa allir í einbýlum með baði á Green House heimilum og sameiginlegar stofur 

og eldhús eru í miðju heimilisins eða „hjartanu“ eins og það er kallað.  

 Medicare eru velferðar tryggingar sem stjórnað er að ríkisstjórn Bandaríkjanna og 

veitir heilbrigðis tryggingu sem tekur til fólks á aldrinum 65 ára og eldri.  Medicare 

er starfrækt sem einstaklings miðað heilsugæslukerfi. Lög um félagsöryggi var flutt  á 

Bandaríska  þinginu seint um vorið 1965 og var skrifað upp á sem lög 30. júní 1965 

af forseta Lyndon B. Johnson. Þegar skrifað var undir við hátíðlegt tækifæri var  það 

forseti Bandaríkjanna Lyndon B. Johnson  sem gerði fyrrverandi forseta Harry S. 

Truman  hinn fyrsta Medicare  meðlim og afhenti honum fyrsta Medicare kortið.  

Medicaid er Bandarískt heilsutryggingakerfi fyrir kjörgenga einstaklinga og 

fjölskyldur þeirra sem hafa lágar tekjur eða innkomu. Þetta  kerfi er byggð á athugun 

á  fjárhag einstaklings sem sækir um opinbera aðstoð  og er í sameiningu greitt af 

fylkinu og alríkisstjórninni og er stjórnað af ríkinu. Meðal hópa fólks sem Medicaid 

þjónar eru sérstakir hópar Ameríkana og  útlendinga (resident aliens)  þar með talið 

fullorðið fólk með litlar tekjur, börn þeirra og fólk með ákveðna vanhæfni 

(disability). Fátækt ein og sér er ekki endilega næg til að uppfylla skilyrði  

einstaklings fyrir Medicaid. Það er áætlað að um það bil 60 % af fátækum 

Ameríkönum séu ekki með uppfyllt skilyrði fyrir Medicaid.  Medicaid er stærsta 

sjóðurinn fyrir lyfja og heilsu tengda þjónustu fyrir fólk með takmarkaðar tekjur í 

Bandaríkjunum. Vegna hækkandi aldurs þjóðarinnar, er  mesti vöxtur í greiðslu frá 

Medicaid  greiðslur fyrir þjónustu einstaklinga á hjúkrunarheimilum. Wikipedia 

(2009).  

Samantekt.  Í þessum kafla er farið í helstu rannsóknaraðferðir. Margar leiðir eru 

færar og fer það eftir verkefninu hvaða aðferð henta best hverju sinni. Ætlunin er að 

finna út með þessari rannsókn hvaða val  eldri borgarar vilja hafa ef þeir veikjast og 

þurfa umönnun á efri árum.  Ný hugmyndarfæði er að ryðja sér til rúms í 

Bandaríkjunum og er hún lítillega skoðuð líka í kaflanum. Skoðaðar eru einnig 

fyrirmyndir að þessum nýju hugmyndum. En hvernig urðu hjúkrunarheimili til og af 

hverju?  
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3 Tilurð og þróun hjúkrunarheimila 

Að skoða hvernig hjúkrunarheimili urðu til og af hverju er fróðleg lesning. Það er 

sammerkt með hjúkrunarheimilum í hvaða landi sem er. að það voru einstæðingar og 

fátækt fólk sem stóð verst.  Fátæktin var mikil og efið þeim sem í þeim sporum stóðu. 

Það var líka erfitt að vera á sveitinni og þurfa að þiggja allt frá vandalausum.  En sem 

betur fer þá hefur tíðarandinn líka sett sín spor á þess þróun og lífeyrissjóðir og 

ellityggingar gjörbreytt líðan og afkomu eldra fólks. 

3.1 Tilurð og þróun hjúkrunarheimila. 

Fyrr á öldum var fjölskyldan saman frá vöggu til grafar og hjálpuðust að við dagleg 

verk eins og geta og heilsa leyfðu. Í Þessu gamla bændasamfélagi bjuggu þrjár til 

fjórar kynslóðir saman við bústörfin og lífsbaráttuna. Eftir því sem tíminn leið og 

samfélögin breyttust þá breyttust þessi fjölskyldutengsl einnig. Eftir iðnbyltinguna, 

hinar miklu breytingar sem áttu sér stað í tækni og samfélagi manna á síðari hluta 18. 

aldar og byrjun 19. aldar, þá fór fólk að safnast saman til búsetu í bæjum og þorpum 

þar sem unnið var við sjávarútveg, verksmiðjur og aðra samfélagslega þjónustu. Þá 

flutti ekki endilega öll fjölskyldan í þéttbýlið, heldur aðeins þeir sem þangað höfðu 

erindi og vinnu. Hinir urðu eftir í sveitunum.  

Svona hélt þessi þróun áfram og það kom að því að aldraðir fluttu einnig til bæjanna 

til að vera með fjölskyldum sínum og aðrir tóku við búunum í sveitum landsins. 

Samfélagsleg ábyrgð var hjá fjölskyldunni og bar hún ábyrgð á sínu fólki, samkvæmt 

lögum, allt aftur í 5. ættlið, alla vega hér á Íslandi. Þá voru ekki almannar tryggingar 

sem aldraðir og sjúkir fengu greitt úr. Ef þeir gátu ekki unnið fyrir sér, voru þeir á 

framfæri annarra. Þannig að ef gamall einstaklingur þurfti aðhlynningu á efri árum þá 

bar fjölskyldunni að sjá honum fyrir lífsnauðsynjum og þeirri umönnun sem hann 

þurfti. Ef einstaklingar höfðu ekki ætttengsl við neinn, voru einstæðingar, þá bar 

hreppnum sú skylda á herðum að sjá þessum einstaklingi fyrir lífsviðurværi og 

húsaskjóli eins og hægt var að veita á hverjum tíma. Geirþrúður Hildur Bernhöft, 

(munnleg heimild sumarið 1973).   

Til langs tíma var eldra fólki sem bjó heima ekki mikill gaumur gefin. Þessu er sem 

betur fer öðru vísi farið í dag. Gerðar hafa verið árangursríkar áætlanir um 

stefnumótun fyrir þennan hóp, og upplýsingar fengnar um þarfir þessara þegna. 

Hjúkrun aldraðra hefur breyst mikið á undanförnum áratugum og er enn mikið að 
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breytast alls staðar í heiminum. Það eru að koma fram ný rekstarform og margs konar 

máti á að fá þá aðhlynningu og hjúkrun sem einstaklingurinn þarfnast. Verið er að 

auka heimahjúkrun og heimaþjónustu um allan heim og mikið er talað um að 

einstaklingar haldi fjárhagslegu sjálfstæði sínu jafnt og öðru sjálfstæði. 

Heilbrigðisþjónusta á hjúkrunarheimilum var skoðuð sérstaklega víða um heim, um 

og upp úr 1980, en að þeim tíma var ekki mikið hugsað um mikilvægi lífsgæða. Það 

fór að bera á breyttri menningu eftir 1980 innan þessara heimila, þar sem verið var að 

reyna að gera heimilin hlýlegri og heimilislegri og hefur sú hugsun hlotið stórt vægi í 

allri endurgerð og umræðu. Þegar verið er að endurgera eða breyta gömlum 

hjúkrunarheimilum þá er reynt að hafa heimilin minni og heimilislegri og að 

einstaklingar hafi sér herbergi og sér bað. Þessi breytta menning felur einnig í sér að 

hinn almenni starfsmaður hefur meira vægi til ákvarðanatöku við daglega aðstoð við 

heimilismenn, en vinna samt sem áður eftir ákveðinni hugmyndafræði sem lýtur að 

einstaklingshæfðri hjúkrun / umönnun.  

Nýjasta breytingin á menningu hjúkrunarheimila er Green House sem er róttæk 

breyting frá stofnanaútliti hjúkrunarheimila og inn á  heimilislega útlitið. Í Green 

House njóta íbúar friðhelgi einkalífs, samfélags þar sem sameiginlegir hagsmunir 

ráða ferðinni, og njóta aðstæðna sem eru hannaðar í útliti og upplifun sem 

raunverulegt heimili.  

Í rannsókninni Resident Outcome in Small houses Nursing Homes: A Longitudinal 

Evaluation of The Initial Green House Program (Kane, Lum, Cutler, 2007) þar sem 

borin er saman heilsa og gæði lífs fyrir íbúa á heimilum Green House og svo tveggja 

hjúkrunarheimila af hefðbundinni gerð, kom í ljós að Green House íbúar voru taldir 

njóta meiri lífsgæða en með sömu þjónustu, samanborði við hin tvö 

hjúkrunarheimilin. Green House er heimili fyrir 10 íbúa sem þurfa á hjúkrun að 

halda. Þar búa allir í einbýlum með sér baðherbergjum. Opið, heimilislegt eldhús er í 

miðju hússins, borðstofa með stóru matarborði þar sem allir borða saman falleg stofa 

með arni og aðgengilegt svæði er utandyra. Áhöld eins og hjólavagnar, lyfjavagnar 

og hjólaborð, sem algeng eru á hefðbundnum hjúkrunarheimilum, eru ekki leyfð þar. 

Lyfin eru inni hjá hverju einstaklingi fyrir sig. Ekkert sér herbergi er fyrir 

starfsfólkið. Stofurnar eru notaðar fyrir alla.  



28 

Hópur sérfræðinga sem þjónustar húsin kemur eftir þörfum. Hjúkrunarfæðingar eru 

við dagleg störf en læknir, sjúkraþjálfari sálfræðingur félagsráðgjafi og fleiri koma 

eftir því sem þarf. Í rannsókninni (Kane o.fl. 2007) voru gerð viðtöl við íbúa, 

aðstandendur og starfsmenn í Green House í Tupelo Mississippi og einnig á tveimur 

viðmiðunarheimilum sem eru hefðbundin hjúkrunarheimili. Rannsakendur höfðu 

einnig aðgang að hjúkrunargögnum einstaklinganna (minimum data set). Rannsóknin 

fór fram ári 2003 – 2005. Kane o.fl. (2007) segja í rannsókninni að þeir mæli 

sérstaklega með Green House og vona að þessi nýja hugmyndafræði sé komin til að 

vera. 

3.2 Hvernig er búsetumálum háttað ? 

Búsetumál aldraðra veikra eru þau að í upphafi veikinda eru það sjúkrahúsin sem 

koma fyrst við sögu. Síðan er reynt að hafa heimahjúkrun og heimaþjónustu til að 

aðstoða einstaklinginn til að vera eins legni heima og mögulegt er. Samhliða 

heimahjúkrun og heimaþjónustu standa hvíldarpláss til boða en þau eru ætluð til að 

hvíla umönnunaraðilann svo hann sé tíbúin að annast þann veika lengur heima og 

veita þannig meiri lífsgæði til hins sjúka.  

Þegar og ef umönnunin er komin á það stig að ekki er ráðið við að sinna 

einstaklingnum lengur  heima, koma hjúkrunarheimilin við sögu. Þá er gert svokallað 

vistunarmat, sem er mat á heilsufari og hversu mikla þjónustu viðkomandi þarf. 

Hjúkrunarheimili taka við þegar búið er að reyna allar aðrar leiðir til að gera 

einstaklingunum kleift að búa áfram heima.   

Þessar reglur eru góðar svo langt sem þær ná. Í dag er því þannig háttað að ef 

einstaklingur er vistaður á hjúkrunarheimili þá er hjúkrunarheimilið orðið hans 

lögheimili og ekki hægt að útskrifa einstaklinginn aftur, þrátt fyrir að hann hafi náð  

góðri heilsu, nema hann samþykki það sjálfur. Það er ekki hægt að vísa fólki frá sínu 

eigin heimili. Það þarf að vera til staðar einfaldara búsetuform, sem er í tengslum við 

hjúkrunarheimilið sem viðkomandi íbúi gæti flutt á.  Þar hefði hann sitt fjárhagslega 

sjálfstæði aftur og greiðir  sína húsaleigu, mat og þjónustugjald og nær þannig að lifa 

innihaldsríkara lífi.  

 Þar væri vakt allan sólarhringinn eða yfir daginn og öryggisþjónusta á nóttunni.  Það 

gæti verði misjafnt eftir húsum og eftir þörfum íbúa.  Þegar og ef hans heilsu hrakar 

aftur þá ætti hann þess kost að koma aftur á saman hjúkrunarheimilið og hann var á 



29 

áður.  Þannig gæti skapast sátt um að flytja. Það þarf að bregðast við og gera nýjar 

reglur um þessi búsetumál aldraðra. 

Rannsakandi telur að það séu margir inni á hjúkrunarheimilum í dag sem hafa náð 

berri heilsu með verunni á hjúkrunarheimilinu, og gætu búið við einfaldara 

búsetuform eða eitthvað í líkingu við það sem að ofan var tíundað.  

3.3 Hver er þekkingin ?  

Green House stefnan breiðist hratt yfir Bandaríkin og vonandi verður eins með 

Evrópu. Það er því þörf á fleiri rannsóknum til að skoða framþróunina í framkvæmd 

og stjórnun, til að þessi nýjung geti fest rætur. Þar sem mörg Green House heimili eru 

annað hvort í undirbúningi eða í byggingu í Bandaríkjunum verður ekki skortur á 

mögulegum rannsóknartækifærum. Þar sem svo vel tókst til í byggingu og rekstri 

fyrstu fjögurra Green House heimilanna í Tupelo Mississippi, ákváðu eigendur þeirra 

að bæta við sex heimilum til viðbótar. Í rannsókninni kom fram að Green House 

íbúar voru miklu ánægðari með aðstöðuna og vildu frekar búa þar en á hinum 

heimilunum. Green House íbúar upplifðu minna þunglyndi, betri svefn, höfðu meira 

fyrir stafni, og betri hreyfigetu en á hinum samanburðar heimilunum. 

Green House íbúar sem höfðu búið á öðrum heimilum, sögðust líða mun betur á 

Green House heimili en á viðmiðunarheimilunum. Kane. o.fl.(2007).  

Þjóðir bæði í Evrópu og Bandaríkjunum eru að eldast hratt og það er síaukin fjöldi 

fólks sem þarf lyfjagjafir og umönnun daglega. Í flestum Evrópulöndum er 

heimahjúkrun og heimaþjónusta sett í forgang, því það hjálpar til að seinka þörf 

einstaklinga á að fara inn á hjúkrunarheimili eða á aðrar stofnanir. Safnað hefur verið 

miklum upplýsingum varðandi heimahjúkrun og heimaþjónustu í Evrópu og þannig 

fundin sú þörf sem er til staðar. Þessar upplýsingar eru svo notaðar til að skapa 

stefnuna í heimahjúkrun og heimaþjónustu til komandi ára.  Til að greina þörfina og 

hjúkrunarþyngdina er notað RAI-HC mælitækið. (RAI = raunverulegur aðbúnaður 

íbúa og HC stendur fyrir heima hjúkrun). Þetta mælitæki er líka til sem Inter-RAI-HC 

og er áætlað að sama mælitækið verði notað um allan heim til að auðveldara 

samanburð á milli landa.  

Þekkingarskortur hefur verið viðurkenndur af rannsakendum Aged in home care in 

European countries. (Carpenter o.fl.2004) Niðurstaða veitir mikilvægar upplýsingar, 
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ekki aðeins fyrir þá sem marka stefnuna heldur líka fyrir þá sem njóta þjónustunnar, 

þá sem veita hana og sérfræðinga sem koma að þessum málum. 

Önnur rannsókn eftir sömu höfunda byggð á Aged in home care in European 

countries rannsókninni lýsir þjónustu heimahjúkrunar í 11 Evrópulöndum og nær 

rannsóknin yfir eitt ár. Bornar eru saman niðurstöður rannsóknanna í löndunum 

þannig að hægt sé að bera saman þá þjónustu sem verið er að veita í þessum löndum. 

Skýrsla þessi heitir, Shaping home care in Europe, og kemst að þeirri niðurstöðu að 

það þurfi að rannsaka frekar heimahjúkrun og hvernig væri hægt að bæta hana. Þeir 

setja fram fimm atriði sem huga þarf að:  

 Að staðlað mælitæki til að rannsaka heimahjúkrun í þessum löndum verði 

lögboðin svo auðveldara megi samanburð. (RAI-HC) 

  Að stöðluð gögn séu ómissandi við skipulagningu og mat á þjónustu 

heimahjúkrunar. 

 Að ríkjandi skoðun kynjanna í hverju landi fyrir sig þarf að hafa í heiðri við 

heimahjúkrun.  

 Sérstakar áherslu þurfa að vera á konur sem eru útsettari fyrir vangetu, 

þunglyndi, vitsmunalegum veikindum, verkjum, og efnahagserfiðleikum. 

Skipuleggendur, þeir sem móta stefnuna, þeir sem veita þjónustuna, og 

þjónustufólkið sjálft verða að huga að þessum sérþörfum í málefnum sem 

snerta konur.  

 Það er þörf á rannsóknum í heimahjúkrun. Þjónustan og þarfir einstaklingsins 

verða að vera í forgangi þegar rannsóknir um þetta málefni eru gerðar.  

(Söbuye 2009) 

Í þessum 11 Evrópulöndum var það sameiginlegt að það sem olli innlögn inn á 

hjúkrunarheimili var næringarástand (nutrition) einmannaleiki (elimination) 

þunglyndi (depression) og verkir (pain).  (Sörbye fl 2009) 

Hollendingar eru mjög framarlega í umönnun aldraðra og eru að prófa nýjar leiðir. En 

hvernig hófst þetta allt í Hollandi. Þar var mikil fátækt í kring um seinna stríð og 

vantaði mikið húsnæði fyrir ungt fólk. Það var talið best að losað væri um þau 

húsnæði sem aldraðir voru í, svo unga fólkið gæti komist þar að. Það bjuggu flestir í 

leiguhúsnæði og eldra fólkið var kvatt til að fara á elliheimili. Síðar þegar þetta sama 

gamla fólk varð eldra og þurfti meiri aðstoðar við, þá var þessum heimilum breytt í 
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hjúkrunarheimili. Gamla fólkið bjó í litlum herbergjum, stundum margir saman með 

mjög takmarkað pláss og þjónustan var veitt frá þeim samtökum sem sáu um tiltekið 

hjúkrunarheimili.  

Eldra fólkið stóð frammi fyrir því að hafa ekkert val. Í dag er þetta sem betur fer á 

annan veg. Nú er val um umönnunarheimili (care homes) eða verndaðar íbúðir 

(sheltered housing project). Heimahjúkrun var efld og aðstoð veitt frá nærliggjandi 

umönnunarheimilum. Í framtíðarþróun hjá Hollendingum þá á fjármagn að fylgja 

einstaklingnum sem getur svo ráðið hvernig því er varið. Þau geta búið í hvernig 

húsnæði sem þau vilja, kannski nálægt hjúkrunarheimili eða ekki. Þau ,,kaupa“ þá 

þjónustu sem þau vilja sjálf með því fjármagni sem fylgir. Þetta þýðir að þeir sem 

veita þjónustuna þurfa að breyta sínum vinnubrögðum og koma til móts við þarfir 

einstaklingsins en ekki öfugt. (Egdom,M. 2007). 

Einnig hafa Wielink, Huijsman og McDonnell (1997) í Hollandi, athugað hvernig 

þjónustu fólk vill fá. Í þeirra rannsókn er tekið tillit til aldurs, og skoðað hvernig 

öldruðum finnst notalegt að búa. Ennfremur er litið til samskipta fólks og hvað það er 

sem hinir öldruðu vilja sjálfir. Zinn, Feng, Mor, Interator og Grabowski 2008) eru 

með mörg umönnunarmódel í gangi og eru að velta því fyrir sér hvort betra sé að vera 

með endurgreiðsluform sem valkost. Þá eru þeir einnig að velta fyrir sér hvort sú leið 

auki mikið álag á stjórnendur heimilanna og verði þar af leiðandi of kostnaðarsöm.  

Það er áhugavert að gera nýjar rannsóknir hjá okkur til að sjá vilja þeirra sem koma 

til með að nota þessu þjónustu í framtíðinni. Ef við höfum marktækar rannsóknir sem 

sýna okkur ótvírætt hvernig óskir fólks eru um þá umönnun sem þau ef til vill þurfa, 

þá er auðveldara að hrinda þeim í framkvæmd og fá þannig meiri ánægju fyrir alla.  

Bandaríkjamenn voru árið 1990 með 10.2% 75 ára og eldri inni á hjúkrunarheimilum, 

en þeim hefur fækkað og árið 2006 voru þeir 7,4 %.  

85 ára og eldri sem voru á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum árið1985 voru  21 % 

en fór niður í 16 % 2006.   

Blaðamaður á USA Today, Haya El Nasser segir í grein sinni Fewer seniors live in 

nursing homes.(2007) segir að mikill kostnaður dragi úr þjónustunni. Hann bendir á 

að betur launaðir íbúar í Bandaríkjunum vilja ekki fara á hjúkrunarheimili. Þeir kjósa 

frekar “assisted living” en það eru íbúðir sem þeir leigja eða eiga þar sem hægt er að 

fá þá þjónustu sem þarf. Hár kostnaður er á hjúkrunarheimilum og eldri borgara vilja 



32 

vera lengur heima. Sandy Markwood CEO hjá National Association of Area 

Agencies on Aging,  bendir á í viðtali þessu hversu þýðingamikið það er að reyna að 

hafa 65–74 ára utan hjúkrunarheimila.   

Umönnun aldraðra er stórt og þýðingamikið pólitískt stefnumál þar sem stórir 

árgangar eru að komast yfir 60 ára aldurinn. Þeir sem fæddust um og eftir seinna stríð 

1946 – 1964 eru mjög stórir árgangar að það er talið að tvöföldun verði í þessum 

aldursflokki á næstu 20 árum. Það er talið að 65 ára og eldri verði 71 miljón árið 

2030 í Bandaríkjunum. 

Samkvæmt hagtölum á Íslandi um mannfjölda frá Hagstofu Íslands eru 32.024 

einstaklingar 67 ára og eldri á Íslandi árið 2008. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu 

Íslands verða árið 2030, 67 ára og eldri orðnir 64.204. Það er tvöföldun eða 100% 

aukning í þessum aldurshópi á 20 ára tímabili. Það er hlutfallslega eins og í 

Bandaríkjunum. 

 

Skoðum mannfjölda 22 ára til 66 ára á sama tímabili. Árið 2008 eru á Íslandi 193.771 

einstaklingar á þessum aldri en 2030 verða þeir orðnir samkvæmt mannfjöldaspá 

Hagstofu Íslands  212.232. Það er 9,5% aukning á vinnandi höndum á þessu tímabili. 

Á móti kemur að lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda tóku gildi 1. júlí 1997.og 

þeir einstaklingar sem komast á eftirlaunaaldur á komandi árum verða fleiri og fleiri 

með lífeyrissjóðsgreiðslur og margir með viðbótarlífeyrissparnað og geta því margir 

hverjir borgað sjálfir fyrir þá þjónustu sem í boði verður.  

Umönnun eldri borgara á þeirra eigin heimili, það er heimahjúkrun, hefur fengið 

mikla athygli á nýliðnum árum á Írlandi. Það er horft til þeirrar leiðar bæði út frá 

Mynd 4. Það verður 100% aukning í aldurshópnum 67 ára og eldri á næsta 20 ára 
tímabili 
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hagfræðilegu sjónarmiði og líka þjónustunni við einstaklinginn til að auka lífsgæði 

hans. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Írlandi um umönnun og þjónustu við 

aldraða og breyttar áherslur frá stofnunum til heimilislausna. Írar telja að þarna sé 

verk að vinna og þurfi  nánari athugun. Sú staðreynd að umönnunarþjónusta er í 

auknu mæli veitt af einkaaðilum eða einkafyrirtækjum á Írlandi eða óformlegum 

umönnunaraðilum sem vinna á hinum gráa markaði eykur flækjustig á að skipuleggja 

umönnunina og gerir verkefnið við að búa til félagslega umönnun erfiðari viðfangs 

telja þeir Timonen og Doyle (2008) í rannsókn sinni.  

Förum aftur til Bandaríkjanna. Kostnaður vegna sjúkrahúsinnlagna er um það bil 

þriðjungur af heildarkostnaði til heilbrigðismála í Bandaríkjunum. Meirihluti 

greiðslna kemur frá fólkinu sjálfu. Eldra fólk í mikilli þörf fyrir langtíma umönnun er 

í mestri áhættu við að leggjast inn á sjúkrahús. Í greininni  Reducing Hospitalization 

from long-term care settings, (Konetzka, o.fl., 2008) eru skoðaðar 55 ritrýndar 

greinar um hvernig er hægt að minnka innlagnir á sjúkrahús. Hvernig 

hjúkrunarfræðingar og læknar vinna saman við að fækka innlagnardögum og útskrifa 

einstaklinga eins fljótt og hægt er heim aftur. Að breyta sjúkrahúsvistun yfir í 

heimahjúkrun er bæði hagfræðilega hagkvæmt og veitir meiri lífsgæði fyrir 

einstaklinginn. Einnig hvernig hægt er að stilla upp endurgreiðslum eða bótum vegna 

heimahjúkrunar þannig að framfærandi hafi ekki fjárhagslegan hvata af því að koma 

hinum veika aftur inn á sjúkrahús. Það væri áhugavert að skoða þessa leið 

(endurgreiðslur og bætur) enn frekar með rannsókn og sjá hvort þessi leið sé hentug 

fyrir okkur á Íslandi.  

Mynd 5. Á næstu 20 árum eða til 2030 verður 9,5% aukning í 
aldurshópnum 20 – 66 ára. 
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Hindranir á flutningi eldra fólks frá sjúkrahúsum og aftur heim er varanlegt verkefni í 

iðnvæddum löndum heims og er umræðuefni margra nýlegra stefnumála innan 

Bretlands. Þrátt fyrir að árangur hafi náðst í þessum efnum þá er skortur á 

rannsóknum á sýn sjúklinganna sjálfra. Greinin Delayed transfer from hospital to 

community settings: the older person´s perspective  (Swinkels, Annette, og fl 2009) 

notar viðtöl og rökræðunálgun til að finna út og athuga skilning þátttakenda á seinkun 

á flutningi frá spítala út í samfélagið aftur. Það kemur fram í greininni að sjúklingar 

vilja ekki vera þátttakendur í útskriftarferlinu og segja ástæðuna vera vegna 

minnkaðrar mótstöðu vegna veikindanna, litlum andlegum krafti, ósjálfstæði, litlum 

upplýsingum og flóknum atriðum við útskriftaráætlun og þarfir heimahjúkrunar. 

Þátttakendur tjáðu sig um löngun á samfellu í umönnuninni og áherslu á mikilvægi 

félagslegra samskipta. Rannsakandi telur að það sé mjög mikilvægt að sjúklingarnir 

taki virkan þátt í útskrift og séu sem sáttastir við þær ráðstafanir sem gerðar eru.  

Heimahjúkrun og heimaþjónusta voru sameinuð undir stjórn Reykjavíkurborgar 1. 

janúar 2009. Markmið sameiningarinnar er að veita skilvirkari þjónustu. Það séu ekki 

tveir umönnunaraðilar að koma inn á sama heimilið á svipuðum tíma heldur er 

heimaþjónusta og heimahjúkrun í samvinnu við að veita sem besta þjónustu heim, 

þannig að einstaklingurinn sem þjónustunnar nýtur geti verið heima sem lengst. 

Þannig er það á Íslandi í dag að reynt er að veita heimahjúkrun eins lengi og 

mögulegt er og vistunarmat er ekki gert fyrr en allar aðrar leiðir hafa verið 

fullreyndar. Þá fyrst er hægt að sækja um vistunarmat, en það þarf að liggja fyrir til 

að umsókn á hjúkrunarheimili sé fullgild.  

Íslenskar rannsóknir sem gerðar voru í meistararitgerðum þeirra Kristjönu 

Sigmundsdóttur (2006) og Steinunnar K. Jónsdóttur (2009) segja að ástæða þess að 

einstaklingar óska eftir að fara á hjúkrunarheimili frekar en að búa heima, er óöryggi 

í langflestum tilfellum. Það eru veikindi til staðar en einmannaleikinn er endanleg 

ástæða fyrir að viðkomandi óskar eftir að fara á hjúkrunarheimili Það er að verða 

vakning í umræðinni um málefni aldraðra. Samþætting heimahjúkrunar og 

heimaþjónustu 1. janúar 2009 hefur þar mikið að segja. Einnig er hvíldarpláss mjög 

mikilvæg til að hjálpa fólki við að vera lengur heima. Það þurfa að koma til nýjar 

leiðir til að geta komið til móts við þá biðlista á hjúkrunarheimilin sem til staðar eru. 

Það er alltaf verið að kalla eftir auknu fjármagni til heilbrigðismála og öldrunarmála. 

Þeir fjármunir sem ætlað er að fara í þennan málaflokk munu ekki duga ef núverandi 
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kerfi verður áfram óbreytt þar sem fjöldi 67 ára og eldri er sístígandi. Því er 

aðkallandi að finna nýjar leiðir og helst ódýrari.   

Þjónusta fatlaðra tók örum framförum á 8 áratugnum þegar farið var að huga að 

lokun Kópavogshælis og breyta þjónustunni yfir í litlar heimilislegar einingar, lítil 

hús, vítt og breytt um borgina. Þessi þróun hefur gengið mjög vel og enginn myndi 

vilja snúa við yfir í gamlan tíma. Það er ótrúlegt að þessi stefna hafi ekki enn verið 

tekin upp í öldrunarmálunum hjá okkur, þar sem þessi stóru hjúkrunarheimili hafa 

yfir sér ákveðinn stofnanabrag sem allir vilja losna við og fá heimilisbrag í staðin. 

3.4 Eden Alternative hugmyndafræðin 

Maður að nafni William H. Thomas hefur komið fram með róttækar breytingar 

varðandi nýjar áherslur á umönnun aldraðra. William H. Thomas er fæddur 13. 

Október 1959. Hann útskrifaðist frá Harvard Medical School 1986. Framhaldsnám í 

heimilislækningum stundaði hann við Highland Hospital / University of Rochester 

Family Medicine Residency. Hann hafði hug á að nema bráðalækningar en áður en til 

þess kom, hóf hann störf á litlu hjúkrunarheimili sem var staðsett nálægt heimili hans. 

Í byrjun var það aðeins hlutastarf en varð að fullu starfi og að lífstíðar ástríðu við að 

bæta lífsgæði eldra fólks.  Dr Thomas lauk sérfræðinámi í öldrunarlækningum árið 

1994. Árið 2007 var hann gerður að Professor of Aging Studies and Distinguished 

Fellow at UMBC´s Erickson School in Baltimore.  

Foreldrar Dr. W. Thomas ætluðu honum ekki langskólanám, en skólinn hans Suny-

Cortland sá í honum mikla leiðtogahæfileika og veittu honum skólastyrk sem var til 

þess að hann hélt áfram námi.  Who is Dr. Bill Thomas (2007) 

En hvaða breytingar voru það sem Dr. Thomas kom með ? 

Eden Alternative er stefna sem er orðin útbreidd um allan heim. Þetta hófst allt árið 

1991. William H. Thomas var heimilislækni og það kom í hans hlut i að þjóna litlu 

hjúkrunarheimili að nafni Chase. Honum fannst hann þurfa að ganga inn í skrítið 

vinnuumhverfi sem tíðkaðist á hjúkrunarheimilum og fannst vanta eitthvað betra fyrir 

gamla fólkið, þar sem væri meiri lífsgleði og tilgangur, 

Dr. Thomas.segir: 

Starfsfólkið er vel þjálfað og þess er krafist af því að það reki heimilin eins og vel 

smurða vél. Fari eftir reglum og hlýði fjárhagsáætlun. Íbúar voru vaktir upp á 

morgnana allir á svipuðum tíma til þæginda fyrir starfsfólkið, vaktakerfið og áætlaða 
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matartíma. Þetta var alger stofnun sem þröngvaði upp á hóp gamals fólks því sem 

þurfti að gera. Það eina sem fólkið hafði til saka unnið var að verða gamalt. 

Þannig upplifði læknirinn hjúkrunarheimilið á þessum tíma. 

Dr Thomas bjó á búgarði rétt hjá hjúkrunarheimilinu sem hann vann á. Hann og 

fjölskyldan ræktuðu ýmislegt í garðinum  sínum og hann var oft að höggva við fyrir 

arininn heima hjá sér. Hann hjólaði í vinnuna að hjúkrunarheimilinu og þegar þangað 

var komið, fannst honum sem öll lifandi veröld væri horfin. Þetta hafði mikil áhrif á 

hann og hann fór að velta fyrir sér hvernig væri hægt að breyta þessum heimi gamla 

fólksins þannig að þau fengju að njóta heims sem líktist hans heimi. „ Það sem við 

viljum er garður þar sem fólk grær“ segir Dr.Thomas. 

Mary Jane Koran starfsmaður  

Hann vildi gefa okkur páfagauka og koma með hunda og ketti á heimilið. Hann vildi 

plægja fallegu garðflötina okkar og búa til lífrænan garð. Allir sögðu Þetta er 

fásinna.  En þetta var alveg nýtt fyrir starfmennina og þess vegna fannst mörgum 

þetta skrítið, en útkoman varð fyrsta Eden Alternative hjúkrunarheimilið.  

Á hjúkrunarheimilum um allan heim hefur þessi nýja hugmyndafræði „Eden 

Alternative“ verið að ryðja sér til rúms á undanförnum áratug vaðandi umönnun 

aldraðra. Hugmyndin er einföld. Á hjúkrunarheimili að vera líkara sjúkrahúsi eða 

meira eins og „garður“? Eden Alternative segir „ Látum garðinn blómstra“ svo það 

sem þú sérð á hjúkrunarheimili sem hafa tekið upp hugmyndafræði Eden Alternative 

er mikill gróður og plöntur, börn eru þar velkomin, íbúar mega hafa gæludýrin sín 

með ef þau óska þess, hundar, kettir og  fuglar eru algeng sjón þar. Það er einnig 

mikið um hlátur og söng. Þú sérð fólk vinna í garðinum og það er dót í garðinn fyrir 

börn til að leika með. Það eru ekki dýr í öllum húsunum. Sum húsin eru ætluð þeim 

sem ekki vilja hafa dýr. 

Fólk um allan heim þekkir söguna úr fyrstu Mósebók um Aldingarðinn Eden og 

upphaf mannsins. Í þeirri sögu þar sem fyrsti maðurinn og fyrsta konan áttu að búa, 

var Guð búin að skapa fallegan garð fyrir þau, innan um öll fallegu dýrin og 

plönturnar -  Aldingarðinn Eden.  

Það var þessi saga sem var kveikjan að hugmynd höfundar að Eden Alternative. Dr 

William Thomas var heimilislæknir á þessum tíma. Hann bjó ásamt fjölskyldu sinni á 

búgarði rétt hjá  hjúkrunarheimilinu sem hann vann á, þar sem hann var með hesta og 
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fallegt umhverfi. Honum fannst lífið á hjúkrunarheimilinu mjög líflaust og lítið 

upplífgandi miðað við þá tilveru sem hann naut. Stuttu eftir að hann hóf störf sem 

heimilislæknir á hjúkrunarheimili í heimabæ sínum, fór hann að velta fyrir sér 

hvernig væri hægt að skapa betri heim fyrir eldra fólk.  

Dr Thomas var að fara stofugang einn daginn og fór inn til konu sem var með útbrot 

á hendinni. Af nærgætni og umhyggju beygði hann sig niður til konunnar og talað í 

eyra hennar og sagði „  Ég er Thomas læknir. Hvað get ég gert fyrir þig ?“ Hann 

gleymir aldrei þessum fallegu bláu augum sem litu til hans. Gamla konan reisti sig 

upp og dró læknirinn nær sér og hvíslað „Læknir, ég er svo einmanna“. Orð gömlu 

konunnar grófu sig í huga Dr. Thomas og hann velti þeim fyrir sér svo vikum skipti. 

Hann fletti upp í bókum sínum í von um að finna lausn á þessum vanda en fann 

ekkert. Þannig fór hann að hugsa um annars konar heimili eða veruleika fyrir gamalt 

fólk. Hann fór að hugsa um hinar hefðbundnu venjur og vana manneskjunnar. Hann 

fór að hugsa um stað þar sem fólk gat búið innihaldsríku lífi. 

Aðalhugmyndin að Eden Alternative er mjög einföld. Við þurfum að læra að sjá staði 

þar sem eldra fólk býr í fallegu umhverfi innan um fólk, frekar en staði þar sem er 

aðstaða fyrir veika og gamla einstaklinga sem þurfa umönnun. Hjúkrunarheimili sem 

vinna eftir Eden Alternative stefnunni er starfrækt í Japan, Ástralíu, Skandinavíu, 

Evrópu, Kanada og í Bretlandi og svo í fimmtíu fylkjum Bandaríkjanna. Eden 

Alternative heldur uppi kennslu fyrir starfsfólk til að skapa og viðhalda vinnugleði 

starfsmanna í umönnun. Akureyrarbær er byrjaður að vinna skipulega eftir þessari 

stefnu með mjög góðum árangri. Akureyrarbær og starfsfólk hans við umönnun 

aldraðra eru frumkvöðlar í þessum efnum við að bæta gæði hjúkrunar og umönnunar 

aldraðra með þessa stefnu að leiðarljósi. Allir íbúar á öldrunarheimilum Akureyrar 

njóta einbýlis. Það er frábært að sjá að þessi stefna sé komin til að vera, líka á Íslandi. 

Dr Thomas segir:  

Hið hefðbundna stofnanamódel sem hefur verið ríkjandi í umönnun aldraðra hefur 

marga annmarka. Plágurnar þrjár, einmannaleiki, hjálparleysi og leiði, sem herja á 

mannsandann eru mjög ríkjandi á þessum köldu og sótthreinsuðu stofnunum. Eldra 

fólkið okkar þarf, og á skilið það tækifæri að lifa lífi sem er þess virði að lifa því. 

Ekki bara að vera einhvers staðar, fá umönnun og bíða dauða síns. Edenalt (2009) 
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Samantekt:   67 ára og eldri mun fjölga um meira en 100% á næstu  til ársins 2030. Á 

þessum sama tíma mun 20 ára til 66 ára fjölga um rúm 9%.  Þarna sjáum við hversu 

mikilvægt það er að finna nýjar leiðir í umönnun aldraðra og helst ódýrari fyrir ríki 

en nú er. Mikil áhersla er alls staðar í heiminum á heimahjúkrun og er það mikil 

hagræðing bæði fyrir einstaklinginn sjálfan vegna aukinna lífsgæða og ríkið vegna 

minni kostnaðar. Það sem veldur mörgum vanda sem heima búa er óöryggi og kvíði  

og með því að finna leiðir fyrir einfaldari búsetu fyrir þetta fólk þar sem það greiðir 

fyrir sig sjálft  þá erum við að auka lífsgæði þessara einstaklinga  Lífið snýst um að 

hafa lífgæði og ánægju með að vera til, eins og segir í Eden hugmyndafræðinni.  

3.5 Hinar 10 reglur Eden Alternative 

1. Plágurnar þrjár, einmannaleiki, hjálparleysi og leiði, eru aðalástæður fyrir 

þjáningu meðal aldraðra.  

2. Samfélag fyrir eldra fólk sjái um að búa til mannúðlegt húsnæði þar sem lífið 

snýst í kring um nálægð og stöðugt samband við börn, plöntur og dýr. Það eru 

þessi samskipti hinna ungu og gömlu, sem mynda það líf sem er þess virði að 

lifa því. 

3. Að elska félagsskap er mótvægi við einmannaleika. Eldra fólk verðskuldar 

auðvelda leið þar sem fólk og dýr geta átt samfylgd.  

4. Samfélag fyrir eldra fólk skapi tækifæri til að gefa, alveg eins og að þiggja. 

Þetta er mótvægi við hjálparleysi.  

5. Samfélag fyrir eldra fólk á að fylla daglegt líf með ýmsu sem gerist að sjálfu 

sér, með því að skapa umhverfi þar sem óviðbúin og óundirbúin samskipti og 

uppákomur geta átt sér stað. Þetta er mótvægi við leiða.  

6. Merkingalaus starfsemi tærir mannlegan anda. Tækifærin til að gera hluti sem 

okkur finnst þýðingarmikið er ómissandi fyrir heilsuna.  

7. Læknismeðferð ætti að vera þjónusta við umönnun einstaklingsins en aldrei 

aðalatriðið. 

8. Samfélag fyrir eldra fólk ber virðingu fyrir eldra fólki með því að leggja ekki 

áherslu á stjórnunarstíl þar sem tilskipun kemur ofan frá og niður (top-down) 
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en þess í stað að færa ákvarðanatöku eins mikið og hægt er í hendur eldra 

fólksins sjálfs eða þeirra sem eru þeim næst. (bottom up) 

9. Að skapa samfélag fyrir eldra fólk er endalaus ferill. Að einstaklingurinn fái 

að njóta sín má aldrei vera aðskilið frá venjulegu lífi. 

10. Viturleg forysta er forsenda allrar baráttu gegn plágunum þremur.  

Edenalt.org (2009). 
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4 Ný hugsun - Green House verkefnið 

Green House hjúkrunarheimili, Green House  heimili fyrir minnisskertara eða fyrir 

aðra  þá  sem þess þurfa, er vonandi ekki langt undan.  Ný hugsun er það að hafa sem 

heimilislegast í kring um einstaklinginn á heimili sem er eins og einbýlishús og er 

staðsett inni í venjulegum hverfum borga og bæja. Starfsmennirnir sinna öllu sem 

sinna þarf. Þeir kallast shahbaz í Bandaríkjunum en rannsakandi vill nota orðið 

alstoð. Þeir elda mat, þvo þvotta og þrífa, ásamt því að annast íbúa heimilisins.  

Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar vinna þarna sem fagfólk og koma bara inn á 

heimilið þegar þeirra er þörf. Allt heimilislíf er líkara venjulegu heimilislífi.  

Forsaga Green House 

Forsaga The Green House hugmyndafræðinnar er sú að árið 1999 gaf Dr. Thomas út 

bókina Learning from Hannah. Bókin er skáldsaga sem leggur áherslu á virðingu og 

gildi eldra fólks og samskipti manna á milli. Til þess að koma boðskapnum og 

bókinni til sem flestra þá gerði hann tveggja þátta einleik úr bókinni. Í samvinnu við 

konu sína Jude skipulögðu þau ferðalag til 27 borga í Bandaríkjunum til að koma 

hugmyndafræði Eden Alternative á framfæri. Á þessu ferðalagi sá Dr. Thomas að 

mörg hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum voru komin til ára sinna og það var að koma 

að endurnýjun eða mikilli viðgerð á þeim. Hann sagði að þau væru að eldast hraðar 

en fólkið sem í þeim býr. Það varð til þess að hann velti fyrir sér nýrri nálgun fyrir 

hjúkrunarheimili framtíðarinnar. Hvernig viljum við hafa þau? Og þá varð Green 

House hugmyndin til. 

Það bjó með Dr.Thomas sú von að hann gæti umbylt þeim aðferðum sem notaðar 

hafa verið við umönnun aldraðra. Árið 2001 kom hann við hjá Robert Wood Johnson 

Foundation og deildi hugmyndum sínum með þeim. Stofnunin varð svo hrifin af 

hugmyndum hans að hún ákvað að styrkja tilraunaverkefni. Með hjálp þessa félags 

og í samvinnu við NCB capital Impact (ríkisstofnun rekin án hagnaðar og styrkir 

samfélög með skerta almannaþjónustu) var gerð áætlun. Tveimur árum síðar eða 

2003 var fyrsta Green House heimilið af fjórum tilbúið í Tupelo Mississippi. Það 

opnaði í maí 2003. Dr. Thomas hafði umsjón með byggingu fyrstu Green House 

heimilanna í Tupelo Mississippi en það var Methodist Senior Service sem stofnaði 

þau. Núna eru þessi módel á hjúkrunarheimilum í uppbyggingu um öll Bandaríkin. 
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Hvert Green House heimili er skapað til að vera heimili fyrir 8 til 10 manns sem 

þurfa hjúkrunarþjónustu við. Hver íbúi hefur sitt eigið herbergi með sér baði. Í 

miðrými heimilisins „hjartanu“ er dagstofa með arineldi, opnið eldhús og borðstofa. 

Allur matur er eldaður af shahbaz / alstoðum í Green House og er borðaður við langt 

borðstofuborð sem er miðpunktur í skemmtilegu heimilislífi. Það er krafist allra sömu 

þjónustustaðla af starfsfólki í klínísku starfi innan Green House, eins og á öðrum 

hjúkrunarheimilum. Það er ákveðin eftirlitsaðili sem sér um að þessum stöðlum sé 

fullnægt 

Árið 2005 tilkynnti The Robert Wood Johnson Foundation fimm ára – tíu miljóna 

dollara samning sem mun hafa í för með sér byggingu Green House heimila í öllum 

50 fylkjum Bandaríkjanna. 

Green House boðar miklar breytingar frá hefðbundnum hjúkrunarheimilum og 

þjónustuíbúðum fyrir aldraða, varðandi stærð, innanhúss hönnun, hlutverk 

starfsmanna, og aðferðir við að veita faglega þjónustu. Þeirra aðal markmið er að 

þjóna, vera staður þar sem eldra fólk getur fengið hjálp og stuðning við athafnir 

daglegs lífs og meðferðir, án þess að stuðningurinn og hjálpin verði aðalmálið í 

tilveru einstaklinganna. Þessi hugmyndafræði Dr. William Thomas er byggt á og 

þróuð út frá hugmyndum Eden Alternative sem Dr. Thomas kom með 1991. Green 

House heimili líta út og virka á mann sem venjuleg heimili og það eru fáir vegvísar 

sem benda á að þarna sé hjúkrunarheimili.  

Green House módelið skapar lítil samfélög fyrir hópa einstaklinga með hina ýmsu 

sjúkdóma og starfsfólk heimilanna. Green House leggur áherslu á lífið og mikil 

áhersla er lögð á blóm og gróður. Íbúar mega taka gæludýrin sín með á heimilið. 

Hugmyndafræðin kallar líka á grundvallarbreytingar í samskiptum milli starfsfólks 

og stjórnenda. Það er starfsfólkið sem vinnur næst gamla fólkinu sem hefur haft 

minnst með ákvarðanatöku að gera í daglegu starfi á langlegudeildum eða á 

stofnunum á hinum hefðbundnu hjúkrunarheimilum. Þessari áherslu snýr Green 

House aðferðafræðin algerlega við. Þar er sköpuð ný starfsgrein sem kölluð er 

Shahbaz  og rannsakandi vill kalla á íslensku  Alstoð,  en þeirra hlutverk er að 

vernda, aðstoða og næra hina öldruðu. Þau sinna umönnun hina öldruðu á heimilinu, 

elda, þrífa, þvo þvotta og allt sem þarf að gera á heimili. Þaðan kemur íslenska 

nafnið, alstoð.  
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Hjúkrunarfræðingar og læknar eru einnig til staðar en þeir eru þjónustuaðilar sem 

koma þegar þörf er á en eru ekki aðalumönnunaraðilar heimilanna. Alstoð er ábyrg 

fyrir að skapa umhverfi sem bætir lífsgæðin. Alstoð veitir persónulega og klíníska 

þjónustu sem nauðsynleg er til að vernda, næra og aðstoða íbúa Green House. 

Kunnátta, færni og hæfileiki er það sem alstoð þarf að hafa. Einnig einlægur áhugi á 

umönnun aldraðra, hluttekning fyrir hinum öldruðu á breytingaskeiði lífsins, 

heiðarleiki, hæfni til að vinna saman og vinna sem meðlimur í hópi, geta verið 

stjórnandi og virða tilfinningar og þarfir annarra. Hæfni til að gera áætlanir og 

skipuleggja er einnig góðir kostir.  

Dr. Thomas segir á myndbandi frá St. John‘s.  

Vandamálið við hefðbundna langtíma umönnun er að þar eru læknar og 

hjúkrunarfæðingar stjörnur sýningarinnar. Þau eru í sviðsljósinu allan tímann. Í 

Green House verkefninu þá er eldra fólkið stjörnur sýningarinnar og í 

aðalhlutverkum. Það eru þau sem eru í sviðsljósinu og hjúkrunarfræðingar og 

læknar eru ennþá þarna, en þau eru fyrir aftan sviðið, þar sem þau eiga að vera. 

The Green House project video (2009) 

Robert Jenkins,  Director, The Green Home project NCB Capital Impact segir:  

Markmiðið er að hverfa frá stofnanamenningu. Þegar við göngum inn á heimilin þá 

hugsum við ekki, ég vona að ég þurfi aldrei að búa hér. Breyta því yfir í eitthvað 

hlýlegt og heimilislegt þar sem við fáum á tilfinninguna að hér myndi ég glaður vilja 

búa eða einhver sem mér þykir vænt um því þetta lítur út eins og heimili þar sem ég 

gæti vel hugsað mér að búa.  

The Green House project video (2009). 

Green House eru einbýlishús eða heimili fyrir 8-10 einstaklinga sem þurfa hjúkrun en 

vilja samt lifa heimilislegu lífi. Green House módelið byggir á róttækum breytingum 

eða fráhvarfi frá hefðbundnum hjúkrunarheimilum og þjónustuíbúðum, varðandi 

stærð, hönnun og skipulag til að skapa hlýlegt samfélag. Þessi nýjung bæði í stíl 

byggingarinnar og þjónustu, býður upp á næði (einkalíf), sjálfsforræði, aðstoð sem 

þarf, ánægju ( að njóta sín) á stað sem hægt er að kalla heimili.  

Þetta módel leggur áherslu á breytingu á menningu innan hjúkrunargeirans. Green 

House módelið er ætlað að „afstofnanavæða“  langtíma hjúkrunarheimili með því að 

útrýma stórum hjúkrunarheimilum og skapa heimilislegt samfélag í litlum húsum.  
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Húsin eiga að vera þannig hönnuð að þau séu eins og venjuleg hús í venjulegum 

hverfum og að það sé gott pláss utandyra fyrir íbúa, stafsmenn og gesti. Heimilið þarf  

að vera eins lítið og mögulegt er, þannig að það fari ekki að fá á sig stofnanaútlit. Öll 

herbergin eru einkaherbergi með sér baðherbergi og eru öll staðsett í kring um 

„hjartað“, það er miðsvæði hússins. Þannig myndast sveigjanleiki og fólk getur ráðið 

hvort það hefur opið eða lokað inn til sín eftir því hvort það vill vera eitt eða hafa 

félagsskap.  

Í miðrýminu „hjartanu“ er opið eldhús, borstofa og dagstofa með arni. Drifkraftur í 

sköpun þessara heimila er svo sannarlega „hjartað“ þar sem lífið á sér stað á 

heimilinu, alveg eins og á heimilum okkar sem frísk erum. Fólk kemur saman í 

eldhúsinu eða við borðstofuborðið þar sem „lífið“ gerist. Þannig gerist það líka á 

Green House heimilum.  

Allur matur er eldaður á heimilinu sjálfu í hinu stóra opna eldhúsi í miðrýminu eða 

„hjartanu“ þar sem íbúar geta fylgst með matseldinni hverju sinni. Það eru  Shahbaz / 

alstoðar starfsmenn sem elda matinn. Matur er borin fram á stórt borðstofuborð þar 

sem íbúar, starfsmenn og ef til vill gestir njóta veitinga og borða saman. Þarna er 

góður matur, unnin úr ferskju hráefni.  

Áhersla á matartíma er að hafa fallega uppbúið matarborð oft með tónlist og blómum. 

Reynt er að halda uppi skemmtilegu spjalli milli manna í matartímanum sem geta 

verið meira en ein klukkustund og matarlist er oftast góð. Litið er á matartíma sem 

gæðatíma og það á ekki að flýta sér að borða. Með því að elda heima þá kemur 

matarlykt í húsið sem eykur heimilisbrag, eykur matarlyst íbúanna, og eykur 

umræður á milli fólks. Hvað er í matinn ? Mikið er lyktin góð og svo framvegis.    

Þar sem heimilin eru þetta lítil þá eru hjólastólar mun minna notaðir en ella. Íbúar eru 

lausir við þá takmörkun sem er á hjúkrunarheimilum með stofnana skipulagi (langir 

gangar og langt í alla þjónustu) og lifir þægilegra daglegu lífi. Sofa, borða, og hafa 

eitthvað fyrir stafni, er eftir þeirra eigin vali.  

Það er talað um að heimilin eigi að vera hlýleg, falleg og græn og það er útlistað á 

eftirfarinn máta.  

Hlýleg (worm) = það er skapað með gólfefnum, skreytingum, húsgögnum, og 

fólkinu sjálfu.  
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Falleg (smart)= vera hagkvæm, nota tæknina eins og hægt er, nota tölvur, hafa 

þráðlaus kerfi þar sem það á við, hafa rafknúnar lyftur í loftum og önnur tækni til að 

einfalda og létta vinnu starfsmanna.  

Græn (green)  = Nýta sólarljósið, hafa plöntur víða og hafa aðgengilegt svæði 

utanhúss. The Green House project video (2009)  

4.1 Hvað segja íbúar, starfsmenn og aðstandendur um Green House 
heimilin? 

Lela Jasper,  íbúi. 

Ég get gert meira hér en ég gat gert þar. Ég get farið inn í eldhús ef ég vil. Ég hef 

mitt eigið herbergi og þarf ekki að deila því með neinum. Þeir öldruðu sem þurfa 

þessa umönnunarþjónustu eru örugg og líður vel hér. St. John‘s (2009) 

Betty Blood, íbúi 

Ég átti aldrei von á því að þurfa að fara inn á hjúkrunarheimili. Þetta er í raun ekki 

eins og hjúkrunarheimili en er það samt. En þegar ég var ung þá var það svo langt 

frá mér þessi hugsun um að þurfa einhvern tíma á hjúkrunarheimili að halda. Mér 

hefur gengið vel í lífinu og það fór ekki að halla undan fæti fyrr en ég fór í 

bakaðgerð og núna getur vel verið að ég ílengist hér. Mér finnst sjálfri ég vera á 

besta stað sem mögulegt er núna, svo ég er þakklát fyrir það. 

Pat John‘s,  aðstandandi. 

Að hafa tengdamömmu hér er næstbest á eftir því að vera heima. Svefnherbergin eru 

til hliðar við miðrými hússins og opnast beint inn í stofur og eldshús. Öll herbergi 

eru með sér baði. Það er alltaf einhver að elda mat sem er mjög heimilislegt og 

huggulegt. Það hjálpar henni að hafa sálarfrið að starfsfólkið er svo nálægt henni og 

gefandi. Hún þarf ekki að vera hrædd lengur eins og hún var á eigin heimili. 

Helena Holmes, íbúi.  

Starfsfólkið er allt mjög elskulegt og þau eru ung sem gerir það ennþá betra. Þau 

hugsa um okkur og gefa okkur mun meira af sér sjálfum en þeim í raun og veru ber 

að gera. Því við erum nú stundum hálf leiðinleg. Það verð ég að segja. 

Linda Paulsen hjúkrunarfræðingur á Martin House hjúkrunarheimilinu segir:  

Hjúkrunarþjónusta er veitt á Green House eins og öllum öðrum hjúkrunarheimilum. 

Við höfum ekki sérstakt herbergi fyrir okkur heldur höfum smá afdrep í 
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bókaherberginu. Við getum veitt jafn góða og jafnvel betri þjónustu/ umönnun hér 

vegna þess að þetta er lítið umhverfi. Við erum meira með fólkinu allan þann tíma 

sem við erum í vinnunni. Við tökum fljótt eftir ef eitthvað gerist. Við þekkjum þau 

svo vel. Þetta er heildar nálgun 

The Green House project video (2009) 

Thomas Hamilton, Forstjóri vottunar og leyfa fyrir hjúkrunarheimili hjá Medicare og 

Medicaid  segir að það sé misskilningur að halda að það sé óhagkvæmt að þjóna  10 

eldri borgurum á litlum heimilum. Það sé komin reynsla á þetta hjá Green House í 

mörgum fylkjum Bandaríkjanna og það getur verið fjárhagslega hagkvæmt og aukið 

lífsgæi íbúa. Einnig segir hann að þetta hafi mikil áhrif á starfsmannaveltu sem 

minnkar stórlega. Starfsfólki líkar vel í vinnunni og hlakkar til að koma og hitta vini 

sína sem búa á heimilinu. Það verður meiri nánd.  

Starfsmaður á einu Green House heimilinu segir:   

Ég er aldrei smeykur við að setjast niður og spjalla við gamla fólkið. Ég er aldrei að 

horfa yfir öxl mér til að sjá hvort yfirmaður minn sé að koma og segja mér að halda 

áfram að vinna og koma mér að verki. Hér er það vinnan að gefa sér tíma til að 

spjalla við gamla fólkið ásamt öðrum verkum. 

Aðstandandi segir:  

Starfsmennahópurinn var eins og fjölskylda fyrir mömmu mína. Þau voru eins og 

börnin hennar. Þau gáfu henni knús áður en þau fóru heim af vaktinni. Þau voru svo 

blíð og sæt við hana og ánægð í vinnunni og fengu til baka hennar ánægju. Hún 

hafði líka frá mörgu að segja. Hún var hjúkrunarfræðingur og var oft að segja þeim 

frá sínum yngri árum. Hún sagði þeim líka oft að þau væru að vinna góða vinnu og 

væru mjög dugleg. Þau sýndu mikinn söknuð þegar hún dó og það kom okkur 

aðstandendum svolítið á óvart. Hún lifði lífinu til fulls hér.  

Stacey Robertson, starfsmaður 

Frá fyrsta degi var ég mjög ánægð hér í vinnu. Það tók smá tíma að venjast þessu því 

þetta er svolítið nýtt, en núna - ég væri ekki til í að breyta til - þetta er besta starf – það 

er það – þetta er besta starf í heimi. 

Green house starfsmann sögðu frá því að þeir upplifðu meira umboð eða vald til að 

annast íbúana, þeir þekktu íbúana betur, og þeir upplifðu meira ánægju í stafi. Þeir 
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voru líka líklegri til að segja að þeir hugðust vinna áfram í þessari vinnu. St. John‘s 

(2009) 

4.2 Markmið Green House 
Markmið Green House verkefnisins er að skapa lifandi umhverfi fyrir veikt eldra 

fólk, og þá sem ekki geta séð um sig sjálfir, sem er innihaldsríkt af gleði. Áhersla er á 

sjálfstæði og sjálfræði, virðingu, valfrelsi, og hafa áhersluna á ákvarðanatöku eins 

nálægt þeim aldraða eins og hægt er. Til þess að hafa ákvarðanatökuna sem næst 

íbúanum sjálfum, er lögð mikil áhersla á kennslu starfsmanna og valdsvið þeirra 

aukið við að koma til móts við óskir íbúa hverju sinni. 

Green House vill Í samvinnu við félagssamtök, baráttufólk og almenning vera 

leiðandi í breytingum frá stofnanamenningu á hjúkrunarheimilum með því að skapa 

heimili sem breiða út stefnu Green House og sem skapa öflugt, innihaldsríkt, 

þýðingamikið og fullnægjandi líf og vinnu, og góð tengsl milli mann 

4.3 Framtíðarsýn. 
Green House vill sjá heimili í hverju samfélagi þar sem eldra fólk og aðrir njóta 

afbragðs lífgæða og gæða hjúkrunar þar sem þeir, fjölskyldur þeirra og starfsfólk 

vinna saman að samskiptum manna á milli, sem byggðar eru á jöfnuði, umboði og 

þöguli virðingu. Green House á að vera staður þar sem fólk vill búa og vinna, í 

öruggu og fallegu umhverfi. 

4.4 Markhópur Green House 
Eldra fólk og veikburða, og einstaklingar með mikla þörf fyrir umönnun og hjúkrun 

af hæfu starfsfólki.  

4.5 Mikilvægi góðra samskipta 
Samskipti eru mjög mikilvæg fyrir okkur allflest, alveg sama á hvaða aldursskeiði við 

erum eða hvaða starfsvettvangi við tilheyrum. Góð samskipti manna á milli er það 

sem veitir okkur lífsgleði. Það breytist ekkert með hækkandi aldri og kannski er það 

ennþá mikilvægara á efri árum þegar farið er að hægjast á lífshlaupinu. Að hafa góða 

aðstandendur og vini nálægt sér sem gaman er að spjalla við er mjög mikilvægt og 

gefur lífinu gildi.  

Uppörvandi samskipti, traust og virðing í samskiptum eru lykilþættir í niðurstöðum 

rannsóknar Ingibjargar Hjaltadóttur (2001) um lífsgæði á hjúkrunarheimilum. Þar 
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kemur fram að samskipti hinna öldruðu íbúa við starfsfólk var einn af þeim þáttum 

sem gamla fólkið taldi að hefði áhrif á lífsgæði sín. (Ingibjörg Hjaltadóttir , Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2000). 

Eins og kemur fram í rannsókn Ingibjargar Hjaltadóttur eru uppörvandi samskipti, 

traust og virðing lykilþættir í að skapa góð lífgæði á hjúkrunarheimilum. Það er 

samhljóma áliti Dr. Thomas í hugmyndafræði hans um Green House. 

Mikilvægasta verkfæri samskipta er skynjun okkar. Það að hlusta, að sjá, og að skilja 

er það sem skiptir máli. Einnig að sýna virðingu og virða sjálfstæði þeirra sem við 

erum að tala við og annast. Kristjana Sigmundsdóttir (2007). 

Rannsakandi fór til New York í júnímánuði 2009 til að skoða Green House 

hjúkrunarheimili og var boðið í hádegismat á einu heimilinu. Allur matur er eldaður á 

staðnum af starfsfólki heimilisins. Þar sátu allir saman við stórt borðstofuboð og 

borðuðu. Það er íbúar, starfsfólk og þrír gestir sem vor á staðnum. Einnig var 

talfræðingur sem borðaði með okkur en hún var að sjá hvernig einum íbúanum gekk 

að borða því þar voru einhver vandamál sem verið var að finna lausn á. Við borðið 

voru 17 manns, 10 íbúar, 3 starfsmann, 3 gestir og svo talfræðingurinn. Það varð 

mikið um samskipti milli heimilismanna og hinna sem við borðið sátu. Starfsmenn 

sátu hjá íbúum sem þurftu að fá aðstoð við að borða og voru að borða sinn mat á 

meðan íbúinn var aðstoðaður.  

Það er samdóma álit íbúa og starfsmanna að það myndist mikil og skemmtileg 

samskipti við borðstofuborðið í hverjum matartíma. Gamla fólkið fylgist með hvað er 

að gerast hjá starfsfólkinu og öfugt. Matartími er oftast um ein klukkustund og reynt 

er að spjalla saman um málefni dagsins eða það sem er efst á baugi hverju sinni. Það 

er litið á matartíma sem gæðatíma. Þetta var upplifun sem rannsakandi vill koma inn 

á sem felst hjúkrunarheimili. Afslappað andrúmsloft, mikil gleði, hlýja og hlátur, og 

allir þátttakendur í borðhaldinu. Þetta var algerlega einstakt og ánægjulegt að upplifa.  

Þær hugmyndir að hafa minni hús inni í hverfum borga og bæja þar sem 8 -10 manns 

búa saman eru mjög spennandi. Þannig er heimilislífið líkara því sem er á 

venjulegum heimilum og stofnanabragur hverfur. Green House útfærslan er 

gríðarlega vinsæl í Bandaríkjunum. Fyrstu húsin voru opnuð 2003 í Mississippi. Það 

voru fjögur heimili. Núna eru 50 heimili í 12 fylkjum og 130 heimili í byggingu.  
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(febr 2009)  Kostnaður við rekstur er ekki hærri en á hefðbundnum 

hjúkrunarheimilum.  

Á hefðbundnu hjúkrunarheimili er farið eftir ákveðnu vinnukerfi til að komast 

yfir þá vinnu sem á að inna af hendi yfir daginn. Íbúar eru vaktir á ákveðnum 

tíma, matur er á ákveðnum tíma, bað, sjúkraþjálfun, hárgreiðsla og svo 

framvegis hefur allt sinn ákveðna tíma. Í Green House verkefninu þá er það 

einstaklingurinn sjálfur sem er miðpunkturinn og starfsfólkið aðlagar sig að 

hans þörfum. Það á við um allt sem gert er yfir daginn. Það er íbúinn sem ræður. Ef 

hann vill ekki vakna fyrr en á hádegi þá er það allt í lagi. Allt er þetta unnið í 

samvinnu milli íbúa og starfsmanna á forsendum íbúans. Hann ræður hvort hann 

borðar þegar hinir borða eða seinna. Hvenær hann fer í bað (morgunbað eða 

kvöldbað) og hvort hann er með í því sem er verið að gera á hverjum tíma. Maturinn 

er eldaður á heimilinu sjálfu og íbúar ákveða sameiginlega hvað skal borða á hverjum 

degi og hvernig maturinn er matreiddur. 

4.6 Samanburður milli hefðbundinna hjúkrunarheimila og  Green 
House hjúkrunarheimila. 

 

 Hefðbundið 
hjúkrunarheimili. 

The Green House langtíma 
hjúkrun. 

Stærð  Venjulega er 120 rúma heimili 
og deildir með 20 – 40 rúmum. 

8 – 10 einstaklingar sama í einu í 
húsi. 

Hugmyndafræði Lækningamódel  með áherslu á 
meðferðar-þjónustu við 
sjúklinga 

Húsnæðismódelið með áherslu á 
alþjóðlegt samfélag sem setur í 
forgang lífsgæði eldra fólks.  

Skipulageining / 
stofnun /  
samtök  

Stigveldi / hjúkrunarfræðingar 
stjórna starfsemi deilda. 

Ekki embættismannakerfi,  
umboðið er hjá 
umönnunarstarfsfólkinu sjálfu. 
Hjúkrunarfæðingar heimsækja 
húsin reglulega yfir daginn til að 
sjá um sérfræði þjónustu. 

Ákvarðanataka Ákvarðanir teknar af 
stjórnendum stofnunarinnar.  

Ákvarðanir eru teknar af íbúum 
sjálfum, eða einhverjum þeim 
nálægum eins oft og mögulegt 
er.  Húsfundur ákveður matseðil, 
starfsemi heimilisins, og aðra 
fastar venjur heimilisins.   

Einkalíf Margir þurfa að deila 
svefnherbergi og/eða 
baðherbergi með öðrum. 

Eigin svefnherbergi og  
baðherbergi. 

Tafla 1. Samanburðaur á Green House hjúkrunarheimilum og hefðbundnum 
hjúkrunarheimilum..Samanburður (2009) 
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Aðgangur  Allt rými tilheyrir stofnuninni. 
Eldra fólkið hefur aðgang að 
sínu herbergi og almennum 
svæðum en margir staðir eru 
ekki þeim ætluð. 

Allt rými tilheyrir íbúum hússins 
og þau geta farið um allt húsið 
að vild.  

Svæði utan dyra Oft erfitt að komast þangað sem 
nema með aðstoð og eftirliti. 
Samt er á mörgum stöðum 
veriðað bæta þetta.  

Auðveldur aðgangur,  
Afgirt svæði, í skjóli, og með 
yfirsýn starfsfólks frá miðrými 
og eldhúsi til að fylgjast með 
íbúum.   

Dagstofa og borðstofa Dagstofa og borðstofa 
venjulega við endann á löngum 
göngum  

Miðrými „hjartað“ með 
samliggjandi opnu eldhúsi og 
borðstofu. Svefnherbergi opnast 
inn í miðrýmið. 

Eldhús  Enginn aðgangur fyrr íbúa eða 
aðstandendur þeirra.  

Íbúar, aðstandendur eða vinir 
hafa aðgang að eldhúsi og mega 
taka þátt í eldamennskunni . 

Herbergi hjúkrunarfræðinga Er venjulega staðsett á miðri 
deildinni.  

Lyf og persónulegar 
hjúkrunarvörur eru inni hjá 
íbúanum sjálfum. 
Hjúkrunarfræðinga koma  til  
íbúans til að gefa lyfin og veita 
þá sérfræði aðstoð sem þarf.  
Skrifstofa / lestraraðstaða 
heimilisins  er notuð sem  pláss 
til stjórnunarverka eins og að 
viðhalda skráningum.  

Borða Stór borðstofa með mörgu eldra 
fólki, sérstakt borð þar sem þeir 
sitja sem þarf að mata. 

Eitt borðstofuborð þar sem allir 
sitja saman yfir  sameiginlegri 
máltíð  Allir geta borðað saman 
íbúar og starfsfólk  eftir því sem 
hver vill. Áhersla á afslappað 
andrómsloft í matartíma 

Starfsfólk  Deild með niðurskipt verkefni 
og sérhæfð  verkefni. 

Shahbaz er fjölhæfur 
starfsmaður sem veitir beina 
umönnun, þvær þvotta, sér um 
húsverkin, ræstingu og eldar 
matinn.  

Heimsóknargestir Takmarkaður möguleiki  til að 
taka þátt. 

Taka þátt í matartímum og öðru 
sem um er að vera á heimilinu ef 
þeir vilja. Undirbúa snarl í 
eldhúsinu og halda fjölskyldu-
skemmtanir á The Green House 
heimilinu.  

4.7 Fréttainnlegg frá CBS News 
Wyatt Andrews var með fréttainnlegg varðandi öldrunarmál í Bandaríkjunum á CBS 

News, 20. febrúar 2007. Þar segir hann að umönnun aldraðra kosti skattgreiðendur 

Bandaríkjanna billjónir dollara á hverju ári.  

Conchy Bretos sérfræðingur um málefni aldraðra segir í þessu viðtali að milli 47% og 

55 % af þeim sem eru á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum og bjuggu áður heima 
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Mynd 6. Green House hugmynd frá Miami, Florida  

hjá sér þurfa ekki slíka umönnun. Hún vill meina að það eigi sérstaklega við um þá 

sem glíma við minnissjúkdóma. Þeir einstaklingar eru oft mjög líkamlega hraustir 

þrátt fyrir veikindi sín. Þau þurfa öryggi þar sem einhver er allan sólarhringinn. Hún 

segir einnig að hjúkrunarheimili eigi aðeins að vera fyrir gamalt veikt fólk sem þarf 

24 tíma umönnun lækna og hjúkrunarfæðinga. Til þess voru þau gerð, að hjálpa veiku 

fólki. Hjúkrunarheimili á ekki að taka við fólki sem getur búið við aðrar aðstæður. Þá 

á að finna aðrar lausnir sem eru ódýrari, skemmtilegri og þar sem lífsgæði eru meiri. 

Það hefur ekki verið skoðaða hérlendis hversu margir af þeim sem eru inni á 

hjúkrunarheimilum gætu búið utan hjúkrunarheimila. Það væri áhugavert að skoða 

það nánar með annarri rannsókn. CBS frétt (2007) 

4.8 Hvað er Shahbaz – Alstoð. 
Orðið Shahbaz kemur frá forn Persum og þýðir „Konungur fálkanna„ Rannsakandi 

mun nota íslenska orðið alstoð fyrir þessa starfstétt. Það var Stefán Aðalsteinsson 

sem fann þetta frábæra orð og kom því til rannsakanda. Alstoð er einstaklingur sem 

vinnur í Green House fyrir hina öldruðu sem þar búa og er tilbúin að vinna öll þau 

verk sem þarf að vinna á venjulegu heimili, ásamt því að hafa sérkunnáttu í umönnun 

aldraðra. Starfsmaðurinn þarf að fylgja eftir stefnu Green House og hafa umhverfið 

eins jákvætt og mögulegt er. Alstoð er sérþjálfaður starfsmaður sem vinnur við Green 

House umönnun. Það er að vernda, styðja og næra . 

Það hefur þótt hagkvæmt 

að reka fjögur Green 

House heimili saman til 

að samnýta hjúkrunar-

fræðinga og sjúkraliða 

sem vinna þá í fleiri en 

einu húsi á hverri vakt. 

Heimilin eru ekki tengd 

saman á neinn hátt. 

Hjúkrunarfræðingar og 

sjúkraliðar fara á milli 

húsa til að sinna íbúum. 

Eins gera aðrir sérfræðingar sem sinna íbúum heimilanna. Eins og þessi mynd sýnir 

þá gætu verið fjögur hús saman nálægt hverju öðru eða þau gætu verið í sitt hvorri 
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götunni, tvö samana í hvorri götu, en með sameiginlegan garð eða útisvæði. Þá erum 

við samt með hús sem falla inn í umhverfi sitt en getum notið 

samnýtingarstarfsmanna þessara fjögurra heimila 

 

Vaktir Hús no.1 Hús no.2 Hús no. 3 Hús no. 4 Athugasemdir 

Morgunvakt 8 - 16 8 - 16 8 - 16 8 - 16 Sérhæfður G.H. starfsmaður 

Morgunvakt 8 - 16 8 - 16 8 - 16 8 - 16 Sérhæfður G.H. starfsmaður 

Morgunvakt 8 - 12 12 - 16 8 - 12 12 - 16 Sjúkraliði með tvö hús 

Morgunvakt 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 Hjúkrunarfr. með fjögur hús 

Kvöldvakt 16 - 24 16 - 24 16 - 24 16 - 24 Sérhæfður G,H, starfsmaður 

Kvöldvakt 16 - 24 16 - 24 16 - 24 16 - 24 Sérhæfður G.H. starfsmaður 

Kvöldvakt 16 - 20 20 - 24 16 - 20 20 - 24 Sjúkraliði með tvö hús 

Kvöldvakt 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24 Hjúkrunarfr. með fjögur hús 

Næturvakt 24 - 08 24 - 08 24 - 08 24 - 08 Sérhæfður G.H starfsmaður 

Næturvakt 24 - 02 02 - 04 04 - 06 06 - 08 Hjúkrunarfræðingur með 4 hús 

Morgunvinna  
virka daga. 8 – 12     Guide eða umsjónamaður 

Þessi mönnun miðast við að um hjúkrunarheimili sé að ræða. Það eru tveir shahbaz / 

alstoðir á morgnana, tveir  á kvöldin og einn á nóttunni í hverju húsi þar sem 10 

manns búa. Síðan er sjúkraliði sem hefur tvö hús á morgnana og tvö hús á kvöldin. 

Hjúkrunarfræðingur er með 4 hús á öllum vöktum það er morgrunvakt, kvöldvakt og 

næturvakt. Ef það er sjúkraliði sem tekur næturvaktina þarf hjúkrunarfræðingur er á 

bakvakt.   

Heilbrigðisstarfsmenn menntaðir í talþjálfun, dægrastyttingu, næringarráðgjöf, 

iðjuþjálfun sjúkraþjálfun, heimsækja einnig heimilin eftir þörfum, eftir því sem íbúar 

hafa þörf fyrir. Það er ekkert sérstakt herbergi fyrir hjúkrunarfólk. 

Hjúkrunarfæðingar/ sjúkraliðar koma í húsin oft yfir daginn og eru í sambandi með 

þráðlausum símum eða tölvum.  

4.9 Þjálfun og hlutverk starfsmanna Green House. 
Meirihluti umönnunarinnar er framkvæmdur af tveimur shahbaz /alstoðum á dagvakt 

og tveimur á kvöldvakt en einni á næturvakt. Shabaz /alstoðir, fá 120 klukkustunda 

þjálfun til að vera fullgildir starfsmenn á Green House heimili. Fyrstu 40 

klukkustundirnar er stjórnað af Green House starfsfólki. Þar er hugmyndafræðin 

skoðuð og skilgreint hlutverk Green House starfsmanna, valdsvið þeirra, hópastarf og 

Tafla 2. Mönnun hjúkrunarheimila Green House. 
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stefnumál heimilanna. Einnig er kennd ákveðin tækni varðandi umönnun 

minnisskertra.  

Í seinni hlutanum sem eru 80 kennslustundir koma kennarar sem eru ráðnir til 

kennslu hverju sinni. Þar er kennt:  

1. Hjálp í viðlögum. Fyrsta hjálp.  

2. Hjartahnoð og endurlífgun.(CPR= cardiopulmonary resuscitation) 

3. Matreiðsla  

4. Öryggi matvæla  

5. Smávægilegar heimilis viðgerðir.  

Alstoðir sem ekki eru CNA (certified nursing assistant = CNAs ) lærður sem „aðstoð 

við hjúkrun“ verður að fara í gegn um þjálfun og fá ríkisviðurkenningu (miðað við 

Bandaríkin )sem aðstoð við hjúkrun. Námsstjóri er að búa til skilgreinda námseiningu 

fyrir shahbaz / alstoðir og það var markmiðið að þetta nám verði fáanlegt á netinu. 

Þrátt fyrir að vera sérhæfður starfsmaður við umönnun eins og Eflingarfólkið okkar 

er, þá gera þeir meira en hefðbundnar skyldur þeirra. Til viðbótar við umönnunarverk 

og að aðstoða heimilismenn við athafnir daglegs lífs þá bera þeir ábyrgð á 

eldamennsku, þvottum, og léttum heimilisstörfum. Einnig skemmtunum og að hafa 

eitthvað fyrir stafni yfir daginn. 

Hvert hús ( hver eftirmynd) setur sin eigin launaskala. Þegar Tupelo opnaði þá voru 

byrjunar laun Shahbaz $ 11 á tíman en það var $ 4 dollurum meira en CNA sem 

héldu áfram að vinna á hefðbundnum hjúkrunarheimilum. Í New York ,Cohoes þá er 

15 % álag á laun CNA fyrir shahbaz / alstoðir. Þannig að það er mikill munur á milli 

fylkja hvernig launaskala er háttað. En hann er alls staðar hærri en hjá almennum 

starfsmönnum við aðstoð við hjúkrun. . 

Alstoðir gefa ekki skýrslu til hjúkrunarfræðings. Þess í stað eru starfshópar sem vinna 

í hverju húsi sem deila á milli sín ákveðnum grunnverkum sem þarf að sinna á 

heimilinu. Til að deila þessum stöðum á milli starfsmanna þá er dregið um það á 2ja 

eða 3ja mánaða fresti. Það fer eftir ákvörðun á hverjum stað. Hver starfsmaður hefur 

þá yfirumsjón með sínu verki þar til næst er dregið. Þessi verk eru alfarið á þeirra 

ábyrgð og ekki ætlast til að hjúkrunarfræðingur sé að fylgjast með þeim á nokkurn 

hátt. 

• Hópastarf     (Team coordinator)   
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• Hópastarf     (Team coordinator)   

• Heimilisverk      (Housekeeping coordinator)   

• Vinnuskýrslur og áætlanir  (Scheduling coordinator )   

• Matur      (Food  coordinator )   

• Umönnun skipulögð   (Care coordinator)   

Alstoð er leiðbeint af leiðbeinanda ( guide) sem vinnur við að samhæfa milli alstoða 

og annarra starfsmanna. Einnig heldur leiðbeinandi utan um pantanir og ýmsar 

skráningar varðandi laun og fl. Að auki þá kemur heimilisvinur , sjálfboðaliði frá 

samfélaginu, og heimsækir húsið reglulega til að veita leiðsögn og aðstoð við elda 

fólkið og starfsólkið ef þarf. Oft er þetta prestur, sálfræðingur eða félagsráðgjafi. Ef 

bráðatilfelli kemur upp hafa allar alstoðir síma eða talstöð eða tölvu,þar sem þeir geta 

náð til þess sjúkraliða eða hjúkrunarfræðings sem er á vakt eða annarra sérfræðinga 

vegna bráðahjálpar.  

Green House verkefnið hefur ekki skilgreindar siðareglur um hvernig eigi að halda í 

starfsmann. Það er hvert heimili sem ákveður það sjálft. Það er samt sem áður lagt til 

að þegar verið er að breyta heimili og ef til vill færa fólk úr hefðbundnu 

hjúkrunarheimili yfir á lítið heimili, ættu stjórnendur að fá stafsmenn til að sækja 

sérstaklega um að verða flutt ef þau óska þess.  

Alstoð  er ábyrgur fyrir að skapa umhverfi sem bætir lífsgæðin. Alstoð veitir 

persónulega og klíníska þjónustu sem nauðsynleg er til að vernda næra og aðstoða 

íbúa Green House. Kunnátta, færni, og hæfileiki, er það sem alstoðir þurfa að hafa. 

Einnig einlægur áhugi á umönnun aldraðra, hluttekning fyrir hinum öldruðu á 

breytingaskeiði lífsins, heiðarleiki, hæfni til að vinna saman og vinna sem meðlimur í 

hópi. Þau þurfa einnig að geta verið stjórnendur og virða tilfinningar og þarfir 

annarra.  

4.10 Lærdómur sem dreginn er af Green House verkefninu?  
Hönnuður Green House hugmyndafræðinnar hafa  endurskoða námsskrá kennslunnar 

og viðhorf starfsmanna til að aðlaga það betur að rekstrinum. Að auki segja þeir að 

sumu reyndu aðstoðarfólki við hjúkrun finnist erfitt að breyta yfir í alstoðar  módelið 

þar sem dagleg ábyrgð alstoða er oft mjög frábrugðið því hvernig er unnið sem 

hefðbundin starfsmaður við umönnun. Þeir mæla með að starfsfólk þurfi að sækja um 

flutning þegar Green House módelið er tekið í notkun. Annars gæti verið erfitt að fá 
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starfsmenn til að breyta vinnubrögðum sínum í takt við hugmyndafræði Green 

House.   

Ákveðin stærðarhagkvæmni tapast þegar unnið er með lítil hús fyrir íbúana. Green 

House módelið er hannað til að færa aðstoðina frá stofnanamenningu að beinni 

umönnunarþörf  íbúa. Sem dæmi má taka að mikið af kostnaði við að viðhalda húsinu 

á venjulegum hjúkrunarheimilum, sinna eldamennsku,  þvottum og almennum þrifum 

fyrir íbúa er fært yfir á starfsmenn Green House og er hluti af þeirra daglegu vinnu. 

Þannig næst að vinna upp það sem tapaðist vegna stærðarhagkvæmni. Green House 

project (2009) 

Í bók sinni „What are old people for“, lýsir Dr. Thomas hvernig við eigum að hugsa 

um ellina eða efri ár ævinnar. Hann segir á bókarkápu : 

Við eigum að njóta þess sem aldurinn færir okkur og bjóða hann velkominn inn í líf 

okkar. Við eigum að afmá gamla útgáfu af hjúkrunarheimilum svo að enginn eldri 

einstaklingur kvíði því að þurfa að búa á stofnun. Við eigum að skapa rými fyrir að 

njóta friðar og visku þeirra sem eldri eru. Við eigum að koma af stað Green House 

samfélagi þar sem eldra fólk býr saman, ná tilgangi í seinustu ár ævinnar og skapa 

samfélag þar sem öldrun og langlífi bætir líf fólks á öllum aldri. 

Dr. Thomas segir á kynningamyndbandi fyrir Green House:  

Ég tel að það séu forréttindi að fá að vinna með öldruðum Þau hafa lifað sínu lífi og 

taka vel á móti þeim sem hingað koma. Við vitum að þetta er lokastaðurinn þeirra og 

við eigum að njóta hvers dags með þeim.  Þetta er heimili sem ég er stoltur  af. 

Samatekt: Green House er ný nálgun á hjúkrun og umönnun  aldraðra. Þar er það 

íbúinn sem ræður og starfsmennirnir sem reyna eftir fremsta megni að koma til móts 

við óskir íbúa.  Það á við um hvenær hann fer á fætur, borðar, fer í bað, fer að sofa, 

og allt varðandi daglegt líf einstaklingsins. Í Green House hefur starfsmaðurinn 

shahbaz / alstoðin, meira ákvarðanavald til að koma til móts við þarfir íbúa en tíðkast 

á venjulegum hjúkrunarheimilum. . Þannig verðaöll samskipti einfaldari og líkara 

venjulegu heimili. Framtíðarsýn er að það sé Green House í hverju samfélagi fyrir 

gamalt fólk.   
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5 Umönnun aldraðra. 

Lög og reglur breytast á milli ára og árhundruða og þar kemur tíðarandinn aftur við 

sögu.  Með breyttum tíðaranda breytast viðmið okkar, og það sem einu sinni þótti við 

hæfi á ekki lengur við. 

5.1 Grágás ómagabálkur. 
Í Grágás elstu lögbókar okkar, rituð á þjóðveldisöld (tímabilið frá stofnun alþingis 

930 til undirritunar gamla sáttmálans 1262 – 1264, ) er farið mjög ýtarlega í hvernig 

framfærslu skuli háttað við fátækt fólk. Í ómagabálki Grágásar eru þessi fyrirmæli að 

mestum hluta. Þeir sem þurftu hjálp var skipt í tvo hópa. Það er þurfamenn og ómaga. 

Þurfamenn voru fátækir bændur kallaðir, sem voru vinnufærir en gátu ekki aflað sér 

lífsviðurværis með búi sínu. Ómagi var sá kallaður, hvort sem hann var ungur eða 

gamall, sem ekki gat unnið fyrir sér af einhverjum aðstæðum. Ómagar skiptust svo í 

erfðaómaga og þjóðfélagsómaga. 

Erfðaómaga bar að fá framfærslu hjá ættingjum sínum. Ættingjaframfærslan er elsta 

fyrirkomulag aðstoðar til þeirra sem af einhverjum ástæðum urðu aðstoðar þurfi. En 

framfærsluskylda ættingja var þó fyrst og fremst milli foreldra, barna og systkina, 

hvers gagnvart öðru og skipti efnahagur þá ekki máli. Það var höfuðregla að ættingjar 

skyldu framfæra þann sem varð ósjálfbjarga en opinber framfærsla tók fyrst við er 

ættingjaframfærsla þraut. Tók þá hreppurinn við og innti framfærslu af hendi. Af 

skatti þeim sem menn greiddu þ.e.a.s. af tíundinni - gekk ¼ hluti til fátækra – 

fátækratíundin svokallaða, og var hún notuð til fátækraframfærslu. G.H.Bernhöft 

(munnleg heimild, 1972) Í sögu Tryggingastofnunar segir að tryggingaákvæði 

Grágásar hafi verið felld inn í Jónsbók sem kom til sögunnar árið 1281 en sú lögbók 

gilti í fimm aldir eða allt til 1781. Saga tryggingastofnunar (2009) 

Samhjálp þessa tíma var samt ekkert í líkingu við það sem við þekkjum í dag. Frá 13 

öld og fram á þá 19. voru margir sem létu dómstóla dæma um lögmæti framfærslu og 

hver skildi inna hana af hendi. Flestir vildu koma framfærsluskyldunni af sér yfir á 

einhvern annan. Auðvitað má ekki gleyma fátæktinni sem ríkti alls staðar á landinu á 

þessum tíma og það var hver að reyna að framfleyta sér eftir megni.  

Næsta stóra breytingin á Íslandi var í lögum 8. janúar 1834  þegar fátækrareglugerð 

var sett. Þar var gerð stór breyting á skyldum ættingja til að framfæra ættmenni sín. 

Þá var það skylda foreldra og barna að framfæra hvert annað. Framfærsla fjarskyldra 
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var felld niður. Verður fyrst á þessu breyting til batnaðar er ný lög um 

fátækraframfærslu ganga í gildi 1907. Það má gera ráð fyrir að okkur finnist þau lög 

einnig allhörð, en tíðarandinn var á þá daga annar en hann er í dag, enda mættu þessi 

lög engri teljandi mótspyrnu á Alþingi. Með þessum lögum fékkst þó góð 

heildarlöggjöf um framfærslu fátækra og voru þessi lög í gildi lítið breytt til ársins 

1935. Það urðu síðan töluverðar breytinga árið 1947 og síðan 1991 en þá var farið að 

tala um sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga og að einstaklinga væru styrktir til 

sjálfshjálpar. Síðan þá hafa lögin verið skoðuð á 5 ára fresti með einhverjum 

breytingum á hverjum tíma. Geysilegar breytingar hafa átt sér stað á s.l. 50 árum  á 

öllum málum, sem snerta aðstoð við aldraða, sem ekki eru vinnufærir eða sjálfbjarga.  

Það er orðið býsna langt síðan Íslendingar gerðu sér grein fyrir mikilvægi 

ellitrygginga. Fyrsti vísir til ellitrygginga á Íslandi voru Styrktarsjóður handa 

heilsubiluðu og ellihrumu alþýðufólki er stofnaðir voru samkvæmt lögum 11. Júlí 

1890 í öllum bæjum og hreppum landsins. Samkvæmt þessum lögum skyldu öll hjú 

og lausamenn á aldrinum 20 – 60 ára greiða árlega í sjóðina 1.- krónu fyrir karlmenn 

og 30 aura fyrir kvenmenn og skyldu sjóðirnir standa óhreyfðir á vöxtum fyrstu 10 

árin. Að þessum tíma liðnum átti að úthluta hálfum árstekjum sjóðsins til 

„heilsulítilla eða ellihrumra fátæklinga“, sem ekki þáðu sveitastyrk. En upphæðirnar 

urðu svo lágar að þær komu að litlu gagni. Þessari löggjöf var því breytt allmikið 

með lögum 9.júlí 1909 um almennan ellistyrk. Samkvæmt þeim lögum skal í hverjum 

hreppi og kaupstað á landinu stofna ellistyrktarsjóði, og skulu fyrrnefndur 

styrktarsjóður alþýðu renna inn í þá. Var nú öllum, konum og körlum, á aldrinum 18 

– 60 ára, með fáum undantekningum, gert að skyldu að greiða í sjóðina. Gjaldið var 

nú kr.; 1.50 fyrir karlmenn og 0,75 kr. fyrir kvenmenn. Aðrar aðaltekjur sjóðsins voru 

styrkur úr ríkissjóði kr. 0.50 á ári fyrir hvern gjaldskyldan mann til sjóðsins. Úthlutun 

úr sjóðnum fór fram einu sinn á ári,  Ellistyrkur var veittur fyrir eitt ár í senn og mátti 

hvorki vera lægri en kr.: 20.- né hærri en kr: 200.-.  

Skilyrði til að koma til greina við úthlutun voru að umsækjandi:  

1. hafi ekki þegið af sveit síðustu 5 árin og sé fullra 60 ára  

2. að umsækjandi sé ellihrumur fátæklingur  

3. að umsækjandi eigi heima í hreppnum og eigi framfærslurétt hér á landi  
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Einnig mátti í alveg sérstökum tilfellum veita „heilsubiluðum fátæklingum“ yngri en 

60 ára styrk, ef um alvarlega knýjandi ástæðu væri að ræða. Er þetta hinn fyrsti vísir 

til örorkubóta hér á landi. Geirþrúður Hildur Bernhöft. (munnleg heimild 1972). 

5.2 Alþýðutryggingalöggin 1936  
Þessi ellistyrkur kom auðvitað einnig að mjög takmörkuðu gangi, og var svo þar til 

alþýðutryggingalögin voru sett árið 1936. Þegar lögin um alþýðutryggingar var sett 

fékk fjöldi ellilífeyrisþega fastar tekjur.  Segja má að þá verði bylting í íslenskri 

alþýðutryggingalöggjöf og framkvæmd hennar. Er þá meðal annars lagður 

grundvöllur að almennri elli og örorkutryggingu og var þá bráðabyrgða skipulagi 

komið á sem tók mjög fram gömlu ellitryggingunum. Um svipað leyti voru einnig 

sett lög um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla. Allir borgarar þjóðfélagsins 

skulu njóta vissra lágmarkslífskjara.  

70 gr. Stjórnarskrár hins unga Íslenska lýðsveldis hljóðar þannig: „ Sá skal eiga rétt á 

styrk úr almennum sjóði, sem eigi fær séð fyrir sér og sínum, og sé eigi örðum skylt 

að framfæra hann, - en þó skal hann vera skyldum þeim háður, sem lög áskilja.“ 

5.3 Díakoníu hreyfingin og upphaf elliheimila 
Það kemur fram hjá Einari Sigurbjörnssyni prófessor við guðfræðideild Háskóla 

Íslands í bók hans Embættisgjörð að með framsókn iðnbyltingar og mótunar 

borgarlífs á 19. öld hafi komið upp félagsleg vandamál sem ekki þekktust áður. 

Kirkjurnar tóku að sér að sinna þessu í Þýskalandi og varð til þjónusta sem kallaðist 

Diakonía. Innan þessarar hreyfinga voru bæði karlar og konur. Konurnar voru 

kvendjáknar og nefndust díakonissur.  Þær hlutu menntun innan þessarar þjónustu og 

flestar urði hjúkrunarkonur en einnig voru þær menntaðar til fræðslu og líknarstarfa. 

Karldjáknar önnuðust ýmiskonar fræðslu og líknarstörf. Díakoníuhreyfingin hafði 

mikil áhrif víða um lönd og vann hún að stofnun sjúkrahúsa, elliheimila og stofnanna 

fyrir munaðarlaus börn. Móðurhús og sjúkrahús í tengslum við þau voru rekin á 

Norðurlöndum en ekki á Íslandi. (Einar Sigurbjörnsson segir í fyrrnefndri bók sinni 

(bls. 87) 

Hér á landi kom ekki til stofnunar díakoníuhús. Samt urðu áhrif 

díakoníuhreyfingarinnar á íslenskt kirkju- og þjóðlíf allnokkur. Hér á landi störfuðu 

líknarfélög ýmis konar á kristilegum grundvelli, sem höfðu hugsjónir 

díakoníuhreyfingarinnar að leiðarljósi. Meðal þeirra má nefna hina margháttuðu 
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starfssemi sr. Sigurbjörns Á. Gíslasonar og konu hans frú Guðrúnar Lárusdóttur og 

samherja þeirra svo og Hvítabandið…. 

Í kring um 1920 var mikil fátækt í okkar landi og var það hvatinn af því að farið var í 

stofnun elliheimilis í Reykjavík. Á þann hátt var hægt að sporna við að gamalt fátækt 

fólk þyrfti að fara á milli hreppa eða bæja og að það fengi umönnun nálægt 

aðstandendum og vinum. Aldraðir fátækir og veikir þurftu aðhlynningu og hér á landi 

tók Elliheimilið Grund til starfa í október 1922. Þótti það koma mjög til móts við 

þarfir þess tíma og var höfðinglega að verki staðið hjá stjórnarmönnum í líknarfélagi 

Samverjans innan Góðtemplarareglunnar sem stóðu að stofnun heimilisins. Þeir voru 

Formaður: Sigurbjörn Á. Gíslason, Féhirðir: Flosi Sigurðsson, Bókari: Páll Jónsson, 

Þessir einstaklingar vildu koma af stað starfsemi elliheimilis í Reykjavík. Þeir gerðu 

það með fjáröflunum og söfnunum á peningum til þess að koma upp þessu heimili. 

Það voru ekki allir ánægðir með þessa hugmynd og sumir töldu að þá myndi draga úr 

fátækrastyrknum og að margur fátækur maðurinn myndi flytja sig til Reykjavíkur. En 

heimilið var stofnað og því var ætlað að sinna öldruðum sem einkum voru lasburða 

eða einstæðingar.  

Áhrifa iðnbyltingarinnar gætti seinna á Íslandi en í löndunum í kringum okkur. Fyrir 

rúmri öld var borgarmenning ekki til staðar á Íslandi en þéttbýliskjarnar voru að 

myndast víða um land. Fólk sótti mjög á mölina í Reykjavík og þörfin jókst jafnframt 

fyrir félagslegar umbætur vegna atvinnuleysis, lélegs húsakosts, heilsuleysis og 

fátæktar íbúanna. (Svala Sigríður Thomsen 2007) 

Árið 1890 bjuggu í Reykjavík 3.706 einstaklingar eða 5,3 % landsmanna. Um 

aldamótin 1900 þá bjuggu í Reykjavík 5.802 einstaklingar eða 7,4% landsmanna  

Þau dvalar og hjúkrunarheimili sem næst voru opnuð á landinu voru á Ísafirði en þar 

komu bæjaryfirvöld á stofn „Gamalmennaheimili“ 1922. Síðar var stofnað þar dvalar 

og hjúkrunarheimili eingöngu fyrir aldraða 1925.  Steinunn K. Jónsdóttir (2009)  Það 

var lítið dvalar og hjúkrunarheimili í Hafnarfirði frá 1935. Sólvangur í Hafnarfirði 

hóf rekstur á hjúkrunardeild 1953. Ásgeir Guðmundsson (1983) 

Hrafnista,dvalarheimili aldraðra sjómanna var stofnuð á sjómannadaginn 1957 í 

Reykjavík, það var ætlað sjómönnum og sjómannsekkjum 

Á næstu árum og áratugum var opnað eitthvað af litlum heimilum víða um landið 

sem voru ætluð öldruðum, öryrkjum og jafnvel efnalitlu fólki. En það er ekki fyrr en í 
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kring um 1970 sem uppbygging á húsnæðismálum fyrir aldraða fer vel af stað. Þá er 

farið að byggja dvalar og hjúkrunarheimili út um allt landið svo það eru ekki nema 39 

ár sem þessi uppbygging hefur átt sér stað. 

Droplaugarstaðir voru fyrsta hjúkrunarheimilið í Reykjavík sem var byggt af 

Reykjavíkurborg og var opnað í júní 1982. Sunnuhlíð opnaði 20. maí 1982. Árið 

1983 var B-álma Borgarspítalans tekin í notkun fyrir tilstilli Reykjavikurborgar og 

með framlagi úr framkvæmdasjóði aldraðra. Skógarbær opnaði 16. maí 1997.  Skjól 

var opnað 1. desember 1987, Sóltún opnað 7. janúar 2002. Eir opnaði 2. janúar 2004. 

Um þessar mundir stendur yfir bygging á hjúkrunarheimili við Suðurlandsbraut í 

Reykjavík.  

Uppbygging dvalar og hjúkrunarheimila hélt áfram og ríki og sveitafélög ásamt 

fleirum stóðu að þeirri uppbyggingu. Frjáls félagasamtök og verkalýðsfélög komu 

einnig að þessum málaflokki og höfðu oft frumkvæði við að byggja upp slík heimili. 

Þessi þróun var einnig á hinum Norðurlöndunum en þessi þróun varð meira áberandi 

hér á landi en þar. ( Ingibjörg Broddadóttir, Guðný Björk Eydal, Steinunn 

Hrafnsdóttir Sigurveig H Sigurðardóttir 1997) 

Síðan hefur margt gerst í elli- og hjúkrunarheimilum og mikil þróun átt sér stað. Í 

upphafi þótti við hæfi að margir deildu sama herbergi en í tímanna rás hefur sú 

hugsun breyst hratt. Nú vilja flestir hafa einbýli og til að koma til móts við þá þróun 

hafa heimilin verið að fækka þeim sem búa saman í herberjum. Þessi breyting er að 

fjölbýlum er fækkað. Reynt er að gera eins mörg einbýli og unnt er, en það þýðir að 

það fækkar plássum á þessum heimilum þegar tvíbýli verða einbýli og þegar fækkað 

er þeim sem þurfa að búa í sama herbergi með öðrum, einum eða fleirum. Einnig er 

verið að búa til litla heimiliskjarna þar sem 8 – 10 manns búa sama, allir í einbýlum 

með sér bað, inni á hinu hefðbundna hjúkrunarheimili og á þann hátt verið að reyna 

að ná fram þessu nýja fyrirkomulagi að búa til lítil heimili inni á hjúkrunarheimilinu. 

Droplaugarstöðum var breytt árið 2006 og eru þar núna 8 og 10 manna íbúakjarnar á 

öllum hæðunum þremur. Mikið hefur einnig verið byggt af eignaríbúðum fyrir eldri 

borgara sem ekki þurfa hjúkrunar við. 

Þegar lögin um alþýðutryggingar var sett og fjöldi ellilífeyrisþega fékk fastar tekjur  

opnuðust möguleikar fyrir stofnun heimila fyrir aldraða. Ástæðan fyrir að 

rannsakandi er að skoða búsetumál aldraðra veikra sem þurfa hjúkrunar við er að þeir 
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möguleikar sem eru til staðar í dag eru mjög einsleitir og áhugavert að skoða hvort 

ekki sé hægt að bjóða upp á fleiri valkosti og helst ódýrari en nú eru. Þjóðin okkar er 

að eldast og fleiri og fleiri þurfa umönnun og hjúkrun á efri árum. Þau 

hjúkrunarheimili sem rekin eru í dag eiga við rekstrarvanda að stríða og eru sífellt að 

reyna að finna leiðir til að draga úr útgjöldum til að daggjöldin dugi fyrir kostnaði. 

Það er spurning hvort ekki sé hægt að finna einhverjar leiðir þannig að fólk hafi val, 

getir haft meiri lífgæði út úr sama fjármagni og skoða hvað aðrar þjóðir eru að gera í 

þessum málaflokki.  

Það er í umræðu stjórnvalda að láta fjármagn fylgja einstaklingnum. Ef fjármagn 

fylgdi einstaklingum sem eru metnir í mjög brýna þörf fyrir hjúkrun þá gæti sá hinn 

sami ákveðið hvernig þjónustu hann vill og greitt með því fjarmagni sem fylgir. Á 

þennan hátt gæti einstaklingar haldið sínum fjárhag og ellilífeyrir væri ekki felldur 

niður. Ef einstaklingur er metin í hjúkrun þá kostar það ákveðið fjármagn. Það 

fjármagn sem fylgir er tekjutengt eins og lögin gera ráð fyrir í dag.  Einstaklingar sem 

fara inn á hjúkrunarheimili og hafa einhverjar tekjur aðrar en ellilífeyrir greiða þeir 

hluta dvalarkostnaðar og fer það eftir tekjum hvers og eins hve mikið hann greiðir. Ef 

fjármagnið fylgir einstaklingnum þá getur hann ákveðið hvernig þjónustu hann vill, 

það er heimahjúkrun, hjúkrunarheimili stórt eða lítið eða aðra þá þjónustu sem hann 

kýs helst og eru innan þeirra kostnaðarmarka sem hann hefur úr að spila. 

Einstaklingarnir fá ekki fjármagnið í hendur heldur eru þetta peningar sem þeir geta 

ráðstafað til sinnar hjúkrunarþörf sinni  eða umönnunarþörf og tryggingastofnun 

greiðir.  

5.4 Greiðslur einstaklinga í hluta dvalarkostnaðar 
Þeir sem vistast inni á hjúkrunarheimilum, greiða hluta af dvalarkostnaði ef laun 

þeirra leyfa það.  Útreikningar á þessum greiðslum er unnin hjá Tryggingastofnun 

Ríkisins en hjúkrunarheimilin sjá um innheimtu greiðslunnar og skila henni síðan til 

Tryggingastofnunar Ríkisins.  

Hjúkrunarheimilin eru rekin á daggjöldum sem Tryggingastofnun Ríkisins  greiðir 

eftir fjárlögum hvers árs og skoðun á hjúkrunarþyngd hvers heimilis.     

Á heimasíðu tryggingastofnunar ríkisins eru leiðbeiningar um hvernig þessum 

greiðslum er háttað: 
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Útreikningur á þátttöku í dvalarkostnaði miðað við reglur 2009  

• Einstaklingur má halda eftir af mánaðarlegum tekjum sínum 65.005 kr. e. 

skatt áður en til greiðslu dvalarkostnaðar kemur.  

• Tekjur maka hafa engin áhrif fyrir utan að fjármagnstekjur teljast til 

sameiginlegra tekna.  

• Frítekjumark fjármagnstekna er 98.640 kr. á ári. Þegar um hjón er að ræða 

skiptir ekki máli hvort hjónanna er eigandi þeirra eigna sem mynda tekjurnar 

eða hvort um séreign eða hjúskapareign er að ræða. Fjármagnstekjur skiptast 

jafnt á milli hjóna.  

• Frítekjumark atvinnutekna er 1.315.200 kr. á ári EÐA 60% af atvinnutekjum 

eru taldar til tekna.  

• Ekkert frítekjumark er vegna lífeyrissjóðstekna.  

• Hámarks þátttaka í dvalarkostnaði er 262.313 kr. á mánuði. 

• Vasapeningar eru tekjutengdir. 

• Frá 1. janúar 2009 eru óskertir vasapeningar 41.895 kr. á mánuði. 

Frítekjumark var einnig afnumið 1. apríl 2008 og því byrja vasapeningar að 

skerðast frá fyrstu krónu sem hlutaðeigandi hefur í aðrar tekjur. 

• Vasapeningar falla niður við 773.446 kr. á ári eða 64.454.- kr. á mánuði. 

Til að útskýringar og einföldunar.  

Þegar einstaklingur fer inn á hjúkrunarheimili falla niður greiðslur ellilífeyris frá 

Tryggingastofnun Ríkisins, það er ellilaun, tekjutrygging og heimilisuppbót. Hægt er 

að sækja um vasapeninga fyrir þá sem litlar eða engar tekju hafa, svo sem frá 

lífeyrissjóðum, fjármagnstekjur eða annað. 

Vasapeningar eru á mánuði ef engar aðrar tekjur eru kr: 41.895.-Einstaklingar sem 

koma inn á hjúkrunarheimili og hafa tekjur frá lífeyrissjóðum, fjármagnstekjur eða 

aðrar tekjur sem eru umfram   64.454.-  á mánuði greiða hluta dvalarkostnaðar. 

Hámarksgreiðsla í þátttöku dvalarkostnaðar er 262.313.- 

Það er mjög eðlilegt að þegar kostnaðarþátttaka er orðin þetta há, hjá þeim sem hafa 

tekjur og geta greitt, að óskir um meira val verði háværari. Það er líka skiljanlegt að 

fleiri og fleiri vilji einbýli með sér baði, því það er ekki munur á greiðslum 

einstaklinganna hvort sem þeir búa í einbýlum eða með einum eða fleirum í herbergi. 
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Það breytir heldur ekki neinu hversu herbergið er stórt. Það er líka skiljanleg að þeir 

vilji hafa eitthvað um það að segja hvernig þjónustu þeir fá.  Rannsakandi ætlar að 

skoða fleiri leiðir en þegar eru til staðar og kostnaðargreina þær.  

Vistunarmat  

Til að hafa gilda umsókn á hjúkrunarheimili þarf að gera vistunarmat, en það snýst 

um að meta heilsufar einstaklinga, heimilisaðstæður og þannig meta þörf einstaklings 

fyrir vistun á hjúkrunarheimili.  Vistunarmat er einungis gert þegar búið er að 

fullreyna allar leiðir til að einstaklingur geti búið áfram heima.  

Það hefur verið notað RAI HC ( RAI Home Care) mælitæki sem mælir ástand 

einstaklings varðandi heilsufar og  athafnir daglegs lífs. Þetta mælitæki er notað víða 

í Evrópu og vilja Evrópulöndin lögbinda þetta mælitæki til að hægt sé að bera löndin 

saman á trúverðugan máta..  Eftir að vistunarmatsnefndir voru settar í öllum 

heilbrigðisumdæmum  landsins hefur RAI HC mælitækið ekki verið í notkun 

hérlendis.  Það er þó tímabundið ástand en það er verið að þýða það á nýjan leik og er  

gert ráð fyrir að RAI-HC muni verða komið í gagnið hjá Heimaþjónustu 

Reykjavíkurborgar og vonandi um allt land á allra næstu mánuðum. Þegar RAI-HC er 

komið aftur í notkun, ætti að vera nægilegt að nota það mælitæki eingöngu og hætta 

með vistunarmatið. Rannsakandi telur að það sé mjög mikilvægt að við notum sama 

RAI-HC, mælitækið og aðrar þjóðir Evrópu sem við erum að bera okkur saman við. 

Með þessu mælitæki er hægt að sjá hvenær einstaklingur er komin á það stig að 

heimahjúkrun dugði ekki lengur og umsókn um  hjúkrunarheimili sé tímabær. Ef 

RAI-HC væri notað sem mælitæki við innlagningu á hjúkrunarheimili sætu allir 

landsmenn við sama borð varðandi þessar mælingar. Vistunarmat er huglægara mat 

en RAI HC og því telur rannsakandi að RAI HC virki betur og skili sanngjarnara 

mati. Rannsakandi telur að það ætti að hætta að nota vistunarmatið en nota RAI HC í 

staðin. Það er sagt að heildarkostnaður við eitt vistunarmat sé 70.000 krónur hvort 

sem matið er samþykkt eða því hafnað. 

RAI HC verður framkvæmt af Heimaþjónustu Reykjavíkurborgar og á sambærilegum 

þjónustuaðilum á öðrum stöðum landinu. Unnur Sigurðardóttir, (munnleg heimild, 

ágúst 2009.) 
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5.5 Búsetumál fyrir aldraðra veika á Ísandi  í dag 
Á Íslandi í dag er fastmótuð þjónusta veitt fyrir aldraða veika. Það eru sjúkrahúsin 

sem sinna bráðaþjónustu, svo er heimahjúkrun sem veitir hjúkrunarþjónustu heim 

allan sólarhringinn fyrir þá sem það þurfa. Dvalarheimili eru enn til en eru á 

undanhaldi. Þjónustuíbúðir, félagsleg heimaþjónusta, íbúðir fyrir aldraða í einkaeigu 

og dagvistun. Hjúkrunarheimili taka svo við þegar einstaklingar geta ekki búið 

sjálfstæðri búsetu af einhverjum ástæðum,  

Hjúkrunarheimili eru fyrir eldri borgarar sem ekki geta búið lengur heima með þeirri 

aðstoð sem í boði er. Þau veita umönnunarþjónustu og hjúkrun allan sólarhringinn, 

allan ársins hring. Til þess að komast inn á hjúkrunarheimili þarf að sækja um 

vistunarmat en það er framkvæmt af vistunarmatsnefnd. Ef vistunarmat sýnir að 

einstaklingurinn sé mjög brýnni þörf fyrir hjúkrun fer hann inn á biðlista fyrir það 

hjúkrunarheimili sem hann óskar helst eftir. Vistunarmat er ekki framkvæmt nema 

búið sé að reyna öll önnur úrræði við að búa áfram heima.Vistunarmatsnefnd, 

heilbrigðissvæði höfuðborgarsvæðisins heldur utan um úthlutanir fyrir 

hjúkrunarheimilin. Þegar pláss losnar þá fær hjúkrunarheimilið nöfn þriggja 

einstaklinga sem eru á biðlista og eitt af þeim nöfnum fær úthlutun. Hjúkrunarheimili 

á stór-Reykjavíkursvæðinu bjóða upp á einbýli, tvíbýli og margbýli. Aðeins tvö 

heimili á svæðinu bjóða eingöngu upp á einbýli en það eru Droplaugarstaðir og 

Sóltún. Það eru enn til fjórbýli í Reykjavík en það eru Hrafnista í Reykjavík sem er 

með 5 fjórbýli, Grund er með eitt. Önnur fjölbýli sem í boði eru á þessu svæði eru 

tvíbýli og þríbýli. 

Biðlistar eftir hjúkrunarheimilum eru lengstir hjá Droplaugarstöðum og Sóltúni þar 

sem þau bjóða eingöngu upp á einbýli með sér baðherbergi, 

Dvalarheimili eða dvalarrými voru og eru ætluð þeim sem þurfa minniháttar aðstoð 

en geta ekki búið heima af einhverjum ástæðum. Droplaugarstaðir voru í upphafi að 

hluta til dvalarheimili en því var alfarið breytt i hjúkrun árið 1996. Grund  dvalar- og 

hjúkrunarheimili var með mörg dvalarrými í upphafi og er enn, en nú er verið að 

breyta þeim smám saman yfir í hjúkrunarrými. Hrafnista var og er einnig með mörg 

dvalarheimilispláss en það er einnig að breytast hjá þeim. Dvalarrými eru að mestu 

leiti að leggjast af og breytast yfir í þjónustuíbúðir eða hjúkrun. Áhersla nú er að 

hjálpa fólki til að vera sem lengst heima. Seljahlíð var síðasta heimilið þar sem tekin 

voru í notkun ný dvalarrými. Búið er að breyta þeim plássum núna í þjónustuíbúðir. 
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Til að fá vist á dvalarheimili þarf að sækja um vistunarmat sem greinir þörf 

einstaklingins fyrir aðstoð. Greiðslumátinn þar er eins og á hjúkrunarheimili nema að 

einstaklinga halda sínu fjárhagslega sjálfstæði og greiða svo fyrir sig eins og þeim ber 

a hvernum tíma.  

Þjónustuíbúðir eru ætlaðar eldri borgurum sem geta búið sjálfstætt. Öryggiskerfi er í 

öllum íbúðunum sem sveitafélagin eiga, en það á ekki endilega við um íbúðir í 

einkaeigu. Íbúar í þjónustuíbúðum eiga rétt á að sækja um heimahjúkrun og 

heimaþjónustu. Ýmsa þjónustu er hægt að fá í þjónustuíbúðunum sem íbúi greiðir 

fyrir samkvæmd gjaldskrá. Upplýsingar varðandi þjónustuíbúðir, hvernig hægt er að 

sækja um þær, hvar þær eru staðsettar og kostnað við að búa þar fæst hjá viðkomandi 

sveitarfélagi. Þjónustuíbúðir sem sveitafélögin reka hafa sólarhringsvakt. 

Þjónustuíbúðir sem reknar eru af öðrum en sveitarfélögunum hafa ekki endilega 

vaktþjónustu. Það er mjög misjafnt eftir húsum. Það eru líka til þjónustuíbúðir sem 

kallast öryggisíbúðir en þá er hjúkrunarfræðingur tiltækur allan sólarhringinn.  

Íbúðir fyrir eldri borgara í einkaeigu. Margar íbúðir hafa verið byggðar á 

undanförnum tveimur áratugum sem er ætlað fyrir 55 ára og eldri. Íbúar þessara húsa 

eiga rétt á heimahjúkrun og heimaþjónustu eins og ef þeir byggju áfram á sínu gamla 

heimili. Í mörgum þessara húsa er ekki nein þjónusta. 

Aldraðar veikir hafa val um að búa áfram heima og fá heimahjúkrun og er það stór 

hópur sem velur þá leið. Það er auðvitað alltaf best að vera heima en aðstæður geta 

verið þannig að sú leið sé ófær. Þá þarf að finna aðrar leiðir. Hvaða leiðir standa þá til 

boða? Það eru almennar deildir sjúkrahúsa, hjúkrunardeildir sjúkrahúsanna og 

hjúkrunarheimili sem taka á móti þessum einstaklingum. Það er mikið um fjölbýli. 

Aðeins tvö heimili í Reykjavík eru með eingöngu einbýli en það eru Droplaugarstaðir 

með 82 pláss og Sóltún sem er með 92 pláss. Á báðum þeim heimilum eru 8 og 10 

manna einingar nokkurs konar heimili inni á heimilinu.  

Þann 12. ágúst 2009 voru 97 á bið eftir hjúkrunarplássi á stór-Reykjavíkursvæðinu. 

Reynslan sýnir að það eru breytingar í gangi hjá okkur á Íslandi eins og hjá nágranna 

þjóðum okkar varðandi óskir um einbýli fram yfir fjölbýli. Í dag eru einstaklingar að 

hafna plássi í tvíbýli og vilja bíða eftir einbýli. Vilja ekki sætta sig við að búa með 

öðrum á hjúkrunarheimilinu en það er nýlunda fyrir þá sem sjá um úthlutun þessara 

plássa hér á landi.. Þau pláss sem ekki hefur verið hægt að úthluta hafa verið notuð 
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sem hvíldarpláss. Unnur Sigurðardóttir (munnleg heimild júní 2009 ).Við þessu er 

mikilvægt að bregðast og reyna að koma til móts við þessar óskir og fjölga einbýlum.  

Samantekt:  Það eru ýmis búsetumál til fyrir eldra fólk en þau eru samt mjög lík 

hvert öðru. Þess vegna finnst rannsakanda það vera mikilvægt að koma með nýjar 

hugmyndir að leiðum sem einnig gætu verið hagkvæmari. Á þetta við bæði varðandi 

hjúkrunarheimili og einnig í þjónustuíbúðir.  
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6 Viðhorf og óskir 

Flest viljum við hafa eitthvað með það að segja hvernig búsetu okkar er háttað. 

Einnig viljum við vita hvað hlutirnir kosta og hvernig við greiðum fyrir það sem við 

fáum. Mikilvægt er að vita hvað er í boði og einnig hverjar óskir okkar eru. Þá fyrst 

er hægt að vinna eftir óskum neytenda. 

6.1 Hvað er í boði 
Með batnandi heilsu hækkar meðalaldur fólks og fleiri aldraðir veikir eru eðlilegur 

hluti af daglegu lífi. Sagt er að um 10% aldraðra á hverjum tíma, þurfi á hjúkrun að 

halda á efri árum. Til að koma til móts við kostnað ríkisins við þennan þátt 

heilbrigðisþjónustu, þarf að vera til fleiri möguleikar og helst þurfa þeir að vera 

ódýrari en það sem er boðið upp á í dag. Þess vegna er mikilvægt að kanna hver 

hugur fólks er til þessarar þjónustu og hvernig æskilegt er að kostnaði við þessa 

heilbrigðisþjónustu sé háttað. Á landinu öllu eru 2.633 hjúkrunarrými. 1083 á Stór-

Reykjavíkursvæðinu og 1550 á landsbyggðinni. Stór-Reykjavíkursvæðið eru 

Reykjavík, Kópavogur, Seltjarnarnes, Garðabær, Hafnarfjörður, Bessastaðahreppur, 

Sveitarfélagið Álftaneshreppur, Mosfellsbær, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur.  

Á Íslandi eru hjúkrunarheimilin mjög lík hvert öðru þar sem boðið er upp á einbýli að 

hluta til og fjölbýli að hluta til. Það eru tvær undartekningar frá þessu á stór-

Reykjavíkursvæðinu en það eru Droplaugarstaðir og Sóltún. 

Sóltún sem var opnað 7. Janúar 2002 er einkarekið af Öldungi með samning við ríkið 

til 25 ára. Þar búa allir í einbýlum með sér bað og í huggulegum heimiliskjörnum þar 

sem 8 eða 10 manns búa saman.  

Droplaugarstaðir eru í eigu Reykjavíkurborgar. Þar voru einbýli og tvíbýli fyrir íbúa 

heimilisins þar til Reykjavíkurborg ákvað að fara í miklar endurbætur á húsinu og 

færa það í nútímahorf. Byggð var ein hæð ofan á húsið, öll herbergi gerð að einbýlum 

með sér baðherbergi, í litlum heimiliskjörnum þar sem 8 eða 10 manns búa saman. 

Reykjavíkurborg var þarna í fararbroddi, fyrst allra hjúkrunarheimila á landinu, að 

breyta „gömlu“ hjúkrunarheimili í „nýtt“ með þeim áherslum sem nútíminn kallar 

eftir. Breytingunum lauk 2006. Hjúkrunarplássin jukust um 14 við þessa breytingar.  

Önnur hjúkrunarheimili eru að vinna að því að færa sin heimili til nútímahorfs. Það er 

verið að fækka fjölbýlum og auka einbýlin. Þessar breytingar eru mjög 
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kostnaðarsamar og munu taka tíma en það er markmið stjórnvalda að sem flestir eigi 

þess kost að búa í einbýlum á hjúkrunarheimilunum.  

Þann 1. Janúar 2008 voru 330 einstaklingar í tvíbýlum og þríbýlum og fjórbýlum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar af voru 5 herbergi þar sem 4 búa saman á Hrafnistu í 

Reykjavík  og eitt herbergi þar sem fjórir búa saman á Grund. Eins og áður hefur 

verið nefnt eru á bilista eftir hjúkrunarrými á Stór-Reykjavíkursvæðinu 97 manns 

þann 12. ágúst 2009. Plássum er í síauknu mæli hafnað, séu þau í tvíbýlum eða 

öðrum fjölbýlum. Einstaklingar vilja frekar bíða lengur eftir að fá einbýli. Það er löng 

bið eftir einbýlum á hjúkrunarheimilunum Droplaugarstöðum og Sóltúni, og biðtími 

þangað er um 18–24 mánuðir. Bið eftir tvíbýli eða öðru fjölbýli tekur nokkrar vikur 

eftir að vistunarmat er tilbúið. 

Þann 1. des 2008 voru á Stór-Reykjavíkursvæðinu, 20.032 einstaklingar 67 ára og 

eldri og hjúkrunarheimilisplássin voru þá 1.083. Það eru hjúkrunarpláss fyrir 5.4% 

þeirra sem eru 67 ára og eldri. Þann 1 des 2008 voru á landsbyggðinni 12.511 

einstaklingar 67 ára og eldri og hjúkrunarplássin 1550. Þar eru hjúkrunarpláss fyrir 

12.39 % þeirra sem eru 67 ára og eldri. Þarna er munurinn á Stór 

Reykjavíkursvæðinu og landsbyggðinni 43 % landsbyggðinni í hag.  

Mynd 7. Stór-Reykjavikursvæði. Hjúkrunarpláss fyrir 5,4% íbúa 67 ára og eldri 
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Ef við skoðum 80 ára og eldri á höfuðborgarsvæðinu þá voru 1. des 2008  2.483 

karlar og 4.119 konur eða samtals 6.602 einstaklinga á þessum aldri. 

Hjúkrunarplássin voru sem áður segir 1.083 eða hjúkrunarpláss fyrir 16.4 % af 

þessum aldurshópi. 

Ef við skoðum 80 ára og eldri á landsbyggðinni þá voru 1. des 2008  1.653 karlar og 

2.106 konur, samtals 3.759 einstaklingar. Hjúkrunarplássin á landsbyggðinni voru 

sem áður segir 1550 eða hjúkrunarpláss fyrir 41,23 % 80 ára og eldri á 

landsbyggðinni. Það er 40% meira framboð á hjúkrunarplássum á landsbyggðinni en 

á höfuðborgarsvæðinu miðað við aldurinn 80 ára og eldri og tölur 

Heilbrigðisráðuneytis um fjölda hjúkrunarplássa á landinu öllu. 

6.2 Viðhorf eldri borgara sjálfra?  
Í þessum kafla eru settar fram niðurstöður úr rannsókn sem höfundur framkvæmdi í 

júlí og ágúst 2009. Skýrslan er þannig byggð upp að í fyrsta kafla er greint frá 

tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar, tilgátum, svarhlutfalli og framkvæmd og 

fjallað um með hvaða hætti lesa skuli skýrsluna. Í öðrum kafla eru niðurstöður 

kynntar og í viðauka er spurningalistinn auk tölfræði upplýsinga.  

6.3 Tilgangur og markmið rannsóknarinnar  
Rannsókn þessi er gerð til að kanna viðhorf einstaklinga á stór-Reykjavíkursvæðinu, 

55 til 80 ára, hvernig þau vilja hafa hjúkrun og umönnun ef þau þurfa á slíkri 

þjónustu að halda á efri árum. Markmiðið er að meta þörf og óskir einstaklinga um 

þjónustu fyrir aldraða veika á komandi árum.  

Mynd 8. Landsbyggðin . Hjúkrunarpláss fyrir 12,39% íbúa 67 ára og eldri 
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6.4 Framkvæmd rannsóknarinnar 
Í byrjun sumars var rannsakandi að velta fyrir sér hvernig best væri að finna út óskir 

einstaklinga um hvernig hjúkrun og umönnun aldraðra veikra ætti að vera háttað á 

komandi árum. Ákveðið var að framkvæma megindlega rannsókn. Spurningalisti 

með 10 spurningum var settur saman. Spurningalistinn var forprófaður á 15 manns til 

að sjá hvort spurningarnar væru rétt samansettur, til að ná fram tilætluðu markmiði 

sínu. Ákveðið var að senda spurningalistana með pósti til 600 manna á Stór-

Reykjavíkursvæðinu, þar sem sú tala ætti að gefa góða vísbendingu um útkomu, sem 

hægt væri að yfirfæra yfir á allt þýðið. Úrtakið er slembiúrtak úr þjóðskrá á 

aldursbilinu 55 til 80 ára. Úrtakið var fengið hjá Skýrr. Persónuvernd sagði að ekki 

þyrfti þeirra leyfi þar sem gögnin væru ekki persónurekjanleg. 

6.5 Niðurstöður rannsóknarinnar  
Það er mjög mikilvægt að ekki sé hægt að rekja svarlista til einstakra svarenda. Til að 

svo sé ekki, voru spurningalistar ekki auðkenndir á nokkurn máta. Öll svarumslögin 

voru eins, þannig að ekki var hægt að tengja þau svarendum. 

Hvað þýðir hver mæling fyrir sig. 

Staðalfrávik er mælikvarði um hversu gildi dreifast kringum meðaltal. 

Meðaltal er aðferð til að einfalda talnagögn niður í eina tölu en með henni er stefnt að 

því að finna miðsækni í ákveðnu þýði. Þetta er framkvæmt með því að finna summu 

talnanna sem um ræðir og deila þeim með fjölda þeirra. Aðferðin virkar þó eingöngu 

vel þegar fyrrnefndar tölur dreifast jafnt yfir talnabilið (þ.e.a.s. í normalkúrfu). Önnur 

leið til þess að finna tölu sem er lýsandi fyrir þýði er að reikna út 

miðgildið.(Wikipedia) 

Miðgildi er ein aðferð til að finna út miðsækni í þýði. Aðferðin gengur út á það að 

öllum tölunum er raðað á talnabil eftir vægi gildisins. Talan sem er nákvæmlega í 

miðjunni á talnabilinu er síðan miðgildið. Séu tvær tölur í miðjunni er miðgildið 

meðaltal þeirra beggja. Miðgildi er eingöngu áreiðanlegt sé talnabilið í normalkúrfu. 

Einnig er notuð sú aðferð að reikna út tíðasta gildið í þýði. (Wikipedia) 

Lægsta gildi = Svör spurninga eru númeruð frá 1 til 5. Lægsta gildi er það gildi sem 

svarað var og var með lægsta númerið (sjá spurningar. í viðauka) 
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Hæsta gildi  = Svör spurninga eru númeruð frá 1 til 5. Hæsta gildi er það gildi sem 

svarað var og með hæsta númeri. (sjá spurningalista í viðauka) 

Spönn = Hve mörg millibil eru milli þeirra flokka sem svarað var, Ef svarað var frá 1 

og upp í 5 þá er spönnin 4. Ef svarað var frá 3 upp í 5 þá er spönnin 2. 

Tíðasta gildi = Það gildi sem er oftast krossað við á svarlistum. Bryman og Bell 

(2007). 
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6.6 Spurning 1. 
Settur var formáli fyrir spurningu eitt á spurningalistanum sem hér fylgir. 

Hjúkrunarheimili er heimili fyrir veika einstaklinga þar sem veitt er öll ummönnunar og 

hjúkrunarþjónusta sem einstaklingurinn þarfnast, allan sólarhrings. Á hverju hjúkrunarheimili 

búa mismargir íbúar. Hrafnista í Reykjavík er með blandaða þjónustu dvalarheimilis og 

hjúkrunar. Þar búa 322 einstaklingar,  209 á dvalarheimili og 113 á fimm hjúkrunardeildum. 

Hrafnista í Reykjavík er stórt heimili. Droplaugarstaðir eru með 82 íbúa sem er meðalstórt 

heimili og Sóltún með 92 íbúa, sem er líka meðalstórt heimili. Það er ný stefna að ryðja sér til 

rúms í hjúkrunarheimilum  í  Bandaríkjunum um þessar mundir sem kallast  Green House en 

þar búa aðeins 10 manns í hverju húsi, inni í hverfum borganna og það myndum við kalla lítið 

hjúkrunarheimili. Hjúkrunarþjónusta Green House er öll sú sama og á öðrum 

hjúkrunarheimilum.  

Fyrsta spurningin var: Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú veljir lítið 

hjúkrunarheimili fram yfir stórt heimili?.Í heildina svöruðu 240 einstaklingur. 192 

sögðu að það væri líklegt eða mjög líklegt að þeir veldu lítið heimili frekar en stórt. 

Aftur á móti svöruðu 26 manns að það væri ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir veldu 

lítið  hjúkrunarheimili frekar en stórt. 22 einstaklinga svöruðu þessari spurningu með 

hvorki né. Meðaltal svara var 4,10.  Meðalgildið var 4,00 og staðalfrávik 1.120. 

Lægsta svargildið var 1 og hæsta gildi var 5.  Spönn svara var 4 og tíðasta gildi var 5. 

Mynd 9. Hversu líklegt eða ólkíllegt er að þú veljir lítið hjúkrunarheimili fram yfir 
stórt heimili. 
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Við fyrstu spurningunni var sett fram  tilgátan (T1) Meirihluti kvenna á aldrinum 55 

– 80 ára vill lítil hjúkrunarheimili fram yfir stór heimili. Til að vita hvort dreifingin 

var eins í hópnum ( karlar / konur ) var gert T próf. Þar sem Sig í Levense‘s prófi var 

0,561, það er hærra en 0,05 þýðir það að dreifingin er eins í hópunum.Til að athuga 

hvort marktækur munur sé á milli hópanna er skoðað Sig(2 tailed) sem var 0,311 og 

því er ekki marktækur munur á milli hópanna. Hægt er því að fullyrða með 95% 

vissu að það er ekki marktækur munur á milli skoðana karla og kvenna varðandi 

þessa spurningu 

 

Ert þú karl eða kona? 

Hver er aldur þinn.? 

Total
55 - 60 

ára 
61 - 65 

ára 
66 - 70 

ára 
71 - 75 

ára 
76 - 80 

ára 

Karl Hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú veljir 
lítið hjúkrunarheimili 
fram yfir stór heimili ? 

Mjög ólíklegt 2 0 0 2 1 5 

Ólíklegt 3 1 0 0 2 6 

Hvorki né 6 6 3 1 0 16 

Líklegt 15 10 6 9 0 40 

Mjög líklegt 13 19 5 4 4 45 

Total 39 36 14 16 7 112

Kona Hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú veljir 
lítið hjúkrunarheimili 
fram yfir stór heimili ? 

Mjög ólíklegt 4 0 0 2 2 8 

Ólíklegt 1 3 1 1 1 7 

Hvorki né 4 1 1 0 0 6 

Líklegt 15 3 6 7 10 41 

Mjög líklegt 22 10 8 17 8 65 

Total 46 17 16 27 21 127

 

  

Tafla 3. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú veljir lítið hjúkrunarheimili fram yfir 
stór heimili ? Hver er aldur þinn.?  Ert þú karl eða kona? 
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6.7 Spurning 2. 
Önnur spurningin var: Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á að hafa einbýli ? Í 

heildina svöruðu 241 einstaklingur. 232 sögðu að það legði mikla og mjög mikla 

áherslu á að hafa einbýli. 3 svöruðu þessu hvorki né og aðeins 1 lagði litla áherslu á 

að hafa einbýli. Meðaltal svara var 4,79, miðgildið var 5 og staðalfrávik 0,466. 

Lægsta svargildi var 2 og hæsta gildi var 5.  Spönn svara var 3 og tíðasta gildi var 5.  

Við annarri  spurningunni var sett fram tilgátan (T2.) Konur leggja meiri áherslu á að 

hafa eigið herbergi en karlar. Til að skoða hvort dreifingin væri eins í hópnum 

(karlar /konur) var gert T-próf. Þar sem Sig í Levene´s prófi var 0,406 (hærra en 0,05) 

merkir það að dreifingin er eins í hópunum. Til að sjá hvort munurinn sé marktækur 

skoðum við Sig (2-tailed) sem var 0,543 (hærra en 0,05) sem þýðir að ekki er 

marktækur munur á milli hópanna. Hægt er því að fullyrða með 95% vissu að það er 

ekki marktækur munur á milli karla og kvenna varðandi þessa spurningu. 

Önnur tillaga (T9) Einstaklingar 70 ára og eldri eru líklegri en yngi einstaklingar að 

samþykkja búsetu í fjölbýlum. Samkvæmt krosstöflunni hér að neðan sést að þessi 

tilgáta stenst ekki. Það vilja flest allir fá einbýli og þeir örfáu sem gætu alveg hugsað 

sér fjölbýli eru ekki á neinum sérstökum aldri og ekki sjáanlegur munur á milli kynja. 

  

Mynd 10. Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á að hafa einbýli. 
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Ert þú karl eða kona? 

Hver er aldur þinn.? 

Tota
l 

55 - 60 
ára 

61 - 65 
ára 

66 - 70 
ára 

71 - 75 
ára 

76 - 80 
ára 

Karl Hversu litla eða mikla 
áherslu leggur þú á að 
hafa einbýli ? 

Hvorki né 1 0 0 0 0 1 

Mikla 8 5 5 5 1 24 

Mjög mikla 30 31 9 11 6 87 

Total 39 36 14 16 7 112

Kona Hversu litla eða mikla 
áherslu leggur þú á að 
hafa einbýli ? 

Litla 0 0 1 0 0 1 

Hvorki né 1 0 0 0 1 2 

Mikla 4 1 4 6 3 18 

Mjög mikla 41 16 11 22 17 107

Total 46 17 16 28 21 128

 

  

Tafla 4. Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á að hafa einbýli? Hver er 
aldur þinn?  Ert þú karl eða kona 
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6.8 Spurning 3. 
Þriðja spurningin Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á að hafa eigið 

baðherbergi?. Í heildina svöruðu 241 einstaklingur. 228 sögðust leggja mikla eða 

mjög mikla áherslu á að hafa sér baðherbergi.  3 sögðust leggja litla áherslu á sér 

baðherbergi og 5 svöruðu hvorki né. Með lýsandi tölfræði var fundið út meðaltal 

svara sem var 4,72.  miðgildi 5,00 og staðalfrávik 0,564. Lægsta gildi svara var 2 og 

hæsta gildi var 5. Spönn svara var 3 og tíðasta gildi var 5. 

Við þriðju spurningunni var sett fram tilgátan (T3.) Konur leggja meiri áherslu á að 

hafa eigið baðherbergi en karlar. Til að vita hvort dreifingin var eins í hópnum var 

gert T próf. Þar sem Sig í Levense‘s prófi var 0,48 sem er hærra en 0,05 merkir það 

að dreifingin er eins í hópunum. Sig ( 2 tailed) var 0,279 sem er hærra en 0,05 og þá 

er ekki munur á milli hópa. Hægt er því að fullyrða með 95% vissu að það er ekki 

marktækur munur á milli karla og kvenna varðandi þessa spurningu. 

  

Mynd 11. Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á að hafa eigið baðherbergi? 
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Ert þú karl eða kona? 

Hver er aldur þinn.? 

Total
55 - 60 

ára 
61 - 65 

ára 
66 - 70 

ára 
71 - 75 

ára 
76 - 80 

ára 

Karl Hversu litla eða mikla 
áherslu leggur þú á ða hafa 
eigið baðherbergi ? 

Litla 1 0 0 0 1 2 

Hvorki né 1 1 0 1 0 3 

Mikla 7 7 5 4 1 24 

Mjög mikla 30 28 9 11 5 83 

Total 39 36 14 16 7 112 

Kona Hversu litla eða mikla 
áherslu leggur þú á ða hafa 
eigið baðherbergi ? 

Litla 0 0 0 0 1 1 

Hvorki né 1 0 0 1 0 2 

Mikla 3 1 7 10 3 24 

Mjög mikla 42 16 9 17 17 101 

Total 46 17 16 28 21 128 

 

  

Tafla 5. Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á að hafa eigið baðherbergi ? 
Hver er aldur þinn.? Ert þú karl eða kona 
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6.9 Spurning 4. 
Fjórða spurningin var: Hvaða stærð af herbergi / íbúð telur þú ásættanlega? Í 

heildina svöruðu 232 einstaklingur. 48 vildu hafa herbergi/íbúðina 41m2 eða stærri. 

78 einstaklingar töldu ásættanlegt að hafa herbergin/íbúðina 36m2 – 40 m2. Svo voru 

55 einstaklingar sem töldu ásættanlegt að hafa herbergin/íbúðina 31m2 – 35m2. 42 

töldu að 26m2 – 30m2 herbergi/íbúð væri ásættanlegt og aðeins 16 manns töldu 

ásættanlegt að hafa herbergið/íbúðina 20m2 – 25 m2. Þarna er mikil breidd í því hvað 

hverjum finnst æskilegt. Meðaltal svara var 3,42. Meðalgildið var 4 og staðalfrávik 

1,187. Lægsta svargildi var 1 og hæsta gildi var 5. Spönn svara var 4 og tíðasta gildi 

var 4.  

Við fjórðu spurningunni var sett fram tilgátan (T4.)Karlar vilja hafa 

herbergin/íbúðirnar minni en konurnar. Til að vita hvort dreifingin var eins í hópnum 

var gerð T próf. Þar sem Sig í Levense‘s prófi var hærra en 0,05 merkir það að 

dreifingin er eins í hópunum..Þá er skoðað Sig(2-tailed) sem var 0,677 (hærra en 

0,05) sem þýðir að það er ekki marktækur munur á hópunum (karlar/konur). Hægt er 

því að fullyrða með 95% vissu að það er ekki marktækur munur á skoðunum karla og 

kvenna varðandi þessa spurningu. 

  

Mynd 12. Hvaða stærð af herbergi / íbúð telur þú ásættanlega 
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Ert þú karl eða kona? Hver er aldur þinn.? 

Total 
55 - 60 

ára 
61 - 65 

ára 
66 - 70 

ára 
71 - 75 

ára 
76 - 80 

ára 

Karl Hvaða stærð af herbergi / 
íbúð telur þú ásættan-
lega? 

20m2 - 25m2 1 2 2 2 0 7 

26m2 - 30m2 7 7 2 6 0 22 

31m2 - 35m2 6 8 3 0 2 19 

36m2 - 40m2 13 9 4 4 2 32 

41m2 eða stærra 8 10 2 4 2 26 

Total 35 36 13 16 6 106

Kona Hvaða stærð af herbergi / 
íbúð telur þú ásættan-
lega? 

20m2 - 25m2 2 0 2 3 1 8 

26m2 - 30m2 6 1 5 5 3 20 

31m2 - 35m2 15 4 5 6 3 33 

36m2 - 40m2 15 6 2 10 9 42 

41m2 eða stærra 7 4 2 3 5 21 

Total 45 15 16 27 21 124

 

  

Tafla 6. Hvaða stærð af herbergi / íbúð telur þú ásættanlega? Hver er aldur þinn.?  
Ert þú karl eða kona? 
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6.10 Spurning 5.  
Fimmta spurningin var Hversu litlu eða miklu máli skiptir það þig hvort þú getur 

valið hjúkrunarheimili í því hverfi sem þú helst óskar ? Í heildina svöruðu þessari 

spurningu 240 einstaklingar. 191 segja að það skipti sig miklu máli eða mjög miklu 

máli að geta valið hjúkrunarheimili í því hverfi sem þau helst vilja búa. 18 

einstaklingar sögðu að það skipti þá litlu eða mjög litlu hvort svo væri og 31 svöruðu 

spurningunni hvorki né. Meðaltal svara var 4,08, miðgildið var 4,00 og staðalfrávik 

0,937. Lægsta svargildi var 1 og hæsta gildi var 5. Spönn svara var 4 og tíðasta gildi 

var 4.  

Við fimmtu spurningunni var sett fram tilgátan (T5.) Konur vilja helst búa áfram í 

sínu gamla hverfi. Til að vita hvort dreifingin (karlar / konur) var eins í hópnum var 

gert T próf. Þar sést að Sig í Levense‘s prófi var 0,738 (hærra en 0,05) sem merkir að 

dreifingin er eins í hópunum. Þá er skoðað Sig(2-tailed) sem var 0,101 (hærra en 

0,05) sem þýðir að það er ekki marktækur munur á hópunum (karlar/konur) Hægt er 

því að fullyrða með 95% vissu að það er ekki marktækur munur á skoðunum karla og 

kvenna varðandi þessa spurningu. 

  

Mynd 13. Hversu litlu eða miklu máli skiptir það þig hvort þú getur valið 
hjúkrunarheimili í því hverfi sem þú helst óskar? 
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Ert þú karl eða kona? 

Hver er aldur þinn.? 

Total
55 - 60 

ára 
61 - 65 

ára 
66 - 70 

ára 
71 - 75 

ára 
76 - 80 

ára 

Karl Hversu litlu eða 
miklu máli skiptir 
það þig hvort þú 
getur valið 
hjúkrunarheimili í 
því hverfi sem þú 
helst óskar ? 

Mjög litlu 1 1 0 0 0 2 

Litlu 4 2 3 1 0 10 

Hvorki né 3 3 5 2 1 14 

Miklu 18 14 3 9 4 48 

Mjög miklu 13 16 3 4 2 38 

Total 39 36 14 16 7 112 

Kona Hversu litlu eða 
miklu máli skiptir 
það þig hvort þú 
getur valið 
hjúkrunarheimili í 
því hverfi sem þú 
helst óskar ? 

Mjög litlu 0 0 1 0 0 1 

Litlu 1 0 2 2 0 5 

Hvorki né 7 2 2 3 3 17 

Miklu 19 8 7 12 6 52 

Mjög miklu 19 7 4 11 12 53 

Total 46 17 16 28 21 128 

 

  

Tafla 7. Hversu litlu eða miklu máli skiptir það þig hvort þú getur valið 
hjúkrunarheimili í því hverfi sem þú helst óskar ? Hver er aldur þinn.? Ert 
þú karl eða kona? 
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6.11 Spurning 6.  
Sjötta spurningin var: Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á að eldra fólk sem 

býr á hjúkrunarheimili haldi sínum ellilífeyri sjálft og greiði svo fyrir sig eins og 

þeim ber ? Í heildina svöruðu þessari spurningu 232 einstaklingar. 142 segja að það 

skipti sig miklu máli eða mjög miklu máli að halda sínum fjárhag/ellilífeyri og greiða 

svo sjálft það sem á að greiða. 68 manns svöruðu þessu sem hvorki né og 30 

einstaklingum fannst það ekki skipta máli hvort það héldi sínum launum og greiddi 

svo fyrir sig eins og lög gera ráð fyrir. Meðaltal svara var 3,70. miðgildi er 4,00 og 

staðalfrávik 1,1072 Lægsta svargildi var 1 og hæsta gildi var 5. Spönn svara var 4 og 

tíðasta gildi var 4. 

Við sjöttu spurningunni var sett fram tilgátan (T6.): Karlar vilja halda sínu sjálfstæði 

og hafa sín laun áfram og greiða svo fyrir sig eins og lög gera ráð fyrir. Til þess að 

sjá hvort þessi tilgáta væri rétt var gert T próf. Þar sést að Sig í Levene‘s prófi var 

0,364 (hærra en 0,05) sem merkir að dreifingin er eins í hópunum. Þá er skoðað 

Sig(2-tailed) sem var 0,377 (hærra en 0,05) sem þýðir að það er ekki marktækur 

munur á hópunum (karlar/konur) Hægt er því að fullyrða með 95% vissu að það er 

ekki marktækur munur á skoðunum karla og kvenna varðandi þessa spurningu. 

  

Mynd 14. Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á að eldra fólk sem býr á 
hjúkrunarheimili haldi sínum ellilífeyri sjálft og greiði svo fyrir sig eins og 
þeim ber ? 
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Ert þú karl eða kona? 

Hver er aldur þinn.? 

Total
55 - 60 

ára 
61 - 65 

ára 
66 - 70 

ára 
71 - 75 

ára 
76 - 80 

ára 

Karl Hversu litla eða mikla 
áherslu leggur þú á að 
eldra fólk sem býr á 
hjúkrunarheimili haldi 
sínum ellilífeyri sjálft 
og greiði svo fyrir sig 
eins og þeim ber ? 

Mjög litla 1 3 0 0 0 4 

Litla 5 5 4 0 1 15 

Hvorki né 9 8 4 5 0 26 

Mikla 14 10 4 5 3 36 

Mjög mikla 9 10 2 6 3 30 

Total 38 36 14 16 7 111

Kona Hversu litla eða mikla 
áherslu leggur þú á að 
eldra fólk sem býr á 
hjúkrunarheimili haldi 
sínum ellilífeyri sjálft 
og greiði svo fyrir sig 
eins og þeim ber ? 

Mjög litla 2 0 2 1 1 6 

Litla 2 1 0 1 0 4 

Hvorki né 16 7 4 13 2 42 

Mikla 13 6 6 6 7 38 

Mjög mikla 13 3 4 7 11 38 

Total 46 17 16 28 21 128
 

  

Tafla 8. Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á að eldra fólk sem býr á 
hjúkrunarheimili haldi sínum ellilífeyri sjálft og greiði svo fyrir sig eins og 
þeim ber ?  Hver er aldur þinn.? Ert þú karl eða kona? 
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6.12 Spurning 7. 
 Sjöunda spurningin var: Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú viljir greiða aukalega 

fyrir að hafa stærra herbergi frekar en minna? Í heildina svöruðu þessari spurningu 

240 einstaklingar. 136 segja það líklegt eða mjög líkleg að þeir vilji greiða meira fyrir 

að hafa stærra herbergi/íbúð á hjúkrunarheimili. 35 einstaklingar svara þessu hvorki 

né. 69 einstaklingar segja ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir vilji greiða meira fyrir 

stærri vistarverur. Meðaltal svara var 3,32. miðgildið var 4,00 og staðalfrávik 1,218. 

Lægsta svargildi var 1 og hæsta gildi var 5. Spönn svara var 4 og tíðasta gildi var 4. 

Við sjöundu spurningunni var sett fram tilgátan (T7.): Konur eru tilbúnari en karlar 

til að greiða aukalega fyrir að hafa stærra herbergi en ella á hjúkrunarheimilinu. Til 

þess að sjá hvort þessi tilgátan sé rétt var gert T próf. Þar sést að Sig í Levense‘s prófi 

var 0,727 (hærra en 0,05) sem merkir að dreifingin er eins í hópunum. Þá er skoðað 

Sig(2-tailed) sem var 0,135 (hærra en 0,05) sem þýðir að það er ekki marktækur 

munur á hópunum (karlar/konur) Hægt er því að fullyrða með 95% vissu að það er 

ekki marktækur munur á skoðunum karla og kvenna varðandi þessa spurningu. 

  

Mynd 15. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú viljir greiða aukalega fyrir að hafa 
stærra herbergi frekar en minna? 
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Ert þú karl eða kona? 

Hver er aldur þinn.? 

Total
55 - 60 

ára 
61 - 65 

ára 
66 - 70 

ára 
71 - 75 

ára 
76 - 80 

ára 

Karl Hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú viljir 
greiða aukalega fyrir að 
hafa stærra herbergi 
frekar en minna ? 

Mjög ólíklegt 4 1 2 2 0 9 

Ólíklegt 6 5 3 5 2 21 

Hvorki né 4 3 2 1 1 11 

Líklegt 20 19 6 5 3 53 

Mjög líklegt 5 8 1 3 1 18 

Total 39 36 14 16 7 112 

Kona Hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú viljir 
greiða aukalega fyrir að 
hafa stærra herbergi 
frekar en minna ? 

Mjög ólíklegt 3 0 4 5 3 15 

Ólíklegt 7 1 3 10 3 24 

Hvorki né 8 3 4 5 4 24 

Líklegt 21 12 3 5 8 49 

Mjög líklegt 7 1 2 3 3 16 

Total 46 17 16 28 21 128 

 

  

Tafla 9. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú viljir greiða aukalega fyrir að hafa 
stærra herbergi frekar en minna ?Hver er aldur þinn.? Ert þú karl eða 
kona? 
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6.13 Spurning 8.  
Áttunda spurningin var: Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú veljir heimahjúkrun fram 

yfir hjúkrunarheimili? Í heildina svöruðu þessari spurningu 230 einstaklingar. 154 

segja það líklegt eða mjög líkleg að þeir velji heimahjúkrun fram yfir 

hjúkrunarheimili ef til þess kæmi. 38 segja það ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir velji 

heimahjúkrun fram yfir hjúkrunarheimili og 38 sögðu hvorki né. Meðaltal svara var 

3,78. Miðgildið var 4,00 og staðalfrávik 1,182. Lægsta svargildi var 1 og hæsta gildi 

var 5. Spönn svara var 4 og tíðasta gildi var 4. 

Við áttundu spurningunni var sett fram tilgátan (T8.): Konur velja frekar 

heimahjúkrun en karlar. Til þess að sjá hvort þessi tilgátan sé rétt var gert T próf. Þar 

sést að Sig í Levense‘s prófi var 0,484 (hærra en 0,05) sem merkir að dreifingin er 

eins í hópunum. Þá er skoðað Sig(2-tailed) sem var 0,762 (hærra en 0,05) sem þýðir 

að það er ekki marktækur munur á hópunum (karlar/konur). Hægt er því að fullyrða 

með 95% vissu að það er ekki marktækur munur á skoðunum karla og kvenna 

varðandi þessa spurningu. 

  

Mynd 16. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú veljir heimahjúkrun fram yfir 
hjúkrunarheimili ? 
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Ert þú karl eða kona? 

Hver er aldur þinn.? 

Total
55 - 60 

ára 
61 - 65 

ára 
66 - 70 

ára 
71 - 75 

ára 
76 - 80 

ára 

Karl Hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú 
veljir heimahjúkrun 
fram yfir 
hjúkrunarheimili ? 

Mjög ólíklegt 2 2 0 2 0 6 

Ólíklegt 2 4 0 3 4 13 

Hvorki né 5 6 4 2 1 18 

Líklegt 16 11 6 5 0 38 

Mjög líklegt 13 13 4 4 2 36 

Total 38 36 14 16 7 111

Kona Hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú 
veljir heimahjúkrun 
fram yfir 
hjúkrunarheimili ? 

Mjög ólíklegt 1 1 1 3 1 7 

Ólíklegt 3 2 0 3 4 12 

Hvorki né 12 2 3 3 2 22 

Líklegt 11 7 7 13 7 45 

Mjög líklegt 19 5 5 6 7 42 

Total 46 17 16 28 21 128

 

  

Tafla 10. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú veljir heimahjúkrun fram yfir 
hjúkrunarheimili ?Hver er aldur þinn.? Ert þú karl eða kona? 



87 

6.14 Spurning 10 
Tíunda spurningin var: Hver er aldur þinn? Í heildina svöruðu þessari spurningu 240 

einstaklingar.  Aldursskiptingin var 55-60 ára voru 85 einstaklingur. 61 – 65 ára voru 

53 einstaklingar . 66 – 70 ára voru 30 einstaklingar. 71 – 75 ára voru 44 einstaklingar 

og 76 – 80 ára voru 28 einstaklingar. Meðaltal svara var  2,49, miðgildið er 2,00 og 

staðalfrávik er 1,426. Lægsta gildi var 1 og hæsta gildi var 5. Spönnin var 4 og tíðasta 

gildi var 1. 
 

  Ert þú karl eða kona? 

Total   Karl Kona 

Hver er aldur þinn.? 55 - 60 ára 39 46 85 

61 - 65 ára 36 17 53 

66 - 70 ára 14 16 30 

71 - 75 ára 16 28 44 

76 - 80 ára 7 21 28 

Total 112 128 240 

 

  

Mynd 17. Hver er aldur þinn.? 

Tafla 11. Hver er aldur þinn?  Ert þú karl eða kona? Taflan sýnir fjölda 
þátttakanda, tíðni og kynjaskiptingu. 
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6.15 Tölfræði um óskir einstaklinga sem spurðir voru 
Það kom mjög skýrt fram í svörum einstaklinga í rannsókninni að þau óskuðu eftir 

litlum hjúkrunarheimilum í hverfum boga og bæja, frekar en hefðbundnum stórum 

hjúkrunarheimilum. 80 % svarenda vildu lítil heimili.  Einnig var mjög skýrt að 

einbýli með sér baðherbergi er það sem nær allir óska eða 99% svarenda. Stærð íbúða 

skiptir ekki eins miklu máli eftir því sem rannsóknin sýnir en 52,5 % svarenda vilja 

36m2 eða stærra á meðan 47,5 % segjast vilja 20 m2 - 35m2 íbúðir eða herbergi.  

Aftur á móti skiptir miklu máli fyrir einstaklinga, eftir því sem rannsóknin sýnir, þá 

vilja 80% svarenda fá að búa á hjúkrunarheimili í því hverfi sem þau helst kjósa.  

Sjálfstæður fjárhagur skipti unga fólkið meira máli en eldra fólkið en 142 

einstaklinga eða 59% svarenda svöruðu því að það skipti miklu máli eða mjög miklu 

máli að hafa sjálfstæðan fjárhag og greiða fyrir sig sem hverjum ber samkvæmt 

lögum. Spurningin um hvort einstaklingar væru tilbúnir að greiða aukalega fyrir að 

hafa stærra herbergi eða íbúð til umráða, þá svöruðu 136 einstaklingar eða 57% að 

þeir vildu það. Yngra fólkið var áberandi stærri hópur hér en það eldra. Varðandi val 

á milli heimahjúkrunar eða hjúkrunarheimilis  þá svöruðu 161 eða 67% svarenda að 

það væri líklegt eða mjög líklegt að þeir kysu  heimahjúkrun frekar en 

hjúkrunarheimili.  Hér sást líka á útkomu rannsóknarinnar að yngra fólkið vildi frekar 

heimahjúkrun en það eldra 

6.16 Viðhorf ráðamanna? 
Í janúar 2008 kannaði Félagsmálaráðuneytið upplýsinga um hve margir væru á 

tvíbýlum og þríbýlum á hjúkrunarheimilum landsins. Var sú könnun lögð til 

grundvallar við þarfagreiningu og síðar framkvæmdaáætlun um byggingu 

hjúkrunarrýma og fækkunar fjölbýla sem ríkisstjórnin kynnti í ágúst 2008.  Þá voru 

330 einstaklingar í tvíbýlum eða þríbýlum á höfuðborgarsvæðinu en 154 

einstaklingar í tvíbýlum  og þríbýlum á öðrum svæðum landsins. (Vilborg 

Ingólfsdóttir tölvupóstur 20. ágúst 09) Fimm fjórbýli eru á Hrafnistu í Reykjavík og 

eitt á Grund. 

Frá 1 janúar 2008 var gerð breyting á lögum um  málefni aldraðra í samræmi við 

breytta verkaskiptingu ráðuneyta. Samkvæmt lögunum fer félags og 

tryggingamálaráðuneytið með yfirstjórn öldrunarmála, þar með talda uppbyggingu 

hjúkrunarrýma en heilbrigðisráðuneytið fer með yfirstjórn heilbrigðisþjónustu við 

aldraða. Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur frá upphafi 2008 unnið ítarlega 
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þarfagreiningu í samráði við sveitarfélög með það að markmiði að forgangsraða 

uppbyggingu hjúkrunarrýma og fækkun fjölbýla um land allt. Í vinnu ráðuneytanna 

hefur verið byggt á sveigjanleika  og valfrelsi einstaklinga meðal annars með breyttri 

framkvæmd vistunarmats. Þar er ekki síst lögð áhersla á heilbrigðisþjónustu í 

heimahúsum svo sem heimahjúkrun og skipulega uppbyggingu dagvistar og 

hvíldarinnlagna. 

Félags og tryggingamálaráðuneytið lét ráðgjafahóp gera stefnumótun um þjónustu 

við aldraða til næstu ára. Var skýrsla þessi gerð í mars 2008. Hópurinn leggur til að 

samningar verði gerðir við sveitarfélögin að taka yfir alla þjónustu fyrir aldraða. Þar 

segir:  

Í stuttu máli ganga tillögurnar út á að þjónusta við aldraða sé nærþjónusta, ólíkir 

þjónustuþættir þurfi að vera sem mest á einni hendi og að þeim verði best sinnt af 

sveitarfélögunum. Gengið er út frá rétti aldraðra til eigin heimilis og því skuli 

megináhersla lögð á að tryggja öldruðum fjölbreytt búsetuúrræði með víðtækri 

heimaþjónustu sem hæfir ólíkum aðstæðum og þörfum. Áhersla er lögð á að 

uppbygging nýrra hjúkrunarrýma taki mið af þessari hugsun og að allar aðstæður 

aldraðra á hjúkrunarheimilum verði aðlagaðar þannig að þær líkist sem mest 

venjulegu heimili. Ein af forsendum þessa er að öldruðum sé tryggt efnahagslegt 

sjálfstæði. Ráðgjafarhópurinn telur mikilvægt að grípa til markvissra aðgerða til að 

tryggja stöðugleika meðal starfsfólks í öldrunarþjónustu og að nægt framboð sé af 

hæfu og vel menntuðu starfsfólki. Einnig þurfi að bæta upplýsingar og aðgang að 

þeim um þjónustu og úrræði fyrir aldraða. Til lengri tíma litið telur 

ráðgjafarhópurinn að horfið skuli frá því að aðgreina fólk og þjónustu við það eftir 

aldri, sjúkdómum, fötlun eða öðrum skilmerkjum, heldur eigi þjónusta og 

stuðningur að taka mið af þörfum hvers og eins. Í ljósi þessa vill ráðgjafarhópurinn 

að réttindi aldraðra verði tryggð í almennri löggjöf og að í framhaldi af því verði 

sérlög um málefni aldraðra lögð niður.   

Áætlunin byggir á fjölgun hjúkrunarrýma til þess að mæta brýnni þörf og 

uppsöfnuðum biðlistum, fækkun fjölbýla, fjölgun hvíldarinnlagnarýma og betri 

nýtingu rýma með nýju vistunarmati. Gert er ráð fyrir að allt að 15 % af 

heildarfjölda hjúkrunarrýma á stofnunum verði nýtt til hvíldarinnlagna til að styðja 

við aldraða í heimahúsum og aðstandendur þeirra. Dagvistarrýmum með 

endurhæfingu og rýmum fyrir heilabilaða aldraða mun jafnframt fjölgað.  
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Það er gerð áætlun um heildstæða öldrunarþjónustu og í því skyni mun 

heilbrigðisráðuneytið í samvinnu við sveitarfélög og í samráði við félags- og 

tryggingamálaráðuneytið áfram vinna að áætlun um uppbyggingu samþættrar 

heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu sem skal liggja fyrir í janúar  2009.  

Áhrif þeirrar áætlunar verður svo endurmetin í lok árs 2009 og áætlun um fjölgun 

hjúkrunarrýma jafnframt endurskoðuð. Félagsmálaráðuneytið (2009)  

Þar er einnig talað um að fjölbreyttari fjármögnunarleiðir verði reyndar og að 

leigugreiðslur komi að hluta til í stað stofnkostnaðarframlags á fjárlögum. Með 

aukinni uppbyggingu á heimahjúkrun  og heimaþjónustu gæti dregið úr kostnaði en 

það er áætlað að skoða það enn frekar í lok árs 2009.  

Einnig er rætt um í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í ágúst 2008 að næstu skref væru að 

endurskoða núgildandi fyrirkomulag greiðsluþátttöku einstaklinga sem dveljast á 

öldrunarstofnunum þannig að mannréttindi og fjárhagslegt sjálfstæði einstaklinga 

verði tryggt 

Frá 1. janúar 2008 hefur félags- og tryggingamálaráðherra, farið með yfirstjórn 

öldrunarmála. Það er að annast stefnumótun og áætlanagerð fyrir landið í heild og 

beita sér fyrir umræðu og kynningu á valkostum sem standa öldruðum til boða. 

Myndaður var ráðgjafa hópur sem vann tillögur um helstu áherslur sem ætti að leggja 

áherslu á til næstu ára. Grundvallaráherslurnar þar eru mjög skýrar, þar sem áherslan 

er á réttindi, fjölbreytt úrræði, valfrelsi og einstaklingsmiðaða þjónustu. Út frá þessari 

vinnu var gerð stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar í águst 2008 sem stendur enn. 

Jóhanna Sigurðardóttir var félags og tryggingamálaráherra á þessum tíma. 

• Aldraðir fái viðeigandi stuðning og einstaklingsmiðaða þjónustu til að geta 

dvalið sem lengst á eigin heimili.  

• Aldraðir og aðstandendur þeirra hafi greiðan aðgang að upplýsingum um 

réttindi og þjónustu.  

• Almannatryggingakerfið verði einfaldað og réttindi aldraðra verði betur 

skilgreind.  

• Réttur aldraðra til sjálfstæðrar búsetu verði virtur 

• Öldruðum standi til boða fjölbreytt val búsetuforma. 

• Dvalar- vistar og skammtímarýmum verði fjölgað.  

• Gæðaviðmið um þjónustu við aldraða verði sett.  

• Eftirlit með þjónustu við aldraða verði aukið og bætt.  
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• Nýjar áherslur verði teknar upp við byggingu hjúkrunarheimila og endurbætur 

á eldra húsnæði.  

• Greiðsluþátttöku aldraðra á hjúkrunar og dvalarrýmum verði breytt þannig að 

aldraðir haldi fjárhagslegu sjálfstæði og greiðslur vasapeninga verði lagðar af.  

• Hjúkrunarrýmum verði fjölgað til að mæta þörf.  

• Fjölbýlum á hjúkrunarheimilum veði útrýmt að mestu leyti. 

• Tryggt verði að öldrunaþjónustan hafi ávallt á að skipa hæfu og metnaðarfullu 

starfsfólki. 

• Heildarábyrgð á þjónustu við aldraða verði færð til sveitarfélaga eigi síðar en 

á árinu 2012.  Félagsmálaráðuneyti (2009) 

Verið er að vinna við byggingu hjúkrunarheimila í Mörkinni í Reykjavik og einnig 

eru í byggingaferli hjúkrunarheimili í Kópavogi og á Seltjarnarnesi.  Sett var 

Undirnefnd um málefni aldraðra  hjá félags og tryggingamálaráðuneytinu  þann 18. 

mars 2008, sem hafði það hlutverk að fjalla um breytingar á verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga á sviði þjónustu við aldraða. Jóhanna Sigurðardóttir ráðherra ræddi 

mikið um öldrunarmál meðan hún var félags- og tryggingamálaráðherra og studdi 

heilshugar við og vann að þeim stefnum sem að ofan eru tíundaðar.  Allar slíkar 

breytingar taka tíma en margar eru í góðum farvegi og vonandi verða þær komnar til 

framkvæmda eftir ekki allt of langan tíma.  

6.17 Stefnumótun sveitarfélaga. 
Á vegum sveitarfélaga fer fram vinna ár hvert í stefnumálum er varða aldraða og eru 

hér á eftir skoðuð nokkur atriði í stefnu Akureyrar og Reykjavíkur. Á undanförnum 

árum hafa biðlistar eftir stofnanarýmum styst á Akureyri. Árið 2005 fækkaði 

umsækjendum úr 97 í 37 og var þetta óvenjuleg breyting milli ára.  Helstu ástæður 

fyrir því eru taldar „ að þarna spili saman aukin áhersla á heimaþjónustu, meiri 

stuðningur á þjónustu við eldri borgara sem búa heima og breytt viðhorf í 

samfélaginu ekki síst eldir borgara sjálfra“ (Akureyrarbær 2006). Þarna virðist skila 

sér að Akureyrarbær er reynslusveitarfélag sem felur í sér aukna samvinnu 
félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Ýmis þjónusta er í boði á vegum 

sveitarfélagsins sem styður við sjálfstæða búsetu s.s. dagþjálfun, akstursþjónustu, og 

heilsueflandi heimsóknir. Unnið hefur verið að tillögum og greinargerð varðandi 

stefnumótun í búsetumálum aldraðra sem þurfa verulega þjónustu (Akureyrarbær 
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2006). Þróunin á Akureyri endurspeglast einnig í tölum um biðtíma á norðurlandi 

eystra eftir hjúkrunarrýmum, en hann hefur einnig styst verulega á síðustu árum 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið  2007). 

Meðal áhersluatriða varðandi þróunina á dvalar og hjúkrunarheimilum kemur fram að 

farin er af stað vinna með það í huga að auka sjálfstæði aldraðra. Jafnframt er hafin 

vinna við gæðamál.  

Til að auka virkni hefur afþreying og þjálfun verði meira mæli færð til fólksins, þ.e. 

til þeirra sem takmarkað geta farið af deild til að sækja slíka þjónustu.  

(Akureyrarbær 2006). Í ársskýrslu Akureyrarbæjar er nefnt að daggjöld til resktrar 

dvalar- og hjúkrunarheimila dugi ekki fyrir útgjöldum og er fullyrt að  þetta séu „ 

Helstu  áhyggjur rekstaraðila öldrunarheimila á Íslandi“. Þetta er einnig niðurstaða 

Reykjavíkurborgar sbr. starfsáætlun  Velferðarsviðs fyrir árið 2007. Samkvæmt henni 

er stefnt að því að bera saman rekstur hjúkrunarheimila Reykjavíkurborgar og 

sambærilegra hjúkrunarheimila og í framhaldinu að leita samstarfs við ríkið  vegna 

hallarekstrar.(Reykjavíkurborg 2006b) 

Reykjavíkurborg hefur lagt niður dvalarrými og er eingöngu með hjúkrunarheimili og 

þjónustuíbúðir. Á nýliðnum árum var hjúkrunarheimilið Droplaugarstaðir fært í 

nútímahorf þ.e. breytt til samræmis við það sem gerist á nýbyggðum 

hjúkrunarheimilum og hver íbúi hefur eigið herbergi og baðherbergi til afnota.  

Tekið er jafnframt fram í ársskýrslu Velferðarsviðs borgarinnar að aðstæður skulu 

vera heimilislegar, notuð sé gæðahandbók og að auk hefðbundinnar áherslu á 

félagslega virkni og þjálfun sé einnig lögð áhersla á andlegan og sálrænan stuðning. 

(Reykjavíkurborg 2006a).  

Í starfsáætlun fyrir 2007 er rætt um að marka stefnu bæði varðandi þjónustustig og 

mönnun á hjúkrunarheimilum Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg 2006b). Starfandi  

er „stýrihópur í búsetumálum aldraðra“ sem hefur einkum það hlutverk að meta þörf 

fyrir sérhannað húsnæði og vinna að úrbótum. Stefnt er að byggingu 200-300 íbúða 

fyrir aldraða á árunum 2008 – 2010. Þar af er undirbúningur hafinn að byggingu 50 

þjónustuíbúða við Spöngina í Grafarvogi (Reykjavíkurborg, 2006b).  

Unnið er að margvíslegum verkefnum sem styðja við búsetu í heimahúsi. Frá 2004 

hefur verið unnið að samþættingu heimahjúkrunar og heimaþjónustu sem verður  

tilraunaverkefni til þriggja ár.   Heimahjúkrun og heimaþjónusta voru sameinuð undir 
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stjórn Reykjavíkurborgar 1.janúar 2009. (Heilbrigðisráðuneytið 2008a). Er þar um að 

ræða sambærilegar breytingar og urðu á rekstri heimaþjónustu á Akureyri með 

tilkomu reynslusveitarfélagsins. Reglur um akstursþjónustu eldri borgara í Reykjavík 

voru rýmkaðar 2006 og sama ár hófust fyrirbyggjandi heimsóknir til íbúa 80 ára og 

eldri sem ekki voru með heimaþjónustu né heimahjúkrun. Verkefnið fór af stað sem 

tilraunaverkefni og verður því  haldið áfram Í samþættar vinnu heimaþjónustu og 

heimahjúkrunar er tilraunaverkefni með notkun öryggissíma hjá einstaklingum sem 

þurfa aukin stuðning vegna heilsubrests. Önnur verkefni eru m.a. bætt aðgengi í 

nokkrum heimahúsum og „græn þjónusta“ við þá sem þurfa aðstoð á sumrin við 

garðvinnu. (Reykjavíkurborg, Reykjavíkurdeild Rauða kross  íslands, Heilsugæslan, 

Félag eldri borgara, Biskupsstofa,2007; Reykjavíkurborg (2008c). Steinunnar K. 

Jónsdóttur(2009). 
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7 Raunhæfar leiðir að nýjum rekstrarformum. 

Með hliðsjón af upplýsingum úr rannsókninni setti rannsakandi saman módel af 

nýjum Green House heimilum. Teknir voru saman mismunandi möguleikar og þeir 

reiknaðir út. Útreikningarnir á launum hvers starfsmanns fékkst hjá Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar.  Katrín Sif Stefánsdóttir, (munnleg heimild sept.  2009). 

7.1 Hvaða val þarf að vera til staðar? 
Eins og fyrr hefur komið fram segir mannfjöldaspá Hagstofu Íslands að mikil 

mannfjöldaaukning verði í aldurslokki 67 ára og eldri á næstu 20 árum. Þess vegna er 

mikilvægt að fara að skoða hvað er hægt að gera til að minnka kostnað ríkisins við að 

þjóna þessum aldurhópi.  Það er mikilvægt að koma með hugmyndir um val, þar sem 

ríkið þarf ekki að koma að þjónustunni meira en ef viðkomandi byggi áfram á sínu 

gamla heimili. Þegar heilsufar fer versnandi með hækkandi aldri er gott að hafa 

búsetuform sem kemur til móts við þær þarfir sem einstaklingar eru að leita eftir. 

Sumir þurfa bara öryggi eða að hafa einhvern í kring um sig vegna einsemdar eða 

leiða.  Aðrir þurfa smá aðstoð og ef hún væri fyrir hendi gætu þeir búið sjálfstæðri 

búsetu.  Þessir einstaklingar eru ekki sá hópur fólks sem fengju úthlutað íbúðum í 

þjónustuíbúðum eða hjúkrunarheimilum.  Það eru samt sem áður margir úti í 

samfélaginu sem veldu slíka lausn til að geta lifað lengur sjálfstæðri búsetu og geta 

verið lengur á sínu heimili.  

Sá kostur að hafa í boði heimili sem veitir vaktþjónustu allan daginn og sér um mat 

og smá þrif er mikilvægur. Hver einstaklingur hefur þá sína litlu íbúð eða herbergi 

(gæti verið misjafnt efir húsum) og nyti þeirrar þjónustu sem í boði væri. Þessi 

þjónusta er nú þegar til staðar í þjónustuíbúðum, en þá aðeins í stórum blokkum.  Þar 

eru langir gangar sem geta verið farartálmi  en þar er hver með sína íbúð.  Munurinn 

er að verið er að tala um hugguleg lítil heimili þar sem reynt er að skapa 

„fjölskyldulíf“. Reynt að líkja eftir venjulegu lífi á venjulegu heimili.  Það er mikil 

þörf fyrir nýjar útfærslur við aðstoð og hjúkrun aldraðra og er ætlunin að varpa ljósi á 

nokkrar, og velta upp hvaða kostnaður liggur þar að baki.  

Markmiðið er að halda einstaklingum sem lengst utan hjúkrunarheimila. 

Hjúkrunarheimili eiga einungis að taka á móti mikið veikum einstaklingum sem þurfa 

sólarhringshjúkrun sérhæfðra starfsmanna. Aðrir eiga að búa við einfaldari og ódýrari 

aðstæður þar sem lífsgæði eru meiri. Þegar og ef íbúar þessara heimila komast á það 
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stig heilbrigði að þurfa hjúkrunar við allan sólarhringinn þá flytja þau á 

hjúkrunarheimili sem veitir slíka þjónustu, ekki fyrr. Starfsmenn þessara heimila 

væru verktakar, því slík heimili geta ekki staðið undir þeim samningum 

stéttarfélaganna um veikindarétt sem ríkisstofnanir hafa samið um. Þá geta 

starfsmenn keypt sér veikindatryggingu og þannig tryggt sig gagnvart veikindum. 

Heimilin gætu verið einhvers konar sjálfseignafélög því ekki er gert ráð fyrir að 

heimili þessi skili hagnaði en reksturinn á að standa undir öllum kostnaði. 

Eins er það með þá sem komnir eru inn á hjúkrunarheimili en ná aftur heilsu  Þeir 

eiga ekki að búa áfram á hjúkrunarheimilinu heldur flytja í aðra búsetu og gætu svo 

komið aftur inn á sama hjúkrunarheimilið ef heilsu hrakar á ný.  Það eru margir inni á 

hjúkrunarheimilum í dag sem gætu búið við einfaldara búsetuform þar sem lífgæði 

þeirra væru meiri og hressari einstaklingar í kring um þau. En þeir sem eru komnir 

inn á hjúkrunarheimili eru með lögheimili þar. Ekki er hægt að útskrifa neinn af eigin 

heimili. Þau þurfa að óska sjálf eftir flutningi eða samþykkja hann ef eftir því er 

leitað. Þess vegna er mikilvægt að hjúkrunarheimili hafi samstarf við heimili eins og 

er verið að útlista hér, til að taka við þeim einstaklingum sem eru komnir með það 

góða heilsu að geta búið við einfaldara búsetuform. Það þarf að vera áhugavert að 

flytja sig, til að einstaklingarnir samþykki flutninginn. Einnig að geta komið aftur á 

saman hjúkrunarheimilið, ef hann óskar þess,  því það er það heimili sem 

einstaklingurinn þekkir og hefur traust á.  Einstaklingur sem er með sæmilegan 

lífeyrissjóð eins og fleiri og fleiri hafa, greiða með sér að hámarki 263.000 á mánuði 

ef þau væru á hjúkrunarheimili.  

Í hugmyndum um hvernig væri hægt að hugsa sér nýjar leiðir í búsetu og umönnun 

aldraðra veikra en stuðst við hugmyndafræðina um Green House sem Dr. William 

Thomas kom með og eru í uppbyggingu um öll Bandaríkin um þessar mundir. Það 

eru heimili sem eru í útliti eins og einbýlishús í hverfum borga og bæja. 

Andrúmsloftið er eins og á stóru heimili þar sem allir eru virkir í heimilishaldinu hver 

eftir sinni getu.  Allir búa í einbýlum með sér baðherbergi. Í miðrými heimilisins er 

stór dagstofa með arni og borðstofa með stóru borðstofuborði sem rúmar alla íbúana, 

ásamt starfsfólki og ef til vill einhverjum gestum.  Það er opið eldhús þar sem allur 

maturinn er eldaður og gott rými utandyra sem er í sjónmáli frá miðrými heimilisins 

til að auðvelda yfirsýn.  Það er misjafnt hversu margir starfsmenn eru á hverju heimili 

á hverjum tíma, en það fer eftir skilgreindri starfsemi hvers heimilis. Það eru alltaf 
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hjúkrunarfræðingur eða læknir tiltæk en þau eru ekki aðal umönnunaraðilar 

heimilanna. Betri útlistun á Green House hugmyndafræðinni og starfsfólkinu sem 

þjónustar íbúa heimilanna  er í kafla 4.0  í ritgerðinni.   Ný hugsun – Green House 

verkefnið   

7.2 Heima er best  
Heima er best, er nýtt fyrirtæki sem Helga Hansdóttir öldrunarlækni og 

Öryggismiðstöðin komu á fót í apríl 2009.  Markmið fyrirtækisins er að veita 

öldruðum læknisþjónustu öldrunarlæknis og að kynna öldruðum allan þann mikla 

öryggisbúnað og þjónustu sem Öryggismiðstöðin hefur yfir að ráða. Þessi 

öryggisbúnaður getur aðstoðað fólk við að geta búið lengur heima en ella. Helga 

Hansdóttir öldrunarlæknir rekur læknastofu í Heima er best en hún fer einnig í 

vitjanir heim til þeirra sem þess óska. Það er framtíðarmarkmið Heima er best að reka 

tölvuver sem veitir þjónustu í gegn um tölvu.  Þá verður hægt að hringja til þeirra á 

stofuna Heima er best og tala við lækni eða annað heilbrigðisstarfsfólk í gegnum 

tölvu. Notuð væri myndavél sem er komin í flestar tölvur og læknir og sjúklingur sjá 

hver annan meðan á viðtali stendur. Þannig geta þau leyst vandamál sín á milli í 

gegnum tölvuna. Slíkt viðtal væri mun ódýrara en hefðbundið viðtal á stofu. Ef svo 

þessi nálgun er ekki fullnægjandi þá getur læknirinn komið í vitjun til sjúklingsins. 

Með þessu er hægt að spara bæði tíma og peninga án þess að skerða þjónustuna.  

Þarna er í raun hugmyndin að auka þjónustu við þá sem búa heima en þurfa eftirlit 

læknis.  

Það eru fleiri fyrirtæki að koma fram á sjónarsviðið sem verða með svipaða þjónustu 

í boði. 

7.3 Hugmynd 1. 
Fyrsti  möguleikinn  gæti verið að einstaklingar leigðu sér íbúð eða herbergi með sér 

baði. Þar væri ekki einstaklingar sem metnir væru í hjúkrun, heldur sem ekki gætu 

búið sjálfstæðri búsetu af einhverjum ástæðum. Í þessum hugsanlegu húsum þar sem 

10 manns búa, allir með sérherbergi eða íbúð og sér baðherbergi, væru sameiginlegar 

stofur og eldhús og hægt að fá alla þjónustu heim.  

Munurinn væri að einn starfsmaður væri á vakt allan sólarhringinn. Einstaklingarnir 

greiða sjálfir leigu, mat og þjónustugjald fyrir vakt allan sólarhringinn, og hefðu 

síðan aðgang að sömu þjónustu frá samfélaginu eins og þeir byggju áfram á sínu 
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gamla heimili. Það er heimahjúkrun og heimaþjónustu, niðurgreiðslu á lyfjum, 

hjúkrunarvörum, læknishjálp og fl. Munurinn á þessu heimili og að búa áfram heima 

væri vakt allan sólarhringinn til öryggis fyrir íbúa. Sá starfsmaður  sæi  um matartíma 

og eldamennsku fyrir heimilisfólk. Það væri líka möguleiki að hafa öryggishnapp 

fyrir starfmanninn þar sem hann getur kallað á aðstoð frá öryggisverði ef eitthvað 

vandamál skapast hvort sem er á nóttu eða degi.  Heima er best gæti líka verið 

bakland þegar þau eru komin með sína þjónustu eins og þau ætla að hafa hana. 

Tölvuver þar sem hægt er að ná í heilbrigðisstarfsmann ef þörf er á og ræða við hann 

í mynd gegnum tölvu.  

Það eru  fleiri  fyrirtæki eins og Heima er best  að hefja stafsemi í Reykjavik.   

Eitt stöðugildi starfsmanns Eflingar kostar  krónur: 4.825.242.- á ári með öllum 

gjöldum. Miðað er við Eflingu, launaflokk130 og launaþrep 5.  Til að manna allar 

vaktir þarf 4,2 stöðugildi sem gerir  krónur; 20.266.091. Þessi upphæð skiptist á milli 

10 einstaklinga sem búa á heimilinu en það er  2.026.602.-  á mann á ári.  Á mánuði 

er það 168.883.- fyrir hvern  íbúa heimilisins. Þrif gætum við hugsað sem 25 % 

stöðugildi.  Einnig má fá  þrifin  í gegn um Heimaþjónustu Reykjavíkurborgar alveg 

eins og viðkomandi byggi enn á sínu gamla heimili. Ófyrirséð væri þá umsjón, 

innkaup, utanumhald við launamál o.fl. Gert er ráð fyrir að sá starfsmaður ynni við 

fleiri hús en eitt. Leigan er talin 70.000.- á mánuði (með ljós og hita) en það getur 

verið að sú upphæð sé heldur há og getur verið mismunandi eftir húsum. Samkvæmt 

þessum útreikningum væri kostnaður á mann á mánuði  krónur 300.000.-  Þá á eftir 

að greiða lyf og þvotta.  Lyf kosta að meðaltali samkvæmt upplýsingum frá Lyfjaveri  

4.500.- á mánuði.  

    
Leiga með rafmagni og sam.gj. 70.000 
Þjónustugjald 169.000 
Matur  35.000 
Þrif 10.000 
Ófyrirséð  16.000 

Samtals á mánuði 300.000 

Ekki er ætlast til að þessi heimili skili hagnaði heldur eiga þau einungis að standa 

undir kostnaði. 

Tafla 12. Kostnaður einstaklings á mánuði einn starfsmaður á vakt   allan 
sólarhringinn
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7.4 Hugmynd 2 
Annar möguleiki gæti verið heimili fyrir 10 manns alveg eins og fyrsti möguleikinn, 

en vakt væri einungis á daginn eða frá 8 á morgnana til 22 á kvöldin. Til að manna 

þessa tíma alla daga ársins þá eru það 2,45% stöðugildi. Hvert stöðugildi 

Eflingarstarfsmanns kostar krónur:  4.825.242 á ári.  2,45% stöðugildi kosta þá 

krónur: 11.821.842.- á ári. Það gerir krónur 98.520-  á mánuði fyrir hvern íbúa. 

Starfsmaður sjái um morgunmatinn, eldar hádegismatinn, sér um  kaffitímann og 

kvöldmat ásamt kvöldkaffi. Gangi frá eftir matinn og er til staðar en sér ekki um 

umönnun.  Sú þjónusta gæti komið frá heimahjúkrun og heimaþjónustu ef þörf er á 

slíku. Íbúar gætu þá verið með öryggisþjónustu á nóttunni, það er öryggishnapp sem 

er tengdur er öryggisvörðum sem koma þá ef vandamál koma að nóttu til þegar 

enginn vakt er. Starfsmaðurinn gæti líka verið með öryggishnapp og gæti þannig náð 

í aðstoð ef þarf frá öryggisverði yfir daginn. Öryggislykillinn er þá val fyrir þá sem 

þess óska en hann kostar á mánuði  krónur: 1.350.-  hjá  Öryggismiðstöðinni fyrir 

hver einstakling.  Þá væri kostnaður fyrir hvern einstakling á mánuði 229.520.- 

Reksturinn á einungis að standa undir kostnaði  það á ekki að vera hagnaður af 

þessari þjónustu. 

    
Leiga með rafmagni og 
sam.gj. 70.000
Þjónustugjald 98.520
Matur 35.000
Þrif 10.000
Ófyrirséð 16.000

Samt. á mánuði  229.520

7.5 Hugmynd 3 
Þriðji möguleikinn  er að þessi heimili gætu verið rekin á sama hátt og núverandi 

hjúkrunarheimili með daggjöldum frá ríki. Það gæti verið í tengslum við annað 

hjúkrunarheimili  eða verið nýtt hjúkrunarheimili sem byði eingöngu slík hús. 

Munurinn væri lítil hús inni í hverfum borgarinnar. Heimilislegra umhverfi og meiri 

lífsgæði fyrir íbúa. Greiðslurnar væru daggjöld með samningi við ríkið eins og 

hefðbundin  hjúkrunarheimili hafa. Það hefur sýnt sig í Bandaríkjunum þar sem þessi 

Tafla 13. Mánaðar kostnaður einstaklings ef einn starfsmaður er á vakt frá 8 á 
morgnana til 22 á kvöldin. 
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tilhögun er að það er ekki dýrara að reka þessi hús en hefðbundin stór 

hjúkrunarheimili. Ef við hugsuðum okkur að fjögur hús væru rekin saman og 10 

manns í hverju húsi  Þá er hægt að samnýta bæði sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga.  

Morgunvakt = tveir starfsmenn væru í hverju húsi og einn sjúkraliði sæi um tvö hús 

eða 20 manns.  Svo væri enn hjúkrunarfræðingur sem hefði ábyrgð á fjórum húsum á 

vaktinni. Kvöldvaktin er eins og morgunvaktin. Næturvaktin er einn starfsmaður í 

hverju húsi og einn hjúkrunarfræðingur með ábyrgð á næturvaktinni. Eins gætum við 

hugsað að einn hjúkrunarfræðingur hefði ábyrgð á fleiri en fjórum húsum ef þau væru 

í sama hverfinu. Hún væri þá á bíl og færi á milli eftir þörfum. Þegar kostnaður er 

reiknaður út fyrir hjúkrunarheimilin þá er talið að 80% séu vegna launa og  20 % sé 

vegna alls annars kostnaðar. Út frá því reiknilíkani eru þessar tölur fundnar.  

Kostnaður við slíka útfærslu væri: 

      
  Á ÁRI 
Leiga með rafm.og sam gj. 70.000 840.000 
Þjónustugjald  420.000 5.040.000 
annar kostnaður 105.064 1.260.768 
  595.064 7.140.768 
Daggjald  samtals   19.564 

 

         Á ári 
Leiga með rafm. og sam. gj. 70000 840.000 
Þjónustugjald 414500 4.874.000 
Annar kostnaður 103630 1.243.560 
  588130 6.957.560 
Daggjald  samtals 19.062 

7.6 Hugmynd 4 
Fjórði möguleikinn  gæti verið að einstaklingur sem metinn er í hjúkrun (með 

vistunarmati)  og færi við núverandi kerfi á biðlista eftir hjúkrunarrými, fengi aðgang 

að ákveðnu fjármagni mánaðarlega og gæti ákveðið sjálfur hvar hann nýtti það 

fjármagn.  Þessi leið er ekki dýrari fyrir ríkið, því það er sama fjármagn sem fer til 

einstaklingsins eins og hann hefði farið inn á hefðbundið hjúkrunarheimili. 

Tafla 14. Daggjald fyrir hvern einstakling í hjúkrun ef hjúkrunarfræðingur á 
næturvakt sæi um 4 hús  (40 manns) 

Tafla 15. Daggjald fyrir hvern einstakling í hjúkrunarplássi ef hjúkrunarfræðingur 
á næturvakt sæi um 8 hús (80 manns 
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Ríkisvaldið þarf þá ekki að byggja upp hjúkrunarheimilin heldur geta húsin sem slík 

verið í eigu leigufyrirtækja,  lífeyrissjóða, stéttarfélaga eða einhverra annarra sem  sjá 

um að byggja þessi hús og leigja þau út.  Þannig hefði einstaklingurinn val um 

hvernig hann ráðstafaði því fjármagni sem hann hefur til ráðstöfunar þegar hann er 

metinn í hjúkrun. Þá hefði sérhver einstaklingur sem metinn er í hjúkrun val um hvar 

hann vildi helst búa. Einstaklingurinn sjálfur gæti svo greitt úr eigin vasa viðbótarfé 

ef hann vill búa á annan máta en greiðslurnar ná til. Þar er verið að veita 

einstaklingnum frelsi til að ákveða sjálfur hvernig þjónustu hann kýs og hvar hann 

vill leita eftir þjónustunni. Einstaklingurinn sjálfur fengi ekki þessa peninga í hendur 

heldur færu greiðslur í gegn um Tryggingastofnun Ríkisins.  

7.7 Hugmynd 5 
Fimmti möguleikann væri einnig hægt að hugsa sem hús eins og fyrr hefur verið 

talað um, en nú hugum við það fyrir einstaklinga með minnissjúkdóma. 10 manns 

búa saman í einu húsi. Allir í sér herbergi með sér baðherbergi. Miðrýmið væri eins 

og áður hefur verið tiltekið. Íbúar í þessu húsi sækja allir dagvistun fyrir minnissjúka 

og fara því yfir daginn á dagdeild. Það kostar ríkið ca.10.000.- kr á dag pr. 

einstakling að vera á dagdeild. Þá væru þau  frá 9 – 16 á dagvistuninni og kæmu svo 

aftur á heimilið. Einstaklingarnir greiða fyrir akstursþjónustu og  matinn sinn í 

dagvistinni  700 krónur  á dag.  Það verður til þess að matur er mun ódýrari á 

heimilinu þar sem allir eru búin að fá heita máltíð í hádeginu. Ef einstaklingar notuðu 

sér dagvistina þá væri kostnaður einstaklings sem hér segir: mánaðargjald krónur 

356.778.-  og daggjaldið  krónur 11.729.- 

 

 

  

    
Leiga með rafm. og sam. gj.  70.000
Þjónustugjald  230.178
Matur /akstur í dagv. 14.000
Matur  15.000
Þrif 10.000
Ófyrirséð 16.000
Samtals á mánuði 356.778

Tafla 16. Kostnaður á mánuði fyrir hvern einstakling.Heimili fyrir 
minnissjúka. 10 manns á heimili.Allir njóta dagvistar á 
dagdeild virka daga. 
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7.8 Hugmynd 6 
Sjötti möguleikann  gætum við hugsað okkur sem útfærslu eins og fimmta 

möguleikann en íbúar heimilisins færu ekki á dagdeild heldur fengju alla sína þjónustu 

á heimilinu. Ófyrirséð er lægra hér  þar sem gert er ráð  fyrir stjórnanda í 

útreikningnum.  Ef ríki greiddi  daggjald vegna dagvistar sem er um 10.000 á dag fyrir 

hvern einstakling, fimm daga vikunnar, Þá fengist krónur: 200.000.- fyrir hvern 

einstakling frá ríki á móti þessum kostnaði. Þá er mánaðagjaldið komið í 261.517.- sem 

er álíka upphæð og einstaklingur með sæmilegan lífeyrissjóð er að greiða með sér á 

hjúkrunarheimili á mánuði.  Þá er komið raunhæf leið til að hafa val sem er ódýrari 

fyrir báða aðila og veitir meiri lífgæði og gleði. Kostnaðurinn myndi aftur á móti  verða  

461.517.- krónur á mánuði fyrir hvern íbúa ef ríki tæki ekki þátt í daggjaldi eins og 

greitt er fyrir dagvistun. Það er ódýrara fyrir ríki að greiða dagvistargjaldið beint til 

heimilisins og að einstaklingarnir færu ekki í dagvistun.  Það sparar allan kostnað við 

akstursþjónustu og gæti lengt þann tíma sem einstaklingar eru utan hjúkrunarheimila. 

Daggjaldið undir þessum kringumstæðum er krónur 15.173.- 

Ef ríki greiðir einstaklingum dagvistargjald sem þeir geta látið renna til heimilisins þar 

sem þeir búa þá lækkar daggjaldið í krónur 8.598.- í dagvistun og ríkið greiðir 

dagvistunar gjald til heimilisins. 

Leiga með rafm. og  sam. gj. 70.000 
þjónustugjald 341.517 
Matur 35.000 
Þrif  10.000 
Ófyrirséð  5.000 
Samtals á mánuði 461.517 
 

Leiga með rafm. og sam. gj. 70.000 
þjónustugjald 341.517 
Matur 35.000 
Þrif  10.000 
Ófyrirséð  5.000 
Greiðsla frá ríki v.dagvistunar -200.000 
Samtals á mánuði 261.517 
    

Tafla 17. Kostnaður á mánuði ef íbúar fara ekki í dagvistun og ríki greiðir ekki 
dagvistargjald til einstaklinganna 

Tafla 18. Kostnaður á mann á mánuði ef íbúar fara ekki í dagvistun en ríkið greiðir 
dagvistunargjald til einstaklinga 
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70.000.- krónur í leigu er mjög hátt og telur rannsakandi að þar megi ná niður verði. 

Einnig er maturinn settur heldur hátt og gæti verið lægri. 

Eignarhald þessara húsa gætu verið á ýmsan máta.  Það gætu verið sveitarfélög, 

lífeyrissjóðir, stéttarfélög, tryggingafélög svo eitthvað sé nefnt. Einnig gætu ábyrg 

leigufyrirtæki átt þessi hús og leigu þau út. Reksturinn þarf ekki að vera á sömu hendi 

og eignarhald húsanna. Reksturinn getur verið í höndum hvers sem er aðeins að það 

séu ábyrgir aðilar.  Það er hægt að hafa allar þessar lausnir til boða.  Höfuðáherslan er 

að hafa val og helst sem fjölbreyttast.  

Samantekt:  Skoðað var hvaða möguleikar eru að nýjum rekstrarformum á litlum 

Green House heimilum. Hvernig eignarhald gæti verið. Kostnaður er skoðaður og 

velt upp nokkrum kostnaðartillögum.    
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8 Næstu skref.   

Í kaflanum hér að framan var verið að koma með nýjar tillögur að rekstrarformum til 

að bæta val á þessari þjónustu. Næstu skref er að kynna þessa möguleika vel fyrir 

sem flestum, skoða Green House húsin sem Kanadamenn hafa veið að byggja hjá sér, 

þar sem veðrátta þessara tveggja landa er samanburðarhæf.  

8.1 Raunhæfar leiðir að nýjum rekstarformum 

Það er hagkvæmt fyrir samfélagið og  okkur sjálf að sem flestir geti séð um sig sjálfir 

sem lengst á lífsleiðinni. Margir þurfa aldrei neina aðstoð en þar sem 10 % aldraðra á 

hverjum tíma þurfa aðstoð eða stuðning þá eigum við að standa að þeirri 

uppbyggingu sem þarf.  Þar sem 67 ára og eldri eru að fjölga um 100% á næstu 20 

árum þá verðum við að skoða þessi mál út frá hagkvæmnissjónarmiðum og finna 

leiðir til að koma til móts við þarfir fólk á sem hagkvæmastan máta.  

Við getum skapað þann möguleika í samfélaginu að aldraðir geti búið við öryggi, í 

huggulegri búsetu, í litlum heimilum, í hverfum borgarinnar, þar sem lífsgæði eru 

höfð að leiðarljósi við aðstoð og umönnun íbúanna. Hvað skal gera til að koma 

þessum málum af stað og byggja upp nýjar leiðir að settum markmiðum.  

Það er aukinn áhugi á málefnum aldraðra um þessar mundir og jarðvegurinn 

móttækilegur. Þess vegna er líklegt að núna sé rétti tíminn til að kynna þessa 

hugmyndir og vonandi koma þeim í framkvæmd sem allra fyrst. Við þurfum að sjá 

hvort ekki væri hægt að fá breiða fylkingu til að standa að baki þessari 

hugmyndafræði.   

Þátttakendur í rannsókninni taka skýst fram óskir sínar varðandi það að hafa lítil 

heimili í hverfum borga og bæja, einbýli  er krafa og einnig sér baðherbergi. Einnig 

er það krafa hjá 60 % svarenda að heimahjúkrun sé áhugaverðari kostur en að fara á 

hjúkrunarheimili. Það er í anda þess sem rannsakandi hefur orðið var við í 

samfélaginu. Einnig vilja flestir halda sínum fjárhag og greiða það sem þeim ber eins 

og þau hafa gert alla ævi. Stór hópur var tilbúinn að greiða meira fyrir að vera með 

stærra herbergi eða íbúð og það segir okkur að það eru fleiri og fleiri sem hafa 

lífeyrissjóð og geta staðið undir þessum greiðslum, bæði núna og á komandi árum.   

90 % svarenda rannsóknarinnar vilja hafa með það að segja í hvaða hverfi þau búa. 

Með því að vera með lítil heimili inni í hverfunum þá geta einstaklingar haft meiri 

möguleika að velja sér heimili í sínu hverfi.  
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Það kemur fram í rannsókn Ingibjargar Hjaltadóttur (2001) um lífsgæði á 

hjúkrunarheimilum að framkoma og samskipti íbúa við aðra íbúa og starfsfólk 

heimilisins væri þeim mikils virði. Íbúar töldu það hafa mikið að segja í sambandi við 

líðan þeirra og lífsgæði að hafa góð samskipti á heimilinu. Það er eins og Dr. William 

Thomas segir að umhyggja, góðmennska, nærgætni og að geta sett sig í spor annarra 

sé það sem er mikilvægast inni á hjúkrunarheimilinu. Á þann hátt geti 

einstaklingarnir notið þess að vera til, látið sér líða vel og gefið af sér til baka til 

þeirra sem eru að annast þá.  

8.2 Hvað er framundan  

Það væri áhugavert að gera aðra rannsókn og skoða hve margir einstaklingar sem eru 

á hjúkrunarheimilum á stór-Reykjavíkursvæðinu gætu búið einfaldari búsetu og 

þyrftu ekki á hjúkrunarheimili að halda eins og er. Væri mögulegt að flytja þá í lítil 

heimili í hverfum borga eða bæja og veita þeim þannig skemmtilegra og 

innihaldsríkara líf ? Væri hægt að veita búsetu og umönnun sem er ódýrari en að búa 

á hjúkrunarheimili. ?  Er hægt að tengja slík heimili við hjúkrunarheimili þar sem 

einstaklingar gætu flutst á milli eftir heilsufari hverju sinni ? 

8.3 Lokaorð 

Í bókinni Life worth living segir Dr, Thomas: 

„Það er komin tími til að átta sig á því að lífið er meira en að deyja ekki. Meðan 

læknavísindin eru að heyja hina vonlausu baráttu við dauðann þá er Eden Alternative 

að keppa um lífið. Ástæðurnar til að lifa er það sem lífið snýst um.“ 
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Viðauki 3. 10. Reglur Eden alternative. 

 

 

1. Plágurnar þrjár, einmannaleiki, hjálparleysi og 
leiði, eru aðalástæður fyrir þjáningu meðal aldraðra.  

2. Samfélag fyrir eldra fólk sjái um að búa til mannúðlegt húsnæði þar sem lífið 
snýst í kring um nálægð og stöðugt samband við börn, plöntur og dýr. Það eru 
þessi samskipti hinna ungu og gömlu, sem mynda það líf sem er þess virði að lifa 
því. 

3. Að elska félagsskap er mótvægi við einmannaleika. Eldra fólk verðskuldar 
auðvelda leið þar sem fólk og dýr geta átt samfylgd.  

4. Samfélag fyrir eldra fólk skapi tækifæri til að gefa, alveg eins og að þiggja. Þetta 
er mótvægi við hjálparleysi.  

5. Samfélag fyrir eldra fólk á að fylla daglegt líf með ýmsu sem gerist að sjálfu sér, 
með því að skapa umhverfi þar sem óviðbúin og óundirbúin samskipti og 
uppákomur geta átt sér stað. Þetta er mótvægi við leiða.  

6. Merkingalaus starfsemi tærir mannlegan anda. Tækifærin til að gera hluti sem 
okkur finnst þýðingarmikið er ómissandi fyrir heilsuna.  

7. Læknismeðferð ætti að vera þjónusta við umönnun einstaklingsins en aldrei 
aðalatriðið. 

8. Samfélag fyrir eldra fólk ber virðingu fyrir eldra fólki með því að leggja ekki 
áherslu á stjórnunarstíl þar sem tilskipun kemur ofan frá og niður (top-down) en 
þess í stað að færa ákvarðanatöku eins mikið og hægt er í hendur eldra fólksins 
sjálfs eða þeirra sem eru þeim næst. (bottom up) 

9. Að skapa samfélag fyrir eldra fólk er endalaus ferill. Að einstaklingurinn fái að 
njóta sín má aldrei vera aðskilið frá venjulegu lífi. 

10. Viturleg forysta er forsenda allrar baráttu gegn plágunum þremur.  

Edenalt.org (2009). 
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