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Útdráttur 

 

Markmið  rannsóknarinnar er að skoða hvaða þættir hafa áhrif á líðan aldraðra 

sem búa á hjúkrunarheimili. Rannsóknin er þríþætt, skoðuð er líðan aldraðra inn á 

altækri stofnun, kannað er hvernig sjálf vistmanna birtist inn á stofnuninni og   

hvernig samskiptaferli vistmanna við starfsmenn og aðstandendur er háttað. 

Rannsóknin er eigindleg og er tilviksathugun.  Gögnum var safnað með tvennum 

hætti, á vettvangi samhliða því að rannsakandi vann við aðhlynningu í rúma 

tuttugu mánuði og með viðtölum við átján manns, níu vistmenn, fimm 

aðstandendur og fjóra starfsmenn. Rannsóknin er tileinkuð þeim vistmönnum er 

tóku þátt. 

Niðurstöður gefa til kynna að jákvæð og regluleg samskipti vistmanna við 

aðstandendur og starfsmenn ásamt samskiptum við aðra vistmenn er lykilatriði í 

vellíðan þeirra. Öllum vistmönnum bar saman um að það væri fyrst og fremst 

öryggi að flytja inn á stofnun þar sem hjúkrunarþjónusta væri tiltæk allan 

sólarhringinn. Aðrir þættir sem höfðu áhrif á líðan þeirra voru sjálfræði, 

einmanakennd, fjölskyldustuðningur og nálægð við dauðann. Margir vistmenn 

töluðu um umhyggju, aðbúnað, daglega virkni og dægrastyttingu sem mikilvæga 

þætti fyrir líðan. 

  

Lykilorð: öldrun, samskipti, altæk stofnun, vistmenn og eigindleg aðferðafræði 
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Abstract         

 

The aim of this study is to examine which factors influence the daily well-being of 

older inmates who live in nursing homes in Reykjavík. This is a case study and 

the institution is new and there is about 200 inmates in total service there. In this 

qualitative study the observer worked on the premises for 20 months. Eighteen 

people were interviewed, nine inmates, five relatives and four staff members. 

Results indicate that the positive and regular interaction of inmates with 

their relatives and staff members and communication with other inmates is a key 

factor in well-being for inmates. All the inmates agreed that security was the most 

important aspect of living in an institution where 24 hours medical service was 

available. Other factors that affect well-being were found to be autonomy, 

loneliness, family support and views of death. Many inmates found that caring 

and the care environment and leisure activities were also important. 

  

Keywords: aging, interaction, total institution, inmates, qualitative methodology. 
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Inngangur 

 

Víða er hækkandi meðalaldur talinn mannfjöldavandamál á Vesturlöndum. Þegar 

fjallað er um hækkandi meðalaldur er átt við breytingar á aldurssamsetningu 

þjóða. Öldrun hefur bein áhrif á hlutfall eldri borgara í mannfjöldasamsetningunni 

og henni er spáð miklum vexti hér á landi í framtíðinni. Talið er að miklar 

breytingar verði á starfsemi heibrigðisstofnana sem þjónusta aldurshópinn. 

Mikilvægt er að velta fyrir sér heilsufari aldraðra og hvernig því verði háttað í 

framtíðinni (Stefán Hrafn Jónsson, 2004). 

Að mati Mullans (2002) er um fjórðungur aldraðra 65 ára og eldri sem 

þurfa á samfélagslegri aðstoð að halda, þar af tæp 10% inn á hjúkrunarheimili. 

Hann telur að bættir lífshættir, hollur lífstíll, næg matvæli, hreinna vatn ásamt 

þróun lyfja og framfara í vísindum hafi lengt ævi fólks á síðustu öld. Mullan telur 

að einkenni aldraðs mannfjölda liggi í lágri fæðingatíðni, hækkuðum meðalaldri 

og lágri dánartíðni. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða þættir það eru sem hafa 

áhrif á líðan vistmanna inni á íslenskum hjúkrunarheimilum. Skyggnst er með 

eigindlegri aðferðafræði inn í stofnanabundið líf vistmanna sem dvelja á einu 

hjúkrunarheimili hér í Reykjavík sem ég mun eftirleiðis kalla Sólskinsbæ. Sú sýn, 

sem kemur fram hjá þeim vistmönnum sem rætt var við þar, getur hugsanlega 

endurspeglað líðan annarra vistmanna á öðrum hjúkrunarheimilum landsins. 

Leitað er þematengdra vísbendinga með eigindlegri aðferðafræði og þannig reynt 

að greina andlega líðan vistmanna. Þau þemu sem unnið er með eru sjálfræði, 

samskipti, einmanaleiki, öryggiskennd, fjölskyldustuðningur og nálægð við 

dauðann.   

 Raddir vistmanna gefa tóninn hér í þessari rannsókn og þeirra sjónarhóll er 

í forgrunni. Þeir greina frá eigin reynslu af því að búa inni á stofnun og segja frá 

andlegri líðan sem tengist samskiptum við starfsmenn, aðstandendur og aðra 
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vistmenn. Í bakgrunni eru raddir aðstandenda og starfsmanna. Líðan aldraðra inn 

á Sólskinsbæ markast fyrst og fremst af fjölskyldustuðningi og jákvæðum 

samskiptum við starfsfólk og ættingja. Öllum vistmönnunum bar saman um að 

það væri mikið öryggi í því að búa inn á hjúkrunarstofnun þar sem þeir gætu 

fengið þjónustu allan sólarhringinn.  

Goffman (1961) skilgreinir altækar stofnanir sem þær stofnanir sem 

uppfylla flestar mannlegar þarfir í sömu byggingunni þar sem vistmenn dvelja. 

Oft eru þetta lokaðar stofnanir sem ætlaðar eru ákveðnum hópi fólks í samfélaginu 

eins og öldrunarstofnanir, fangelsi, og geðsjúkrahús. Í fyrri hluta ritgerðarinnar 

verður fjallað um hugmyndir Goffmans en hann talar um einhvers konar 

hlutgervingu vistmanna inni á altækum stofnunum. Hann bendir á að sjálfi 

vistmanna, sem dveljist langdvölum inni á stofnunum, sé hætta búin og vistmenn 

eigi á hættu að glata persónueinkennum sínum. Þetta niðurbrot sjálfsins verði 

vegna regluverks stofnana því þjónusta við vistmenn sé steypt í einsleitt mót sem 

eigi að henta öllum manngerðum. Hjúkrunarheimili eins og Sólskinsbær er 

stofnun sem fellur undir þessa skilgreiningu Goffmans. 

Í fyrsta hluta þessarar rannsóknar verður fjallað um fræðilegan bakgrunn 

og gerð grein fyrir umfjöllun um öldrun, stofnanir og líðan aldraðra inni á 

stofnunum ásamt þeirri þjónustu sem veitt er vistmönnum þar.  

Í öðrum hlutanum er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst, gerð grein fyrir 

rannsóknarspurningum, viðmælendum, aðferðum við gagnaöflun, úrvinnslu og 

greiningu gagna. Að lokum er fjallað um takmörkun rannsóknar og siðferði. 

Í þriðja hluta er greint frá helstu niðurstöðum viðtala við vistmenn, 

starfsmenn og aðstandendur. Í þeim koma fram helstu áhrifaþættir á líðan 

vistmanna og hvernig samskiptunum er háttað milli hópanna þriggja. Í lok hvers 

kafla er umfjöllun viðmælenda dregin saman. Í lokahlutanum eru umræður, 

niðurstöður og rannsóknarspurningum svarað. Helstu niðurstöður eru greindar,  

fjallað er um gildi rannsóknarinnar og tillögur að úrbótum lagðar fram. 
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1 Fræðilegur bakgrunnur 

 

1.1 Öldrunarþjónusta á Íslandi 

Íslendingar, 67 ára og eldri teljast til hóp aldraðra samkvæmt lögum nr.125/1999 

(Félags- og Trygginga-málaráðuneytið, 2010d).  Aldursbilið getur spannað allt að 

35 árum fyrir þá sem lengst lifa og ná hárri elli. Þeir einstaklingar sem þurfa að 

leita aðstoðar vegna vanheilsu og geta ekki lengur séð um sig sjálfir heima, flytja 

inn á svokölluð hjúkrunarheimili.  

  Hjúkrunarrými á stofnun er ætlað öldruðu lasburða fólki. Í hjúkrunarrými 

skal veita hjúkrunar- og læknisþjónustu auk endurhæfingar og annarrar þjónustu 

sem skilgreind er í lögum um málefni aldraðra og í reglugerð um stofnanaþjónustu 

aldraðra, lög nr. 1112/2006 (Félags- og Tryggingamálaráðuneytið, 2010c).  

Aldrað fólk sem þarfnast læknisaðstoðar eða umönnunar vegna öldrunar 

og sjúkdóma leggst inn á heilbrigðisstofnanir. Hér á landi eru starfræktar stofnanir 

sem nefnast hjúkrunarheimili og falla þau undir flokk öldrunarstofnana. Þessar 

stofnanir eru sérsniðnar að fjölþættri þjónustu við elstu þegna landsins og kallast 

altækar stofnanir (e. total institutions) samkvæmt skilgreiningu Erwins Goffmans. 

Þær leitast við að þjóna og sinna flestum þeim daglegu þörfum sem aldraðir 

vistmenn þarfnast (Goffman, 1961). 

Öldrunarþjónustu má skipta í tvo hluta. Í fyrsta lagi opinbera öldrunarþjónustu 

þar sem í boði er félagsleg heimaþjónusta sveitarfélaga, heimahjúkrun, 

þjónustumiðstöðvar aldraðra, þjónustuíbúðir aldraðra og dagvistun aldraðra. Í 

öðru lagi opinbera stofnanaþjónustu sem eru dvalar- og hjúkrunarrými.  

Hjúkrunarrými eru pláss á hjúkrunarheimili ætluð þeim öldruðu einstaklingum 

sem eru of lasburða til að búa á dvalarheimilum eða á eigin heimili (Félags- og 

Tryggingamálaráðuneytið, 2010b).  Í desember árið 2006 voru vistrými í landinu 

3.458, þar af 2.138 hjúkrunarrými. Af þeim 3.244 öldruðu einstaklingum sem 

bjuggu inni á stofnunum í desember 2006 voru konur í meirihluta, eða 64%. Þá 

dvöldu 9,9% aldraðra Íslendinga 67 ára og eldri inni á stofnunum (Hagstofa 

Íslands, 2010c). 

http://www.felagsmalaraduneyti.is/malaflokkar/malefni_aldradra/log
http://www.felagsmalaraduneyti.is/malaflokkar/malefni_aldradra/log
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Hinn 1. desember 2010 voru landsmenn 317.593, þar af voru aldraðir, 67 ára 

og eldri, 37.510, sem eru tæp 11,84% af þjóðinni. Aldursskipting er á þann veg 

22.346 manns eru á aldrinum 67 ára – 79 ára,  8.897 manns eru 80-89 ára, 1.428 

manns eru 90 – 99 ára og 39 manns eru 100 ára og eldri (Hagstofa Íslands, 

2010a). Eftir því sem ofar dregur í aldri, fækkar í aldurshópum. Í árslok 1989 voru 

rúmlega 900 manns yfir nírætt (Jón Björnsson, 1993e) en í dag eru þeir 1.467. 

Þannig má sjá 63% aukningu á langlífi hjá fólki komnu yfir nírætt. Þetta gefur til 

kynna hraðvaxandi skriðþunga á aðeins tuttugu árum.  

Hér fyrir neðan er mannfjöldapíramíði Íslands fyrir árið 2007 og 

framreikningur Hagstofunnar til ársins 2050. Á næstu fjörutíu árum mun 

dánartíðni lækka í öllum aldurshópum og meðalævilengd hækka. Íslenskir karlar 

mega búast við að verða 78,9 ára gamlir og konur 82,8 ára. Eftir 42 ár er búist við 

að meðalaldur karla geti orðið 84,6 ár og að konur lifi að meðaltali til 87,1 árs 

aldurs. Hjá konum verður stigvaxandi fjölgun í elstu aldurshópunum og konum 

mun fjölga mjög á aldursbilinu 62 ára og eldri. Karlarnir sækja á konurnar í 

ævilengd því eftir 62 ára aldur verða þeir rúmlega helmingi fleiri í öllum 

aldurshópum. Íslenskum körlum er spáð mestu langlífi í Evrópu í framtíðinni eða 

84,6 árum (Hagstofu Íslands, 2010b).  

 

Mynd 1. Mannfjöldapíramíði Íslands árið 2007 og 2050 (Heimild: Hagstofa Íslands, 2010c). 
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Fleiri aldraðir munu verða meira sjálfbjarga en áður hefur þekkst sökum 

bættra lífskjara. Enn fleiri háaldraðir, 85 ára og eldri, geta hugsað um sig sjálfir 

með aðstoð ættingja og samfélagsþjónustu án þess að fara inn á 

hjúkrunarstofnanir að mati Mullans (2002). Hópur aldraðra í dag er að meðaltali 

betur menntaður, hraustari og efnaðari en forverar þeirra. Það er staðreynd að 

aldraðir eru ekki upp á yngri kynslóðir komnir eins og áður hefur verið haldið 

fram (Anderton og Yaukey, 2001).  

Á mynd 1 má sjá fjölda aldraðra á Íslandi á hundrað ára tímabili. Í öllum 

aldurshópunum má sjá stigvaxandi hækkun hlutfalls aldraðra í mannfjöldanum. Í 

aldurshópnum 65–74 ára voru 31.086 manns árið 2000 en verða 39.837 árið 2050. 

Mikil fjölgun mun verða í aldurshópnum 75–84 ára og mun fjölga í honum um 

rúman helming eða úr 15.725 manns árið 2000 í 32.071 manns árið 2050. Fólki í 

elsta aldurshópnum, 85 ára og eldri, mun fjölga mest eða úr 3.376 manns árið 

2000 í 17.934 árið 2050. Allar tölur miðast við 1. janúar ár hvert (Hagstofa 

Íslands, 2010b). 

    

Mynd 2. Fjöldi aldraðra eftir aldurshópum á 10 ára fresti á tilteknu tímabili 

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010b). 
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Í desember 2007 var settur á fót ráðgjafahópur á vegum Jóhönnu 

Sigurðardóttur, þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra, þar sem lögð var til 

stefnumótun í málefnum aldraðra. Til framtíðar telur faghópurinn að hverfa skuli 

frá því að aðgreina fólk og þjónusta það eftir aldri, sjúkdómum eða fötlun heldur 

skuli þjónustan vera einstaklingsmiðuð. Ráðgjafahópurinn vill að öldruðum verði 

tryggð sjálfstæð búseta með fjölbreyttum aðgerðum og þjónustu, að öldruðum 

verði gert kleift að búa í heimahúsum þrátt fyrir þverrandi heilsu. Rík áhersla 

verður lögð á að aldraðir fái að halda fullu sjálfstæði og reisn og að sú þjónusta 

sem þeim er veitt sé á þeirra eigin forsendum. Tryggja þarf efnahagslegt sjálfstæði 

til að þetta nái fram að ganga. Búa þarf öldruðum víðtæka hjúkrun og umsjá inni á 

heimilum þeirra. Samhliða eflingu heimaþjónustu verði dregið úr uppbyggingu 

hefðbundinna hjúkrunarrýma og fjármunir nýttir í staðinn til eflingar viðunandi 

aðstöðu og aðgengi aldraðra til að búa heima. Faghópurinn bendir á mikilvægi 

þess að efla hæfa og stöðuga starfskrafta í öldrunarþjónustu með því að bæta 

launakjör starfsfólks og bjóða upp á meiri þekkingu fyrir ófaglærða sem vilja 

vinna á þessum þarfa vettvangi (Félags- og Tryggingamálaráðuneytið, 2010a). 

Í dag tilheyra elstu þjóðfélagsþegnarnir fámennum fæðingarárgöngum sem 

fæddust á millistríðsárunum. Eftir árið 2030, þegar fjölmennir árgangar 

eftirstríðsáranna komast á eftirlaunaaldur, mun hlutfall aldraðra hækka verulega. 

Hagstofan framreiknar að árið 2050 verði 7,5% landsmanna 80 ára og eldri í stað 

3,1% við upphaf áætlaðs tímabils hinn 1. janúar 2007. Fimmtungur landsmanna 

verður 65 ára og eldri en var 11,5% árið 2007. Fjöldi aldraðra kemur til með að 

verða 52.186 manns á næstu 42 árum (Hagstofa Íslands, 2010b) sem gefur til 

kynna að styrkja þarf verulega innviði öldrunarþjónustu með fjölbreyttum 

úrræðum. 
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Tafla 1. Hlutfall aldraðra af mannfjölda á Íslandi yfir tíma. 

          

  Ár 

Mannfjöldi  

1. janúar  Konur Karlar 

bæði 

kyn Hlutfall 

1900  77.967  3.137  2.012  5.149  6.6 % 

1950 141.042  6.025  4.571 10.596  7.5 % 

2000 279.049 17.770 14.538 32.308  11.5 % 

2050 437.844 49.697 40.145 89.842  20.5 % 

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010b). 

 

Eins og sjá má í töflu 1 mun öldruðum fjölga mikið fram til ársins 2050 

(Hagstofa Íslands, 2010b). Óskertar greiðslur til einhleypra ellilífeyrisþega voru 

að meðtali 119.695 krónur á mánuði árið 2006 og 144.344 krónur til einhleypra 

aldraðra örorkulífeyrisþega (Tryggingastofnun ríkisins, 2010a). 

Sá hópur aldraðra 67 ára og eldri sem ekki þiggur lífeyri frá Tryggingastofnun 

hefur ekki tilskilin réttindi til lífeyristöku. Þarna eru 2.076 íslenskir karlar og 

1.950 konur sem ekki njóta lífeyris (Tryggingastofnun ríkisins, 2010b). Það má 

skýra að hluta til út frá skráningu því þeir sem fara á hjúkrunarheimili eru skráðir 

sem örorkulífeyrisþegar og falla út sem lífeyrisþegar.  

Árið 2007 var rúmlega 207 milljörðum króna varið til félagsverndar á Íslandi. 

Tuttugu og sjö prósent útgjalda runnu til málefna aldraðra eða 55,9 milljarðar. 

Útgjöldin námu 22,6% af vergri landsframleiðslu. Benda má á að í Svíþjóð runnu 

33% útgjalda til félagsverndar árið 2003 og er það myndarlegt framlag en Ísland 

var aðeins í 16. sæti af 27 löndum á Evrópska efnahagssvæðinu. Útgjöld á hvern 

íbúa í jafnvirðisgildum vegna aldraðra eru lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og 

sama á við um útgjöld vegna lífeyris (Hagstofa Íslands, 2010d). 
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Sigurveig H. Sigurðardóttir (2006) vann rannsókn um viðhorf til aldraðra í 

íslensku samfélagi þar sem vellíðan á efri árum var höfð að leiðarljósi. Hún 

skoðaði félagsleg tengsl og samskipti við vini og fjölskyldu. Margir álíta að 

aldraðir séu illa á sig komnir bæði andlega og líkamlega og að þeir séu einungis 

byrði á samfélaginu og skili því litlum arði til samfélagsins. Þessi neikvæða 

ímynd sé tilkomin frá unga aldri, úr fjölmiðlum og af þekkingaleysi. 

Aldursfordóma almennings megi sjá sem skilaboð til þeirra sem vinna við öldrun 

inn á stofnunum um að slík störf þyki ekki hátt skrifuð, séu illa launuð og 

óspennandi starfsvettvangur. Fordómafullt viðhorf og neikvæð ímynd almennings 

gagnvart öldruðu fólki geti skilað sér í veikri sjálfsmynd aldraðra. Sigurveig 

bendir á að hvetja megi ungt fólk til að bera virðingu fyrir eldra fólki og brúa 

kynslóðabil með samveru. Hópur aldraðra fer ört vaxandi og Sigurlaug bendir á 

að margir aldraðir telji að margt af því sem eldra fólki er boðið upp á í dag, eins 

og lágur lífeyrir og einsleit úrræði í öldrunarmálum, muni komandi kynslóðir ekki 

láta bjóða sér. 

Fæðingarárgangar stækka og minnka og eru sveiflukenndir milli áratuga. Þörf 

á hjúkrunarheimilum er því mismikil á hverjum tíma fyrir sig. Stórir 

fæðingarárgangar eins og eftirstríðsárakynslóðin, fólk fætt á tímabilinu 1946–64, 

er stærsti núlifandi aldurshópurinn (Mullan, 2002; Anderton og Yaukey, 2001; 

Hagstofa Íslands, 2010a).   

 

1.2 Öldrun          

Þegar fjallað er um hækkandi meðalaldur er átt við breytingar á aldurssam-

setningu þjóða. Öldrun hefur bein áhrif á hlutfall eldri borgara í 

mannfjöldasamsetningunni og er henni spáð miklum vexti hér á landi í 

framtíðinni. Talið er að miklar breytingar verði á starfsemi heilbrigðisstofnana 

sem þjónusta aldurshópinn. Mikilvægt er að velta fyrir sér heilsufari aldraðra og 

hvernig því verði háttað í framtíðinni. Munu aldraðir búa við góða heilsu eða 

vanheilsu? (Stefán Hrafn Jónsson, 2004).  
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Öldrun er sagt flókið fyrirbæri sem samanstandi af mörgum mismunandi 

þáttum. Settar hafa verið fram kenningar til að einfalda og skilja fyrirbærið. 

Samkvæmt Jóni Björnssyni (1993a) heldur Erik H. Eriksson því fram að lífið sé 

þrungið tilteknum átökum á vissum þroskaskeiðum og beinist kenning hans að 

þróun sjálfsins. Hann segir engan sem fæðist inn í samfélag manna komast hjá 

átökum. Eriksson skiptir mannsævinni í átta skeið. Hvert þeirra er forskrifað 

erfðum og samfélagsvirkni hefur áhrif á hvert skeið fyrir sig. Ef einstaklingi 

gengur vel í gegnum hvert átakaskeið kemur hann út með sterkara sjálf og 

fastmótaðri sjálfsmynd. Ef hins vegar einstaklingi gengur illa á einhverju skeiði 

staðnar hann þar og kemst ekki áfram í þroska. Erikson heldur því fram að eitt af 

því sem skipti máli varðandi geðheilbrigði, þroska og hamingju sé að komast vel 

út úr öllum skeiðunum átta á réttum aldri og að röð þessara átaka er fyrirfram 

ákveðin. Á sjöunda skeiði þarf manneskjan að velja á milli stöðnunar og 

gjafmildi.  

Um miðbik ævinnar þarf fólk að horfast í augu við eigin takmarkanir og 

sjálfvaldar aðstæður eða þær kringumstæður sem búið er við og sætta sig við að 

ekki rætist allir draumar þess. Þeir sem ekki geta það, lenda í svokallaðri 

tilvistarkreppu sem er sú kreppa sem knýr einstaklinginn til að velja á milli þess 

að staðna eða lokast ósáttur inn í heimi eftirsjár. Ef fólk velur að upphefja sig úr 

eigin umkvörtunarefni þá kallar Erikson það gjafmildi. Ef fólk velur „gjafmildu 

leiðina“ þá þarf það að upphefja sig yfir eigin umkvörtunarefni og lifa af 

heilindum með öðrum og fyrir aðra en ekki aðeins fyrir sjálft sig. Áttunda skeiðið 

er undir lok ævinnar þegar fólk er orðið aldrað, þá þarf það að velja á milli 

háþroska í lífi sínu eða angistar. Aðeins það fólk sem lifir svo lengi að það kemst 

á þennan aldur, tekst á við efsta skeiðið. Þeir sem örvænta og finnst lífið hafa 

svikið sig deyja frá lífinu óloknu segir Erikson. Sá sem fullgerir líf sitt hins vegar, 

finnst lífið vera merkingarbært og finnur fyrir tilgangi þess, hann einn getur staðið 

sáttur andspænis dauðanum og boðið hann velkominn (Jón Björnsson, 1993a).   

Að mati breska lýðfræðingsins Phil Mullan, þarf að meðaltali um fjórðungur 

aldraðra 65 ára og eldri, í Evrópu, á samfélagslegri aðstoð að halda. Hann telur að 

bættir lifnaðarhættir, hollur lífsstíll, næg matvæli, hreinna vatn, ásamt þróun lyfja 
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og framfara í vísindum hafi lengt ævi fólks á síðustu öld. Mullan telur að einkenni  

öldrunar, liggi í lágri fæðingatíðni, hækkuðum meðalaldri og lágri dánartíðni. 

Tvennt í viðbót kemur til að hans mati, það er minni ungbarnadauði og eldra fólk 

lifir lengur en áður. Fæðingatíðni hefur afgerandi áhrif á öldrun, ef hún er há þá 

hægist á öldrun hópsins en ef hún er lág þá eldist hann. Til þess að aldraðir geti átt 

bjarta framtíð þurfa innviðir samfélaga að veita stuðning, til þess að þjóna þörfum 

hvers fæðingaárgangs fyrir sig og mannfjöldans í heild. Því er brýnt að aldraðir fái 

aðstoð við að búa heima sem lengst og fái gott stuðningsnet þar og hafi einnig val 

um flutning inn á stofnun eins og hjúkrunarheimili, dvalarheimili eða 

þjónustuíbúð (Mullan, 2002).  

Þrjár kenningar fjalla um tengsl aldraðra við samfélag og þjónustuna við þá. 

Sú fyrsta er hlédrægnikenningin (líka kölluð afvirknikenning) sem segir að 

manninum sé eðlilegt að draga sig í hlé eftir því sem líður á ævina. Þá dragi hann 

sig í hlé frá tengslum og skuldbindingum við samfélagið. Út frá þessari kenningu 

er hið áhyggjulausa, friðsæla elliheimili hugsað sem ákjósanleg lausn í ellinni 

(Cumming og Henry, 1961). Næst er athafnakenningin en hún bendir á að 

lífshlaup fólks sé aðdragandi og undirbúningur ellinnar. Fólk reyni að vera virkt 

eins lengi og það geti með því að halda í lífstíl sinn og lifnaðarhætti og þá 

sjálfsmynd sem það hafði fyrir og um miðjan aldur. Hugmyndin um virkni 

einstaklingsins er í andstöðu við friðsæl elliheimili og er fylgjandi því að aldraðir 

geti búið heima sem lengst með félagslegum stuðningi hins opinbera (Havighurst, 

1963) .  

Þriðja kenningin er samfellukenningin, sem segir að manneskjan þrói með sér 

og komi sér upp ákveðnum venjum, siðum, viðmóti og félagslegum samskiptum 

frá bernsku. Manneskjan þrói einstaka skapgerð eða persónuleika sem sé 

frábrugðin því sem gerist hjá öðru fólki. Samfellukenningin leggur áherslu á að 

vellíðan fólks á efri árum sé ekki komin undir því að vera óvirkt inn á 

öldrunarstofnunum heldur að manneskjan geti haldið í lífsstíl sinn og þá 

lifnaðarhætti sem hún hefur áður tamið sér, án þess að þurfa að breyta miklu. Það 

er litið svo á að það sé samfella í æviferlinum og að ellin eigi ekki að slíta hana. 
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Þessi kenning bendir á að fjölbreytt úrræði skuli veitt öldruðum því að þá geti 

hver og einn valið sér lausn sem henti persónulegum þörfum (Neugarten, 1964).   

Ofannefndar kenningar eru taldar af mörgum of einfaldar því að taka verði 

tillit til fleiri þátta, svo sem innri gerðar einstaklinga, erfða, skapgerðar, 

líkamsástands, heilsufars og lífsreynslu. Ytri aðstæður eins og umhverfi, félagsleg 

samskipti, menning samfélags, staðsetning í tíma, tíðarandi og söguleg atburðarás 

hafa einnig áhrif á líf fólks. Á sama tíma þarf að taka tillit til fjölbreytileika 

mannlífsins og mismunandi persónugerða (Jón Björnsson, 1993a; Riley, Foner og 

Riley, 1999;  Philipson og Baars, 2007). 

Lífshlaupskenningar eru vel til þess fallnar að útskýra ferli öldrunar hjá 

mannfólkinu. Philipson og Baars telja að lífshlaupskenningar brúi greiningu í 

nærumhverfi og fjærumhverfi fólks og þeir álykta að það séu tengsl milli 

lagskiptingar samfélaga, samfélagslegra ferla og sálfélagslegrar vitundar fólks. 

Lífshlaup þess sé tilfærsla í gegnum tíma og félagslega skilgreindan þroska eins 

og fullorðinsár, miðævi og eftirlaunaár (Philipson og Baars, 2007).  

Baltes, Reese og Lipsitt (1980) komu fram með hugmynd að æviferilslíkani 

sem tekur mið af að þróun sé fjölbreytt og að um mismunandi þætti líkama og 

sálar sé að ræða. Kennismiðirnir reyndu með líkaninu að aðgreina þrjú 

mótunaraöfl sem hafa áhrif á þróun einstaklingsins. Fyrst má nefna áhrif tengd 

aldri, líffræðilega þróunarsálfræði eða félagslegar staðreyndir sem snerta alla, eins 

og málhæfni, kynþroski, giftingaraldur og starfslok. Í öðru lagi áhrif tengd 

tíðaranda og sögutengdri atburðarás sem einstaklingar upplifa hver á sinn hátt. Má 

þar nefna áhrif stríðs, efnahagskreppu og plága sem koma misjafnlega við 

kynslóðir. Í þriðja lagi áhrif tengd atburðarás í persónulegri lífssögu einstaklinga. 

Þetta eru staðreyndir í ævisögu hvers og eins sem koma aðeins fjölskyldu hans við 

og nánasta umhverfi. Má þar nefna slys, búferlaflutninga eða arf sem mótar líf 

einstaklingsins og skapar honum persónuleg einkenni og sérstöðu. Fyrsti 

áhrifavaldurinn, líffræðilegar staðreyndir, vöxtur og hrörnun, er oft sterkastur í 

upphafi og undir lok mannsævinnar. Áhrif tengd tíðaranda og almennri atburðarás 

koma mest við fullorðið fólk, framfærendur og foreldra. Þessir þrír áhrifavaldar 
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eru drifnir áfram af mörgum mismunandi þáttum sem hafa gagnverkandi áhrif sín 

á milli.  

Philipson og Baars (2007) hafa fjallað um félagslega öldrun á þann hátt að hún 

sé það ferli, þegar einstaklingur færist í gegnum tíma í gegnum eigið æviskeið. 

Fyrst fæðist einstaklingur, hann hreyfist í gegnum bernsku, unglings- og 

fullorðinsár og að lokum í gegnum eftirlaunaárin, til æviloka. Það er að segja ef 

ekki er um ótímabær ævilok vegna sjúkdóma eða slysa að ræða. Philipson og 

Baars benda á að árgangar fæðast, eldast og deyja og þá taki yngri kynslóðir við 

samfélagslegum hlutverkum eldri árganga. Lífið heldur áfram og tíðarandinn 

breytist með nýjum kynslóðum. Áhrif breytinga milli kynslóða sé til að mynda 

vegna framþróunar í tækni og hreinlæti og betri lífskjara almennings. Líf forfeðra, 

það er aldraðs fólks sem uppi var fyrir hundrað árum, er ekki það sama og líf 

aldraðra í dag né mun lífi komandi elstu aldurshópa svipa til aldraðra árganga í 

dag. Samfélagslegar breytingar eru miklar yfir tíma svo og þróun í læknavísindum 

og kynslóðir upplifa því öldrun á mismunandi hátt. 

Rannsóknir á tilfinningum kalla á hvað fólk hefur að segja og hvernig það 

metur líðan sína. Eldra fólk á að jafnaði auðveldara með að stjórna tilfinningum 

sínum því það hefur lært á þær í gegnum ævina  (Marcoen, Coleman og O'Hanlon, 

2007). Cartstensen kom fram með kenningu árið 1993, svokölluð félags- og 

sálfræðileg valkenning (e.socio-emotional selectivity theory). Kenningin leitast 

við að skýra út sýn aldraðra á lífið og takmarkaðan líftíma sem þeir eiga eftir til 

lífsloka. Vegna minni tíma þá hafa aldraðir minni áhuga á tímafrekum athöfnum. 

Carstensen heldur því fram að öldruðum líði betur í kunnuglegum aðstæðum eins 

og heima hjá sér, en inn á ókunnugum stöðum eins og á stofnunum. Tilfinningaleg 

geta og virkni til að bjarga sér, velti á að stýra þeim kröfum sem umhverfið gerir 

til þeirra (Carstensen, 1993).   
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1.3 Stofnanir    

Hér verður fjallað um regluveldiskenningar en þær eru áhugaverðar fyrir túlkun 

rannsóknargagnanna. Fyrst verður rætt almennt um hlutverk stofnana og  

hugmyndir Max Webers um skrifræði og skilvirkni stofnana. Næst um stýringu 

valdsins innan stofnana og að lokum um kenningu Fredrick Taylor um vísindalega 

stjórnun vinnunnar þar sem verk voru tímamæld til að sporna gegn mannlegri leti. 

Áhersla Taylor á hraða og tímamælingu starfa og skilvirkni í þágu stjórnenda á 

vel við. Það samsvarar til klukkukerfa og vinnuskipulags þar sem ætlast er til að 

starfsmenn ljúki ákveðnum verkum á tilskildum tíma án nokkurra frávika. Þessi 

skipulagði hugsanagangur þar sem lítil frávik eru leyfð í þjónustu við vistmenn, 

henta þó ekki alltaf þegar unnið er með manneskjur. 

Samkvæmt Giddens (2006a) eru athafnir vinnandi fólks, framkvæmdar í    

samvinnu við annað fólk í samfélaginu, meðal annars á vinnustöðum sem nefndar 

eru stofnanir. Samvinnan á sér stað meðal starfsmanna sem vinna að 

sameiginlegum markmiðum. Starfsfólk stofnana samanstendur oft af litlum hópi 

fólks sem þekkist í sjón, en algengara er að stofnun sé stór og ópersónuleg þar 

sem margt fólk starfar og þekkist lítið innbyrðis. Það getur til dæmis átt við skóla 

og sjúkrahús. Slíkar stofnanir eru miðlægar í iðnvæddum samfélögum. Stofnanir 

eru gjarnan hýstar í byggingum sem vísa til starfsseminnar. Þessar stofnanir eru 

hannaðar með það fyrir augum að skipulag þeirra og markmið séu augljós, til 

dæmis á vefsíðum þeirra og í hönnun. Starfsemi stofnana byggist á virkum og 

reglulegum athöfnum starfsfólksins sem þar starfar. Yfirleitt eru opinberar reglur 

fyrir starfsfólk til að vinna eftir og kallast það skrifræði. Því stærri sem stofnunin 

er þeim mun fleiri og flóknari reglur eru til að framfylgja. Ætlast er til að 

starfsfólk sem starfar hjá stofnun fari eftir fastmótuðum reglum til að vera í takt 

við markmið og stefnu þeirra stofnunar sem þeir starfa hjá. Stofnanir fylgja 

ákveðnum siðum og venjum sem endurspeglar starfsstefnu stofnana. 

Í dag gegna stofnanir mikilvægu hlutverki í lífi fólks. Flestir fæðast á 

spítölum og fara í gegnum lífið um stofnanir eins og skóla og vinnustaði. Að 

lokum deyja flestir á heilbrigðisstofnunum. Allar fæðingar og andlát eru skráð hjá  

þeim og flytjast í gagnagrunn hjá hinu opinbera. Flestir einstaklingar sækja 
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þjónustu sína til stofnana á einhverju skeiði í lífi sínu og því eru stofnanir 

mikilvægar í nútíma samfélögum (Kart og Metress, 2001; Giddens, 2006a). 

Stjórnendur stofnana sitja efstir og stjórna stofnunum og taka allar 

mikilvægar ákvarðanir. Stjórnendur stýra mannauði í gegnum flókin og 

mismunandi verkferla. Ákvarðanataka ræðst að ofan og berst niður til 

millistjórnenda og endar neðst hjá ófaglærðum. Á stofnunum vinnur fólk í hópum 

frekar en eitt og sér. Verkferlar og vinnuskipulag ræðst af þeim samstarfsmönnum 

sem vinna störfin, þeir ákveða í sameiningu hvernig og hvaða verk skulu unnin og 

hvenær. Vinnureglur eru tilgreindar og þá á starfsfólk að framfylgja þeim, þess 

vegna er samvinna og góð samskipti æskileg hjá starfsfólki stofnana. Því  

útbreiddari sem starfssemi stofnana er þeim mun fleiri reglur eru til að framfylgja 

fyrir starfsfólk þess. Þetta getur flækt og seinkað vinnuframlagi og hindrað 

skilvirkni í starfi. Starfsfólk vinnur fyrir launum og algengt er að hvert starf sé 

skilgreint í stigveldi stofnunarinnar. Starfsframi starfsfólks er oft metinn í formi 

launahækkana, skilvirkni, menntunar og verkkunnáttu þess (Giddens, 2006a).   

Max Weber (1979) telur að þróun stofnana velti á stýringu upplýsinga og 

leggur áherslu á skrifræði í þessu ferli. Hann segir stofnanir þurfi reglur til að geta 

starfað eftir og gögn þeirra séu vistuð og geymd til framtíðar. Hann telur stofnanir 

mjög stigveldisskiptar þar sem valdið liggi efst hjá stjórnendum. Weber telur að 

allar stærri stofnanir hafi skrifræði sem byggi á opinberum reglum.  

Giddens (2006a) spyr hvort tengsl séu milli nútíma stofnana og lýðræðis, 

þar sem hann trúir að löngum hafi afleiðingar skrifræðis haft áhrif á félagslegt líf 

fólks. Giddens segir að sú gagnrýni sem hefur komið á stofnanir séu að skrifræðið 

hindri skilvirkni á meðan að Clegg (1990) segir að mörgum þyki það bera vott um 

nákvæmni og skilvirkni í opinberri starfssemi. Hann telur skrifræði í raun bestu og 

skilvirkustu leiðina sem manneskjan hafi þróað vegna þess að þar séu allir ferlar  

vel skilgreindir. 

Weber bendir á að skrifræði stofnana hafi nokkra ókosti í för með sér.  

Weber telur að skrifræði virki eins og píramíði þar sem handhafar valdsins sitji 

efst og síðan sé keðja skilaboða sem nái niður á lægstu þrep sem gerir samhæfða 
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ákvörðunartöku mögulega með millistjórnendum og yfirmönnum. Þetta geti 

skapað vaxandi eftirspurn eftir sveigjanleika og samþættingu. Hvert starf í 

stigveldinu sé skilgreint fyrirfram og ákveðin laun fást fyrir hvert skilgreint verk á 

tilgreindu starfssviði  (Weber, 1979). 

Weber bendir á að félagslegar stofnanir og efnahagslíf þeirra sé framfylgt 

samkvæmt lögmálum skilvirkninnar og sé grunnur að tæknilegri þekkingu. Hann 

telur að líf fólks markist af vaxandi hagræðingu. Í augum Weber er iðnbyltingin 

og vaxandi kapítalismi sönnun þess að aukin tilhneiging sé til hagræðingar. Weber 

lítur ekki björtum augum á hagræðingu heldur óttaðist hann afleiðingar hennar á 

þann hátt að nútíma samfélag sé kerfi sem geti brotið niður mannlegt andríki með 

regluvæðingu á flestum félagslegum sviðum. Weber hefur sérstakar áhyggjur af 

því að fólk geti upplifað þjáningar vegna eyðileggingar mennskunnar vegna áhrifa 

skrifræðis og innrætingar á lýðræði. Hann trúir því að tækni og vísindi geti leitt af 

sér hættu fyrir fólk. Weber segir að skrifræði sé óskilvirkt og hamlandi fyrir 

starfssemi stofnana og telur mörg skrifræðisstörf einhæf, leiðinleg og skapi fá 

tækifæri á skapandi möguleikum í starfi og að skrifræði hafi þannig neikvæðar 

afleiðingar á samfélög (Weber, 1979). 

Clegg (1990) bendir á að stofnanir séu menningalegar afurðir ígreyptar 

mannlegum gildum. Þær sé starfræktar af fólki sem tengist og byggi upp 

stofnanakenndan veruleika sem komi úr menningarsmiðju fólksins sem þar starfi. 

Hann telur ennfremur að stærð stofnana skipti máli og nefnir í því samhengi að 

því smærri sem stofnanir séu þeim mun meiri áhrif hafi tæknin á skipulag þeirra 

og starfssemi.  

Fredrick Taylor kom fram með kenningu um vísindalega stjórnun 

(e.scientific management) vinnunnar. Þar sem hvert einstakt verk var brotið upp í 

litlar einingar og þau tímamæld. Þessi mæling varð til einhæfingar og stöðlunar 

verka. Þessi aðferð var gerð til að hámarka afkastagetu og hraða hvers starfsmanns 

við vinnu sína. Taylor vildi auka skilvirkni og staðla verklag og forðast mannlega 

leti með þessari aðferð, vísindaleg stjórnun. Með aðferðinni jókst yfirráð og eftilit 

á starfsmönnum þar sem fylgst var grannt með afkastagetu þeirra af yfirmönnum. 

Með verklaginu minnkaði sjálfræði verkamanna til muna og þeir unnu undir 



26 
 

stöðugri tímamælingu og eftirliti. Með stjórnun vinnuafls þar sem fólk vann við 

færibönd og var tengt vélum, missti fólk niður verkkunnáttu og fyrrum færni því 

það fékk ekki að spreyta sig á öllu verkferlinu heldur afmörkuðu verki innan þess. 

Afleiðingin varð sú að starfsmenn voru vélvæddir og það leiddi til ómennsku og 

leiða (Giddens, 2006b; Grint, 2005; Dicken, 2004). 

 

1.3.1 Altæk stofnun    

Hér verður fjallað um hugmyndir Erwins Goffmans en hann talar um að 

persónuleg einkenni vistmanna inn á altækum stofnunum, hnigni og breytist með 

dvöl fólks þar. Hann heldur því fram að sjálf (e.selfhood) vistmanna sem dvelji  

langdvölum inni á stofnunum, sé sú hætta búin og þeir eigi á hættu að glata 

sérkennum persónuleikans niður. Niðurbrot sjálfsins verði vegna þess að 

einstaklingurinn og sjálf hans sé skilgreint út frá staðnum sem hann búi á og út frá 

stofnuninni sem hann dvelji á. Þetta skilgreini einstaklinga og væntingar þeirra  

(Goffman, 1961). 

Skilgreining út frá stað og stofnun má líta á að ef sjálf vistmanna sé í 

andstöðu við eitthvað sem ekki sé viðurkennt en þrífist og þroskist þegar það 

mætir andstöðu og gagnrýni, sé innri uppreisn sem geti skapað hamingju og  

vellíðan hjá vistmönnum, ef þeir trúa á að það sé verið að brjóta á þeim. Hugsunin 

er til staðar og ákveðin sjálfsmynd sem áður hefur mótast út í samfélaginu svari 

áreiti af alefli og komi fram sem mótstaða. Goffman segir að ef við tilheyrum 

engum eða engu þá getum við ekki átt stöðugt sjálf. Algjör skuldbinding við 

félagslega stofnun, kalli á einskonar tómt sjálf (e.selflessness). Skynjun fólks á að 

vera persóna, eigi að geta komið frá mörgum félagslegum einingum. Mótstaða 

geti verið af hinu góða og hann telur  persónulega sjálfsmynd búa innst í 

mannfólkinu í einhverskonar glufum (Goffman, 1961). 

Goffman telur stofnanir breytilegar í samfélögum manna og nefnir 

flugstöðvar, skóla, kirkjur og sjúkrahús sem séu opin almenningi. Hann skilgreinir 

altækar stofnanir sem þær heilbrigðisstofnanir sem veiti alhliða 

sólarhringsþjónustu til vistmanna, eins og geðsjúkrahús, fangelsi og 

hjúkrunarheimili. Goffman telur að altækar stofnanir séu til þess fallnar að 
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uppfylla flestar þær mannlegu þarfir sem vistmenn hafa. Hjúkrunarheimili eigi að 

þjónusta þarfir aldraðra vistmanna þar á borð við svefn, fæði, persónulegt 

hreinlæti og félagslega virkni ásamt daglegum athöfnum sem eiga sér stað innan 

veggja sömu stofnunar. Oft séu þetta lokaðar stofnanir sem ætlaðar eru ákveðnum 

hópi fólks í samfélaginu. Það sé talið æskilegt að taka þetta skilgreinda lasburða 

aldraða fólk úr umferð, tímabundið eða til langframa með því að vista það inni á 

stofnun (Goffman, 1961). 

Goffman hefur bent á að inni á altækum stofnunum sé hætta á aðför að 

sjálfi vistmanna (e. self-mortification). Aldraðir einstaklingar sem flytjist inn á 

hjúkrunarstofnanir og dvelji þar til æviloka, eigi á hættu að glata persónulegum 

einkennum sínum þar. Með tímanum hverfi þau og í staðinn taki við staðlaðar 

reglur og einsleit þjónusta stofnunarinnar. Þetta hafi neikvæð áhrif á sjálf 

vistmanna. Þeir eigi á hættu að hnigna í hugsun, týna niður daglegri færni og 

þeirri hæfni að takast á við umhverfið og með tímanum rýrni sjálfstraust þeirra. 

Inn á stofnunum séu margar athafnir bannaðar. Hegðun vistmanna sé mikið til 

stýrt af fagfólki sem annist það. Vistmaður inni á stofnun hafi ekki sömu tækifæri 

og aðrir sem heima búi til að taka þátt í félagslegum athöfnum sem eiga sér stað 

utan stofnunarinnar eins og menningarviðburðum og félagslegum samskiptum 

sem vistmaður sótti áður. Það velti mikið á heilsu vistmanns og aðstoð 

aðstandenda hve mikið samneyti hann hafi við umheiminn. Hætt sé á að félagsleg 

virkni og sjálf vistmanna skaðist og dvíni með tímanum því að þeir verða minna 

virkir inn á stofnunum. Hætt er við að andleg líðan vistmanna breytist samfara 

auknu samskiptaleysi við fyrrum nágranna, vini og stórfjölskyldu. Geti þá 

magnast tilfinningar á borð við einmanaleika, tilgangsleysi og kvíða. Það geti svo 

valdið aukinni vanlíðan og þverrandi lífsvilja vistmanna. Goffman telur að allar 

altækar stofnanir eigi það sameiginlegt að ýta undir eyðingu sjálfsins, ekki síst hjá 

þeim vistmönnum sem eru á lokuðum deildum þar sem sjálfræði þeirra sé 

takmarkað af starfsfólki (Goffman, 1961).  

Ætlast er til af vistmanni, sem býr á altækri stofnun, að hann sýni 

starfsmönnum stofnunarinnar samvinnu þegar hann er þjónustaður (Kart, Luong 

og Dunkle, 2001). Erfitt getur verið fyrir vistmann að standast hópþrýsting frá 
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starfsmönnum. Vistmenn eiga oft erfitt með að halda í sérvisku sína eftir að flutt 

er inn á stofnun en hana þarf að verja til að halda í sérkenni sín. Þrýstingurinn 

felst í að vistmenn eigi að haga sér eftir ríkjandi viðhorfi og meirihlutavilja 

starfshópsins og reglum hússins (Vilhjálmur Árnason og Ástríður Stéfánsdóttir, 

2004). Má þar nefna, að hátta snemma á kvöldin, vakna eldsnemma að morgni og 

fá ekki að fara í sturtu heldur bað. Þessar nýju hefðir henta ekki alltaf lífsmynstri 

og vana einstaklinga. 

Vistmaður á stofnun býr ekki í húsnæði þar sem hann ræður sér að vild. 

Halldór S. Guðmundsson bendir á (sjá Vilhjálm Árnason og  Ástríði Stéfánsdóttur 

2004) að vistmaður ræður engu um hvernig gluggatjöld eru í vistarveru hans né 

má hann naglfesta myndir á veggi sína án leyfis. Vistmaðurinn ræður heldur ekki 

hvenær er þrifið hjá honum né hvenær hann fer í bað eða sturtu. Hann hefur ekki 

hugmynd um hver aðstoðar hann við böðunina. Vistmaður á stofnun hefur engin 

áhrif á hvenær matur er framborinn né hvaða matur er heldur er allt fyrirfram 

ákveðið af starfsfólki stofnunarinnar, hvað eigi að borða og hvenær. Matartímar 

eru á ákveðnum tímum sem aldrei er vikið frá. Hins vegar getur vistmaður sleppt 

úr matartíma ef hann vill eða ef hann fer út úr húsi. Halldór heldur því fram að  

sjálfræði vistmanna sem flytjast inn á stofnanir, skerðist að hluta til við flytja 

þangað. Þeir verði að lúta ákveðnum aga og reglum stofnunarinnar. Þeir taki ekki 

lengur sjálfstæðar ákvarðanir um tiltekna lífshætti sem öðrum þykir sjálfsagt að 

gera á eigin heimilum. Þetta fyrirkomulag getur til langs tíma dregið úr áhuga 

vistmanns á umhverfi sínu, frumkvæði hans og mannlegri reisn. Þetta getur leitt til 

ótímabærrar hrörnunar og ýtt undir sljóleika og áhugaleysi (Vilhjálmur Árnason 

og Ástríður Stéfánsdóttir, 2004).  

Vistmenn geta auðveldlega upplifað virðingarleysi og tillitsleysi í 

samskiptum við starfsmenn hjúkrunarstofnana. Þeir eiga á hættu að missa 

sjálfstraust sitt að hluta til og fundið til vanmáttar. Þetta er hluti af 

sjálfseyðingarferlinu sem verður til inni á altækum stofnunum eins og þegar 

tilfinningar þeirra eru afhjúpaðar á viðkvæmum andartökum, á salerni eða í baði 

(Kart, Luong og Dunkle, 2001). 
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1.3.2 Áhrif altækrar þjónustu á lífsgæði aldraðra  

Þjónusta við aldraða hér á landi hefur lengst af einkennst af tveimur stefnum, það 

er stofnanaþjónustu þar sem aldraðir flytja heimili sín inn á altæka stofnun og hins 

vegar heimaþjónustu þar sem aldraðir fá heimsenda félagslega þjónustu. Einnig er  

boðið upp á hvíldarinnlögn inn á hjúkrunarheimilin, þá fær aldraður einstaklingur 

boð um að leggjast inn til hvíldar í mánuð. Síðan eru reknar dagdeildir fyrir 

aldraða, þá koma þeir inn að morgni og fara heim að kvöldi. Einnig eru til 

félagsklúbbar fyrir aldraða víða um borgina þar sem dægrastytting og veitingar 

eru í boði. 

  Stofnanaþjónustan hefur ríkt lengst og var lengi ráðandi og er framtak hins 

opinbera við að þjónusta aldraða. Fyrsta öldrunarstofnunin hér á landi, Grund var 

stofnsett árið 1922 í Reykjavík. Stefna stofnunarþjónustu er að gefa öldruðum 

tækifæri á að draga sig í hlé frá flestum þeim ábyrgðum, skyldum og áhyggjum 

sem þeir hafa. Að dvelja með jafnöldrum í friðsömu og öruggu umhverfi og njóta 

faglegrar umönnunar heilbrigðisstarfsfólks. Þeim er séð fyrir nauðsynlegum 

þörfum með því að taka þá úr umferð úr daglegu lífi. Aldraðir setjast þá í helgan 

stein sem samfélagið álítur að henti þeim vel. Stefna þessi á sér stoð úr 

hlédrægniskenningunni og benda má á að dvalar- og hjúkrunarheimilin eru 

algengasta birtingarform hennar (Jón Björnsson, 1993b). 

Heimaþjónusta við aldraða er hugsuð út frá samfellukenningunni og segir 

að hlúa skuli að öldruðum og styðja þá í að halda fullu sjálfræði í eigin húsnæði. 

Hið opinbera skuli senda þeim þá samfélagsþjónustu sem þeir þurfa með, við 

vaxandi vanheilsu. Leitast er við að senda þjónustuna til hins aldraða til þess að 

sem minnst röskun verði á lífi hans og hann eigi möguleika á að njóta samfellu í 

lífinu. Með því haldast lífshættir hans og venjur að mestu óbreyttir. Segja má að 

heimaþjónustustefnan sé andsvar við vistun aldraðra á stofnunum (Jón Björnsson, 

1993b). Diamond telur að öldrunarstofnanir séu fyrst og fremst reknar áfram af 

hagnaðarsjónarmiðum og þær geti ekki alltaf sniðið starfsemi sína einvörðungu að 

persónulegum þörfum vistmanna (Diamond, 1995). 

Flestar kannanir á óskum aldraðra um þjónustu sýna fram á að þeir óska 

eindregið eftir heimaþjónustu svo lengi sem hún geti tryggt öryggi þeirra 
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(Sigurveig H. Sigurðarsdóttir, 1996; Jón Björnsson, 1993b). Þess vegna hefur 

þróunin verið í átt frá dvalarstofnunum í þá átt að styðja aldraða við að búa heima 

með félagslegri aðstoð. Þess má geta að á Norðurlöndunum hefur verið tekin upp 

markviss stefna í átt til þess að leggja niður langdvalarstofnanir. Ástæðan er sú að 

of lítil áhersla er lögð á lækningu vistmanna og meira horft til þess að geyma þá 

þar. Alhliða þjónusta leiði til ofverndunar sem dagi úr sjálfsbjargarhvöt og færni 

vistmanna í stað þess að viðhalda færni í daglegum athöfnum. Vistmenn verði 

háðir aðhlynningu inn á stofnunum sem leiði til sálræns og félagslegs afturkipps 

að mati Jóns Björnssonar.  

Stofnanir verða æ dýrari í rekstri og rekstrarkostnaður vex samhliða 

samkeppni og auknum kröfum í samfélaginu (Jón Björnsson, 1993b; Diamond, 

1995). Erfitt er að persónusníða þjónustu til vistmanna og þeir nýta sér nær alla 

þjónustu sem í boði er sem gerir það að verkum að færni þeirra minnkar með 

tímanum. Að mati Jóns Björnssonar er hag aldraðra best borgið með því að þeir 

fái hæfilega þjónustu og aðstoð við þau verkefni sem eru orðin of erfið, án þess að 

ýtt sé undir skerðingu á sjálfsákvörðunarrétti þeirra eða sjálfsvirðingu (Jón 

Björnsson, 1993b). 

Að mati Diamond (1995) ráða hagnaðarsjónarmið miklu í rekstri 

öldrunarstofnana. Sparnaður á mannafla, þröngu rými vistmanna, ódýrum mat, 

hitakostnaði og litlum efniskostnaði til dægrastyttinga eru leiðir til að auka ábata 

stofnana. Hver eru áhrif alhliða þjónustu við vistmenn? Að mati Eitzen og Zinn 

(2006) er það undir tiltekinni stofnun komið hvernig umönnun vistmenn fá. Þau 

benda á að flestar altækar stofnanir eins og hjúkrunarheimili beri einkenni 

ópersónulegrar þjónustu við vistmenn. Í nafni skilvirkni þá borðar fólk sama 

matinn á sama tíma, starfsfólk klæðist sömu einkennisfötunum og vinnur sömu 

verkin sem eru fyrirfram ákveðin og vistmenn horfa á sömu sjónvarpsþættina sem 

eru í boði hverju sinni. Vistmenn búa í eins herbergjum með stöðluð sjúkrarúm, 

náttborð og innréttingar. Sú almenningsvitund um notkun róandi lyfja á 

hjúkrunarheimilum stuðli að hnignun persónuleikans og breyttu lundarfari þeirra. 

Árangur hjúkrunarheimila er oft metinn út frá hlýðni vistmanna og einfaldleika 
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þjónustunnar sem þar er veitt. Það gerir stjórnendur sátta við skipulag og starfsemi 

en horft er framhjá þörfum vistmanna (Eitzen og Zinn, 2006). 

Samkvæmt Sigurveigu H. Sigurðarsdóttur (2003) sem vann að norrænni 

rannsókn á vellíðan fólks í ellinni, kom fram hvað öldruðum fannst mikilvægt að 

geta haldið sjálfræði sínu sem lengst og búið heima. Öldruðum bar saman um að 

þeim þætti ekki spennandi kostur að vera upp á aðra komnir heldur kviðu þeir því 

að vera háðir öðrum með þjónustu og umönnun. Margir nefndu að þeir vildu ekki 

íþyngja börnum sínum. Margir óttuðust að missa andlega færni við að eldast og 

var það hinn mesti kvíðbogi sem fólk gat ímyndað sér. Það kom einnig glögglega 

í ljós í viðtölum rannsóknarinnar að sterk fjölskyldubönd og góð félagsleg tengsl 

höfðu mjög góð áhrif á líðan aldraðra. Eins kom fram að umhyggja, 

umburðarlyndi og stuðningur í erfiðleikum hafði mikil og góð áhrif á líðan. Að 

vera sáttur við sjálfan sig og athafnir í fortíðinni vógu einnig þungt. 

Kart, Luong og Dunkle (2001) telja að langtíma aðhlynning eldra fólks 

sem glími við vanheilsu sé helst veitt á hjúkrunarheimilum í nútíma samfélögum. 

Í dag eru fleiri úrræði fyrir eldra fólk sem kýs að búa heima og fá 

heilbrigðisþjónustu senda til sín. Stuðningsnet fyrir veikt aldrað fólk hefur þróast 

á undanförnum áratugum í Bandaríkjunum og Bretlandi þar sem reynt er að koma 

til móts við þarfir einstaklinga sem vilja dvelja heima til æviloka. Ekki hafa allir 

tækifæri til að búa heima fram í andlát en þeir sem eiga aðstandendur og eru 

skýrir í hugsun hafa meiri möguleika á því.  

Samkvæmt Kart, Luong og Dunkle (2001) benda Katenbaum og Candy á 

að hjúkrunarheimili séu ofnotuð í vestrænum samfélögum og séu í raun 

spegiláhrif stofnanavæðingar. Þeir fundu út að fimmtungur þeirra, sem dóu í 

Detroitborg árið 1971, hafi andast á hjúkrunarheimilum. Flutningur eldra fólks inn 

á hjúkrunarheimili hefur vaxið mjög. Þriðji hver karlmaður og helmingur aldraðra 

kvenna sem ná 65 ára aldri fluttu inn á slíkar stofnanir árið 1990 í Bandaríkjunum.  

Sue Davis (2001) nefnir að aldraðir, sem flytji inn á bresk 

hjúkrunarheimili, upplifi oft valdleysi, hjálparleysi og tilgangsleysi. Aldrað fólk 

upplifi að það leggi ekkert lengur til samfélagsins, eftir að það flyst inn á stofnun, 
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að það sé frekar byrði en gagn. Davis telur að vistmenn á hjúkrunarheimilum glati 

persónulegum einkennum sínum með tímanum. Samkvæmt rannsóknum eru 

samskipti milli starfsmanna og vistmanna lítil og einhæf. Davis nefnir að á 

finnsku hjúkrunarheimili, þar sem rætt var við þrjátíu vistmenn um líðan þeirra á 

heimilinu, kom í ljós að hjúkrunarfólkið var mjög upptekið af daglegri umhirðu. 

Líkamsmiðuð hjúkrun var aðalatriði umönnunar og minna hugsað um sálarástand 

vistmanna og andlega líðan þeirra. Vistmönnum bar saman um að starfsfólk væri 

yfirleitt að flýta sér því starfsmenn væru mjög tímabundnir og gætu þess vegna 

ekki gefið sér tíma til að spjalla. Vistmennirnir óskuðu flestir eftir að fá einhvern 

inn í sitt daglega líf til að hlusta á sig og deila gleði og sorg.  Persónuleg samskipti 

milli starfsmanna og vistmanna var það sem vistmenn töldu mikilvægast í 

andlegri vellíðan og lífsgæðum almennt inni á stofnuninni (Davies, 2001).  

Samkvæmt Auði Harðardóttur og Önnu Birnu Jensdóttur (1996) upplifa 

margir aldraðir missi og sorg við að flytja inn á hjúkrunarheimili. Vanlíðan getur 

myndast í kjölfar breytinga við flutning og margir upplifa skert athafnarými og 

lítið umráðasvæði með persónulega hluti. Mikilvægt er að samskipti við aldraða 

einkennist af rósemi, hlýju og nærgætni, sér í lagi ef um heilabilað fólk er að 

ræða. Þá þarf að forðast margmenni, óþarfa hávaða og ókunnar aðstæður. Auður 

og Anna benda á að ótímabær flutningur af heimili yfir á stofnun geti skaðað 

sjálfsmynd og sjálfræði hins aldraða.  Æskilegt er að vista aldrei neinn einstakling 

inn á stofnun til æviloka nema í samráði við hinn aldraða til þess að hann komi vel 

út úr þeirri breytingu sem á lífi hans verður og hann sé sáttur við þá ákvörðun. Að 

lokum nefna þær Anna og Auður að sporna þurfi gegn aukinni stofnanavistun til 

þess að hinn aldraði geti haldið reisn sinni og sjálfræði. 

Kart, Luong og Dunkle (2001) benda á að starfsemi á öldrunarstofnunum 

sé heldur ómanneskjuleg og ýti undir ópersónuleika gagnvart vistmönnum. 

Hjúkrunarheimili hafa verið gagnrýnd sem byggingar þar sem samansafn aldraðra 

dvelji til langs tíma og séu eins konar geymslustaðir. Kart, Luong og Dunkle telja 

líklegt að aldraðir deyi frekar þar vegna skorts á innihaldsríkum athöfnum en þeir 

sem búa út í samfélaginu og eru virkir. Vistmenn hjúkrunarheimila upplifa oft 

dvöl sína sem innilokun og finna fyrir aðgerðarleysi og tómleika. Aðstandendur 
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þeirra þurfa stuðning starfsfólks til að liðsinna ættingjum sínum og æskilegt er að 

upplýsingum um líðan vistmanna sé miðlað áfram á opinskáan og heiðarlegan 

hátt. Þannig megi ná árangi og gera dvöl vistmanna þolanlega.   

Samkvæmt Pálma V. Jónssyni (1996) þarf starfsfólk heilbrigðiskerfisins 

að gefa sér tíma til að hlusta á vistmenn og ræða við þá um vanlíðan sína. Þannig 

má sporna við kvíða, þunglyndi og þeim ofskynjunum sem hrjá aldraða vistmenn. 

Hægt er að meðhöndla dauðvona aldraða með lyfjum og viðeigandi meðferð sem 

létti á þrautum, andþyngslum og vanlíðan til þess að þeir komist þolanlega í 

gegnum andlátsferlið. Pálmi bendir á að traust og hreinskilni sé aðalatriði við 

dánarbeð fólks og styðja þurfi fjölskyldu viðkomandi í öllu ferlinu.  

Í öldrunarfræðum hefur það verið nefnt að aldraðir, sem búi á stofnunum, 

upplifi þunglyndi, óreiðu og áttavillta tilveru, sérstaklega þegar þeir flytja ekki 

sjálfviljugir. Ef hinn aldraði hefur eitthvað um það að segja á hvaða 

hjúkrunarheimili hann flyst, getur það mildað áhrifin (Kart, Luong og Dunkle, 

2001). Tobin og Lieberman (1976) komu fram með þrjár útskýringar tengdar 

þessu; í fyrsta lagi að flutningur af heimili inn á stofnun sé búferlaflutningur og 

umhverfisbreyting fyrir hinn aldraðra. Því næst forgangsverkefni og valáhrif og að 

lokum altæk stofnanaáhrif. Eins eru tengsl við fjölskyldu og vini það sem breytist 

við flutninginn. Vistmenn hjúkrunarheimila eru oft skyldugir til að taka upp 

sjúklingshlutverk sem losar þá undan venjulegum skyldum. Tobin og Lieberman 

telja að aldrað fólk, sem bíði rýmis, sé með hnignandi hreyfigetu, hugsun, 

tilfinningalega líðan og þverrandi skynjun á sjálfi sínu ásamt minnkandi 

sjálfstrausti.  

Á hjúkrunarheimilum opnast einkalíf fólks og erfiðara er að aðskilja 

persónulegar athafnir frá umhverfi. Upplýsingum um heilsufar, félagslega stöðu 

og líðan er miðlað áfram á fundum starfsfólks og geymt og tekið reglulega upp á 

fundum. Vistmenn þurfa jafnvel að deila svefnherbergi með ókunnugum og er 

raðað við matarborð óháð eigin óskum (Kart, Luong og Dunkle, 2001). 

Goffman (1961) nefnir nokkrar leiðir sem geti hjálpað vistmönnum að 

vernda eigið sjálf. Það er í fyrsta lagi flótti frá aðstæðum, þegar vistmaður flýr 



34 
 

athygli frá umhverfi sínu og vill ekki taka þátt í athöfn. Í öðru lagi getur vistmaður 

af ásettu ráði verið með mótþróa og sýnt starfsmönnum ósvífni og neitað 

samvinnu við þá. Í þriðja lagi getur þessi hegðun leitt til þess að vistmaður fellur í 

ónáð hjá starfsmönnum og fær því verri meðferð en ella.   

Með aukinni umönnunarábyrgð fullorðinna barna aldraðra foreldra, geta 

líkur aukist á slæmri meðferð aldraðra að mati Eitzen og Zinn. Hún getur birtst í 

vanrækslu, afskiptaleysi, lélegu fæði, lyfjaskorti og litlu læknaeftirliti. 

Sálfræðilegt ofbeldi getur einnig átt sér stað í formi særandi orða, ógnana, ótta og 

einangrunar. Einnig má nefna þá hættu sem fyrir hendi er í sambandi við 

fjárhagsleg brot gegn þeim, eins og þjófnað, misnotkun á fé og öðrum eignum 

sem aldraðir eiga og börn þeirra komast í. Að síðustu benda Eitzen og Zinn á   

brot gegn mannréttindum aldraðra þegar börn neyða foreldra sína að flytja inn á 

hjúkrunarstofnanir gegn eigin vilja (Eitzen og Zinn, 2006). 

Gæði umönnunar á hjúkrunarheimilum koma fram hjá fagfólki eins og 

læknum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og ófaglærðu starfsfólki sem er í 

beinum tengslum við vistmenn. Ófaglært starfsfólk fær litla þjálfun í starfi og þarf 

oftar en ekki að læra af starfsreynslu hvernig best er að bera sig að. 

Umönnunarstarfsfólk, sem fær litla starfsþjálfun, upplifir oft lága starfsánægju að 

sögn Kart, Luong og Dunkle. Á sama tíma benda þeir á að tilfinningalegt framlag 

starfsfólks við umönnun sé mjög mikið og krefjandi. Kart, Luong og Dunkle hafa 

bent á mikilvæga þætti sem hjúkrunarheimili glíma við í dag. Vistmenn eru í 

stöðugri hættu á að detta og geta beinbrotið sig, skortur er á sjálfsstjórn vistmanna 

og ójafnvægi er í lundarfari þeirra. Hvernig er rými vistmanna á stofnunum? Fá 

þeir úthlutað einbýli, tvíbýli eða þríbýli sem hægt er að persónugera með bókum, 

ljósmyndum og húsgögnum? Þá koma upp spurningar eins og hvort perónulegu 

hreinlæti vistmanna sé framfylgt. Er skipt á handklæðum og rúmfötum reglulega? 

Er starfsmannavelta hröð þannig að alltaf eru ný og ný andlit að annast þá? 

Margar stofnanir eru undirmannaðar og því er meira álag á þá starfsmenn sem þar 

starfa. Hver eru þá gæði umönnunar og er hægt að gæta öryggis vistmanna með 

litlum mannafla? Þremenningarnir spyrja einnig hvort matur sé framborinn á 

aðlaðandi hátt og hvort nóg sé af honum og hvort fjölbreytni sé viðhöfð í 
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matreiðslunni. Er hlýtt í matsal og er hann tandurhreinn? Er snarl á boðstólum 

milli mála? Eru uppákomur og fjölbreytt dægrastytting fyrir þá? Eru vistmenn 

kynntir fyrir hver öðrum og eru þeir hvattir til þess að spjalla saman og kynnast? 

Hafa vistmenn ástæðu til að koma út úr herbergjum sínum fyrir utan 

matmálstíma? Eru vistmenn bundnir niður með ólum eða eru þeir frjálsir ferða 

sinna? Eru gerðar viðeigandi ráðstafanir við legusárum þeirra? Eru frísvæði innan 

hverra deilda þar sem vistmenn geta gengið um og tekið á móti gestum í næði? Er 

boðið upp á reglulega fjölskyldufundi? Er aðbúnaður og vinnuskilyrði starfsfólks 

undir eftirliti og samkvæmt settum vinnuverndarreglum? (Kart, Luong og Dunkle, 

2001). 

Algengt vandamál að mati Eitzen og Zinn á ríkisreknum bandarískum 

hjúkrunarheimilum er skortur á mannafla. Ofnotkun lyfja á þessum stofnunum 

hefur einnig verið gagnrýnd. Þá er algengt að gefa róandi lyf til að stjórna hegðun 

vistmanna. Notkun róandi lyfja dregur úr kvörtunum þeirra og þörf fyrir þjónustu. 

Þetta minnkar álag á starfsmenn og vistmenn verða meðfærilegri. Með færra 

starfsfólki hagnast hjúkrunarheimilin en lífsgæði vistmanna dvína að sama skapi. 

Dæmi um þetta er tekið af eldri konu sem leggst inn á hjúkrunarheimili árið 1990 

í Bandaríkjunum vegna lífbeinsbrots en er að öðru leyti skýr og sjálfbjarga. 

Nokkrum mánuðum síðar er hún orðin þunglynd, hægfara og utan við sig. Hún á 

þá erfitt með að muna og fylgja eftir einföldu samtali. Þegar börn hennar spyrja 

starfsmenn stofnunarinnar hvað hafi gerst, þá finna þau út að móðir þeirra var sett 

á geðlyf. Þau spyrja starfsfólkið af hverju hún hafi verið sett á þessi lyf og þeim er 

þá sagt að hún hafi verið óróleg. Þessi kona dvaldi áfram á hjúkrunarheimilinu og 

eyddi þar sínum síðustu mánuðum eins og skugginn af sjálfri sér, með tómt og 

brotið sjálf (Eitzen og Zinn, 2006).  

Í rannsókn Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2003) um vellíðan aldraðra á 

efri árum kemur fram að félagsleg virkni og fjölskyldustuðningur hefur jákvæð 

áhrif á líðan aldraðra. Félagslegt öryggi skiptir máli, eins og það að hafa öruggt 

húsnæði. Virk félagstengsl hafa góð áhrif á heilsu og auka langlífi. Fram kom að 

þeir öldruðu einstaklingar sem voru virkir í samfélaginu áttu tækifæri á að eiga 
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ánægjuleg elliár. Hins vegar telur Sigurveig að félagsleg einangrun geti aukið 

líkur á heilsuleysi og ótímabærum dauða.  

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar í Evrópu þar sem líðan og 

lífsgæði aldraðra á hjúkrunarheimilum hafa verið í brennidepli. Raddir þessa 

aldurshóps hafa hingað til ekki heyrst hátt því margir líta svo á að vistmenn á 

hjúkrunarheimilum og langdvalarstofnunum séu almennt illa á sig komnir andlega 

og séu því ekki marktækir. Fólk með minnissjúkdóma eins og alzheimer þykir illa 

áttað og sé hvorki áreiðanlegt né trúverðugt. Skosk rannsókn sem framkvæmd var 

árið 2003 með eigindlegum aðferðum, greinir frá röddum 52 vistmanna sem 

dvöldu á sjö mismunandi hjúkrunarheimilum þar í landi.  Í rannsókninni kom 

fram að samskipti vistmanna við aðstendendur, starfsmenn og aðra vistmenn séu 

lykilatriði í andlegri líðan vistmanna. Lífsgæði þeirra voru metin eftir fjórum 

þáttum, skynjun vistmanns á sjálfi sínu, persónulegu rými, samskiptum og virkni 

vistmanna inni á stofnununum (Tester, Hubbard, Downs og fleiri , 2004). 

 

1.4 Samskipti aldraðra í stofnanavæddu umhverfi og birting sjálfsins   

Veruleikinn verður til og mótast við mannleg samskipti. Hver einstaklingur 

skilgreinir veruleikann gagnvart sjálfum sér út frá eigin lífsviðhorfum. Fólk beitir 

tungumáli sínu á meðvitaðan hátt og tekur þátt í mismunandi athöfnum sem eiga 

sér rætur í hugmyndum um veruleikann sem flestir taka sem sjálfgefinn. Eitt af 

því sem stýrir áhuga og skilningi á umhverfi fólks í veruleikanum er félagslegur 

bakgrunnur. Það er að segja uppeldi, skólaganga og starfsreynsla. Veruleikinn 

mótast af menningu og fólk er félagsmótað í gegnum lærðar athafnir, siði, gildi og 

viðmið. Viðmið eru sérstakar skráðar og óskráðar reglur sem segja okkur hvernig 

við eigum að haga okkur við mismunandi aðstæður. Þegar talað er um gildi, er átt 

við hugmyndir um hvað sé góð, rétt og æskileg hegðun. Þannig mótast hver 

einstaklingur af því samfélagi sem hann elst upp við (Garðar Gíslason, 2000). 

Félagsmótun snýst um mannleg samskipti, hvað sé viðeigandi hegðun við 

ákveðnu áreiti og hvað ekki. Lærðar athafnir lærast með tímanum í gegnum 

stofnanir, heimili og trúarbrögð svo dæmi séu tekin. Félagsleg samskipti eru 
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viðbrögð fólks við ótal athöfnum í daglegu lífi og saman mynda samskiptin 

samfélag manna. Merking samskipta felst í framkomu fólks og viðbrögðum. 

Táknræn samskipti eru viðhöfð í samfélögum, eins og hvernig á að heilsa, klæða 

sig og bera sig að við ýmsar aðstæður. Tákn stendur fyrir ákveðna merkingu sem 

fólk lærir að skilja og er einskonar félagsmótun. Tungumálið er auðugt táknkerfi 

eins og Herbert Blumer hefur bent á: 

Táknræn samskipti eru einkennandi fyrir lifnaðarhætti 

manna. Menn leggja merkingu í gjörðir hver annars í stað 

þess að bregðast við án þess að hugsa. Viðbrögðin eru því 

ekki í athöfninni sjálfri heldur í merkingunni sem lögð er í 

hana. Táknin eru merkingarbær af því að með þeim er 

hegðuninni lýst og með þeim hætti er hægt að prófa sig áfram 

og fullvissa sig um að merkingin sé rétt (Garðar Gíslason, 

2000, bls.123). 

Hugmyndir Erwins Goffman (1969) og kenningar hans hafa aukið skilning fólks á 

daglegu lífi. Goffman líkti samskiptum við leikrit þar sem leikarar flytja hlutverk 

sín á sviði. Á leiksviði veruleikans er hver einstaklingur bæði leikari og áhorfandi 

í mismunandi umhverfi. Hver leiksýning hjá einstaklingi er í raun virk athöfn og 

framsetning á sjálfi hans. Hann reynir að kynna ákveðna ímynd af sér við aðra í 

gegnum leikna athöfn þar sem kemur fram líkamstjáningu, svipbrigði og raddblæ 

sem hefur svo áhrif á samskipti við annað fólk í ólíku umhverfi. Markmið flestra 

einstaklinga er að gefa ákveðna ímynd af sér og öðlast þannig viðurkenningu og 

aðdáun annarra í samfélaginu. 

Goffman talar um persónulega framhlið sem einstaklingur sýnir öðrum. Þá 

á hann við að framhliðin geti aukið áhrifamátt hlutverksins hvort sem það er gert 

meðvitað eða ómeðvitað með því að nota áhöld, viðeigandi klæðnað, málfar, 

sviðbrigði og líkamstjáningu. Jakkaföt eða dragtir hafa aðallega það notagildi að 

skýla nekt líkamans en líka þau félagslegu áhrif að skapa ímynd virðuleika. Þegar 

Goffman talar um bakhlið leikhússins þá geta leikararnir farið úr hlutverkum 

sínum og slakað á, eins og þeir gera heima hjá sér. Heimilið er talið einkarými þar 
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sem einkalíf fólks fær að njóta sín en opinbert rými er til að mynda gata og 

vinnustaður. Segja má að á hverju svæði séu ákveðin mörk eða leikreglur sem 

tengjast hlutverkinu sem einstaklingurinn leikur. Aðalsýning er öllum opin og fer 

fram á framhliðinni en bakhliðin er svið óformlegra athafna þar sem aðrar 

samskiptareglur gilda (Goffman, 1969).  

Hugtakið sjálf hefur verið notað til að skýra út og ná fram skilningi á 

öldrun. Sjálfið er stundum notað um viðhorf og tilfinningar fólks til sjálfs sín. 

Sjálfsmynd fólks hvort sem hún er raunveruleg eða ímynduð er sú þekking sem 

fólk hefur á sjálfu sér og er mikið til lesin út úr viðbrögðum annarra við hegðun. 

Sjálfsvirðing fólks á hinn bóginn gefur vísbendingar um tilfinningalega afstöðu 

þess til sjálfs sín (Jón Björnsson, 1993d).  

Það má hugsa sér sjálf einstaklings sem meðvitaðan skilning á eigin 

persónu, það er svokallaða sjálfsvitund. Einnig má hugsa sér sjálfið sem eigin 

hugmyndir um sjálfan sig sem er þá sjálfsímynd. Í gegnum lífið öðlast fólk 

persónulega reynslu og upplifun sem verður að sjálfsþekkingu og geta 

einstaklingar þá tamið sér stjórn á eigin hegðun, tilfinningum og hugsunum. 

Einstaklingur öðlast þá afstöðu til sjálfs sín með því að skynja hvernig aðrir 

bregðast við hegðun hans og samskiptum. Þannig getur einstaklingur upplifað 

sjálf sitt sem þann mann sem hann hefur að geyma og getur horft á sjálfan sig með 

augum annarra (Garðar Gíslason, 2000).  

Persónulega hluti og mannasiði fólks má líta á sem birtingu á sjálfinu. 

Valdar minningar, sem sýnilegar eru öðrum, geta kallað fram persónuleg 

einkenni. Myndir af barnabörnum og af liðnum tíma í formi ljósmynda kalla fram 

hugrenningar og minna einstaklinginn á hver hann er. Persónulegir hlutir, sem 

raðað er upp í nærumhverfi aldraðra einstaklinga, geta getur gefið tilfinningu fyrir 

tíma og stað og viðhaldið persónuleika hans (Kellaher, Peace og Holland, 2004). 

Oft er talað um andstæðar tilfinningar eins og ást og hatur, vonbrigði og 

bjartsýni, sorg og gleði, fyrirlitningu og lotningu, undrun og væntingu. 

Hugrenningar fólks skapa og móta tilfinningar að hluta. Sálfræðingar telja að fólk 

eigi auðvelt með að greina svipbrigði hvað hjá öðru sem merkja ákveðnar 



39 
 

tilfinningar. Fólk frá ólíkum menningarheimum getur lesið í sum svipbrigði hvað 

hjá hvert öðru eins og hlátur. Sum brigðin eru lærð en önnur hafa sammannlegan 

kjarna tilfinningalegrar reynslu. Tilfinningar fólks breytast með aldrinum með 

auknum þroska. Eldra fólk getur metið umhverfi sitt betur en börn og við 

síbreytilegar aðstæður í lífinu kemur ný lífsreynsla og minningar inn í matið. Með 

tímanum skapast tilfinningar fyrir tilstilli hugsana og minninga þar sem nýjar 

aðstæður geta kallað fram eldri tilfinningar en einnig hindrað þær. Sjaldan er hægt 

að einangra tilfinningar frá mannlegri hegðun og erfitt er að segja hvar þær byrja 

og hvar þær endi. Tilfinningar eru ekki sjálfstæð fyrirbæri heldur ein hlið 

tilverunnar sem alltaf er til staðar (Jakob Smári, 1993).  

Misjafnt er hvernig einstaklingar bregðast við áreiti í umhverfinu og 

viðbrögð og tjáskipti fara eftir viðmælendum og breytilegum aðstæðum sem 

einstaklingur er staddur í. Talað er um að sýna mismunandi andlit og að 

einstaklingar setji sig í mismunandi hlutverk sem fari eftir aðstæðum hverju sinni. 

Cooley talar um spegilsjálf þar sem samfélagið er spegillinn og einstaklingurinn 

sér viðbrögð annarra við eigin sinni. Cooley og Sigmund Freud telja báðir að í 

hvert skipti sem fólk lendir í nýjum aðstæðum eða eignast nýja vini taki það 

sjálfsmyndina til endurskoðunar. Því má segja að sjálfsmynd fólks sé í mótun alla 

ævi (Garðar Gíslason, 2000). 

George Herbert Mead var brautryðjandi í þróun kenninga um táknræn 

samskipti. Mead lagði áherslu á að skilja hvernig fólk túlkar hegðun annarra; 

hvernig einstaklingar geti sett sig í spor annarra og skoðað sjálfa sig út frá þeim 

sjónarhóli. Þennan hæfileika kallaði Mead hlutverkaskipti. Mead greindi á milli 

tveggja þátta sjálfsins sem hann nefndi „ég“ og „mig“. Dæmi um þetta er nemandi 

sem situr í kennslustund og leiðist og langar til að fara úr tíma. Hugsunin kemur 

frá þeim persónuleika sem kallast „ég“ en þar býr óheft og sjálfselskufull skynjun 

sem snýst um eigin langanir án þess að tillit sé tekið til annarra. Það megi segja 

„ég vil“ sem séu hugdettur sem einstaklingar fái en framkvæmi sjaldnast. Um leið 

og einstaklingnum dettur eitthvað í hug þá hugsar hann um leið hver viðbrögð 

fólksins í kringum hann verði. Þessar hugmyndir um hvernig aðrir muni bregðast 

við kallar Mead „mig“ og þessi þáttur tengist félagsmótaða sjálfinu. Það þekkir 
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vel til helstu gilda og viðmiða samfélagsins og má lýsa með orðunum „mig 

langar“. Aðalatriði hugmynda Meads um sjálfið er að það kemur ekki fram nema 

við félagsleg samskipti. Skilningur næst fram með því að setja sig í spor annarra, 

þá er hægt að sjá sjálfan sig út frá öðrum. Mead hélt því fram að fólk væri ekki 

hugsunarlaus afsprengi ytri félagsmótunarafla og viðmiða sem það réði ekki yfir. 

Mead útskýrir hvernig félagslegum lögum og reglu er viðhaldið í samfélaginu. 

Það er gert með því að geta sett sig í spor annara og því kemur fólk fram á 

meðvitaðan hátt jafnvel við nýjar aðstæður (Garðar Gíslason, 2000). 

Samvera og nánd veikra vistmanna á sömu hjúkrunardeild getur gefið 

þeim samanburð á eigin geðheilsu. Algengt er að vistmenn, sem greindir eru með 

minnissjúkdóma eins og dementíu, eigi erfiðara með að gera sig skiljanlega við 

skýrari vistmenn. Á hjúkrunarheimilum eru munnleg samskipti og samskipti án 

orða þýðingarmikil í félagslegum samskiptum og eru grundvöllur fyrir skynjun á 

sjálfi þeirra að mati Testers og félaga. Einnig til að þróa innbyrðis samskipti og að 

viðhalda tengslum við aðra vistmenn. Oft glíma þeir við dvínandi heyrn eða 

jafnvel heyrnarleysi sem er hindrun í samskiptum. Margir nota heyrnartæki sem 

hjálpa þeim að vera í tengslum og í samskiptum við umhverfi sitt (Tester, 

Hubbard, Downs og fl.; 2004). 

 Samskipti milli vistmanna á stofnunum eiga sér stað vegna nálbýlis þeirra, 

segja Tester og félagar, frekar en að þeir velji að sitja með öðrum, sem svipi til 

samskipta milli ókunnugra. Hópathafnir eins og að sitja saman til borðs, matast og 

njóta sameiginlegrar dægrastyttingar mynda félagslega tengingu milli vistmanna á 

stofnunum.  Vinátta vistmanna þykir dýrmæt en er sjaldgæf á öldrunarstofnunum. 

Stundum eru tengsl vistmanna úr fortíð eða í gegnum sameiginlega lífsreynslu og 

getur það þá lagt grunn að vináttu á efri árum, inni á stofnunum. Vistmennirnir 

sem Tester, Hubbard og Downs rannsökuðu, telja fjölskyldutengsl og félagsleg 

tengsl grundvöll fyrir lífsgæðum þeirra. Minningar og sjálfsmynd ásamt virkri 

þátttöku með fjölskyldunni skiptir verulegu máli til að stuðla að andlegri vellíðan. 

Þátttakan gefur vistmönnum aukið sjálfstraust og tilgang. Börn vistmanna, sem 

heimsækja foreldri sín reglulega, auka mjög sjálfsvirðingu þeirra (Tester, 

Hubbard, Downs og fl.; 2004). 
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Davis (2001) bendir á að jákvæð persónuleg samskipti starfsmanna og 

fjölskyldu við vistmenn hafi góð áhrif á líðan þeirra inni á hjúkrunarheimilum. 

Samkvæmt Davis kvarta margir vistmenn undan einmanaleika og skort á 

félagsskap að þeir séu einir á báti og hafi enga til að tala við. Oft eru þeir 

makalausir og búnir að lifa vini sína. Vistmennirnir benda á að starfsfólk eigi 

annríkt og þeim gefist því ekki ráðrúm til að spjalla við það. Þá eru einu 

samskiptin í lífi þess við starfsfólk eða aðra vistmenn. Margir vistmenn vilja vera 

virkir og eiga möguleika á dægrastyttingu og helst fjölbreyttri til að geta hitt aðra 

vistmenn og notið félagsskapar við þá. Davis bendir á að lífsgæði vistmanna séu 

undir samskiptum, trausti virðingu og sjálfræði komin, auk daglegrar virkni, 

hlýlegs umhverfis og lausnar frá þrautum og áhyggjum. Heilbrigð sjálfsmynd og 

sjálfstraust vistmanna ásamt reglulegum samskiptum við aðra er forsenda 

vellíðunar þeirra á stofnunum. Davis bendir líka á mikilvægi stöðugs mannafla á 

hjúkrunarheimilum, því persónuleg samskipti auki mjög á vellíðan vistmanna. 

Erfitt sé að viðhalda persónulegum samskiptum við þá ef starfsmannaskipti eru 

tíð. Þjónusta við aldraða þurfi að vera sérsniðin að þörfum hvers og eins og það 

taki tíma að læra á þarfir þeirra. Hún bendir líka á að ófaglært starfsfólk þurfi að 

hafa aðgang að fræðslu og þjálfun til að skilja betur þarfir aldraðra og viðhalda 

persónulegum sérkennum þeirra. Innleiða þurfi nýja umönnunarmenningu fyrir 

aldraða sem taki mið af þörfum þeirra og aðstandendum þeirra. Davis segir að 

lokum að enginn aldraður einstaklingur á 21. öld eigi að hafa á tilfinningunni að 

hann sé hýstur á geymslustofnun þegar hann er fluttur inn á hjúkrunarheimili til 

frambúðar heldur eigi honum að líða vel þar til æviloka. 

 Flutningur á hjúkrunarheimili getur skapað ný tækifæri fyrir suma 

einstaklinga og rofið félagslega einangrun sem fyrir var. Flutningurinn getur bætt 

lífsgæði hins aldraða ef hann hefur verið einmana fyrir. Við flutninginn aukast 

samskipti hans við annað fólk, eins og starfsfólk og aðra vistmenn. Ný tengsl 

myndast sem efla samskiptanet einstaklingsins og örva hann til samræðna. 

Vistmaðurinn fær aðgengi að uppákomum, dægrastyttingu og samræðum við 

vistmenn og aðstandendur annarra vistmanna sem eiga leið hjá. Að mati Tester, 

Hubbard og Downs telja þeir að flutningur inn á hjúkrunarheimili geti í sumum 

tilfellum verið góður kostur fyrir fólk og bætt líðan þeirra. Á hinn bóginn telja 
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þeir að flutningur á hjúkrunarheimili hafi neikvæð áhrif á marga einstaklinga, að 

klippt sé á samskipti við fyrrverandi nágranna, vini og fjölskyldu. Sérstaklega ef 

stofnun er utan þess hverfis sem hinn aldraði bjó. Missir kunnuglegra tengsla geti 

haft neikvæð áhrif á sjálf hins aldraða. Vistmenn þurfa að geta virkjað sjálf sitt 

með hæfilegu áreiti í gegnum samskipti og hafa einhverju hlutverki að gegna til 

að framkalla eigin hegðun, skapa merkingu úr henni og bregðast við henni að mati 

Tester og félaga (Tester, Hubbard, Downs og fl.; 2004). 

 

1.5 Sjálfræði aldraðra       

Sjálfræði fólks er eitt af grundvallargildum mannlegrar tilveru. Manneskjan er 

vera sem getur vegið og metið aðstæður sínar í samræmi við þær hugmyndir sem 

hún hefur mótað sér í gegnum lífið. Manneskjan er sjálfsvera, hún er gerandi með 

sjálfsvitund og sjálfsmynd. Hún hefur langanir og vilja, gildismat og tilfinningar 

sem hafa áhrif á líf hennar. Manneskjan bregst við atburðum og aðstæðum og 

gefur þeim merkingu sem skapast í gegnum lífsáform og þá raunveruleikasýn sem 

hún hefur. Viðbrögð eru mótuð af persónulegri lífssögu og sögu þeirrar menningar 

sem manneskjan elst upp við. Manneskjan þarf frelsi til að njóta sérstöðu í lífinu 

og vera frjáls til að geta tekið þátt í að móta sína tilveru. Skapgerð og 

persónuþroski hafa svo áhrif á líf hennar (Vilhjálmur Árnason og Ástríður 

Stéfánsdóttir, 2004). 

Hver einstaklingur þarf að geta átt þess kost að ráða lífi sínu sjálfur án 

óréttmætra afskipta annarra. Æskilegt er að lífsviðhorf fólks séu virt og 

manneskjunni sé ætíð sýnd virðing. Það er rangt að taka fram fyrir hendur á 

öldruðu fólki svo framarlega sem það er andlega heilbrigt og það skaði ekki aðra 

með athöfnum sínum. Sjálfræði er meðal annars fólgið í því að aldrað fólk hafi 

rými til athafna og geti persónugert rýmið sem það hefur. Þættir, sem geta ógnað 

sjálfræði aldraðra á stofnunum, eru: skert færni vistmanns og vanmat á henni, 

viðhorf til aldraðra, afskipti aðstandenda, forræði fagfólks og reglur og 

starfsvenjur stofnana. Einnig kemur til hópþrýstingur á stofnunum og öryggisleysi 

aldraðra (Vilhjálmur Árnason og Ástríður Stéfánsdóttir, 2004). 
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 Baltes og Carstensen (1996) benda á að fagfólk, sem starfi á 

hjúkrunarstofnunum, tali um að margir vistmenn hafi gefið frá sér hluta sjálfræðis 

síns. Þessum vistmönnum sé auðvelt að stýra í gegnum daglegar athafnir og þeir 

benda á að ósjálfstæði vistmanna skapist oft í gegnum þau samskipti og þá athygli 

sem þeir fá á stofnunum. 

Vilhjálmur of Ástríður telja að skert færni fólks sé andleg, líkamleg eða 

félagsleg skerðing sem dregi geti úr sjálfræði einstaklinga. Þegar hæfni fólks er 

dregin í efa þá er það aðför að einstaklingnum að þeirra mati. Aldraður 

einstaklingur, sem veikist en hefur haldið heimili lengi, stendur frammi fyrir þeim 

valkostum að flytja heimili sitt inn á stofnun eða halda áfram að búa heima. Þá 

veltur það á stofnuninni sem hann skoðar hvort hún geti komið til móts við þarfir 

hans og hefðbundna lífshætti og hvort hann fái úthlutað einbýli. Einstaklingur þarf 

að geta treyst því að hafa möguleika á að lifa áfram í samræmi við sitt eigið 

lífsviðhorf í nýjum aðstæðum. Þegar fólk er komið inn á stofnun er sú hætta fyrir 

hendi að það dragi úr getu þess til að taka þátt í samfélaginu fyrir utan. Félagsleg 

geta ákvarðast af því sem fólk er fært um að framkvæma. Stundum kýs fólk að 

vera óvirkt og taka ekki þátt í samfélagslegum athöfnum en um leið getur það 

orðið fyrir stimplun frá samfélaginu um að það sé félagslega vanhæft sem ógnar 

sjálfræði þess (Vilhjálmur Árnason og Ástríður Stéfánsdóttir, 2004).  

Aldurshópur aldraðra er fjölbreyttari en aðrir aldurshópar því að hann er 

samsettur af mjög mótuðum og þroskuðum einstaklingum (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006; Jón Björnsson, 1993b; Vilhjálmur Árnason, 2004). Úrræði í 

málefnum aldraðra hafa lengi beinst að stofnanaþjónustu. Þar sem aldraðir geti 

búið áhyggjulausir og þeim sé sinnt eftir stöðluðum þörfum sem markast fyrst og 

fremst af öryggi þeirra fremur en sjálfræði. Á síðari árum hefur sjónum verið beint 

að heimaþjónustu sem eflir fólk til sjálfsbjargar og stuðlar að lengri búsetu heima 

fyrir. Þar með er lífsstíl og lífsháttum aldraðra viðhaldið. Aldraðir eiga því tvo 

kosti: Að vera vistaðir á stofnun og afsala sér þar með sjálfræði sínu að stórum 

hluta og fá alhliða umönnun eða að þeir séu studdir til að búa heima og haldi fullu 

sjálfræði og reisn á eigin vegum. Það er hætta á að fólk missi niður virkni þegar 

það flyst inn á stofnun (Vilhjálmur Árnason og Ástríður Stéfánsdóttir, 2004). 
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 Þegar skoðað er viðhorf til fatlaðra og aldraðra virðast fatlaðir eiga betra 

aðgengi að búsetuformum en aldraðir. Vilhjálmur og Ástríður benda á að altæk 

stofnanaþjónusta, sambærileg við hjúkrunarheimili, hafi verið aflögð hjá fötluðum 

hér á landi. Þau benda á að fatlaðir eigi að búa í litlum einingum þar sem einkalíf 

þeirra sé virt ásamt vilja, langana og persónulegra þarfa. Þessi viðhorf þyrftu að 

verða ríkjandi í öldrunaþjónustu í dag að mati Vilhjálms og Ástríðar. Erfitt er að 

útdeila vistmönnum mismunandi þjónustu inni á stofnunun. Vistmenn hafa 

fjölbreyttar þarfir sem stöðluð stofnanaþjónusta ræður ekki vel við. Vilhjálmur og 

Ástríður benda á að vistmenn stofnana nýti alla þá þjónustu sem í boði er og líka 

þá þjónustu sem þeir gætu verið án. Þetta dregur úr sjálfsbjargargetu og færni 

einstaklingsins sem tapast með tímanum. Vistmenn stofnana verða á endanum 

háðir þjónustunni langt umfram það sem nauðsynlegt er (Vilhjálmur Árnason og 

Ástríður Stéfánsdóttir, 2004). 

Samkvæmt Marcoen, Coleman og O'Hanlon (2007) halda Deci og Ryan 

því fram að sálrænar þarfir fólks, skyldleikatengsl og sjálfræði séu þrjár 

grunnþarfir til að ná fram settum athöfnum. Manneskjan sé virk og þroskuð 

lífvera og náttúrulega samþætt í sálfræðilega þætti og samskipti við aðra. 

Manneskjan leiti í skynjun sjálfrar sín og tengi sjálfan sig við stærra 

samfélagsmunstur. Margir rannsakendur hafa tengt kenningu Deci og Ryans við 

stofnanaumönnun eins og altækar hjúkrunarstofnanir veita. Deci og Ryan telja að 

sjálfræði sé það að einstaklingur geti sjálfur valið sér hvernig hann framkvæmir 

athafnir sínar. Það sé valfrelsið sem er þungamiðja í sjálfræði fólks. 

 

1.6 Öryggiskennd aldraðra  

Jón Björnsson (1993g) bendir á að viðhorf til langdvalarstofnana eins og 

hjúkrunarheimila hafa orðið neikvæðari með tímanum vegna aukinna útgjalda og 

félagslegra ástæðna. Dvöl á stofnun skerðir ósjálfrátt sjálfræði fólks að hluta til og 

einkalíf þess verður takmarkað. Aldraðir dvelja til æviloka inn á 

hjúkrunarheimilum þess vegna þarf að seinka vistaskiptunum sem mest svo dvölin 
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verði sem skemmst segir Jón Björnsson. Með bættum lífsskilyrðum aldraðra í dag 

utan stofnana verða ókostir stofnanalífsins meira áberandi og fráhrindandi. 

 Aldraðir sækja margir inn á langdvalarstofnanir þrátt fyrir að hún henti 

ekki öllum manngerðum. Breytilegt heilsufar hinna öldruðu gerir það að verkum 

að aldraðir sækja í öryggi hjúkrunarheimilanna vegna þverrandi heilsu. Oft er það 

einmanaleiki sem knýr aldraða inn á stofnun. Stundum fá þeir ekki nauðsynlega 

aðstoð né stuðning frá ættingjum eða opinberum aðilum heima fyrir. Innlögn á 

hjúkrunarheimili er varanleg og skapar róttæka breytingu á högum hins aldraða 

sem kallar á mikla aðlögunarhæfni. Flutningurinn getur gengið nærri heilsu 

aldraðra bæði til líkama og sálar (Jón Björnsson, 1993f). 

Því hefur verið haldið fram að vistmenn, sem af einhverjum ástæðum þurfi 

að flytja heimili sitt inn á hjúkrunarstofnun, gefi oft frá sér hluta sjálfræðis í 

skiptum fyrir öryggi. Segja má að öryggi ráðist ekki einvörðungu af sálarstyrk því 

félagslega hliðin hefur mikil áhrif þar á. Úrræðaleysi hér á landi í 

öldrunarþjónustu,  þar sem ofuráhersla hefur verið á stofnanir, elur á öryggisleysi 

aldraðra sem sækja um að komast inn á þær. Aldraðir, sem flytjast inn á þessar 

stofnanir, dvelja þar oft í öryggisleysi bara fyrir það eitt að hafa komist þar inn. 

Húsaskjól á stofnun, þar sem stofnanavædd umönnunarþjónusta er, virðist vera 

skásta leiðin fyrir aldraða til að tryggja sér örugga afkomu síðasta æviskeiðið. Þá 

er algengt að aldraðir afsali sér sjálfræði móti því að eiga örugga stofnanavist. 

Þetta hlutskipti bíður okkar flestra (Vilhjálmur Árnason og Ástríður Stefánsdóttir, 

2004).  

 

1.7 Einmanaleiki aldraðra 

Einmanaleiki er tilfinning einstaklings sem lýsir sér í skorti á samskiptum við 

annað fólk í umhverfi eða ófullnægjandi samskiptum. Oft verður fólk einangrað af 

eigin hvötum eða aðstæðum sem útiloka það frá félagslegum samskiptum. 

Einangrun og einmanaleiki fara ekki alltaf saman því fólk getur verið einmana í 

fjölmenni og liðið vel í langvarandi einveru. Það eru oft vísbendingar um að 
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manneskjan sé heilbrigð ef hún getur bæði notið samvista og einveru (Jón 

Björnsson, 1993e). 

Oft er talað um einmanaleika með það fyrir augum að meta samband við 

félagsnet einstaklinga, umhverfi þeirra og félagsleg samskipti. Einmanaleiki er 

lýsing á ástandi þar sem einstakling langar til að vera þátttakandi en getur það 

ekki vegna hindrana. Félagsleg virkni hans dvínar samhliða því. Segja má að 

einmanaleiki sé tilfinning og einhverskonar upplifun einstaklingsins á félagslegum 

heimi kringum sig. Því er haldið fram að einmanaleiki sé meðfæddur eiginleiki 

hjá öllu mannfólki (Victor, Scambler, Bond og Bowling; 2004). 

Einangrun er algeng meðal aldraðra og kemur þar margt til. Aldraðir búa 

gjarnan einir, hafa misst maka sinn og eru hættir að vinna. Það getur rofið 

samskipti við fyrrum vinnufélaga. Fjölskyldutengsl eru lítil eða stirð og jafnaldrar 

og vinir eru fallnir frá án þess að aðrir komi í staðinn. Hreyfigeta aldraðra dvínar 

eftir því sem líður á ævina og minnkar þá áræði fólks og hugrekki til að fara út 

fyrir heimilið í leit að samskiptum. Einmanaleiki tengist oft einangrun sem er hluti 

af stærra ferli og einkennir andlega vanlíðan. Þeim sem hefur lítið fyrir stafni og 

fátt reynir hrakar fljótt andlega vegna örvunarleysis (Jón Björnsson, 1993e). 

Bent hefur verið annars vegar á tilfinningalegan einmanaleika og hins 

vegar félagslegan einmanaleika. Tilfinningalegur einmanaleiki er skilgreindur sem 

skortur á nánum persónulegum tengslum eins og við ástvin eða maka. Félagslegur 

einmanaleiki er hins vegar túlkaður sem skortur á félagslegri tengingu við 

samfélag eða takmarkað samskiptanet (Victor, Scambler, Bond og fl, 2004). 

Að dvelja á öldrunarstofnun þar sem fólk er ekki í reglulegum tengslum 

við annað fólk í samfélaginu getur ýtt undir félagslega útilokun og einangrun.   

Þegar fólk finnur að það hefur ekki lengur aðgang að samfélagslegri þátttöku og 

athöfnum getur það leitt til andlegrar vanlíðunar. Aðstæður aldraðra inni á 

stofnunum eru mismunandi og möguleiki þeirra á reglulegum samskiptum við 

fjölskyldu og vini skiptir sköpum fyrir líðan þeirra. Það að geta viðhaldið 

tengslum við aðra skapar lífsfyllingu og tilgang (Scharf, Philipson og Smith, 

2004). 
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Þátttakan gefur öldruðum tilfinningu fyrir að vera einhvers virði og að 

hafa möguleika á að viðhalda vina- og fjölskyldutengslum sem getur ýtt undir 

farsæla öldrun. Talið er að félagslegir þættir séu mikilvægari en líffræðilegir og 

erfðafræðilegir (Victor, Scambler, Bond og Bowling, 2004).  

Daglegar athafnir vistmanna inn á stofnunum eru fastmótaðar og oft 

fábreyttar. Farið á fætur, máltíðir borðaðar á ákveðnum tímum og svo háttað á 

kvöldin. Þessar athafnir stýra daglegum verkum að mestu á stofnunum. Hvernig 

eyða vistmenn þá tíma sínum þess á milli? Misjafnt er hvað stofnanir bjóða upp á 

fjölbreytta dægrastyttingu. Margir upplifa aðgerðaleysi, verkefnaskort og leiða. 

Reyndin er sú að oft sitja vistmenn tímumum saman í stól, horfa út í loftið eða á 

sjónvarpið. Margir vistmenn sakna útsýnis að heiman og áhugamála sem þeir 

stunduðu áður. Konur á meðal vistmanna iðka gjarnan handavinnu og sumir lesa 

eða hlusta á útvarp (Tester, Hubbard, Downs og fl.; 2004).  

Gabriel og Bowling (2004) nefna að lífsgæði aldraðra skerðist þegar þeir 

missa ástvini. Þegar fjölskyldumeðlimur deyr eða flytur á brott og tengsl falla 

niður geti það leitt til einsemdar. Aldraðir tala um að þeir sakni samverustunda og 

símtala við sína nánaustu, auk  samverustunda með fjölskyldunni. Margir segjast 

sjá fjölskylduna sjaldan og að börn þeirra og barnabörn séu of upptekin til að 

koma í heimsókn. Tíminn hefur áhrif á félagsleg tengsl og skortur á honum getur 

framkallað einmanaleika ásamt skorti á félagsskap og afþreyingu. Aldraðir finna 

þörf fyrir tilfinningalegan stuðning og umhyggju.   

 

1.8 Fjölskyldustuðningur við aldraða     

Í dag er algengt að aldraðir njóti helst stuðnings fjölskyldu sinnar inn á 

stofnunum. Fjölskyldustuðningur skiptir miklu máli fyrir líðan vistmanna 

(Dunkle, Kart og Luong, 2001). Kærleiksrík samskipti milli fjölskyldumeðlima 

tengja vistmann betur við stórfjölskyldu sína og samfélagið út á við og hann getur 

áfram sinnt sumum þeim hlutverkum sem hann gegndi áður. Vistmaður á stofnun 

getur til að mynda sinnt barnabörnum sínum í matarboðum hjá fullorðnum 

börnum sínum og haft möguleika á að hitta stórfjölskylduna. Hlutverkin minna 
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vistmanninn á, hver hann er og viðheldur sjálfi hans. Það að finna að einstaklingur 

skiptir máli í lífi annarra gefur tilfinningu fyrir tilgangi og lífshamingju (Kellaher, 

Peace og Holland, 2004). 

Eitzen og Zinn benda á að tilfinningaleg, líkamleg og fjárhagsleg 

umönnun fullorðinna barna sem annist foreldra sína sé oft á tíðum mikil. 

Sjúkrahús og hjúkrunarstofnanir séu kostnaðarsöm lausn og ekki á allra færi, að 

minnsta kosti ekki í Bandaríkjunum þar sem annað fyrirkomulag er á 

almannatryggingakerfinu en hér á landi. Fullorðin börn eru ekki alltaf aflögufær 

um að aðstoða foreldra sína vegna framfærslu eigin barna. Tilfinningalegt álag 

getur orðið afar krefjandi við umönnun aldraðra vegna sjúkdóma þeirra og 

vanheilsu. Fullorðin börn aldraðra upplifa oft frelsismissi og tímaskort í eigin lífi 

(Eitzen og Zinn, 2006). 

Dæmi eru um að fullorðin börn aldraðra taki ráðin af foreldrum sínum í 

þeirri trú að þau geri þeim gott og jafnvel er það gert á móti vilja foreldranna. 

Þetta getur verið réttlætanlegt ef fyrir liggur faglegur úrskuður um að hinn aldraði 

sé ekki hæfur til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þá er öldruðum komið fyrir á 

stofnunum til að búa þeim öruggt skjól. Áþekkur vandi getur komið upp í 

samskiptum fagfólks og vistmanna á öldrunarstofnunum. Vanhæfni vistmanns 

stafi oft af því að hann sé ófær um að meta eigin aðstæður. Þá þarf fagfólk að 

grípa inn í til að vernda viðkomandi vistmann og hagsmuni hans. Mikilvægt er að 

aldraðir á hjúkrunarheimilum hafi rými til athafna, að þeir hafi sjálfræði og séu 

lausir undan yfirráðum annarra og geti lifað í takt við eigið gildismat (Vilhjálmur 

Árnason og Ástríður Stéfánsdóttir, 2004). 

 

1.9 Dauðinn                          

Einstaklingar sem fæðast komast ekki hjá því að deyja. Það eru óumflýjanleg 

örlög mannfólksins er líða tekur á lífshlaupið. Margir fela dauðann og gera hann 

ósýnilegan og fjarlægan vegna ótta og afneitunar sem eru algeng viðbrögð við 

dauðanum. Álitið hefur verið að ótti við ná sé manninum meðfæddur, ef til vill í 

varnarskyni. Greinarmun verður að gera á sjálfum dauðanum og því ferli að deyja. 
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Fólk getur verið sátt við dauðann en kviðið fyrir dauðastríði og dauðastund, 

sérstaklega að skilja við einir og þjáðir. Fólk mætir dauðanum á mismunandi hátt, 

margir kvíða honum en aðrir kjósa frest. Sumir líta á dauðann sem lausn frá 

þrautum og velkomnum létti (Jón Björnsson, 1993h). 

Samkvæmt Jóni Björnssyni (1993h) kom Kubler-Ross með þá kenningu 

að hver deyjandi maður gangi í gegnum fimm stig fái hann tíma til þess. Hið 

fyrsta er afneitun, næsta stig er reiði eða gremja yfir ósanngirni dauðans, þriðja 

stigið er undankoma eða flótti frá dauðanum og á fjórða stiginu setur að fólki 

hryggð eða söknuð. Ef ráðrúm fæst þá er fimmta stigið sættir við það sem ekki 

verður umflúið. Ross segir að dauðastundinni svipi til frumbernskunnar og þá 

lokist lífsins hringur. Sá sem vill annast hinn deyjandi einstakling þarf að leitast 

við að skynja þarfir hans og mæta þeim á opinskáan og ærlegan hátt. Einnig þarf 

sá sem annast deyjandi einstakling að yfirvinna eigin ótta gagnvart dauðanum. 

Fólk hefur reynt að sporna við firringu og tæknivæðingu dauðans, dæmi þess er 

Hospice hreyfingin sem hefur það markmið að gera dauðann mennskan og 

hlýlegan og tryggja að lífið haldi merkingu sinni fram í andlát. Líknardeild LHS 

er rekin að fyrirmynd Hospice hreyfingarinnar. Forðast þarf að fólk deyi 

félagslega löngu áður en það skilur við og mikilvægt er að varðveita virðingu 

manneskjunnar á andlátsferlinu og sjálfsákvörðunarrétt hennar.  

Starfsfólk stofnana getur fundist sem það hafi gert allt sem í þess valdi 

stendur til að hlúa að einstaklingi og viti að nú sé komið að óhjákvæmilegum 

lífslokum. Dauði einstaklings getur virst mjög eðlilegur í augum starfsfólks þótt 

hann veki djúpstæða geðshræringu og sorgartilfinningu hjá aðstandendum. 

Tilfinningar skilja almennt á milli upplifunar aðstandenda og starfsfólks. Þrjú ferli 

eigi sér stað samkvæmt Kart og Metress (2001) þegar lífslok nálgast. Það byrjar 

með áhugaleysi á félagslegri afþreyingu, síðan minnkaðri hreyfifærni og að lokum 

verður líkamleg og andleg vanhæfni áberandi. 
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2.  Aðferð 

Þessi kafli fjallar um þá aðferðafræði sem beitt var við rannsóknina ásamt 

meginmarkmiði og rannsóknarspurningum. Fjallað verður um viðmælendur, 

gagnöflun og úrvinnslu gagnanna. Að síðustu verður talað um takmörkun og 

siðferði rannsóknar. 

2.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða með eigindlegri aðferðafræði, líðan 

aldraðra vistmanna inn á íslensku hjúkrunarheimili sem ég nefni Sólskinsbæ. 

Skyggnst er inn í stofnanabundið líf þeirra þar. Leitað var eftir þematengdum 

vísbendingum sem gefa innsýn í félagslegan veruleika og andlega líðan vistmanna 

eins og samskipti, sjálfræði, einmanaleika, öryggiskennd, fjölskyldustuðning og  

nálægð við dauðann.  

Þátttakendur rannsóknarinnar eru vistmenn og aðstandendur þeirra, ásamt  

starfsmönnum stofnunarinnar. Í forgrunni er sjónarhorn vistmanna en í bakgrunni 

eru raddir aðstandenda og starfsmanna. Afmörkun sjónarhorns beinist helst að 

vistmönnum til að fá fram skilning á líðan þeirra, inn á stofnuninni, í þeim 

aðstæðum sem þeir búa við í dag.   

Markmið rannsóknarinnar er þríþætt: í fyrsta lagi að skoða líðan vistmanna 

inn á altækri stofnun, í öðru lagi að kanna hvernig sjálf vistmanna birtist (e.the 

presentation of the self) þar og í þriðja lagi að skoða gagnvirkt ferli samskipta sem 

á sér stað í gegnum samskipti milli hópanna þriggja, það er vistmanna, 

starfsmanna og aðstandenda. Þegar sjálf vistmanna er skoðað er það gert í gegnum 

klæðaburð, framkomu og hegðun. Rýnt er í samskipti aðstandenda og starfsmanna 

við vistmenn og spurt eftir líðan vistmanna. Rannsóknarspurningar sem unnið var 

eftir eru: 

1.  Hver er líðan vistmanna inni á altækri stofnun? 

2.  Hvernig er samskiptaferli vistmanna við starfsmenn og aðstandenda háttað?  

3. Hvernig birtist sjálf vistmanna inn á stofnuninni? 
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2.2 Rannsóknaraðferð       

Sú rannsóknaraðferð sem hér er notuð er eigindleg aðferðafræði. Með aðferðinni 

er markmiðið að reyna að skilja veröldina eins og viðmælendur skynja hana 

(Esterberg, 2002; Taylor & Bogdan, 1998). Babbie (2001) bendir á að eigindleg 

aðferðafræði byggi á lýsandi rannsóknargögnum og afrituðum viðtölum. Þetta eru 

lýsingar á fyrirbærum án notkunar talna þar sem reynt er að finna sjónarhorn á 

félagslegan veruleika. Áhersla er lögð á að setja sig inn í hugarheim viðmælenda 

og umhverfi þeirra þar sem reynt er að skilja upplifun fólks á veruleikanum. 

Blumer (1969) telur að æskilegt sé að leggja frá sér eigin sjónarmið á 

viðfangsefninu og temja sér hlutleysi við rannsóknarvinnuna. Samkvæmt Bryman 

(2004) er hægt að draga fram innra réttmæti með túlkunarfræði og benda á tengsl. 

Staðsetning sjónarhorns hér er því í gegnum túlkunarfræði og fyrirbærafræði.  

 Viðtöl eru svokölluð formleg hálfstöðluð viðtöl sem einnig eru kölluð 

hálfopin viðtöl (e. semi structural interviews). Formleg viðtöl eru þegar aðilar 

mæla sér mót og umræðuefnið er ákveðið fyrirfram (Esterberg, 2002; Taylor og 

Bogdan, 1998). Í opnum viðtölum er ekki stuðst við staðlaða spurningalista heldur 

fær viðmælandinn að nota sín eigin orð til að tjá sig, með því móti verða samskipti 

rannsakanda og viðmælanda flæðandi og eðlileg (Esterberg, 2002). 

Samkvæmt Esterberg (2002) eru óstöðluð og stöðluð viðtöl, góð 

rannsóknartækni þegar leitað er eftir hvað fólk hugsar eða hvaða tilfinningu það 

hefur fyrir einhverju ákveðnu viðfangsefni. Rannsakandi sameinar oft tæknina 

með stöðluðum og óstöðluðum viðtölum.  Í þessari rannsókn voru framkvæmd 

hálfstöðluð viðtöl, þátttökuathuganir við greiningu viðtala. Hver tegund 

rannsóknargagna hafa styrkleika og veikleika og vega hvor önnur upp í 

rannsóknarferlinu. Viðtölin við vistmennina endurspegla andlega líðan þeirra 

vistmanna sem rætt var við inn á stofnuninni, á þeim tíma sem þau voru tekin og 

við þær aðstæður sem þeir búa við þar. Þannig að segja má að staður og stund 

ásamt dagsformi vistmanns, getur haft áhrif á hvernig hann svarar. 

Opin viðtöl skapa innsýn í hugsanir og tilfinningar fólks en athafnir og 

hegðun fólks er ekki alltaf sú sama og viðmælendur segja í orðum. Viðtölin geta 
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sagt frá félagslegum hugmyndum fyrir hegðun þess en textinn getur ekki sagt 

rannsakanda frá viðbrögðum viðmælenda. Þess vegna vinnur rannsakandi oft með 

tvær eða fleiri aðferðir í greiningu rannsókna (Esterberg, 2002) eins og 

þátttökuathuganir og viðtöl. Með gögnum er hægt að sýna fram á hegðun fólks, 

eins og þátttökuathuganir gera einnig, nema þá er rannsakandi áhorfandi og tekur 

ekki alltaf þátt á vettvangi heldur fylgist með því sem fram fer. Með viðtölum er 

hægt að öðlast innsýn í tilfinningar fólks eða ástæður fyrir hegðun þess undir 

vissum aðstæðum.     

Esterberg (2002) telur að kóðun í eigindlegum rannsóknum sé fyrsta 

skrefið til að fá tilfinningu fyrir gögnunum og ná fram skilningi á þeim. Markmið 

með kóðun er að flokka gögnin svo hægt sé að vinna með þau. Kóðun skiptist í 

tvö skref, hið fyrra nefnist opin kóðun þar sem rannsakandinn leitar að þemu eða 

ákveðnum hugtökum. Seinna skrefið er markviss kóðun þar sam rannsakandinn 

leitar allstaðar að sömu þemu. Gögnin eru svo lesin vandlega yfir og einblínt á 

þau þemu sem finnast í fyrra skrefinu. Þannig má finna undirþemu í gögnunum.  

Gagnaöflun fór fram á Sólskinsbæ í Reykjavík og tók rúma fjóra mánuði 

eða frá 14.september 2009 til 20.janúar 2010. Rannsakandi vann á vettvangi á 

Sólskinsbæ samhliða námi frá 1.júní til dagsins í dag. Eftir sex mánuði við störf  

var hugmynd að rannsóknarsniði mótuð. Dvöl á  vettvangi telja því yfir tuttugu 

mánuði. Tengsl mín við vistmenn hafa skapast á þessum tíma í gegnum starfið og 

sem virkur rannsakandi. Rannsakandi er einnig aðstandandi, því hann á 

móðurömmu sem hefur búið á stofnuninni í sex ár. Sú tenging varð kveikjan að 

rannsókninni.   

Viðtölin eru átján, öll á bilinu 45-90 mínútur að lengd og voru tekin inn á 

herbergjum vistmanna, út í garði fyrir utan stofnunina og eitt á nálægu kaffihúsi. 

Viðtöl við aðstandendur og starfsmenn voru tekin á heimilum þeirra. Unnið var 

með greinandi aðleiðslu (e. analytic indution) þegar gögnin voru greind í lokin og 

reyndust frumgögnin vera 291 síða af afrituðu efni. 
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2.3 Úrvinnsla og greining 

Viðtölin voru afrituð af hljóðsnældu eftir að þau voru tekin og hlustað var ítarlega 

eftir tilfinningalegum blæbrigðum í tali svo sem hækkun málróms og áherslu á 

orð. Við afritun var skráð niður athugasemdir og hugleiðingar sem komu við 

hlustun. Eftir hlustun og afritun hvers viðtals, var farið yfir þau og bætt við og 

lengt í athugasemdum til að greina gögnin betur. Eftir fyrstu fimm viðtölin, fóru 

að birtast þemu sem hægt var að safna saman og flokka betur niður. Undirþemu 

komu fram og greiningaferlið varð smátt og smátt skýrara eftir því sem leið á 

viðtölin. Eftir að öllum viðtölum lauk var gerð dýpri kóðun, flokkun og 

samanburður. Þau þemu sem komu skýrast fram voru: samskipti, sjálfræði, 

einmanaleiki, öryggiskennd, fjölskyldustuðningur og dauði. 

Greining á síðari stigum fór þannig fram að gögnin voru borin saman á 

skipulagðan og kerfisbundinn hátt með það fyrir augum að fá yfirsýn og skilning á 

þeim þáttum sem þar komu fram. Síðan var sameiginlegum þemum og hugtökum 

raðað saman og útbúið myndrænt flæðirit til að skilja gögnin betur og sjá þau fyrir 

sér. Þemu voru svo tengd við kenningar sem fjölluðu um sama efni. Þannig náðist 

frásagnarþráður sem hægt var að byggja á og bera saman við kenningar sem 

fjölluðu um sama efni. Gögnin voru greind samhliða gagnaöflun allt ferlið og 

reynt var að þróa þau þemu sem birtust í gögnunum. 

 

2.4 Val á viðmælendum  

Við val á viðmælendum var notað markvisst úrtak (e.purposive sampling). 

Tilgangurinn með valinu var að fá sem fjölbreyttustu mynd á rannsóknarefnið. 

Úrtakið var valið og raðað saman með það í huga að fá fram hjá viðmælendum 

endurspeglun markhópsins sem rannsóknin nær yfir. Margleitni markhópsins nær 

yfir lýðfræðileg einkenni eins og kyn, aldur, menntun og fyrrum starfsvettvangs 

og fjölskyldustærð (Taylor og Bogdan, 1998). 

Viðtölin eru átján og skiptast í þrjá mismunandi viðtalsramma; við 

vistmenn, aðstandendur og starfsmenn (sjá fylgiskjöl). Níu viðtöl voru tekin við 
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vistmenn á aldrinum 77 ára – 93 ára, þar af þrjá karla og sex konur með það fyrir 

augum að ná yfir aldursbreidd, kyn, sjúkdóma og mislanga dvöl á stofnuninni. 

Fleiri konur eru viðmælendur hér en karlar sem stafar af meira langlífi kvenna og 

að miklu fleiri konur eru vistmenn en karlar á Sólskinsbæ. Einnig er hugsanlegt að 

konur glími við meiri vanheilsu en karlar. Meðalaldur þátttakenda er 86,5 ár og 

þess má geta að ekki eru allir á lífi í dag sem tóku þátt í rannsókninni, þegar þetta 

er skrifað.  

 Vistmennirnir sem allir hafa fengið ný nöfn í ritgerðinni eru: Eva Jóna 

Halldórsdóttir, 91 árs gömul barnlaus ekkja. Grímur Þorkelsson, 85 ára gamall, 

þriggja barna faðir sem á konu á Sólskinsbæ. Jónína Rán Sveinsdóttir, 81 árs 

gömul ekkja og tveggja barna móðir. Karítas Vésteinsdóttir níræð ekkja og 

tveggja barna móðir. Magnea Lilja Friðjónsdóttir 79 ára gömul ekkja sem á eina 

dóttur búsetta erlendis. Oddur Sigurðsson ekkill, 94 ára gamall sem á eina dóttur. 

Óskar Gunnarsson, 93 ára gamall ekkill sem á fjögur börn. Rannveig 

Ingimarsdóttir er 87 ára sem á maka á lífi búsettan heima. Þau eiga fimm börn. 

Svanhvít Karlsdóttir 79 ára gömul ekkja sem á fimm börn. 

 Aðstandendurnir eru: Kolbrún Líf Árnadóttir, 48 ára og barnlaus. Oddný 

Halldórsdóttir 62 ára og tveggja barna móðir. Ólöf Halldórsdóttir 58 ára þriggja 

barna móðir. Steingerður Lísa Brynjólfsdóttir 43 ára gömul og tveggja barna 

móðir. Þórlaug Tómasdóttir, 44 ára gömul og tveggja barna móðir. 

 Starfsmenn Sólskinsbæjar eru: Ástrós Einarsdóttir, 57 ára gömul sem 

starfar sem hjúkrunarfræðingur. Esther Tómasdóttir 64 ára sjúkraliði. Jana Klara 

Egilsdóttir 69 ára sérfræðingur. Úrsúla Dröfn Hauksdóttir 55 ára gömul og starfar 

sem hjúkrunarfræðingur. 

Stofnunin Sólskinsbær var valinn með það í huga að hún er stór og nýleg 

stofnun og þar eru á annað hundrað vistmenn í sólarhringsaðhlynningu á nokkrum 

aðskildum hjúkrunardeildum. Markmiðið var að ná í eins marga viðmælendur af 

báðum kynjum á misjöfnum aldri með ólíkan bakgrunn og mismunandi þarfir. 

Viðtölin við starfsfólkið voru öll tekin við faglærðar konur með yfir 

tuttugu og fimm ára starfsreynslu í öldrun. Þessar konur voru valdar af því að þær 
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eru faglærðar og hafa mikla reynslu í starfi. Í heilbrigðisgeira landsins er þekkt að  

hjúkrunarheimili er kvenlægur starfsvettvangur þannig að það reyndist erfitt að 

finna karlkyns viðmælendur. Tekin voru fimm viðtöl við aðstandendur 

vistmannanna, í öllum tilvikum dætur. Ástæðan var sú að ekki fannst sonur sem 

hugsaði alfarið um foreldri sitt á sama hátt og dæturnar sem rætt var við. 

Vistmennirnir sem hér var talað við, hafa dvalið frá átta mánuðum til ellefu ára 

inn á stofnuninni. 

 

2.5 Kostir og gallar rannsóknar  

Styrkleiki eigindlegra rannsókna felst í innra réttmæti gagnanna því að þeirra er 

aflað milliliðalaust frá þátttakanda til rannsakanda. Hugtök og kenningalegur 

rammi mótast í rannsóknarferlinu á meðan að rannsókn stendur yfir. Innra 

réttmæti kemur fram í svörun vistmanna um eigin líðan sem allir vistmennirnir 

geta tjáð sig um. Þemu vísa öll í andlega líðan sem eru útskýrð í einmanaleika, 

öryggiskennd, sjálfræði og samskiptum. Styrkleiki rannsóknarinnar er sá að 

notaðar eru tvær aðferðir í rannsóknarvinnunni, það eru vettvangsaðferð og viðtöl 

á þessari tilteknu altæku stofnun, Sólskinsbæ. Ekki er einungis skoðað út frá 

einum sjónarhól, heldur út frá sjónarhóli vistmanna, aðstandenda og starfsmanna 

sem getur dýpkað sýn á rannsóknarefnið. Esteberg (2002) tekur undir þetta og 

telur að rannsakendur geti styrkt rannsóknargögn sín með mismunandi aðferðum 

við gagnaöflun eins og að nota viðtöl og þátttökuathuganir í sömu rannsókninni. 

Það varpi fram ólíkum sjónarhólum á efnið. 

Veikleikar eigindlegra aðferða eru að þessar aðferðir hafa ekki 

alhæfingagildi (Bryman, 2004) þar sem er ekki að ræða úrtak sem byggist á öllum 

íslenskum vistmönnum inn á hjúkrunarstofnunum landsins eða úrtaki sem 

endurspeglað þýðið. Þá er þetta aðeins tilviksathugun af einni altækri stofnun.  

Í öldrunarfræðum hefur verið bent á að aldraðir vistmenn sem dvelja inn á 

evrópskum hjúkrunarstofnunum séu margir hverjir svo heilabilaðir að ekki sé 

hægt að tala við þá (Tester, Hubbard, Downs og fl., 2004). Með því er verið að 

dæma þessa vistmenn með skerta dómgreind og þeir eru stimplaðir ruglaðir og 
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veikir, og útilokaðir frá samfélagslegri þátttöku. Neikvætt viðhorf í garð aldraða 

lýsir best aldursmismunun og stimplun þeirri sem þetta fólk sætir. Vistmenn þessir 

eiga ekki sama tilverurétt og aðrir vistmenn inn á sömu stofnun og litið er á þá 

sem vanvita sem ekki er hægt að tala við. Þannig að hingað til hafa vistmenn með 

dementíu og alzheimer ekki tekið þátt í rannsóknum af þessum toga. 

  Rannsóknarvinnan og starfið á Sólskinsbæ hefur sýnt að þegar traust er 

komið milli vistmanns og rannsakanda, þá er hægt að tala við þá um stöðu sína og 

fá fram umræður um líðan þeirra. Þeir hafa búið í sama líkama í marga áratugi og 

þekkja eigin tilfinningar, viðhorf og líðan betur en ókunnugir. Ég tek undir með 

Tester, Hubbard og Downs (2004) að eftir að gefið er sig á tal við vistmenn með 

byrjunarstig á alzheimer,  en þrír vistmenn hér í þessari rannsókn eru það, þá kom 

í ljós að þeir gátu mjög vel greint frá eigin líðan, á heiðarlegan og trúverðugan 

hátt. Þess vegna tel ég rangt að útiloka þá frá rannsókn sem þessari.  

 

2.6 Siðferði rannsóknar 

Listin að hlusta er mikilvæg fyrir þann sem gerir eigindlega rannsókn og að 

mikilvægt er að viðmælendur geti treyst því að rannsakandi haldi trúnaði við þá 

(Esterberg, 2002). Vísindaleg nákvæmni, heiðarleiki og ögun í vinnubrögðum er 

skylda rannsakanda þegar unnið er með eigindlega rannsókn. Siðferðisreglum 

rannsóknarinnar er háttað á þann veg að viðmælendum var skýrt frá því að fyllsta 

trúnaði yrði gætt og viðmælendur verndaðir með því að gera gögnin 

ópersónugreinanleg. Það er gert með því að nota ekki skírnarnöfn viðmælenda og 

gervinöfn fyrir staði, ásamt því að fjalla ekki um atriði sem snerta einungis 

viðkomandi einstaklinga og hjúkrunarheimilið.  

Enginn mun hafa aðgang að þessum frumgögnum nema ábyrgðarmaður 

rannsóknar, Dr. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og rannsakandi, Sigurlaug 

Hrafnkelsdóttir. Frumgögnum verður síðan eytt eftir að rannsókn lýkur. Farið 

verður með persónulegar upplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög 

nr.77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Rannsóknin var 
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tilkynnt til Persónuverndar þann 15.september 2009 og er tilkynningarnúmerið 

S4484/2009.  

Aðgengi að viðmælendum öðlaðist rannsakandi í gegnum störf sín á 

stofnuninni og í gegnum samstarfsfólk. Leyfi var sótt um framkvæmd rannsóknar 

til hjúkrunarforstjóra stofnunarinnar sem ég kýs að kalla Brynhildi Friðriksdóttur, 

sem lagði fyrirspurnina fyrir stjórnarfund þann 17.september 2009 og var 

rannsóknarleyfi veitt í kjölfarið. 

Í næsta kafla verða kynntar niðurstöður viðtala sem tekin voru við  

vistmenn, starfsmenn og aðstandendur. Viðtölunum er kaflaskipt í nokkur þemu 

sem allar hafa lýsandi áhrif á yfirþemuna, líðan. Fyrst verður fjallað um samskipti 

svo sjálfræði og sjálf vistmanna, þá einmanaleika og öryggiskennd þar næst 

fjölskyldustuðning og að lokum  nálægð við dauðann. 
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3. Niðurstöður 

 

Samskiptaþættir sem hafa áhrif á líðan aldraðra á Sólskinsbæ  

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er 

skipt upp í sex kafla eftir þemum sem skiptast í undirkafla. Fyrst verður sagt frá 

samskiptum, næst sjálfræði svo öryggiskennd þar á eftir einamanleika síðan 

fjölskyldustuðningi og loks nálægð við dauðann. Sjöundi kaflinn fjallar um 

tillögur aðstandenda og starfsmanna að úrbótum.   

 

3.1 Samskipti 

Samskipti virtust skipta meginmáli þegar rætt var við vistmennina á Sólskinbæ. 

Allir hóparnir, starfsmenn, aðstandendur og vistmenn töldu mikilvægt að hafa 

jákvæð og regluleg samskipti til þess að þeim gæti liðið vel á hjúkrunarheimilinu. 

Að mati aðstandenda og starfsmanna eiga samskiptin að byggjast á trausti, 

virðingu og umhyggju fyrir vistmönnum. 

 

3.1.1 Samskipti vistmanna við starfsfólk: „Samræðurnar, þær eru mjög 

mikilvægar“ 

Litið er á samræður fólks sem viðurkennda boðskiptaleið og fólk kemur 

hugsunum sínum á framfæri í orðum. Öllum vistmönnunum fannst mikilvægt að 

geta átt samræður við annað fólk. Rannveig Ingimarsdóttir hafði þetta að segja um 

samskipti sín við starfsstúlkurnar á deildinni en þær eru flestar konur og af 

erlendu bergi brotnar. Hún sagði  þær afar indælar en: 

… maður getur ekki talað eins mikið við þær og gert sig eins mikið 

skiljanlegan af því að ég kann sem sagt ekkert í ensku eða mjög 

lítið. Þær tala nú flestar ensku. Það er mjög slæmt að geta ekki rætt 

við fólkið en aftur á móti við íslensku konurnar þá getur maður þó 
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talað. Það munar oft mjög miklu og samræðurnar, þær eru mjög 

mikilvægar. Það er afskaplega yndislegt ef að hjúkrunarfólkið 

gefur sér tíma til að stoppa aðeins hjá manni og ræða við mann. 

Það er svo ótrúlegt hvað það getur gefið manni. 

Rannveig er bundin hjólastól þegar hún er ekki rúmliggjandi og getur því ekki 

hreyft sig án aðstoðar. Hún lýsir hve samræður geta verið uppörvandi fyrir hana 

og það sé ekki svo mikið sem hún hafi fyrir stafni yfir daginn. Rannveig bendir á 

hógværan hátt hve mikilvægt það sé fyrir hana sjálfa að starfsstúlkurnar gefi sér 

tíma og staldri aðeins við og tali við hana. Það er eins og hún gangi ekki út frá því 

sem sjálfsagðan hlut. Það er eins og starfstúlkurnar séu á fleygiferð í verkum inni 

hjá henni og hafi alla jafna engan tíma til að ræða við hana á meðan þær vinna. Í 

ofanálag glímir Rannveig við tungumálaörðugleika þegar hún reynir að spjalla við 

sumar erlendu starfsstúlkurnar og það myndast gjá í samskiptunum. Það styttir 

daginn og gefur vistmanni tilgang ef að starfsmaður sest niður og talar við hann. 

Þá opnast aðgengi vistmanna að félagslegum samskiptum á Sólskinsbæ í gegnum 

starfsmenn og aðra sem þar eru.  

Svanhvít Karlsdóttir tekur í sama streng og Rannveig: „Mér finnst gaman að 

spjalla við fólk og ég er lítið fyrir það að vera mikið ein. Já, ég vil hafa meira í 

kringum mig. Mér finnst voða gaman að vera í selskap og fjöri bara. Ég hef alltaf 

verið þannig, viljað hafa fjör í kringum mig.“ Svanhvít vill gjarnan hafa fólk í 

kringum sig þar sem hún finnur fyrir tilgangi og takti í lífinu. Það er flestu fólki 

mikilvægt að geta rætt við aðra um gleði sína og sorg. Oft er hægt er að draga úr 

vanlíðan með því að hlusta á vistmenn og gefa þeim tíma til að ræða málin. 

Samræður eru skemmtilegar eins og Grímur Þorkelsson segir og tekur undir 

með þeim Rannveigu og Svanhvíti: „Já og bara tala við fólk. Ég skal segja þér, 

það var hjúkrunarkona á Landakoti sem hélt fundi, einu sinni í viku. Hún kallaði 

saman sjúklinga og við töluðum saman. Við áttum að segja frá svona hvað hafði 

drifið á daga okkar og það var mjög gott. Samræður svona við borðið. Það var autt 

herbergi, gamalt, við sátum þar í hring, það þótti mér mjög gaman.“ 

Grímur lýsir ánægju sinni yfir að geta opnað sig og spjallað um líf sitt við 

aðra. Skipst á skoðunum og greint frá lífsreynslu og deilt minningum með öðrum. 
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Samræður í hóp, þar sem vistmenn tjá sig saman og treysta hver öðrum fyrir 

reynslu og minningum, geta skapað samhygð og vináttu meðal þeirra. 

Vistmennirnir gleyma sér og samræðurnar stytta þeim stundir á stofnuninni. 

Upplifun vistmanna getur orðið ánægjuleg og innihaldsrík fyrir vikið ásamt því að 

skapa möguleika á að kynnast öðrum vistmönnum í húsinu.  

Óskar Gunnarsson var spurður um samskipti sín við starfsmennina og hann 

lýsti þeim svo: „Það eru ekki allir sem aðstoða mann, sumir eru með voðaleg læti 

eða koma ekki alveg eins og skot. Þær eru góðar en stundum getur verið það 

mikið að gera hjá þeim, að þær komist ekki alveg strax. Þær eru nokkrar íslenskar 

en flestar útlendar.“ 

Það er eins og Óskar finni fyrir misjöfnu handbragði í aðhlynningunni hjá 

starfsfólkinu og nefnir bið og læti vegna starfsálags. Hann bendir á að meirihluti 

starfsfólks sem starfi hjá hjúkrunarheimilinu, sé erlent og að samskiptin við það 

fari eftir tíma þess og tungumálakunnáttu. Því getur verið gaman á þeim vöktum 

þegar flest starfsfólkið er  íslenskumælandi. Magnea Lilja segir sín samskipti við 

starfsfólkið vera góð en það sé gjá  milli þeirra og hennar. Hún var spurð hvort 

hún teldi starfsfólkið vera vini sína og hún sagði: 

Nei, þau bara vinna hérna. Það er alltaf þröskuldur í íverunni. Ég er 

hér vistmanneskja, þær eru að vinna hérna, svo koma 

hjúkrunarkonurnar og svo koma læknarnir. Þetta er allt svona 

þröskuldar.  Ég held að það sé ekkert frekar hér en annars staðar. 

Þjóðfélagið hefur þróast einhvern veginn þannig. Þetta er ekki eins 

og það var í gamla daga, þá var svo mikil samheldni og virðing 

meðal fólksins. 

Magnea lýsir hér einhvers skonar stigveldisskiptingu meðal starfsfólksins sem hún 

skynjar í samskiptum við það. Hún aðgreinir sig frá starfsfólkinu og hún finnur sig 

ekki á meðal þess. Hún greinir frá þeim þjóðfélagsbreytingum sem átt hafa sér 

stað á síðustu áratugum og einhvers konar ópersónuleika sem ríkir í dag á 

Sólskinsbæ og í samfélaginu almennt. Þar sem skortir á samheldni og virðingu 

fyrir náunganum að hennar mati. Karítas var líka spurð að því hvernig henni liði á 

Sólskinsbæ og hvort hún ætti góð samskipti við starfsfólkið: 
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Mér líður bara nokkuð vel, … bara þokkalega. Ég get ekki búist 

við að mér finnist kannski neitt mjög skemmtilegt að vera hérna en 

þó, mér finnst þetta gott heimili. Ég ætlaði mér að læra hjúkrun og 

var við nám í rúmt ár svo ég þykist alveg vera dómbær á það hvað 

er góð umgengni. Mér líður bara mjög vel miðað við sko að vera 

allt í einu kippt út úr lífinu. Maður er ekki fær um að vera einn 

heima. Ég mundi náttúrulega geta verið heima ef ég fengi dálitla 

hjálp en mér finnst ákaflega þægilegt að fá að vera hérna og er 

mjög þakklát fyrir það. 

Karítas finnst ekkert skemmtilegt að dvelja á Sólskinsbæ. Í viðtölunum kom fram 

að mörgum vistmönnum bar saman um að dægrastytting  væri of fábreytt. Karítas 

er þar af leiðandi verkefnalaus hluta dags. Það er athyglisvert að hún segir að sér 

hafi verið kippt út úr lífinu sem bendir til þess að hún hafi ekki verið undir það 

búin að flytja inn á stofnun né hafi hún beðið um það. Hún er samt þakklát fyrir að 

búa á Sólskinsbæ í dag því henni er sagt að hún geti ekki lengur búið ein sem 

gefur til kynna að aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk telji að svo sé.  

Eva Jóna dvelur á annarri deild í húsinu og greinir frá samskiptum sínum 

við starfsfólkið í gegnum árin en hún hefur dvalið þar í ellefu ár: „Þau eru bara 

ágæt. Starfsfólkið er ósköp ljúft og til í að hjálpa en sko ég skipti mér ekkert af því 

að öðru leyti. Mér finnst að starfsfólkið að því finnst sko, þetta vera einhver annar 

heimur, þessir gamlingjar.“ 

Eva Jóna finnur fyrir mörkum á milli sín og starfsmannanna eins og 

Magnea Lilja. Evu finnst starfsmennirnir ekki gefa sig mikið á tal við hana, þó 

þeir séu ekkert óalmennilegir upplifir hún höfnun eða afskiptaleysi í samskiptum 

sínum við þá. Eva bætir við og segir: „(Starfsfólkið) það bara vinnur vinnuna sína 

en mér finnst ekki nóg virðing borin hjá sumum fyrir gömlu fólki. Mér finnst það 

ekki en að maður sé meira svona réttlaus gagnvart sínum eignum og annarra.“   

Evu finnst skorta virðing fyrir öldruðu fólki almennt séð og mannréttindi þess séu 

ekki alltaf virt. Hún við að þetta sé meira ríkjandi viðhorf í samfélaginu. Að það 

sé hægt að ráðskast með aldraða og persónulega muni þeirra. Hún kemur inn á að 

aldraðir ráði sér ekki sjálfir að fullu né hafi full yfirráð yfir eignum sínum sem er 

skert sjálfræði að hluta til. 
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3.1.2 Samskipti vistmanna við aðstandendur: „Ég hef verið dáldið 

þegjandaleg“ 

Samskipti vistmanna eru yfirleitt góð við aðstandendur ef ræktarsemi og sterk 

fjölskyldubönd hafa myndast í ævinnar rás. Oddný er kona á sextugsaldri og á 

aldraða móður á öldrunarheimilinu sem hún heimsækir daglega. Oddný segir: 

Ég hef alltaf komið á hverjum degi og það getur vel verið að maður 

eigi ekkert að koma svona oft því þá bíður viðkomandi aðstandandi 

alltaf eftir manni. Það eru fleiri fleiri manns sem ég sé aldrei neinn 

koma í heimsókn til eða kannski korter til tuttugu mínútur á 

laugardegi eða sunnudegi yfir miðjan dag og svo búið. Í raun og 

veru finnst fólki rosalega mikið að þurfa að leggja þetta á sig. Þess 

vegna held ég að það séu svona mörg starandi andlit sem að sitja í 

sömu stólunum dag eftir dag og enginn segir neitt. Það er ekkert að 

ástæðulausu að þegar maður kemur inn á deildina hjá henni 

mömmu og heilsar öllum, að maður fær svo mörg bros í staðinn. 

Oddný talar um sín eigin viðhorf til vistmanna og aðstandenda og einmanaleika 

vistmanna.  Þetta viðhorf kemur fram hjá fleiri viðmælendum. Starfsmaðurinn 

Esther kemur inn á þetta sama viðhorf síðar í kaflanum hve margir aldraðir virðast 

afskiptir á Sólskinsbæ, þó að það séu ekki nærri allir vistmenn þá virðist það vera 

stór hluti þeirra eftir því sem Oddný varð áskynja og Þórlaug aðstandandi kemur 

líka inn á þetta síðar. 

Svanhvít er ekkja og fimm barna móðir og er sár út í börn sín fyrir að vista 

sig á Sólskinsbæ vegna alzheimersjúkdóms sem hún ber. Hún segir frá 

samskiptum sínum við þau: „Ég er alveg viss um að eitthvað af þeim hefur gert 

það, sko. Ég hef ekki látið þau gjalda þess neitt öðruvísi en ég hef verið dáldið 

þegjandaleg sem er ekki mikið mín deild að vera.“  Hér er Svanhvít að vísa til 

þess að hana grunar börn sín um að hafa komið sér inn á stofnunina. Hún er ósátt 

við dvölina þar og er sár og reið yfir að geta ekki lengur ráðið sér sjálf. Hún gerir 

sér ekki fulla grein fyrir hvert barna hennar hafi átt frumkvæði að vistuninni og er 

því þögul þegar þau koma til hennar. Það má kannski líta svo á að það sé hennar 

aðferð til að mótmæla dvölinni og standa vörð um sjálf sitt. 
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3.1.3 Samskipti aðstandenda við starfsfólk: „Það er svo erfitt að tala við þær“ 

Í viðtölunum kom fram hjá íslensku starfsmönnunum að tungumálakunnátta væri 

ekki nógu góð hjá erlendu starfsmönnunum. Sumir viðmælendurnir eins og 

Kolbrún og Ólöf bentu á þetta. Úrsúla hjúkrunarfræðingur sem tekur til máls síðar 

í kaflanum og fleiri hafa bent á sömu vandkvæði sem stafi af lélegri íslensku 

kunnáttu sem hefur slæm áhrif á samskipti við vistmenn og aðstandendur og 

innbyrðis samskipti milli starfsmanna.  

Hér koma frásagnir dætra sem eiga mæður í hópi vistmanna á stofnuninni. 

Þær lýsa samskiptum sínum við starfsfólkið sem þær hafa bæði jákvæða og 

neikvæða reynslu af. Oddný segir: „Það er töluvert af starfsfólki sem að talar ekki 

mjög góða íslensku. Það misskilur svoldið hvað fólkið er að tala um.“  Oddný 

bendir á misskilning milli vistmanna og starfsmanna vegna tungumálaörðugleika. 

Þeir geta aukið á erfiðleika í samskiptum, valdið óþægindum og vanlíðunar 

vistmanna. Oddný bætir við og segir: „En maður verður líka að vera réttsýn. Það 

er náttúrulega óskaplega erfitt og þungt á sumum deildum þar sem fólk á erfitt 

með að hreyfa sig og starfsfólk á sjálfsagt oft meira en nóg bara að halda öllu 

þessu fólki hreinu þannig að það er kannski ekkert mikill tími í andlegu hliðina og 

þá verður þetta ekki eins mikið heimili eins og vera mætti.“  Oddný kemur inn á 

starfsálag og stofnanabrag. Af orðum hennar má ráða að stofnanabragur sé 

ríkjandi þegar starfsmenn þurfi sífellt að flýta sér með öll verk og hafi ekki næði 

til að setjast niður með vistmönnum vegna lítils tíma, mannafla og starfsálags. 

Fagfólkinu þykir félagsleg aðhlynning alveg jafn nauðsynleg líkamlegri umönnun 

og um það hefur oft verið rætt. Ólöf á móður á lokaðri alzheimerdeild og greinir 

hér frá því hvernig hún upplifir samskipti sín við starfsfólkið sem annast deyjandi 

móður hennar: 

Mér finnst gott að tala við hjúkrunarfræðingana en það er svo 

mikið um erlent starfsfólk þarna. Það er svo erfitt að tala við þær, 

… þær segja „borða vel“, „brosa“ og eitthvað svona og „allt í lagi, 

í dag“ en þú færð ekkert frekari upplýsingar. Ég sé það, ég er það 

mikið þarna upp frá að ég hef sjálf séð það hvernig henni líður og 

hvort það er ró yfir henni. Mér finnst samt þær vera góðar við hana 
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og þær sinna henni vel en ég get ekki ímyndað mér að þær geti 

myndað nein tengsl við hana. 

Ólöf fær ekki greinargóðar upplýsingar frá erlenda starfsfólkinu í aðhlynningunni, 

það tali ekki íslensku og geti þar af leiðandi ekki myndað góð tengsl við móður 

hennar og aðra vistmenn á deildinni né miðlað greinargóðum upplýsingum til 

aðstandenda. Ólöf leitar því til íslenska starfsfólksins þegar hún þarf upplýsingar 

um líðan og ástand móður sinnar. 

Úrsúla er hjúkrunarfræðingur og stýrir einni deild á stofnuninni af röggsemi. 

Hún er spurð hvað henni þyki um tungumálakunnáttu erlendra starfsmanna sem 

vinna á stofnuninni og hvort það sé æskilegt að starfsfólk geti talað íslensku. Hún 

svarar þessu til: „Mér finnst það náttúrúlega algjörlegt frumskilyrði.“ Og bætir 

við:  

Fólk verður að tala mjög góða íslensku. Mér finnst þetta vera 

stórvandamál. Því ég fæ oft tilkynnt inn fólk hérna: „Nei hún er 

orðin svo góð, hún er farin að tala svo mikið íslensku, hún er búin 

að vera á námskeiði,“ og svo skilur hún ekki neitt og þetta er bara, 

þó það skilji bara „já“ og „nei“ „fara“ „koma“ þá hafa þær ekki 

svona grunnskilning á … það er líka svona, þær þurfa að skilja 

þankaganginn. Þær hafa það ekki. Það er bara verulega mikið 

vandamál. 

Úrsúla er sanngjörn manneskja og segir skilningsleysi og tungumálaörðugleika 

koma niður á samskiptum við vistmenn. Hún fái til sín starfsfólk sem ráðið sé af 

mannauðsdeildinni og sé sagt talandi á íslensku en svo komi oft annað í ljós sem 

íþyngi vinnulaginu, samskiptunum og umönnun á deildinni. 

 

3.1.4 Innbyrðis samskipti milli vistmanna: „Það er svo mikils virði að hafa 

Stellu sem vinkonu“ 

Í gegnum starfið á stofnuninni gekk rannsakandi á milli deilda í leit að vinahópum 

vistmanna. Á einni deildinni varð rannsakandi þess áskynja að fjórir vistmenn sátu 

oft saman og fylgdist rannsakandi með þeim í nokkra mánuði. Þau eru fjögur og 

eru öll á svipuðum aldri, yfir áttrætt. Það er jafnt kynjahlutfall í vinahópnum tveir 
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karlar og tvær konur. Þau eru mjög ræðin og virðast halda mikið saman. Þetta eru 

þau Grímur, Stella, Rannveig og Kormákur og þau eru öll á sömu deild og 

herbergi þeirra snúa hvor að öðrum þannig að það er stutt að fara á milli. Þau fara 

vikulega saman í bingó og aðrar uppákomur sem eru haldnar í húsinu. Þau eru öll 

skýr í hugsun en líkamleg vanheilsa hrjáir þau. 

Grímur var spurður út í hvernig samskipti hann ætti við aðra vistmenn á 

deildinni og hvort hann ætti vini þar. Hann svaraði þá þessu: „Það er gott að vera 

hérna. Það er voða mikið grín á milli okkar, við erum þessi fjögur sem höldum 

saman. Rannveig, Stella, Kormákur og ég. Við förum alltaf í bingó saman á 

miðvikudögum og svo sitjum við saman í matnum.“  Hann er þakklátur fyrir þá 

vináttu sem hann á við þessa þrjá vistmenn á deildinni. Hann segir þau gera mikið 

að gamni sínu innbyrðis og þau eigi skemmtilegar stundir saman sem stytti tímann 

og gefi lífinu tilgang á Sólskinsbæ. Þess má geta að þau búa öll á einbýli og eru 

öll skýr. Rannveig er ein úr vinahópnum og hefur dvalið þar í tvö ár. Hún segist 

kunna vel við sig: 

Fólkið hér er yndislegt og svo kynntist ég Stellu og við eigum voða 

góðan félagsskap. Mér finnst það hjálpa mér mikið, bara vináttan 

og þetta að geta rabbað saman. Svo er bingó einu sinni í viku 

hérna. Það er nú ekki svo mikið um að vera annað, þess vegna er 

svo mikils virði að hafa Stellu sem vinkonu. Hún er svo 

bráðskemmtileg og yndisleg kona. Svoleiðis að mér finnst ég 

heppin að hafa kynnst henni og þessu fólki, eins og Grími og 

Kormáki sem eru hérna. Við getum rætt saman svona í hádeginu. 

Rannveig tekur undir með Grími og segir mikilvægt að geta átt vinsamleg 

samskipti við aðra vistmenn og myndað vináttu við þá. Hún metur vináttuna 

mikils og hugsanlega myndast ákveðin samkennd milli þeirra fjögurra. Það ekki 

svo mikið um að fólk myndi vinatengsl á heimilinu af því sem að rannsakandi 

hefur séð í gegnum störf sín á vettvangi en þarna hefur það tekist.  Eitt af því sem   

hefur áhrif á tengsl vistmanna er hvernig þeim er raðað inn á herbergin. 

Ekki eru allir vistmenn á Sólskinsbæ eins lánsamir og fjórmenningarnir og 

finna ekki félagsskap við hæfi. Jónína Rán Sveinsdóttir er ein af þeim en hún er 
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skýr og dvelur á annarri deild en hin fjögur. Sá háttur er hafður á að vistmenn 

snæða saman í matsal stofnunarinnar á matmálstímum við fjögurra manna borð, á 

hverri hæð fyrir sig, á aðskildum göngum. Matmálstímarnir eru þrír yfir daginn, 

það er morgunmatur, hádegismatur og kvöldmatur og vistmönnum er raðað á 

borðin af starfsfólki. Oft er þetta hápunktur dagsins þar sem vistmenn hittast og 

geta spjallað saman. Jónína lýsir hér samskiptum sínum við borðfélaga og hvernig 

hún upplifir aðra vistmenn: 

Ég fer lítið fram. Það er ekkert við að vera hérna og ég er ekkert 

spennt fyrir þessu fólki sem er hérna. Það er enginn sem 

ánægjulegt er að tala við. Sú sem situr með mér við matarborðið er 

voðalega þurrbusaleg. Hún er alltaf að kíkja svona ofan á mig og 

sjá hvað ég er að borða. Ég veit ekki hvað hún heitir, hún talar 

aldrei við mig, ekki eitt einasta orð.  

Jónínu virðist leiðast á Sólskinsbæ því hún finnur engan til að tala við. Börn 

hennar búa erlendis og hún fær mjög fáar heimsóknir yfir árið. Jónína lýsir líka 

neikvæðri upplifun á daglegu borðhaldi en þar líður henni illa því hún segir 

borðfélagann kíkja á sig, sem sé óþægilegt. Líklega líður henni þannig að hún sé 

afskipt og óáhugaverð. Það er engin tilhlökkun í því að setjast til borðs oft á dag 

þar sem enginn getur spjallað heldur er hugsanlegt að það sé þvingandi til lengdar. 

Fleiri vistmenn njóta sín ekki meðal borðfélaga samkvæmt starfsreynslu minni á 

vettvangi, þannig að Jónína talar fyrir munn  fleiri vistmanna. Á deildinni er mikið 

af konum sem eru illa áttaðar og kannski nýtur Jónína sín ekki á meðal þeirra og 

getur þar af leiðandi ekki samsamað sig hópnum. Oddur Sigurðsson er skýr og 

tekur undir með Jónínu og segir þetta um sín samskipti á sömu deild: 

Þetta er mest kvenfólk hérna, konur, þær eru allar farnar út úr 

heiminum. Maður kemst ekki í samband við þær. Ég sit oft frammi 

í stofu og er að fletta Morgunblaðinu, fletta því og lesa og þær 

koma þarna stundum ein og ein. Þær eru fljótar að fara þegar ég er 

farinn að spyrja þær spjörunum úr. Hvernig gangi hjá þeim í lífinu, 

þá vilja þær sem minnst um það tala og eru fljótar að fara. 
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Oddur finnur að það gengur erfiðlega að halda uppi samræðum við konurnar. 

Hugsanlega eru þær feimnar við hann og treysta sér ekki í samræður eða þær hafa 

ekki getu vegna til að halda uppi samræðum. Oddur er mjög ræðinn og er ef til 

vill leiður yfir því að geta ekki spjallað við neinn á deildinni nema þá kannski 

íslenskumælandi starfsfólk þegar það má vera að og þá sem koma í heimsókn til 

hans.  

 

3.1.5 Samskipti starfsfólks við vistmenn og mat starfsmanna á líðan 

vistmanna: „Félagslega hliðin skarast svoldið við hjúkrunarhliðina“ 

Hér er vitnað til kvenstarfsmanna sem lýsa skoðun sinni á samskiptum við 

vistmenn og líðan þeirra. Esther Tómasdóttir er sjúkraliði að mennt og hefur 

unnið við öldrun í þrjátíu ár. Hún bendir hér á mikilvægi samskipta milli 

starfsfólks og vistmanna: 

Ég myndi segja að ef maður gefur sér tíma til að setjast niður hjá 

viðkomandi og bara ræða við manneskjuna þá er það mikið meira 

virði en einhver tafla sem að er gefin. Nærveran, hún hefur svo 

mikið að segja. Eins og þegar við sitjum yfir sjónvarpinu hjá fólki 

og það getur svona rætt við okkur í einrúmi. Það er alveg margra 

töflu virði. 

Esther talar af reynslu og vísar í nándina og öryggið að hafa starfsmann og aðra 

vistmenn nálægt sér. Vistmanni getur liðið illa eins og öðrum og þurft að létta af 

sér þungum hugsunum og þá er gott ef starfsfólk er viðlátið og getur setið og 

hlustað. Stundum líður vanlíðan hjá eftir gott samtal og starfsfólk getur hvatt og 

stutt vistmanninn í raunum sínum. Esther bendir á að það sé ekki ætlast til að 

starfsfólk í umönnun ræði við vistmenn, að það sé of knappur tími til þess yfirleitt 

vegna starfsálags. Hún segir sjúkraliðana hjálpa vistmönnum helst með 

grunnþarfirnar, að klæða sig og hátta sig á kvöldin og ýmislegt tengt hirðu 

líkamans en að ekki sé svigrúm fyrir neitt annað. Esther telur samveru vistmanna 

æskilega og útskýrir sitt framlag til að stuðla að henni:  

Það eru allir saman á kvöldin hérna á deildinni og það er mjög 

mikilvægt að fólk sé saman en ekki eins og á sumum deildum þar 
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sem vistmenn fara í mat og fara svo inn á herbergin sín. Horfa á 

sjónvarpið þar, þeir gera það inni hjá sér og þeir verða svona 

einangraðir. Það er enginn eins. Ég veit ekki hvort það er 

starfsfólkinu að kenna eða hverjum en við reynum alltaf að drífa 

fólkið fram til að horfa, þó að það sé ekki nema fréttir. Þetta er 

voða mikilvægt heldur en að fólkið sitji bara uppi í rúmi hjá sér og 

horfi á veggina. Við starfsfólkið getum stýrt þessu. 

Esther telur það á ábyrgð starfsmanna að halda fólki saman og stuðla að því að 

enginn sé einn inni á herbergi nema hann vilji það sjálfur. Með samveru og að 

sitja saman í hóp og horfa á sjónvarp og tala við aðra getur skapast skemmtilegt 

andrúmsloft. Vistmenn finna að þeir eru velkomnir og oft má forða þeim frá 

einveru og leiða með samveru. Hugsanlega er það upplyfting og tilbreyting fyrir 

þá að vera saman á kvöldin og hafa aðgengi að starfsmönnum á milli verka. 

Úrsúla er reyndur hjúkrunarfræðingur á Sólskinsbæ. Hún hefur þetta að 

segja um félagslegu hliðina í aðhlynningu vistmanna: 

Félagslega hliðin, hún skarast svoldið á við hjúkrunarhliðina. Það 

mætti spyrja sig „Hvað er aðhlynning og hvað er ekki 

aðhlynning?“ Félagslegi þátturinn er svo mikilvægur og hann 

skarast mjög á við hjúkrunina. Það mætti bæta félagslega þáttinn 

um betur.    

Úrsúla deilir á þau mörk sem ríkjandi hafa verið í aðhlynningu fram til þessa og 

spyr hvar hjúkrunarhliðin sé og hvar félagsleg aðhlynning taki við. Mörkin eru 

mjög óljós því þörf vistmanna er mikil á grunni samræðna og að fá þjónustu við 

hirðu líkamans.  
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3.1.6 Samskipti starfsfólks við aðstandendur: „… bara þessi mannlegi þáttur 

sem er svo dýrmætur“ 

Algengt er að starfsmenn hafi regluleg samskipti við aðstandendur til að miðla 

upplýsingum um líðan og sjúkdómsþróun vistmanna. Með tímanum verða 

ættingjar og starfsfólk málkunnug og það skapast vinsemd og þakklæti með 

jákvæðum tengslum. Ástrós lýsir hér samskiptum sem hún hefur átt við 

aðstandendur þegar fólk kveður lífið. Hún telur það visst álag þegar fólk er að 

kveðja en hún finni að þetta sé ákveðin lausn fyrir vistmanninn sem er orðinn 

gamall, veikur og þreyttur. Hún segist upplifa vissa sorg með aðstandendum og að 

hún venjist því aldrei alveg: 

Yfirleitt eru þessi samskipti mjög jákvæð og ganga vel fyrir sig. Það er 

bara þessi mannlegi þáttur sem er svo dýrmætur. Að geta fengið að hlúa 

að öðru fólki og gefið af sér og fengið á móti. Það eru þessi mannlegu 

samskipti sem að standa svo upp úr í lífinu finnst mér, einu þannig 

verðmætin. 

Ástrós kemur inn á tilfinningalegt álag í starfi þegar fólk deyr og hún gengur frá 

ná en af því að aðstandendur séu svo þakklátir í samskiptum fyrir þá vinnu vegi 

það starfsálagið upp og sé í raun gefandi. Hún telur mannleg samskipti hin einu 

sönnu verðmæti í lífinu.  

 

3.1.7 Samantekt  

Hér hefur verið fjallað um samskipti út frá þrem hliðum, það er upplifun 

vistmanna á samskiptum, sýn starfsmanna á samskiptaþörf vistmanna og umræður 

við aðstandendur á mikilvægi samskipta í daglegu lífi inn á Sólskinsbæ. Það sem 

kemur ljós í kaflanum hér eru tungumálaörðuleikar erlendra starfsstúlkna og 

vistmanna. Lítil íslenskukunnátta sumra starfsmanna myndar gjá í samskiptum 

milli þeirra.  Bent er á að ekki er gert ráð fyrir að starfsmenn gefi sig á tal við 

vistmenn heldur er aðhlynningin líkams- og hjúkrunarmiðuð. Vistmenn tala 

margir um hve lítið þeir hafi fyrir stafni að dægrastytting sé lítil. Næst verður 

fjallað um sjálfræði aldraðra inni á Sólskinsbæ. 
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3.2  Sjálfræði vistmanna: „Ég var vön svo miklu frelsi sem ég gat notað mér 

hér áður“ 

Í viðtölunum var spurt út í frelsi vistmanna til athafna. Vistmennirnir töluðu allir 

um breytingar á högum sínum og frelsisskerðingu við að flytjast inn á stofnunina. 

Þar væru nýjar reglur sem þyrfti að fara eftir. Hluti vistmanna á Sólskinsbæ eru 

greindir með alzheimer sem er einskonar heilabilun en það er sjúkdómur sem lýsir 

sér í minnistapi. Alzheimer-rófið er breitt og birtingarform sjúkdómsins misjafnt. 

Sumir þeirra, sem haldnir eru þessum sjúkdómi, eru settir inn á lokaðar deildir þar 

sem þeir fara ekki út nema í fylgd starfsfólks eða aðstandanda. Hefting á frelsi 

getur aukið á vanlíðan vistmanna. Svanhvít Karlsdóttir, sem er fimm barna móðir 

og háskólamenntuð, er greind með alzheimer. Hún hefur þetta að segja eftir 

rúmlega ársdvöl á stofnuninni: 

Ég er eitthvað svo ófrjáls því ég á mína íbúð og hef allt mitt og 

vera svo allt í einu komin inn á stofnun. Ég get ekki sætt mig við 

það. Ég er búin að vera þar en allt dótið mitt er heima. Ég er ekki 

með neitt dót þarna, ég er bara eins og ölmusukona. Ég hef aldrei 

viljað vera þarna. Mér finnst sem sagt að ég hafi bara verið flutt 

nauðungarflutningum. 

Svanhvít dvelur á tvíbýli og virðist ósátt með vistina, segir dvölina aðför að sjálfi 

sínu. Hún er á lokaðri deild þar sem hún upplifir sjálfræðis- og frelsisskerðingu. 

Hún kann ekki við sig þar sem hún hefur nánast enga persónulega hluti umhverfis 

sig heldur finnst henni eins og hún sé fátæk aðkomukona. Líðan hennar er ekki 

góð. Einnig þarf hún að deila herbergi með annarri konu og minnkar það 

persónulegt athafnarými þeirra beggja. Hún talar fyrir munn margra annarra 

vistmanna sem þarna dvelja. Einnig þarf hún leyfi fyrir öllum ferðum sem hún fer 

og hún þarf að vera í fylgd, með aðstandanda eða starfsmanni ef hún vill fara út 

fyrir deildina sem er ný reynsla fyrir hana. Hún er dæmd og yfirlýst af fagfólki 

með skerta dómgreind. Óskar Gunnarsson er hins vegar skýr og lýsir mikilvægi 

þess að geta ráðið sér sjálfur í sínu persónulega rými. Hann lýsir því hér: 

Aðalmunurinn hér er þetta herbergi, að fá að vera einn í herbergi. 

Þetta er allt annað enda get ég haft hluta bóka minna hér. Það er 

svo þrúgandi einhvern veginn, þú getur ekki … þú verður alltaf 
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hreint að ... þegar þú ert að gera eitthvað í sambandi við sjónvarpið 

eða eitthvað annað … að taka tillit til annarra sem eru í sama 

herbergi sem koma málinu ekkert við. Ef ég vil nota sjónvarpið 

mitt eða tölvuna get ég alveg hreint ráðið mér. 

Óskar bjó fyrsta árið á stofnuninni á þriggja manna herbergi meðan hann beið eftir 

einbýli. Hann viðurkennir og leggur á það áherslu að gott sé að þurfa ekki lengur 

að taka tillit til ókunnugra í herbergi sínu sem hafa aðrar þarfir en hann. Í dag 

getur hann stillt sjónvarpið sitt á hvaða stöð sem er og hækkað eða lækkað að vild. 

Hann hefur öðlast aukið svigrúm til að sinna eigin þörfum án þess að trufla aðra. 

Hann hefur meira sjálfræði yfir eigin athöfnum. Hann virtist mjög hamingjusamur 

með flutninginn á einbýlið. Þegar Óskar var spurður hvaða þættir það væru sem 

honum þættu verstir við að vera inni á stofnuninni og þá benti hann á þetta: 

Maður er vanur því að þurfa enga aðstoð. Það er það sem mér þykir 

erfiðast í þessu. Það er klósettstandið, að láta skeina mig og 

svoleiðis, en þetta venst. Ég er alveg hættur að hugsa um það núna 

en mér fannst það alveg voðalegt fyrst. Svo er nú þetta að ég fer 

ekki í sturtu daglega eins og ég gerði heima vegna þess að ég get 

varla stigið í löppina en ég er alltaf baðaður einu sinni í viku. 

Hann finnur fyrir vanmætti þegar hann þarf að láta ókunnuga þrífa sig á 

viðkvæmum stöðum og að fá ekki daglega sturtu en eftir áratuga langa hefð fyrir 

persónulegu hreinlæti þá er erfitt að beygja sig undir stofnanareglur.   

Grímur er lamaður öðrum megin. Hann greinir frá því sjálfræði sem hann 

hefur á stofnuninni. Hvernig hann ferðast á milli staða og hvaða möguleika hann 

hafi til þess. Grímur segist hafa rauða trillu (rafknúinn hjólastól) frammi á gangi 

og hann geti farið út á henni. Það var annar vistmaður sem átti hana og lét hana 

eftir sig. Grímur segist fara í nærliggjandi apótek og matvörubúðir á trillunni að 

gamni sínu. Gallinn sé bara sá að göturnar, sem liggi að stofnuninni, séu erfiðar 

yfirferðar og kantsteinarnir torveldir við að eiga. Hann segist þræða gangstéttirnar 

og velja sér leið sem halli undan af því að hann komist ekki yfir kantsteinana. Á 

trillunni góðu er grind sem Grímur getur sett hluti í. Hann segist ekki fara út nema 

veður sé gott, hlýtt og logn, annars leki svo úr augum hans að hann sjái ekki vel 
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umhverfið. Grímur er lánsamur að geta nýtt sér þetta rafdrifna farartæki. Það gerir 

honum kleift að bjarga sér sjálfur og komast á milli staða án hjálpar og sjá 

mannlífið á góðviðrisdögum. Nærliggjandi gatnakerfi er ekki mjög aðgengilegt 

rafdrifnum hjólastól að hans sögn en ferðirnar veita honum samt einhvers konar 

frelsi og sjálfræði sem hann annars hefði ekki og það gleður hann mjög. Öðru 

máli gegnir með Svanhvíti sem er á læstri deild, henni finnst frelsi sitt skert og 

hún saknar fyrra lífs: 

Ég er búin að segja mörgum að ég vilji ekki vera hér og það er 

alltaf sagt „þú venst þessu og da da ra da da“. Ég hef bara aldrei 

vanist. Mér bara leiðist. Maður vaknar og stundum þá læt ég sem 

ég sofi svo ég þurfi ekki að vakna og ég er oft ógurlega pínd sem 

sagt yfir að vera hér. Og að ég megi ekki gera neitt sjálf og þurfi 

alltaf hreint að vera síspyrjandi allt og alla. Ég var vön svo miklu 

frelsi sem ég gat notað mér hér áður. 

Svanhvít segist upplifa ófrelsi inn á stofnuninni og er ósátt við þetta nýja líf. 

Henni líður ekki vel og kvartar yfir þvingunum í athöfnum. Henni finnst hún vera 

undir stöðugu eftirliti og þurfi sífellt að fá leyfi fyrir öllu sem hana langi til að 

gera. Hún segist ekki mega hreyfa sig neitt út af deildinni nema í samráði við 

starfsfólk og það sé mjög þrúgandi. Eva Jóna tekur í sama streng þótt hún virðist 

sáttari er hún talar um settar reglur á Sólskinsbæ sem þurfi að lúta: „Ég er bara hér 

og ég fer bara eftir þessum reglum sem hér eru.“  Hún segist dvelja á stofnuninni 

og af því að hún sé þar þá þurfi hún að fylgja og hlýða settum reglum. Jana Klara 

er sérfræðingur og hefur unnið í 25 ár við öldrun. Hún var spurð út í sjálfræði 

vistmanna á hjúkrunarstofnunum og hún hafði þetta að segja: 

Mér finnst þetta vera of kerfisbundið á hjúkrunarheimilunum. Að 

fólkið fær of lítið að taka þátt, það væri hægt að leyfa þeim að taka 

meiri þátt í störfum. Þetta er allt svona njörvað niður. Matartímar, 

bað á þessum tíma. Það er kvartað ansi mikið um að það eru margir 

óánægðir með hvað er lítil dægradvöl. Fólk sé sett fyrir framan 

sjónvarp og of lítil áhersla lögð á eins konar dægradvöl, að hafa 

verk og sumir gætu gert eitthvað meir. 
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Að mati Jönu Klöru eru reglur mjög fastmótaðar og njörva niður starfsemina á 

Sólskinsbæ. Hún bendir á fábrotna og einhæfa dægrastyttingu sem sé í boði fyrir 

vistmenn á hjúkrunarheimilum landsins og oft koma þeir með afþreyingu eins og 

handavinnu að heiman til að stytta sér stundir. Sumar konur mála á dúka, prjóna, 

hekla og sauma en karlar lesa gjarnan og hlusta á útvarp. Jana bendir einnig á að 

skipulag og vinnulag sé of ósveigjanlegt. Hún talar um fastmótað klukkukerfi eins 

og matartíma og böðun sem henti ekki öllum manngerðum. 

 

3.2.1 Samantekt 

Eins og starfsmennirnir benda á þá eru mjög fastmótaðar reglur í húsinu sem gerir 

stofnanabrag á starfssemi á Sólskinsbæjar. Bent er á að matartímar og böðun 

stokki upp daginn, að það sé skortur á dægrastyttingu og að vistmenn séu óvirkir.  

Bent er á að hægt sé að virkja vistmenn með því að leyfa þeim að taka meiri þátt í 

ýmsum verkum inn á Sólskinsbæ. 

  

3.3  Sjálf vistmanna: „Ég er bara þetta litla skiterí sem situr hérna“ 

Sjálf fólks birtist gjarnan í klæðaburði, framkomu og talsmáta. Oft er hægt að 

heyra á talsmáta fólks hvernig það horfir á sjálft sig. Oddur Sigurðsson segir: „Ég 

fer einu sinni í viku í bað og í hrein föt. Þegar maður gerir ekki neitt að gagni þá 

er það nóg.“ Oddur réttlætir vikulega böðun með því að hann sé ekki lengur 

útivinnandi maður. Hann tengir starf sitt við sjálfsmynd sína og kannski finnst 

honum hann vera ómerkari maður fyrir vikið og að hann eigi ekki betra skilið. 

Magnea Lilja tekur undir með Oddi og lýsir sjálfri sér eins og hún sér sig í dag: 

„Ég er bara þetta litla skiterí sem situr hérna.“ 

Samkvæmt þessum orðum upplifir hún sig litla manneskju. Konu sem er háð 

öðrum og er ósjálfbjarga inni á stofnun sem dregur verulega úr sjálfstrausti og 

rýrir sjálfsmynd hennar. Karítas var spurð hvernig tilfinning það væri að eldast og 

hvernig aldurinn kæmi við hana. Hún sagði: „Manni finnst maður orðin lítil 

persóna og eitthvað vanmáttug. Já, mér finnst það einstöku sinnum, ég vera orðin 

lítilfjörleg. Mér finnst ég orðin voðalega aum, voða mikill aumingi sko.“  
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Svo virðist sem hún finni fyrir vanmáttartilfinningu inn á Sólskinsbæ og fer í 

gegnum ákveðið tilfinningarót vegna þess að hún sér að hún á ekki afturkvæmt út 

í lífið. Þá læðast jafnvel að henni tilfinningar um að nú sé hún ekki lengur nýt úti í 

þjóðfélaginu og sé frekar byrði á aðstandendum en stuðningur. Það getur leitt til 

hnignandi sjálfsmyndar. Eva Jóna hefur hins vegar sterka sjálfsmynd og bendir á 

mun milli kynslóða þegar hún fjallar um samræður milli ungra og aldraðra: 

Samræðurnar verða að eiga við mann og maður verður að finna að 

það sé einlægni. Það er svo langt þroskabil á milli ungrar 

manneskju og gamallar að það er ekki von að unga fólkið skilji 

það. Það eru margir sem að eru búnir að ganga í gegnum reynslu 

og gegnum lífið því þá er það orðið fullorðið og þá hefur það 

nátturulega frá ýmsu að segja. 

Eva nefnir það forskot sem löng ævi gefur öldruðum, að þeir sem séu eldri hafi frá 

fleiru að segja en yngra fólk vegna litríkari lífsreynslu. Aldraðir geta vel miðlað 

reynslu til yngri kynslóða ef hlustað er á þá og þær geta lært af þeim. Rannveig 

Ingimarsdóttir talar um persónulegt hreinlæti og það má merkja að hún er heldur 

ósátt við reglur Sólskinsbæjar um persónulegt hreinlæti sem er mikilvægt fyrir 

sjálfsmynd hennar: 

Ég hef gaman af því að punta mig, hef bara eiginlega alltaf verið 

þannig að ég vil vera hrein og svona hugguleg til fara. Ó, ég vildi 

að ég gæti farið í bað oftar en bara einu sinni í viku! Ég fór alltaf í 

bað á hverjum degi hér áður og mér fannst það yndislegt að skutla 

mér í sturtu. Þó það væri ekki nema tvisvar sinnum í viku hér, þá 

væri það yndislegt. 

Rannveig óskar sér böðunar tvisvar í viku en því er ekki að fagna. Hún kýs að 

vera hrein og vel snyrt sem er algengt fyrir konur og hún vill sannarlega líta vel 

út. Það má velta því fyrir sér hvort það falli undir mannréttindi að fá böðun oftar 

en raunin er á stofnuninni, það er hins vegar undir mannafla þeirra komið hversu 

oft er baðað. Segja má að þeir einstaklingar sem vilja halda sér hreinum og 

snyrtilegum, hafi sterkan lífsvilja. 
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Steingerður er aðstandandi vistmanns á Sólskinsbæ sem hefur dvalið þar í 

rúm tvö ár. Hún segir þetta um áhuga móður sinnar á klæðnaði og persónulegri 

umhirðu: 

Mamma segir stundum, mig vantar þetta eða hitt, hún vill vera fín 

og verður mjög glöð þegar maður puntar hana. Hún fer í lagningu 

einu sinni í viku og hún er rosalega ánægð með það. Henni finnst 

gott að fötin hennar séu hrein og svona en hún er ekki mikið að 

velja þú veist. Ég vil fara í þetta eða hitt, hún er bara sátt við það 

sem að henni er rétt. 

Steingerður reynir að koma til móts við þarfir móður sinnar en bendir jafnframt á 

að það sé auðvelt að stýra fatavali hennar, í hverju hún er daglega. Þannig að 

ábyrgðin á því hvernig hún er klædd og hirt liggur líka hjá starfsfólki. Kolbrún Líf 

lýsir áhuga móður sinnar á klæðnaði og útliti: 

Hún getur ekki lengur verið í nælonsokkabuxum eða svoleiðis eins 

og hún var oft heima. Hún var oft í pilsi. Nú er þetta bara 

þægilegur klæðnaður. Það er bara það sem gildir og henni er líka 

alltaf kalt. Þannig að hún þarf að vera í einhverju sem er hlýtt. 

Þegar fólk eldist er algengt að það sæki að því kuldi og algengt er að fólk klæði 

sig í hlý föt. Mjög algengt er að vistmenn séu í íþróttafötum eða fötum úr góðum 

efnum, bómul og ull. Kolbrúnu finnst gaman að hlúa að kvenleika móður sinnar 

þegar hún hefur rúman tíma og lýsir hér notalegum samverustundum með móður 

sinni og hvernig móður hennar líður með þær: 

Ég set alltaf rúllur í hana sjálf. Mér finnst það líka svona ákveðin 

stund sem ég eyði með henni, dúllast aðeins með hana. Setja í hana 

rúllur, naglalakka hana og geri hana fína. Henni finnst það mjög 

notalegt. Hún nýtur þess mjög vel. Mamma var alltaf með varalit, 

það er eitthvað sem verður að vera, og hún á marga varaliti og teflir 

þeim fram. Hún er svona punturófa. 

Með því að koma og aðstoða móður sína við snyrtingu viðheldur Kolbrún 

sjálfsvirðingu hennar. Kvenleikinn blómstrar og flestum konum líður vel þegar 

þær eru vel til hafðar og glæsilegar. Fólk í aðhlynningu gefur sér stundum tíma til 
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að snyrta vistmenn ef þeir eru að fara í veislur og hitta skyldmenni sín, ef þeir 

óska þess. Oft er það togstreita og kapphlaup við tímann að geta sinnt einum 

vistmanni umfram annan. Þess vegna er mjög gott þegar aðstandendur koma og 

eyða gæðastund með foreldri sínu. Ekki eiga allir vistmenn börn eða börn á lífi 

eða börn á landinu og segja má að dætur séu mjög duglegar að sinna þörfum 

mæðra sinna en synir gera það líka en á annan hátt. 

 

3.3.3 Samantekt  

Merkja mátti í viðtölunum við vistmennina að sjálfsmynd þeirra hafði veikst eftir 

að þeir fluttu inn á Sólskinsbæ. Þeir greindu frá líðan sinni, þeim fannst ekki 

mikið til sín koma, ef til vill vegna þess að þeir eru óvirkari nú inn á stofnuninni 

en áður heima hjá sér. Engu að síður bentu aðstandendur stundum á áhuga mæðra 

sinna á persónulegu hreinlæti og að það skipti máli að geta verið vel snyrtar.  

Næst verður fjallað um einmanaleika vistmanna.  

 

3.4 Einmanaleiki vistmanna: „Auðvitað er ég einmana, þegar ég er einmana þá 

tek ég því eins og vera ber“ 

Oft er það svo að fólk finnur til einmanaleika þegar það flytur úr sínu hefðbundna 

umhverfi og inn á stofnun. Margir viðmælendur staðfestu það, bæði starfsfólk og 

vistmenn, þó ekki allir. Svo virðist sem konurnar séu líklegri til að segjast finna til 

einmanaleika en karlarnir. Ef til vill ber það vott um ólíkan tjáningarhátt karla og 

kvenna, fremur en mismunandi líðan. Viðmælendur hafa mis marga ættingja sem 

koma í reglubundnar heimsóknir. Sumir eiga enga afkomendur, aðrir eiga 

afkomendur sem búa víðs fjarri og koma sjaldan í heimsókn. Þó þurfa ekki að 

vera tengsl á milli fjölda heimsókna og tilfinningar um einmanaleika. 

Þegar Svanhvít Karlsdóttir var spurð út í einmanaleika svaraði hún þessu: 

„Það er ekkert við að vera hér. Ég gapi bara út í loftið eða legg kapal. Þetta er 

afskaplega lítið sem að maður sér og mér finnst þetta bara miðað við það sem ég 

var og hafði þá er þetta náttúrulega óskapar breyting og bara mannrán.“ 
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Svanhvít virðist upplifa einmanaleika, reiði, aðgerðaleysi og jafnvel 

afskiptaleysi. Þessi kona var vön að hafa nóg fyrir stafni og var lengst af með stórt 

heimili og krefjandi útivinnu. Hún segist hafa verið vistuð óviljug inn á stofnunina 

og það getur skýrt neikvæðar tilfinningar hennar. Hins vegar segir Grímur sem 

dvelur á einbýli, hann virðist mun sáttari en Svanhvít. Hann segir: „Ég er aldrei 

einmana. Ég hef aldrei fundið einmanakennd, … aldrei svoleiðis.“   

Það virðist ekki að fullu skýrt hér hvað greinir Grím og Svanhvíti að, að 

þessu leyti en Grímur virðist þó eiga auðveldara með að setja stöðu sína í jákvætt 

samhengi en Svanhvít. Grímur á eiginkonu á Sólskinsbæ og segist kannski þess 

vegna að hann finni ekki fyrir einmanakennd. Hann segir að hann hafi alla tíð 

verið duglegur að sækja félagsstörf en nú sé lítið sem hann geri annað en að sækja 

bingó á miðvikudögum, lesa fyrir svefninn og spjalla við aðra vistmenn. Magnea 

lýsir hins vegar hvernig hún komst út úr einsemd sinni eftir fráfall maka síns og 

hvernig hún hefur síðan notað þessa aðferð til að stytta sér stundir: 

Ég fann fyrir einmanaleika eftir að ég missi manninn minn og þá 

bað ég guð að hjálpa mér. Mig langaði til að teikna myndir, af 

gróðri og kærleika mínum í sambandi við trúna til guðs. Ég byrja 

að teikna og þetta hjálpaði mér fram úr einsemdinni. Ég gleymdi 

mér alveg við að vinna þær, ég vissi ekkert hvað tímanum leið. 

Þetta hjálpaði mér svo mikið út úr einmanaleikanum og þannig 

vann ég mig út úr sorginni. 

Með teikningunum endurspeglar hún hugsanir sínar og setur niður minningar um 

leið. Henni líður vel þegar hún teiknar og gleymir stað og stund. Tíminn vinnur 

með henni og henni líður betur er frá líður. Karítas var spurð hvort hún fyndi fyrir 

einmanakennd og hún svaraði: „Einstöku sinnum svona getur það gripið mann en 

það er mjög lítið. Stundum svona kvíði ég því að ég standi mig nú ekki.“ Hún 

segir að það læðist að sér vanmáttarkennd um að hún standi sig ekki gagnvart 

öðrum. Þá vaknar sú spurning,  „Hvaða kröfur eru gerðar til vistmanna á 

Sólskinsbæ?“  
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Eva Jóna er barnlaus ekkja og hefur búið á stofnuninni í ellefu ár. Fyrst í 

svokölluðum öryggisíbúðum, síðan í biðplássi eftir einbýli og síðast á einbýli. 

Hún hefur þetta að segja um  einmanakennd: 

Það er enginn hér sem ég þekki. Fólkið mitt er farið en frænka mín 

ein kemur til mín. Hún er nú eiginlega sú sem hugsar um mig. Það 

þarf svo lítið að gera fyrir mig. Ég er svo hraust en auðvitað er ég 

einmana. Þegar ég er einmana þá tek ég því eins og vera ber. 

Hún er sjálfri sér næg og biður ekki um neitt. Hún á einn aðstandanda, frænku 

sem kemur stundum til hennar, og hún viðurkennir að hún sé einmana og segir 

jafnframt að þá taki hún kenndinni af æðruleysi. Það hlýtur að vera einkennilegt 

að lifa alla vini sína og sitja eftir háaldraður inni á stofnun. Óskar var spurður 

hvort læddist að honum einmanakennd og hann sagði: 

Ég þekki það ekki, það hefur aldrei verið þannig. Maður er nægur 

sér sjálfur sko en hvort það gæti farið að koma yfir mig núna, ég 

hef ekki trú á því en ég get ekki hugsað mér að dvelja með öðrum á 

herbergi en svo er einhver annar sem vill ekki vera einn. 

Hann kannast ekki við að vera einmana en þess má geta að Óskar býr í einbýli og 

er skýr. Hann tekur fram að hann geti ekki hugsað sér að dvelja með einhverjum 

ókunnugum á herbergi og bendir á fjölbreytileika mannlífsins að sumir geti ekki 

hugsað sér að vera einir. 

 3.4.1  Mat starfsfólks á einmanaleika vistmanna: „Kannski væri hægt að leysa 

hluta af þessu bara með meiri nánd og meiri mannskap til að tala við fólkið, ef 

maður er alveg heiðarlegur sko“ 

Þeir starfsmenn er rætt var við voru allir sammála um að það væri vitað um 

einmanaleika hjá vistmönnum á hjúkrunarheimilum landsins.  Það voru ekki allir 

vistmenn sem vildu tjá sig um kenndina en margir sögðust einir í tilverunni. 

Ástrós var spurð hvort hún greindi einmanakennd hjá vistmönnum á Sólskinsbæ 

og hún hafði þetta að segja um hana: „Kannski er of mikið gripið til … kannski er 

of mikil lyfjahugsun. Kannski dettur maður sjálfur í það. Kannski væri hægt að 

leysa hluta af þessu bara með meiri nánd og meiri mannskap til að tala við fólkið 
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ef maður er alveg heiðarlegur sko.“ Ástrós telur líklegt að meiri samræður og 

nánd við vistmenn gætu stundum leyst lyfin af hólmi, að minnsta kosti að hluta til 

í einhverjum tilfellum.  

Esther hefur upplifað í starfi sínu að aldraðir séu einmana. Hún bendir á að 

þeir vistmenn, sem séu skyldmennalausir og vinir þeirra fallnir frá, séu algjörlega 

einir í heiminum. Það sé enginn sem komi og vitji um þá. Hún segir: „Um jólin 

var kona hjá okkur sem dvaldi í þrjá mánuði og það kom enginn til hennar; svo 

var hún send á Landspítalann og þar dó hún skömmu seinna.“ Esther nefnir að 

einmanaleiki sé algengur hjá öldruðum og að það sé mikið um einmana fólk í 

Reykjavík, fólk sem getur ekki farið neitt og enginn heimsækir. Hún telur að það 

hljóti að vera ákaflega þrúgandi að lifa einn og oft sé þetta fátækt fólk sem geti 

enga björg né lúxus sér veitt. 

Jana Klara telur að einmanaleiki fyrirfinnist hér á landi og segir: „Allar 

rannsóknir sýna það að hann er fyrir hendi. Ég hef það á tilfinningunni að sumir 

séu einmana alveg sama hvar þeir séu. Ég veit ekki hvort hann eykst þegar fólk fer 

inn á stofnanir. Starfsfólkið skiptir náttúrulega mjög miklu máli sem er allan 

sólarhringinn með því.“ Jana er viss um að einmanaleikinn sé til staðar en hvernig 

hann birtist hjá hverjum og einum segir hún afar mismunandi. Hún bendir á að 

sumar manngerðir séu ávallt einmana þó í margmenni sé en bendir á mikilvægi 

starfsfólksins sem annist vistmenn á stofnunum. Jana bætir við að hún telji að það 

skipti mjög miklu máli að rætt sé við vistmenn á notalegan hátt og að starfsmenn 

gefi sér tíma með þeim. Hún segir: : „… og að þeir finni hlýju frá starfsfólkinu og 

það hafi tíma til að spjalla aðeins við það.“ Jana telur ennfremur að 

mannkærleikur sé mikilvæg dyggð og hlýja hjá starfsfólki í garð vistmanna sé 

æskilegur þáttur í starfsemi hjúkrunarheimila. 

 

3.4.2 Samantekt 

Hér hefur komið fram hvernig einmanaleiki birtist hjá vistmönnunum sem að 

einhverju leyti starfar af að starfsfólk hefur ekki tíma eða getu til gefa mikið af sér 

og tengsl margra vistmanna eru lítil. Starfsmennirnir greindu frá sínum skoðunum 
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og mikilvægi samveru og samskipta til að sporna við einamanaleikanum þótt 

vinnuálag komi oft í veg fyrir að leitað væri annarra leiða en að lyfja vistmenn til 

að lina þjáningar þeirra. 

 

3.5  Öryggiskennd vistmanna: „Maður er passaður eins og smábarn“ 

Þegar aldraðir flytjast inn á stofnun er það oft vegna vanheilsu. Þó er það svo eins 

og Vilhjálmur Árnason og Ástríður Stéfánsdóttir (2004) hafa bent á að aldraðir 

afsala sér oft hluta sjálfræðis fyrir öryggiskennd. Vistmenn stofnana þurfa flestir 

að tileinka sér nýjar reglur, eins og um matmálstíma, böðun og leyfi fyrir útivist 

sem þeir þurftu ekki áður. Þessi nýja skipan á lífi þeirra fer misjafnlega í þá. 

Vistmennirnir níu, sem rætt var við, töldu allir að þeir fyndu fyrir aukinni 

öryggiskennd við að flytja inn á Sólskinsbæ. Margir vistmenn töluðu um að gott 

væri að vera nálægt hjúkrunarfólki og að þeir væru undir stöðugu eftirliti á 

Sólskinsbæ. Oddur er ekkill og kominn yfir nírætt og lýsir þessu svona: „Það er 

öryggistilfinning sérstaklega, … maður er passaður eins og smábarn“  

Honum finnst hann vera í stöðugri vöktun og telur það góða tilfinningu því að 

hann geti ekki lengur séð um sig sjálfur heima. Því er það kærkomið að vita af 

hjúkrunarfólki nálægt. Magnea Lilja er sammála Oddi eftir þau sjö ár sem hún 

hefur búið á stofnuninni: „Mér finnst þetta voða mikið öryggi. Ef eitthvað kemur 

upp á þá er hjálpin til staðar. Mér finnst það afskaplega mikið öryggi.“  

Öryggistilfinning virðist ríkja hjá þessum vistmönnum og þeir eru ánægðir 

með þá tilfinningu að vera innan um lækna og hjúkrunarfólk ef veikindi koma 

upp. Þá sé líklegra að skjótt sé brugðist við þeim. Þegar Karítas var spurð hvort 

hún upplifi öryggiskennd við að dvelja inn á Sólskinsbæ svaraði hún þessu til: „Já, 

mér finnst ég vera örugg hérna, mér finnst ég bara vera nokkuð örugg hérna.“ Hún 

finnur fyrir öryggi á stofnuninni en samt býr eitthvað á bak við svarið sem bendir 

til að eitthvað angri hana. Það gæti verið að hún hafi verið flutt óviljug inn á 

Sólskinsbæ. Eva Jóna tekur undir með Karítas að hún finni fyrir miklu öryggi inn 

á stofnuninni og hún lýsir því svo: 
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Ég upplifi náttúrulega öryggiskennd en ég hugsa bara ekkert um 

það. Maður hættir bara að hugsa um strit og svona, maður er bara 

hérna. Svo er kallað í mann í mat og kaffi og allir almennilegir og 

það er gott að vera hérna. Ég er búin að gefa allt frá mér að lifa 

svona sjálfstætt og það er voða erfitt sko. 

Þessi tilvitnun lýsir áhugaverðri þversögn Evu Jónu. Hún finnur fyrir öryggi á 

Sólskinsbæ en virðist ekki vera sátt við að vera öðrum háð með þjónustu og 

upplifir skert sjálfstæði. Hún er bara þarna eins og hún orðar það. Öll þjónusta er 

nálæg, matartímar brjóta upp dagana en henni finnst hún vera óþörf og utanveltu í 

samfélaginu. Hún talar um að það sé erfitt að lifa ósjálfstæð í hjúkrunarrými þar 

sem hún fær ekki sjálf að taka sínar persónulegu ákvarðanir, heldur er  

hjúkrunarfólkið komið inn í hennar persónulegu mál. Hún upplifir mótsagnir með 

dvölinni. Áður var hún í öryggisíbúð og kannski hefur hún verið flutt án þess að 

vilja það sjálf. Þannig að hún upplifir flutninginn og veru sína í neikvæðu 

samhengi. 

Óskar var einnig spurður um öryggiskennd og hann sagði: „Þetta er mikil 

öryggiskennd. Það er bara, maður er vel verndaður hérna með öllu. Eins og ef ég 

þarf aðstoð, ef mig vantar eitthvað, þá hringi ég hnappnum og þá er komið eins og 

skot.“   

Óskar tekur fram að þjónustan sé viðbragðsfljót og hann finni fyrir vernd og 

öryggi á staðnum. Hann fær skilvirka þjónustu frá starfsfólkinu. Ástrós 

hjúkrunarfræðingur telur mikilvægt að aðstandendur myndi góð tengsl við 

stofnunina: „Það er mjög jákvætt að fjölskyldan skapi góð tengsl við starfsfólkið 

og staðinn. Ég held að það veiti bara öllum öryggiskennd.“ Ástrós bendir á 

mikilvægi þess að aðstandendur tengsist starfsfólki og staðnum á jákvæðan hátt.. 

 

3.5.1 Samantekt  

Vistmennirnir eru allir sammála um að því fylgi fyrst og fremst öryggiskennd að 

dvelja á Sólskinsbæ. Þau lýsa þó kenndinni á mismundi hátt og sum tala þau um 

skerðingu á sjálfstæði sínu. Þeim finnst vegið að persónulegulegum málefnum og 

sumum finnst erfitt að láta hjúkrunarfólkið koma inn í sín mál. Bent er á 



82 
 

mikilvægi þess að aðstandendur skapi góð tengsl við stofnunina og starfsfólkið til 

að ýta undir góð samskipti hópanna þriggja, vistmanna, aðstandenda og 

starfsmanna. Þannig sé auðveldara að miðla upplýsingum á milli um líðan 

vistmanna og bregðast við henni á heiðarlegan hátt. 

 

3.6 Fjölskyldustuðningur við vistmenn: „Hin koma alltaf líka sko, svoleiðis að 

ég er ekkert gleymd inn á spítalanum“  

Það hefur verið litið svo á að fjöldskyldan sé hornsteinn samfélagsins. Aldrað fólk 

þarf ekki síst á stuðningi og umhyggju að halda en þeir sem yngri eru. Mikilvægt 

er að aldraðir eins og aðrir finni fyrir stuðningi frá fjölskyldunni eftir að þeir flytja 

inn á stofnun. Þetta kom vel fram í viðtölunum við vistmennina því þeim fannst 

mjög gott að börn og barnabörn heimsóttu þá. Sumir áttu systkini á lífi og þeir 

töluðu um hvað það væri mikill styrkur að fá þau í heimsókn. 

Rannveigu finnst fjölskyldutengsl mikilvæg og nálægð við maka eftir sextíu 

ára hjónaband. Hún segir að sér þyki erfiðast við dvölina á Sólskinsbæ að geta 

ekki alltaf haft manninn sinn, hjá sér. Hann hafi verið einmana heima þau tvö ár 

sem hún hefur dvalið á Sólskinsbæ. Aðskilnaðurinn er togstreita fyrir þau hjónin 

en hann kemur daglega til hennar, akandi í bíl og dvelur hjá henni þó níræður sé: 

Hann kemur á hverjum einasta degi, tvisvar á dag flesta daga. 

Hann kemur klukkan hálfeitt á daginn og er til klukkan tvö. Þá legg 

ég mig og svo kemur hann aftur á kvöldin klukkan sjö. Við sitjum 

hérna í sitt hvorum stólnum og látum fara vel um okkur og horfum 

á sjónvarpið og hann fer klukkan tíu. Þetta er afskaplega notalegt 

og indælt.  

Henni þykir nærvera hans góð og þau sýna hvort öðru ást og umhyggju. Á 

hverjum laugardegi kemur hann að sækja hana eftir hádegismat og fer með hana 

heim ef heilsa hennar leyfir en hún er hjartveik. Þá gistir hún á sínu heimili og 

kemur svo aftur á Sólskinsbæ, síðdegis á sunnudegi. Þegar hún er inni á sínu 

gamla heimili koma börn og barnabörn til þeirra hjóna í heimsókn. Þegar hún er   

spurð hvort börn hennar séu dugleg að koma í heimsókn til hennar á Sólskinsbæ 
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segir hún: „Já, þau eru mjög dugleg að koma að sjálfsögðu koma þau mismikið en 

sonur minn og eldri dóttir eru alveg sérstaklega dugleg að koma til mín. En hin 

koma alltaf líka sko, svoleiðis að ég er ekkert gleymd inn á spítalanum.“  

Það er athyglisvert að Rannveig lítur á dvöl sína sem spítalavist en ekki heimili þó 

að Sólskinsbær eigi að teljast heimili vistmanna. Rannveig lýsir viðhorfi sínu til 

stofnunarinnar með þessum fyrrgreindu orðum. 

  Óskar er spurður hvort fjölskylda hans komi reglulega í heimsókn og hann 

segir: „Já, alltaf annað slagið, já … annan hvern dag eiginlega. Ég borðaði heima 

hjá dóttur minni um jólin og dótturdóttir mín bauð mér á jóladag og svo koma 

gestir.“ Óskar virðist þakklátur fyrir hverja stund með fjölskyldunni og svo á hann 

vini á lífi sem líta við hjá honum. Þannig að hann er ekki yfirgefinn á Sólskinsbæ. 

Magnea var innt eftir hvort hún fengi heimsóknir frá fjölskyldu sinni og þá 

sagði hún að hún ætti aðeins eina dóttur sem væri búsett erlendis: „Það er mjög 

lítið um þær. Ég á systkinabörn, hann Kristinn kemur nokkuð oft til mín og ein 

systurdóttir mín, annað er það ekki.“ Magnea fær fáar heimsóknir. 

Fjölskyldustuðningur er því takmarkaður og fer helst fram í gegnum síma og 

bréfaskriftir við einkadóttur sem býr erlendis. Það má draga af því þá ályktun að 

Magnea þurfi að stytta sér stundir að mestu sjálf inn á Sólskinsbæ.      

Grímur greinir hér frá fjölskyldutengslum og þeim samskiptum sem hann 

hefur við sína fjölskyldu en kona hans dvelur á annarri deild í húsinu og saman 

eigi þrjú börn. Grímur segir stelpurnar sínar koma og sú yngri komi alltaf á 

laugardögum. Sonur hans er búsettur erlendis og á fjögur börn. Hann segir hann 

koma sjaldan til Íslands en þó hafi hann komið í sumar til sín. Grímur segir hann 

hringja mánaðarlega í sig og svo skrifi hann móður sinni bréf reglulega sem 

Grímur les fyrir hana. Grímur segir börn sín vinna mikið og hafa lítinn tíma til að 

heimsækja sig. Grímur reynir að réttlæta og sætta sig við tímaleysi barna sinna 

með því að setja skilning í vinnuaðstæður þeirra og fjarlægð við börn sín.  
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3.6.1 Sýn starfsmanna á fjölskyldustuðning vistmanna: „Stuðningurinn skiptir 

öllu máli“ 

Þeir starfsmenn sem rætt var við töluðu allir um mikilvægi stuðnings frá 

fjölskyldu vistmanna. Heimsóknir aðstandenda og samvera með þeim lyftir tilveru 

þeirra og gefur þeim hlutverk. Esther starfar sem sjúkraliði á Sólskinsbæ hún telur 

að ef aldraðir búi við góðan fjölskyldustuðning inn á stofnunum þá leggi hann 

grunn að velferð og vellíðan vistmanna. Hún telur að hvatning frá fjölskyldu og 

umhyggja í garð vistmanna skipti sköpum. Hún segir þetta: „Já, stuðningurinn 

skiptir öllu máli. Ég held að það versta sem kemur fyrir manneskju er þegar hún 

finnur að það er verið að losna við hana, svo nennir fólk ekki að heimsækja hana.“ 

Esther finnur til samkenndar með sumum þeim vistmönnum sem vistaðir eru á 

Sólskinsbæ. Hún telur ákaflega mikilvægt að fjölskyldur aldraðra sýni þeim 

ræktarsemi og komi til móts við þarfir vistmanna. 

Jana Klara starfar sem er sérfræðingur og tekur undir með Esther og greinir 

frá  mikilvægi fjölskyldubanda. Hún segir að það skipti máli hvernig fjölskyldan 

hafi verið ræktuð og hvort hún sé stór eða lítil. Jönu finnst meiri hluti fjölskyldna, 

sem hún hefur kynnst, sinna sínu fólki vel og leggja hart að sér. Hún telur að það 

fari mikið eftir hvort samheldni sé og hvernig fjölskyldur fari í gegnum lífið: 

Það eru mismunandi sterk tengsl í fjölskyldum og það kemur bara 

fram að það breytist ekki þegar fólk eldist ef að það hafi ekki verið 

góð tengsl. Þetta er svo fjölbreytt, sko mannlífið. Ég held að það sé 

mjög gott, líka andlega, fyrir fólk að vita af því að þeir eigi góða 

fjölskyldu. Það held ég að sé mjög mikill andlegur styrkur. 

Jana Klara telur mikilvægt fyrir vistmenn að eiga fjölskyldu og njóta þess styrks sem hún 

getur veitt, ekki síst fyrir andlega líðan þeirra og nefnir fjölbreytileikann máli sínu til 

stuðnings. 

 

3.6.2. Stuðningur aðstandenda og tilfinningalegt álag: „Það er erfitt að horfa 

upp á foreldri sitt verða gamalt og ringlað“     

Hér koma fram dætur sem eiga mæður á stofnuninni. Þær lýsa því tilfinningalega 

álagi sem fylgir því að að annast mæður sínar ásamt öðrum hlutverkum í daglegu 
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lífi. Kolbrún á móður sem er ekkja og er ein níu systkina en sex þeirra eru látin. 

Móðir þeirra hefur dvalið á stofnuninni í rúm tvö ár. Fyrst í þriggja manna 

herbergi í ellefu mánuði og svo tveggja manna herbergi í fjóra mánuði og loks á 

einbýli. Hún segir þau systkin, sem bæði eru barnlaus, fara eins oft og þau geti til 

móður sinnar en hún er með vaxandi minnisleysi. Hún segir svo frá heimsóknum 

þeirra: 

Ég kem á hverjum degi og systir hennar mömmu, sem er búsett út á 

landi hefur verið rosalega dugleg að koma í bæinn. Þegar hún 

kemur þá kemur hún til mömmu. Það erum við tvö, við systkinin 

sem komum reglulega og svo yngsta systir mömmu. Svo aftur 

mákona systir mömmu hefur aðeins komið líka. Bara að það sé 

einhver til staðar ef og þegar hún þarf að tala og svona. 

Þessi tilvitnun sýnir það þrátt fyrir að fjölskyldan sé lítil þá reyna allir að gera sitt 

besta að móðirin sé ekki einsömul. Það er séð til þess að það sé alltaf einhver til 

staðar sem geti setið hjá henni og talað við hana. Það er samvinna meðal 

fjölskyldunnar um að deila heimsóknum sín á milli.  

Oddný er einbirni og komin yfir sextugt, hún greinir frá sterkum 

tilfinningatengslum við móður sína sem er komin hátt á tíræðisaldur og hefur 

dvalið í átta mánuði á Sólskinsbæ. Oddný segir: „Við erum svo nátengdar og við 

erum búnar að ganga í gegnum súrt og sætt eins og oft er ef að mæður eru einar 

með börnin.“ Þær mæðgur þurfa á hvor annari að halda og Oddný hefur sterka 

ábyrgðartilfinningu gagnvart móður sinni. 

Ólöf er hins vegar ein þriggja systkina og á móður á Sólskinsbæ sem er langt 

gengin alzheimer sjúklingur. Eitt systkinið býr erlendis en hin tvö á Íslandi, hún 

greinir hér frá heimsóknum fjölskyldunnar. 

Frænka mín hefur verið mjög ræktarleg við mömmu og kemur með 

mér í heimsókn, hún treystir sér ekki endilega að fara ein. Kári 

bróðir fer annað slagið og hans kona og hann á tvær dætur og þær 

eiga orðið mjög erfitt að horfa upp á ömmu sína svona. Þær geta 

bara ekki hugsað sér að fara en ég fer alltaf þrisvar í viku. 
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Ólöf greinir hér frá tilfinningalegu álagi sem tengist því að horfa á sjúkdómsmynd 

móður sinnar breytast og versna. Ólöf er eina dóttir móður sinnar og á hún tvo 

bræður. Bróðir hennar býr á Íslandi kemur mun sjaldnar en hún og hinn bróðir 

hennar býr víðs fjarri og kemur ekkert.  Því tekur Ólöf á sig ábyrgðina og hugsar 

um móðir sína af natni og fer til hennar reglulega og situr lengi hjá henni í hvert 

sinn er hún fer. Af því að Ólöf er sjálf móðir, þekkir hún og kann að annast ástvini 

sína. Hún tekur umönnuninni af æðruleysi og gerir sitt besta. Ömmubörnin eiga 

erfitt með að fara í heimsókn til ömmu sinnar á Sólskinsbæ því það er þeim um 

megn að horfa upp á ömmu sína í breyttu og hrakandi ástandi. 

Steingerður er yngst sjö systkina og á móður á Sólskinsbæ. Hún er 

duglegust að heimsækja móður sína af systkinunum og hefur þetta að segja um 

álagið sem því fylgir því, en móðir hennar er með vaxandi minnisleysi: 

Ég verð alveg sorgmædd. Það er erfitt að horfa upp á foreldri sitt 

verða gamalt og ringlað. Ég finn alveg að ég treysti mér ekki í 

Háskólann aftur. Ég ákvað bara að einbeita mér að henni, ég myndi 

ekki höndla það að vera í einhverju meiru. Mér finnst bara nóg að 

eiga tvö börn, fjölskyldu og að sinna henni, ég get ekki meir 

einhvern veginn. Það er líka bara, þetta er erfitt tilfinningalega. 

Steingerður er í fullu starfi og berst við hlutverkastreitu. Hún forgangsraðar lífi sínu eftir 

krefjandi umönnun móður sinnar. Hún segir að það sé mikið álag að hugsa um fjögurra 

manna heimili, vera í háskólanámi og eiga veika móður inn á stofnun. Hún segist hafa 

þurft að gefa námið eftir en hún var í meistaranámi og valið að einbeita sér að móður 

sinni og líðan hennar. Þess má geta að hún á fimm bræður og eina systur. 

Kolbrún Líf er einnig aðstandandi og á móður á Sólskinsbæ hún var spurð að því 

hvernig hún teldi að best væri að aðstoða vistmenn á öldrunarstofnunum, hve mikla hjálp 

ætti að veita þeim til að létta þeim lífið og hún sagði: „Maður tekur náttúrulega ekki 

virðinguna af fólki heldur leyfir því að halda sinni reisn. Gera eins mikið og það getur. 

Það er það sem maður á að gera.“  

Kolbrún telur að hófleg hjálpsemi sé best þegar öldruðum er hjálpað til að vera 

sjálfbjarga. Hún lýsir svo líðan móður sinnar við að flytjast að heiman og inn á 

stofnunina: „Það er oft sem að fólki hrakar þegar það fer út úr sínu umhverfi og fer inn í 

nýtt. Þetta er ákveðið áfall og sumir deyja nú bara.“ Kolbrún virðist skynja mjög vel 
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breytingar á líðan móður sinnar og hve aðlögunin hefur verið torveld fyrir hana. Það er 

ekki einfalt mál og kveðja heimili sitt og flytja inn á ókunna stofnun þar sem rými er af 

skornum skammti og mikið af reglum. Síðan lýsir Kolbrún breytingum á líðan móður 

sinnar við að flytja af tvíbýli yfir á einbýli. Hún sagði móður sína ergilega þegar hún bjó 

með ókunnugri konu í tvíbýli svo að hún sótti um einbýli fyrir hana. Kolbrún hélt í fyrstu 

að hún myndi einangrast á einbýlinu en eftir reynslu af tvíbýli kom þessi líðan í ljós: 

… svo fær hún tvíbýli alveg hrikalega lítið og þröngt og það var 

náttúrulega bara einbýli þar sem tveir voru settir inn. Þegar það var 

komin þannig staða óskaði ég eftir því að hún fengi einbýli við 

fyrsta tækifæri og það gerðist og þá fann ég að það var betra. 

Maður býr einn í sínu húsi með sinni fjölskyldu, maður býr ekki 

með ókunnugum og þar af leiðandi kannski ekki tilbúinn að búa 

með hverjum sem er í tvíbýli inn á elliheimili. 

Samkvæmt tilvitnuninni var of lítið rými áætlað fyrir hvora konuna. Í fyrsta lagi þarf 

þeim að semja vel og þær þurfa að geta tekið tillit hvor til annarrar til að geta búið saman. 

Í ofanálag þarf að horfa til ólíkra þarfa þeirra og sjúkdóma hvorrar fyrir sig ásamt 

gestakomum á mismunandi tímum. Það getur reynst erfitt að gera nærumhverfi 

kvennanna heimilislegt ef ekki er pláss fyrir persónulega muni þeirra þar. Einnig er 

óþægilegt að þiggja þjónustu með berskjaldaðar þarfir sínar hvor fyrir framan aðra, 

kannski verður návígið of mikið. Samkvæmt lýsingu Kolbrúnar var þetta herbergi ekki 

nægilega stórt og má þá spyrja sig að því, hvort fólki sé þjappað saman í sparnaðarskyni 

inn á Sólskinsbæ. Flestu fólki finnst gott að fá næði.  Oddný lýsir hér líðan og heilsu 

móður sinnar á Sóskinbæ sem er með eindæmum hress miðað við aldur:  

Mamma veit ekki hvað það er að vera veik. Hún hefur ótrúlega 

heilsu, ótrúlega. Hún horfir á fólk og segir: „Af hverju eru allir í 

hjólastólum?“ „Af hverju geta kerlingarnar,“ eins og hún segir, 

„ekki gengið?“ „Hvað er að þeim? En það kemur á móti að hún 

gekk alveg óhemjumikið. Hún fór í sund í fjörutíu ár samfleytt í 

hádeginu. Hún hefur stundað leikfimi óspart, íþróttir, dans og 

ballett. Allt sem að heitir hreyfing og gerir enn. Þannig held ég að 

það geri það að verkum að hún alveg ótrúleg á skrokkinn miðað 

við að vera 97 ára gömul. 



88 
 

Móðir Oddnýjar sker sig úr á stofnuninni sem tígulegur öldungur, hreyfingar hennar eru 

eins og hreyfingar miðaldra konu. Hún er fim og rösk og gengur bein í baki án 

göngugrindar. Hins vegar lýsir Ólöf hnignandi heilsufari móður sinnar. Eftir að hún 

greindist með alzheimer hefur henni farið mikið aftur og sérstaklega eftir að hún kom inn 

á Sólskinsbæ. Á tæpum tveim árum hefur hún misst göngufærni og er komin í hjólastól. 

Ólöf lýsir ástandi móður sinnar: 

Núna virðist hún algjörlega búin að tapa þeirri færni að ganga. Hún 

er búin að missa allt. Hún getur ekki matast lengur og hún getur 

ekkert sjálf. Þetta hefur gengið mjög hratt. Hún getur ekki talað 

sko, það kemur bara eitt og eitt orð út í loftið. Ég tala við hana og 

segi henni hvað ég hef verið að gera og svona en hún horfir 

framhjá mér og virðist ekki … hún þekkir mig ekki lengur, ekki 

nema kannski augnablik, þá færist bros yfir andlitið. 

Ólöf á erfitt með að tala um veikindi móður sinnar þegar hún lýsir hnignuninni og 

hraðvaxandi vanheilsu hennar síðastliðna mánuði. Ólöf heldur áfram og segir að móðir 

sín hafi verið snertifælin á tímabili en það hafi svo lagast aftur. En svo kom að því að hún 

gat ekki borðað sjálf og Ólöf lýsir því: 

Það var eins og hún væri að mótmæla því að hún væri mötuð. Það 

var ennþá í henni þetta stolt sko, að geta borðað sjálf. Þegar að það 

var ekki lengur hægt að leggja fyrir hana matinn þá var tímabil 

þarna sem hún fékk víst svona grátköst en ég varð aldrei vitni að 

því. 

Móðir hennar bregst við mötuninni með grátköstum í mótmælaskyni og vill verja sitt sjálf 

og mannlega reisn og kannski finnst henni vegið að sjálfræði sínu. Hver veit hvaða 

hugrenningar líða í gegnum huga slíkrar konu sem ekki getur talað og gert sig 

skiljanlega?  Kannski finnst henni hún vera fangi í eigin líkama. Ólöf heldur áfram og 

lýsir samvistum móður sinnar og konunnar sem býr í herberginu með henni: „Hún 

kveinar voða mikið, konan sem er með henni í herbergi. Það er mikill hávaði í henni sem 

heyrist fram á gang sko, en hérna, ég veit svo sem ekki hvernig það er á kvöldin hvort 

hún róist niður.“  

Ólöf talar af yfirvegun og æðruleysi um hávaðann í sambýliskonunni sem móðir hennar 

býr með og sýnir því skilning en samt sem áður hlýtur það að vera erfitt að hlusta á aðra 

veina af vanlíðan og geta ekkert við því gert. Ólöf heldur áfram og segir: „Mér fannst það 
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svo sorglegt hvað þetta gerðist óskaplega skart en ég er svona komin á það núna að ég 

vona að hún fái að fara sem fyrst. Mér finnst þetta það eina sem ég óttast er að þessi tími 

sitji í mér og að gömlu góðu dagarnir verði lengi að koma fram.“  

Það má heyra að tíminn með móður hennar á Sólskinsbæ hefur tekið sinn toll af Ólöfu þar 

sem móður hennar hrakar stöðugt. Ólöf á erfitt með að horfa upp á sinn nánasta ástvin 

missa tökin á lífinu. 

Þórlaug er aðstandandi eins og Ólöf og er ein fimm systra sem heimsækir móður 

sína fjórum sinnum í viku en móðir hennar er lömuð öðrum megin og hefur misst málið. 

Hún sendi upplýsingar um flutning móður sinnar inn á Sólskinsbæ til föðurættarinnar. 

Hér lýsir hún áhuga og viðbrögðum þeirra: 

Ég sendi fyrir jólin í fyrra, kort. Það var tekin mynd af okkur 

systrunum og henni hérna heima, og ég sendi bara öllum … öllum 

úr fjölskyldunni bara, að mamma væri flutt þarna og bara líkaði 

mjög vel og við sem sagt værum alltaf tilbúnar í stefnumót við 

viðkomandi og setti svona heimilsfang og símanúmer. Það kom 

ekkert út úr því. Ég ætlaði bara að vekja fólk upp. 

Þórlaug virðist vonsvikin og hissa á viðbragðaleysi föðurættarinnar sem rekja má til fyrri 

tíma. Hún vonast til að einhver hafi séð sér fært að heimsækja móður hennar og sýni 

henni áhuga þó hún búi á stofnun. 

 

3.6.3 Samantekt 

Vistmennirnir virðast ánægðir og þakklátir fyrir þær heimsóknir sem þeir fá frá 

fjölskyldunum sínum og samverustundum með þeim. Starfsmennirnir eru sammála um að 

stuðningur fjölskyldunnar sé mjög dýrmætur og mikilvægur andlegri heilsu 

vistmannanna.  Aðstandendurnir  telja bæði erfitt og krefjandi að annast foreldri sitt og 

horfa upp á heilsuleysi og versnandi sjúkdómsmynd sem fylgir öldrun að hluta til. Það er 

virðist liggja á herðum dætranna að hugsa um foreldri sín og synirnir fría sig aðeins frá 

því hlutverki.  Kannski liggur það í tíðaranda kynslóða hver á að sinna hvaða hlutverki en 

margt kemur til eins og sterk eða veik tilfinningatengsl, ábyrgðatilfinning, fjarlægð frá 

foreldri og siðferði. 
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3.7  Viðhorf vistmanna til dauðans: „Ég er orðin í svo lélegum líkama að ég vil 

fara að losna við hann …“ 

Það er staðreynd að vistmenn sem vistast inn á hjúkrunarstofnanir gera það í því 

augnamiði að deyja þar. Þess vegna var spurt í hverju viðtali um viðhorf vistmanna til 

dauðans. Misjafnt er hvernig aldraðir líta á dauðann og fer það eftir lífssögu og líðan. 

Margir vilja ekki vita hvenær dauðastundin rennur upp eða hvað dauðastríðið muni vara 

lengi en allir voru sammála um að dauðinn verði ekki umflúinn. Hér á eftir koma nokkrir 

vistmenn fram með viðhorf sín til dauðans og nálægð við hann. 

Magnea Lilja er trúuð kona og segist hlakka til að fá að fara og hún bíði eftir 

farseðlinum hjá þeim þarna að ofan, eins og hún kemst að orði. Hún segir að annað og 

dásamlegra líf taki við: „Ég er orðin í svo lélegum líkama að ég vil fara að losna við hann 

og fara að fá nýjan og finna sjálfa mig aftur. Þú færð heilbrigðari líkama og yngist upp og 

verður á þeim aldri sem þig langar til að verða á, er þetta ekki dýrlegt?“  Hún er full 

eftirvæntingar að kveðja þennan heim og er mjög meðvituð um dauðann. Hún greinir frá 

heilsuleysi og að það sé betra að lifa hraust hinum megin við ljósið. Hún tekst á við 

vanheilsu og þrautir með jákvæðu hugarfari sem mun hjálpa henni í gegnum dánarferlið. 

Jónína Rán býr á annari deild á einbýli og hefur dvalið á stofnuninni í nítján 

mánuði. Viðhorf hennar til dauðans eru þau að hún er búin að segja börnunum sínum að 

hún vilji enga erfidrykkju né neitt umstang eftir að hún deyr. Hún er skýrmælt um að hún 

vilji ekki vera sett í öndunarvél né tengd neinum tækjum heldur deyja drottni sínum 

eðlilega. Hún er búin að skrifa niður á miða hvað eigi að standa á legsteininum, eins og 

hvað hún heiti, hverjum hún var gift og við hvað hún starfaði. Miðann geymir hún inni í 

skáp hjá sér og þar kemur líka fram hvaða sálma eigi að syngja við útför hennar. Jónína er 

meðvituð um dauðann. Hún er búin að gera upp við sig hvernig eigi að standa að útförinni 

og með þessu er hún að auðvelda aðstandendum fráganginn þegar tíminn kemur.   

Grímur er raunsær á dauðann og segir hann óhjákvæmilegan og að lífið endi einn 

góðan veðurdag hjá honum sem öðrum: „Þetta kemur fyrir mig eins og hvern annan. 

Maður verður bara að taka þessu. Það endar bara, það er bara hvenær það kemur. Ef 

maður hefur góða heilsu þá er allt í lagi. Það er verst hjá því fólki sem er mikið veikt.“ 

Grímur er sáttur við lífið og tilveruna og tekur dauðanum sem sjálfsögðum hlut 

sem ekki sé hægt að flýja frá. Hann virðist ekki kvíða neinu og þakkar góðri heilsu. Hann 

bendir líka á að enginn viti hvenær stundin renni upp.  
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Karítas dvelur á tvíbýli og lýsir viðhorfi sínu til dauðans: „Ég á nú ekki mikið 

eftir en ég er ekkert leið á því að lifa þó að ég geri ekkert skemmtilegt. Þá finnst mér ég 

ekkert of góð til að tóra. Maður lifir engum til ánægju þegar maður er orðinn svona 

gamall.“ Hún virðist gera sér grein fyrir að lífslok séu í nánd.  Hún vísar til þess að hún  

lifi ekki skemmtilegu lífi á Sólskinsbæ. Karítas telur sig ekki of góða til að lifa en hún sé 

engum til ánægju á þessum aldri og hún lýsir hér ákveðinni þversögn. 

  Eva Jóna er ekkja og býr á einbýli, hún hefur þetta að segja um nálægð við 

dauðann.  Hún segir fólk lifi ekki að eilífu og trúir því að annað og betra líf taki við. Hún 

telur að hún hitti fólkið sitt og segir suma trúa því að þeir endurfæðist en sjálf trúir hún 

því ekki.  

Ég vil bara þroskast hinum megin þegar ég er farin héðan. Mig 

langar ekki að fæðast sem óviti hingað aftur og vita ekkert hvar ég 

lendi. Ég vil ekki vita það þegar kallið kemur. Maður ræður engu 

um þetta og það þýðir ekki að deila. Ég held að það sé nú guðs gjöf 

að maður tekur þessu bara æðrulaust … að eldast. Það er hryllilegt 

að vera orðin 91 árs og vita að það er bara gröfin á næsta leiti!  

Eva virðist hafa hugsað mikið um dauðann því hún veltir því fyrir sér hvað taki við. Hún 

tekur undir með Grími, Magneu og fleirum að hún vilji ekkert vita hvenær kallið komi. 

Eins finnst henni ekki spennandi að hugsa til þess að gröfin sé nærri. Það er eins og innst 

inni kvíði hún fyrir lífslokum.  

Oddur var spurður um nálægð við dauðann og hvernig það væri að verða svona 

langlífur en hann er 93 ára að aldri. Hann svaraði þessu til: „Mér finnst það ekkert mál, 

maður biður bænirnar sínar á kvöldin og áður en maður sofnar og það hvarflar ekki að 

mér að maður vakni ekki á morgun. Maður lætur bara lífið hafa sinn gang. Við ráðum 

engu hvenær við erum kölluð.“ Hann virðist sáttur við lífið og fábrotna tilveru sína á 

Sólskinsbæ og tekur dauðanum eins og hann kemur fyrir. Hann trúir á guð sinn og 

almættið og er sáttur við lífshlaup sitt. Hann kvíðir ekki kallinu. Afstaða hans til lífsins er 

sú að hann er þakklátur fyrir lífið.  

Óskar var spurður hvaða augum hann liti dauðann, hvort hann hugsaði stundum til 

hans og hvaða viðhorf hann hefði og hann sagði sem svo:   

Ég er þannig að ég kvíði ekkert fyrir þeim degi sko, vegna þess að 

ég trúi ekki á neitt sérstakt. Ég held að þetta tal um líf eftir dauðann 
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sé mikið vegna þess að maðurinn, einstaklingslega, vill ekki 

viðurkenna að hann falli frá, þá á ég við manninn sjálfan og egóið. 

Allir virðast hafa skoðun á dauðanum og Óskar er ekkert undanskilinn henni. Hann 

bendir á að hann sé trúlaus og hve manneskjan forðist dauðann í lengstu lög og vilji 

hvorki tala um hann né sjá. 

 

3.7.1 Sýn aðstandenda á dauðann: „Ég hef aldrei rætt þetta við hana en 

hérna sjálf hræðist ég hann“ 

Aðstandendur áttu það sammerkt að eiga heldur erfitt með að ræða dauðann. Þeim 

fannst hann óhugnanlegur og margir voru smeykir við hann. Sjaldgæft er að fólk 

hafi séð ná í eigin fjölskyldu. Eitt af því sem spurt var um var hvort aðstandandi 

hefði spurt foreldri sitt hvort að það vildi einhver inngrip í dánarferlið eða hvort 

það vildi fá að deyja eðlilega án tækniinngripa. Aðstandendur töldu margir að 

treglega gengi að ræða dauðann við foreldra sína. Kolbrún sagði þetta: 

Ég hef aldrei rætt þetta við hana en hérna sjálf hræðist ég hann. 

Sjálf hræðist ég dauðann, að eiga eftir að ganga í gegnum hann. 

Það er nú það sem maður er öruggur með þegar maður fæðist. Þetta 

er eitthvað sem liggur fyrir og maður getur átt von á hvenær sem er 

sko. Ég geri mér alveg grein fyrir því. 

Kolbrún virðist ekki hafa getað talað um dauðann við móður sína til þessa og 

segist sjálf hræðast hann. Hún talar út frá sjálfri sér og er meðvituð um að lífið sé 

ekki sjálfsagt. Í sjálfu sér er það mannfólkinu eðlilegt að forðast allt tal um 

dauðann og er talið eins konar varnarviðbrögð. Oddný telur móður sína vera 

fjarlæga dauðanum og hefur aldrei talað við hana um hann. Oft biður 

hjúkrunarfólk um upplýsingar frá aðstandendum eða vistmanni um hvernig skuli 

standa að lífslokum; hvort eigi að grípa inn í eða aðhafast ekkert og leyfa fólki að 

deyja drottni sínum hægt og rólega, á eðlilegan máta.  

Oddný hafði þetta að segja um dauðann: „Það hefur nú alltaf verið mjög fjarlægt 

henni. Ég held að dauðinn sé ekkert sem hræði hana. Ég efast um að hún muni 

ganga með illkynja sjúkdóm úr þessu, ég held að hún fái mjög góðan dauðdaga.“ 

Móðir Oddnýjar hefur alla tíð verið hraust og Oddný sér fyrir sér að móðir hennar 
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hljóti hægt andlát. Hins vegar er Ólöf farin að vonast eftir lausn fyrir hönd móður 

sinnar sem er á lokastigi alzheimer sjúkdómsins: „Ég er svona komin á það núna 

að ég bara vona að hún fái að fara sem fyrst.“ Einhver sáttatónn er í Ólöfu og 

vænting um að móðir hennar fái að deyja og losna undan þjáningum sem er 

sennilega merki um umhyggju.  

  

3.7.2 Starfsmenn og dauðinn: „Manneskjan á bara að líta út fyrir að hún 

sofi“ 

Eitt af skylduverkum sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga er frágangur á líki. Flestir 

vistmenn deyja á stofnunum og þá er þessi vinna unnin þar. Esther er sjúkraliði og 

greinir frá hvernig hún ber sig að í þeim verkum. Þegar fólk deyr segist hún laga 

allt mjög vel til inni hjá líkinu, setja lak yfir höfuð þess og svo dúk á borð, kerti og 

sálmabók. Hún segir að ef ættingjar séu ekki viðstaddir sé hringt í þá og þeir 

komi. Þeir megi koma áður en búið er að ganga frá líkinu.  

Esther segist þvo líkinu vel og vandlega setji svo vatnsheldan bómul í 

endaþarm svo ekkert leki frá því. Að því búnu leggi hún aftur augu og munn 

viðkomandi og teygjubindi eða hólk undir hökuna svo munnurinn gapi ekki. Því 

næst greiði hún hár kvennanna og raki karlana. Esther leggur á það áherslu að vel 

sé gengið frá líki fyrir ættingja þess og hún segist ekki skilja að fólki þyki þetta 

erfitt verk því að henni finnst það gefa henni mikið í starfinu. Sérstaklega ef hún 

hafi þekkt manneskjuna og annast hana síðustu mánuði fyrir lífslok. Þá þyki henni 

vænt um að fá að ganga frá henni: „Mér finnst það. Þetta er bara þakklátt starf að 

geta gert þetta vel. Ef þetta væri illa gert þá væri það ákaflega leiðinlegt. Það væri 

það kannski óþægilegt en manneskjan á bara að líta út fyrir að hún sofi. Það á að 

vera þannig ekkert öðruvísi sko.“  

Esther hefur mikinn áhuga og metnað í starfi og segir að það sé mikilvægt að þetta 

sé gert fallega og talar um dauðann og virðingu við manneskjuna. Hún leggur 

áherslu á að vanda til verksins og láta sem einstaklingurinn sofi. Þarna er verið að 

vinna með síðustu minningu aðstandandans sem festist í huga hans til langs tíma 

og sé því þýðingarmikið.  



94 
 

Jana Klara sérfræðingurafi telur að viðhorf aldraðra til dauðans sé æði 

mismunandi en eitt finnst henni þó mikilvægt í sambandi við hann, það er að 

undirbúa og fræða fólk um hvað sé framundan, bæði aðstandendur og vistmenn. 

Hún segist muna eftir konu einni sem á hverjum morgni óskaði eftir að deyja. Það 

var bæn hennar og hún fékk að deyja á spítalanum. Jana segir það erfitt að útskýra  

hve lífsviljinn sé sterkur hjá sumum, þrátt fyrir að líkaminn sé búinn, þá sé fólk 

ekki tilbúið að kveðja.  Jana telur upplýsingu og fræðslu um hvað sé framundan 

mjög mikilvægt í dánarferli fólks, jafnt fyrir aðstandendur sem hinn deyjandi. 

Jana bendir líka á hve mikilvægt það sé að starfsfólk sé nærgætið og heiðarlegt 

við aðstandendur og þann sem er að kveðja. Kannski af því að dauðinn sé svo 

falinn í samfélaginu að fólk forðist að tala um hann opinskátt. Þess vegna verður 

fólk óöruggt og smeykt við hvað sé framundan. 

 

3.7.3 Samantekt 

Í þessum kafla kom fram hvaða augum vistmenn líta dauðann. Það var sammerkt 

með þeim að ekkert þeirra vildi vita nákvæmlega hvenær kallið kæmi né hvað 

dauðastríðið stæði lengi yfir. Aðstandendurnir töldu um dauðann sem fjarlægan 

og áttu í erfiðleikum með að ræða hann við foreldra sína af því þeir voru sjálfir 

smeykir við hann. Starfsmaður benti á að vanda þyrfti frágang við ná og virða 

kveðjustund vistmanna. Lögð var áherslu á að fræða mætti aðstandendur og búa 

þá betur undir lífslok til að geta tekist vel á við dánarferlið. 

  

3.8  Skoðun starfsmanna á starfseminni: „Það er ekki mannskapur til að baða 

fólk á hverjum degi“ 

Það sem starfsmenn ræddu hvað mest um í viðtölunum var böðun vistmanna og 

persónulegt hreinlæti þeirra. Þannig er að á einbýlum eru sturtur sem vistmenn 

geta nýtt sér ef þeir vilja en margir þurfa aðstoð við böðun. Í viðtölunum voru 

starfsmenn spurðir hvað þeim þætti ábótavant og hvort þeim þætti vera 

merkjanlegur stofnanabragur á starfssemi Sólskinsbæjar. Ástrós hjúkrunar-

fræðingur hafði þetta að segja um hreinlæti vistmanna: 
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Á tvíbýlunum sem maður þekkir til að þar er sér salerni en ekki 

sturta. Það er ekkert sjálfgefið að fólk fari daglega í bað, maður 

verður að segja það. Það skapast einhvern veginn þannig andi á 

þessum stofnunum að það sé ekki mannskapur til að baða fólk á 

hverjum degi. Manni þætti það ekki í lagi sjálfum og maður er 

orðinn aðlagaður því að hafa þessi þægindi að fara í bað daglega og 

mér finnst það hreinlega ekki forsvaranlegt þegar ég hugsa um það. 

Já, og finna að maður hefur ekki val og fá ekki það sem að maður 

óskar eftir það er náttúrulega, það má segja að það sé mjög 

niðurlægjandi þegar ég fer að hugsa um það að þurfa að beygja sig 

undir slíkar reglur. 

Að mati Ástrósar er ekki nægjanlegur mannafli á stofnuninni til þess að baða 

vistmenn oftar en vikulega samkvæmt tilvitnuninni. Það má spyrja sig að því 

hvort það bæti ekki og hressi andlega líðan að fara í bað eða sturtu á morgnana og 

flestum þykir þetta sjálfsögð mannréttindi.  

Ástrós talar um fleiri þætti sem þurfa að vera fyrir hendi á öldrunarstofnunum: 

„Gagnkvæm virðing bæði meðal starfsfólksins sem er að vinna saman og svo 

náttúrulega að það sýni vistmönnunum vináttu og virðingu, þá fær maður alltaf 

eitthvað til baka, það sem maður gefur frá sér.“  Ástrós bendir á þá gagnvirkni 

sem á sér stað í samskiptum milli fólks almennt. Ólöf kemur einnig inn á 

persónulegt hreinlæti og snertiþörf vistmanna með alzheimer: 

Það mætti nú kannski vera betri munnhirða af því að hún er með 

sínar tennur í neðri góm. Mér finnst alltaf eins og hún sé ekki nógu 

vel burstuð. Svo eru vistmenn sem hafa ekki gleði af neinu og sitja 

bara hver í sínu horni sko. Það gæti hugsanlega verið meira fyrir 

þetta fólk til að fitla við, að hafa eitthvað púsl eða eitthvað til að 

brjóta saman … stykki að hafa eitthvað fyrir stafni, einhver verk 

svona. Það virðist vera að flestir hafa þörf fyrir að koma við 

eitthvað, og ef það er ekki annað þá er það að strjúka 

borðplöturnar. Það mætti kannski segja að það væri með mikla 

snertiþörf. 
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Það er eins og vistmennirnir viti ekki hvað þeir eigi að gera við tímann, þeir ráfa 

um og þukla á öllu í umhverfi sínu í leit að einhverju.  

Jana Klara sérfræðingur var spurð hvort henni þætti stofnanavæðing á Íslandi og 

hún svaraði þessu til: 

Já, í dag er þetta breytt, fólk kemur seinna og veikara inn eftir nýja 

vistunarmatinu en nú vilja þeir fara að breyta vistunarmatinu aftur. 

Það var í blöðunum núna. Opna það til að fólk komi hressara inn 

og komi ekki svona veikt. Þeir eru að byggja svo mikið og selja og 

þeir eru í svoddan vandræðum. Það er svo mikið til af plássum. 

Þeir eiga kannski eftir að breyta stofnuninni og þessum heimilum 

úr tvíbýlum í einbýli, ég veit það ekki en þá fækkar vistmönnum á 

þeim heimilum. 

Samkvæmt Jönu Klöru talar hún um stefnu stjórnvalda sem  gefi vísbendingu um 

stofnanavæðingu í landinu og auknar kröfur á einbýli og fjölgun hjúkrunarrýma.  

Úrsúla hjúkrunarfræðingur hafði þessar tillögur fram að færa þegar hún var innt 

eftir úrbótum fyrir vistmenn: 

Þetta með böðunina, mér finnst að fólk ætti að hafa möguleika á 

baði á hverjum degi. Mér finnst það hræðilegt að hugsa til þess að 

ég sjálf fari inn á elliheimili og ég fái bað bara einu sinni í viku. 

Þannig að mér finnst að það mætti bæta það og þetta með 

félagslega virkni, svona að það er eitt af því sem að við þurfum 

alltaf að vera að hugsa um að bæta.  

Úrsúla hjúkrunarfræðingur tekur undir með Ástrósu og bendir á að böðun sé 

aðeins vikuleg sem sé vandamál fyrir suma vistmenn. Úrsúla leggur á það áherslu 

að félagslega virkni þurfi sífellt að vera í endurskoðun og í eflingu.  Hún er einnig 

hlynnt þátttöku vistmanna í ýmsum athöfnum svo að þeir hafi eitthvað fyrir stafni: 

… jafnvel að vistmenn séu með í einhverjum störfum hérna, við 

höfum nú verið að reyna það. Eins og að brjóta saman þvottinn og 

að labba með einhverri niður í öskutunnu. Taka þátt. Þetta er alltaf 

sem að maður getur ekki sleppt alveg lausu sko. Það er ekki hægt 

að henda öllum út í það. Þetta er mjög einstaklingsbundið. 



97 
 

Úrsúla reynir að gera sitt besta við að virkja vistmenn deildarinnar á daginn og er 

talsmaður félagslegrar virkni. Hún bendir á hve þarfir vistmanna séu einstaklings-

bundar og það geri starfsemi stofnunarinnar mun flóknari því það þurfi að koma 

til móts við þarfir hvers og eins. 

 

3.8.1 Mat aðstandenda á starfsemi Sólskinsbæjar og tillögur þeirra að 

úrbótum: „Mér finnst mesti stofnanabragurinn, það er þetta klukkusystem“ 

Hér koma raddir nokkurra dætra sem annast mæður sínar reglulega inni á 

stofnuninni. Þær voru spurðar hvort þær væru sáttir við starfsemi Sólskinsbæjar í 

dag og hvort þær vildu sjá einhverjar breytingar og þá hverjar þær væru.  

Steingerður byrjar: „Það er helst þetta með baðið og svona meira pláss fyrir 

dótið hennar, myndaalbúmin og myndarammana.“ Steingerður nefnir hér að það 

mætti gjarnan útdeila meira rými fyrir hvern vistmann svo að hann geti gert 

umhverfi sitt heimilislegt og persónulegt með ljósmyndum og eigin munum. 

Einnig að vikuleg böðun sé naumt skammtað fyrir hreinlæti vistmanna.  

Oddný nefnir að það megi auka dægrastyttingu innan Sólskinsbæjar og hafa 

fleiri samræðustundir við vistmenn: „Ég held að öll svona spil séu mjög vinsæl. 

Ég veit að fólkið kann óskaplega vel að meta það ef starfsfólk má vera að því að 

tala við það einslega.“ Oddný bendir á nauman tíma sem starfsfólk hefur til að 

annast vistmenn og segir samræður mikilvægan þátt í öllum samskiptum. Henni 

finnst að starfsfólk mætti gefa sig oftar á tal við vistmennina.  

Kolbrún talar um miklar breytingar á vinnuafli öldrunarstofnana. Hún lýsir 

skoðun sinni og undrun á því: 

Það er eitt sem mér finnst dáldið sláandi í öldrunarþjónustu í dag, 

það er svo ofboðslega mikið af útlendingum. Það er svo mikið af 

fólki sem er illa talandi og þetta gamla fólk er bæði farið að heyra 

illa og skilja illa. Þetta er svo erfitt, sko, ég hef ekkert á móti 

útlendingum en ef það er þá bæði talandi og þenkjandi að það sé 

meira en bara skeytastíll. 
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Margir hafa bent á tungumálaörðugleika meðal erlendra starfsmanna á stofnunum 

sem þessum. Á undanförnum tveim áratugum hefur Íslendingum sem starfa við 

öldrunarþjónustu, fækkað verulega. Kolbrún heldur áfram og gagnrýnir 

heilbrigðiskerfið: 

Staðan er bara svona hjá okkur, því miður segi ég. Það tekur langan 

tíma að breyta þessu. Það þarf líka að vera ákveðin gæðastjórnun 

og það á að vera ákveðinn standard, skilurðu. Ég meina þetta er 

fólk sem er komið á biðdeild. Komið á deild þar sem að það er bara 

að bíða eftir því að enda líf sitt. Það á að fá að gera það með reisn, 

að síðustu ævidagarnir eiga að vera þannig að þú haldir öllu þínu. 

Það mætti vera meiri tilbreyting líka. Það er ekki til fjármagn í 

þetta eða öllu heldur það er ekki veitt fjármagn í þetta.  

Kolbrún bendir á að gæðastjórnun skorti á Sólskinsbæ og viðurkennda staðla til að 

vinna eftir en hvoru tveggja gæti bætt starfsánægju og dvöl vistmanna. Hún bendir 

á að eftirlit skorti með hjúkrunarstofnunum. Einnig talar hún um skort á fjármagni 

frá stjórnvöldum og segir stjórnvöld ekki sinna þessum málaflokki af myndugleik. 

Hún lætur að því liggja að fjölbreytt dægrastytting vanti á Sólskinsbæ. Hún bendir 

svo á þá kosti sem hjúkrunarheimili framtíðarinnar skuli bera: 

Ég myndi vilja sjá litlar einingar. Ég myndi vilja sjá bara einbýli á 

einni hæð sem er meira heimilislegt. Þar sem að eru sameiginleg 

miðrými: stofur eldhús, setustofur og snyrtingar. Jafnvel hægt að 

setjast niður á fleiri en einum stað þegar fólk fær heimsóknir. Síðan 

mætti vera einhver svona salarkynni með þjónustu fyrir þessi 

sérbýli.  

Kolbrún kemur fram með hugmynd um notalegt og heimilislegt umhverfi. Að allir 

ættu að eiga kost á einbýli og frísvæði þar sem hægt væri að setjast niður með 

gestum. Þjónusta við vistmenn ætti að vera fjjölbreytt, eins og einföld 

matvöruverslun, hraðbanki, kaffihús og bókabúð. Þess má geta að í húsinu er 

hárgreiðslustofa og fótsnyrting ásamt sjoppu.  

Oddný nefnir hins vegar að gjarnan megi virkja fólk í hreyfingu og endurhæfingu: 
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Það sem að vantar meira er hreyfing. Það er ekki nóg að það sé 

sjúkraþjálfun hérna uppi á lofti, það þarf að finna einhverja leið, að 

sjá til þess að fólkið mæti þá. Það er engin nýting á 

sjúkraþjálfuninni og nuddinu miðað við allan þann gífurlega fjölda 

sem er í þessu húsi. Það þarf enginn að segja mér að allt það fólk 

sem situr í hjólastól eða þessum stórum grindum, að það er 

náttúrulega stór hluti vegna … það er ljótt að segja það vegna 

hreyfingaleysis. Fólk sest í stól, safnar á sig spiki og það situr. Það 

þarf að láta svoldið reyna á þennan vesalingsskrokk sem að situr 

annars bara fyrir framan sjónvarpið, allan daginn. 

Oddný gagnrýnir hreyfingarleysi og kyrrsetu aldraðra inn á Sólskinsbæ. Segir það 

valda skertri hreyfigetu og orsaki að fólk lendi fyrr í hjólastólum og 

göngugrindum en nauðsynlegt sé. Hún telur alla hreyfingu til bóta og að hún 

viðhaldi styrk líkamans og sporni við öldrun. Oddný bendir líka á galla í starfsemi 

Sólskinsbæjar og segir ekki tekið tillit til hefða og siða fólks sem komi inn á hana 

en mamma hennar hafi gaman af að vaka fram eftir og horfa á sjónvarp: 

Þetta er stofnun. Mér finnst mesti stofnanabragurinn það er þetta 

klukkusystem að vera komin inn í rúm klukkan þetta og ekkert að 

drolla neitt frammi. Það virðist fara eftir því hver er á vakt en 

stundum er hún óskaplega glöð og segir: „Ég fékk að vera frammi 

til klukkan ellefu.“ Það mundirðu ekki segja ef þú værir heima hjá 

þér. Þá væri enginn sem segði: „Jæja, nú er hún tuttugu mínútur 

yfir tíu, nú kemur ný vakt eftir klukkutíma! 

Oddný deilir á skert persónufrelsi vistmanna, henni þyki aldraðir verða að fylgja 

stífum reglum til að auðvelda starfsfólki verkin sem eigi að vinnast á ákveðnum 

tímum. Vaktaskipti eru klukkan hálftólf á kvöldin og þá kemur næturvaktin. Í raun 

sé ekki tekið tillit til hefða fólks í gegnum ár þeirra og því geti aldraðir fengið á 

tilfinninguna að þeim sé stýrt af starfsfólki í þágu skilvirkni stofnanareglna. Ef 

vistmenn búi á einbýli ráða þeir sér aðeins meira sjálfir. Oddný heldur áfram og 

segir aldraða, sem dvelji á hjúkrunarstofnunum, eigi að hafa aðgang að hreyfingu 

og endurhæfingu til að viðhalda líkamlegum styrk og þreki til daglegra athafna: 
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Ég er búin að hugsa mikið um mikilvægi þess að sjúkraþjálfarar 

séu á öllum öldrunarheimilum. Það gerir bara gæfumuninn í 

andlegri og líkamlegri vellíðan. Ég tala nú ekki um ef að það væri 

inniaðstaða í sundi. Nú er þetta nýtt húsnæði og það er engin 

innisundlaug. Heitan pott og vel volga sundlaug þar sem hægt væri 

að kenna fólki það sem sjúkraþjálfari eða íþróttakennari gæti kennt 

þeim, hreyfingu í vatni. Það er mikið auðveldara og léttara að 

hreyfa sig í vatni en á landi. 

Stofnunin telst nýleg eins og Oddný bendir á og hún er  undrandi á að þar skuli 

ekki vera innisundlaug til þjálfunar vistmanna. Leiða má líkur að því að ekki hafi 

verið hugsað til þeirra þarfa þá eða ekki byggt á sínum tíma vegna sparnaðar. 

Oddný telur sundlaugaleysið rýra lífsgæði aldraðra á Sólskinsbæ.  

Ólöf greinir frá því hvað henni fannst erfiðast við að flytja móður sína inn á 

Sólskinbæ og gagnrýnir erlenda starfsmenn í aðhlynningunni þar: 

Það er þannig að mér fannst eiginlega þessi tími erfiðastur, þessi 

aðdragandi og matið. Manni er vísað frá einum stað til annars og 

hérna, veit eiginlega ekki hvert maður á að snúa sér. Það væri líka 

fínt að vera með betri aðstöðu fyrir aðstandendur, að hafa kannski 

aðgang að því að fá sér kaffi. Við erum þar í lengri tíma og jafnvel 

þá að geta gist. Og eins og ég segi auðvitað vildi maður að það 

væri starfsfólk sem væri virkilega talandi, maður þarf að geta talað 

tungumálið. 

Ólöf greinir hér frá því sem betur má fara í aðstöðu hjá stofnuninni og nauðsyn 

þess að starfsfólkið sé íslenskumælandi. Þórlaug bendir einnig á þessa sömu þætti:  

Mér hefur stundum dottið í hug, af því að ég hef heyrt af því annars 

staðar, við tökum allan þvott fyrir mömmu. Okkur munar ekkert 

um að þvo þvottinn hennar mömmu en mér finnst það rosalega 

skrýtið að það sé ekki notað sem einhvers konar iðjuþjálfun fyrir 

vistmenn, sem partur af einhverskonar verkum, að hafa eitthvað 

fyrir stafni. Ég velti því bara fyrir mér, það fólk sem ekki á 

aðstandendur, hver gerir þetta fyrir það? 
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Þvottahús gæti gefið mörgum vistmönnum tilgang og hlutverk við að vinna ýmis 

verk. Það mætti vel hugsa sér að þvottahúsið væri einfalt í sniðum þar sem 

vistmenn gætu komið og sett í vél og valið að hengja tau sitt upp eða setja það í 

þurrkara og haft möguleiki á að strauja það á eftir. Með þessu væri sá möguleiki 

fyrir hendi að vistmenn ynnu heimilisverk og hittu aðra í þvottahúsinu. Þórlaug 

bendir líka á fleira: „Allt er dægrastytting og þá líka samskiptin. Ég hef stundum 

sest niður og fengið mér kaffi og svona á deildinni hjá mömmu og mér finnst það 

mjög þegjandalegt. Stundum finnst mér eins og hún vilji ekkert mikið vera 

frammi í setustofu.“  

Þórlaug veirir því athygli að ekki er mikið spjallað við vistmenn deildarinnar en 

það er alveg undir áhuga og tíma starfsfólks komið hvort það getur það eða vill. 

Það er mjög æskilegt að halda góðu andrúmslofti á sameiginlegum svæðum þar 

sem vistmenn geta setið saman og notið samveru. Þórlaug bætir við að aðstöðu 

skorti innan Sólskinsbæjar og segir: 

Mamma fór í sund á hverjum einasta degi upp í Sjálfsbjargar-

heimili og synti þar eins og kafbátur. Hún hreyfði sig svo mikið 

alltaf. Svo er þessi yndislega laug þarna fyrir fatlað fólk, svo eftir 

að hún fór að missa færni hefði hún þurft bæðið baðið, hreinlætið 

og hreyfinguna. Það er mikilvægt að hafa aðlaðandi og huggulegt 

umhverfi og gott rými, persónulegt rými. Helst mikið aktívitet, þú 

veist að það sé mikið um að vera, sérstaklega ef fólk getur ekki 

farið af bæ sjálft.  

Þórlaug bendir á að engin skilgreind aðstaða sé fyrir vistmenn til að taka á móti 

aðstandendum sem þyrfti að vera að hennar mati. 

 

3.8.2 Samantekt   

Hér hafa komið fram tillögur aðstandenda og starfsmanna að úrbótum á starfsemi 

Sólskinsbæjar. Aðstandendur gagnrýna böðunina sem sé of sjaldan og of lítið 

rými sé áætlað fyrir vistmenn og persónulega muni þeirra. Einnig benda hóparnir 

á ónæga virkni vistmanna, tungumálaörðuleika, hreyfingaleysi og skort á 
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persónufrelsi. Þá sé of stíft klukkukerfi á Sólskinsbæ sem vistmenn þurfi að fara 

eftir sem geti skapað togstreitu á staðnum. 

Í næsta kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og rannsóknarspurningum 

svarað ásamt spurningum um hagnýtt gildi rannsóknarinnar. 
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4. Umræður 

 

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár. Í þessum kafla verður fjallað um þær hverjar 

fyrir sig með hliðsjón af túlkun fyrri rannsókna, fræðilegra heimilda og 

niðurstaðna sem kynntar hafa verið. Sú fyrsta beinist að því hver líðan aldraðra 

inn á altækum stofnunum sé. Samkvæmt Goffman (1961) er sú hætta fyrir hendi 

að vistmenn sem vistaðir eru inn á altækar stofnanir eins og hjúkrunarheimili, 

upplifi eyðileggingu á sjálfi sínu. Það er að segja að persónuleg einkenni falli 

niður fyrir reglum og skilvirkni í þágu starfsemi Sólskinsbæjar. Vegna 

fastmótaðra reglna leggjast niður og takmarkast þeir siðir og venjur sem vistmenn 

hafa tamið sér í gegnum lífshlaupið. Ópersónuleg og lítil samskipti milli 

starfsmanna og vistmanna og aukin óvirkni meðal vistmanna í daglegum 

athöfnum leiðir af sér hnignun á sjálfi þeirra að mati Goffman. Þessi hnignun á 

sjálfi vistmanna er þó mismikil eftir einstaklingum.  

Til þess að fanga þá þætti er gátu gefið vísbendingar um líðan vistmanna 

inn á Sólskinsbæ þá var sjónum beint að einmanaleika, öryggiskennd, sjálfræði, 

fjöldskyldustuðningi, samskiptum og dauðanum. Það kom í ljós að þeir vistmenn 

sem höfðu fjöldskyldu á bak við sig sem studdi þá og þarfir þeirra inn á 

stofnuninni voru betur til þess fallnir að þola þessar breytingar á búsetu sinni, að 

flytjast inn á Sólskinsbæ og búa þar en þeir sem ekki höfðu neinn til aðstoðar. 

Margir vistmenn fundu fyrir einamanaleika, sérstaklega þeir sem voru mikið einir. 

Öllum vistmönnunum bar saman um að það væri mikil öryggiskennd sem fylgdi 

því að dvelja inn á Sólskinsbæ en um leið þá yrði það að viðurkennast að það væri 

á kostnað sjálfræðis þeirra eins og Vilhjálmur Árnason og Ástríður Stéfánsdóttir 

(2004) og Jón Björnsson (1993) hafa einnig bent á. Þeir níu vistmenn sem hér var 

rætt við, töldu að þeir hefðu skert sjálfræði í athöfnum sínum inn á Sólskinsbæ 

vegna þeirra stífu reglna sem ætlast er að til að þeir fari eftir, í þágu skilvirkni og 

hagræðingar eins og hún birtist á Sólskinsbæ. Þetta er í takt við kenningar Weber 

(1979) en hann leggur áherslu á skilvirkni í vinnubrögðum starfsfólks og 

hamlandi regluverk sem hái starfsemi stofnana í nútíma samfélögum.  
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Viðtölin sýna að einsleit og stöðluð vinnubrögð starfsfólksins marki lífið á 

Sólskinsbæ. Matartímar brjóta upp athafnir dagsins. Vistmenn geta ekki 

framkvæmt allar þær athafnir sem þeir vilja, þegar þeim langar. Margt er bannað, 

eins og að vaka fram eftir. Reglurnar á Sólskinsbæ virka hamlandi á vistmenn sem 

þar búa vegna þess að þeir þurfa að láta af ýmsum siðum og venjum og á sama 

tíma eiga þeir að kalla stofnunina heimili. Þær kröfur að framfylgja þessum 

reglum Sólskinsbæjar þurfa að víkja fyrir sjálfræði og athafnafrelsi vistmanna. Til 

viðbótar þessu hafði búseta í þröngum herbergjum áhrif á vistmenn samanber það 

sem Kolbrún lýsir með pirring móður sinnar. Vistmönnum er raðað saman inn á 

herbergi eftir lausum plássum og oft falla manngerðir ekki saman og getur það 

skapað vanlíðan hjá vistmönnum. Með tímanum aðlagast fólk að hluta til því að 

búa á stofnun en þeir sem ekki gera það missa áhuga á umhverfi sínu og lífsvilji 

þeirra dvín. Það nefnir Goffman (1961) flótta frá aðstæðum. 

Ætlast er til af stjórnendum Sólskinsbæjar að það aldraða fólk sem flyst 

þangað, aðlagist nýjum aðstæðum og reglum og lifi samkvæmt þeim til æviloka. 

Lítil frávik eru í boði fyrir vistmenn eins og hvenær þeir fá að baða sig, hvað sé í 

matinn og klukkan hvað þeir borða. Mikið af starfsseminni er fastmótuð og erfitt 

að sveigja til í háttum fyrir vistmenn. Mjög misjafnt er hvað vistmenn fá mikið 

rými inn í vistarverum sínum því mjög margir eru á tvíbýlum og þeir vistmenn 

sem dvelja í biðplássum eru þar í þríbýlum. Aðeins hluti vistmanna eru svo 

lánsamir að fá úthlutað einbýli. Líðan fólks í þröngu rými getur verið þvingandi 

og óbærileg í sumum tilfellum. Heilsa vistmanna fer yfirleitt hnignandi eftir því 

sem líður nær lífslokum. Samkvæmt Auði Harðardóttur og Önnu Birnu Jensdóttur 

(1996) upplifa margir aldraðir, missi og sorg við að flytja inn á hjúkrunarheimili.  

Vanlíðan getur myndast í kjölfar breytinga við flutning og margir upplifa 

skert athafnarými og lítið umráðasvæði fyrir persónulega hluti. Mikilvægt er að 

samskipti við aldraða einkennist af rólegheitum, hlýju og nærgætni og er það að 

vissu leyti í andstöðu við verklagið sem þróast hefur á Sólskinsbæ sem þessi 

rannsókn nær til.  

Hröð vinnubrögð og skilvirkni starfsmanna í þágu stofnunarinnar og í anda 

tímamælinga Taylors þar sem hver eining er brotin upp og mæld undir vökulum 

augum yfirmanna á vel við hér, í störfum hjúkrunarfólks Sólskinsbæjar. Hámarka 
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á afkastagetu hvers starfsmanns og auka skilvirkni Sólskinsbæjar, með þeim 

afleiðingum að ekki gefst tími til að taka fólk út í gönguferðir, sund eða setjast 

niður og spjalla í rólegheitum. Í viðtölunum kom fram að starfsmenn sem starfa á 

Sólskinsbæ vilja gjarnan eyða meiri tíma með vistmönnun en vegna tímaleysis og 

lámarks mönnunar þá situr félagsleg aðhlynning allt of oft á hakanum. 

Aðhlynningin verður því fyrst og fremst líkamsmiðuð, eins og Sue Davis (2001) 

fjallar um í rannsóknum sínum á finnskum hjúkrunarheimilum. 

 Weber (1979) telur að stofnanir í nútíma samfélagi þurfi reglur til að 

vinna eftir. Hann bendir á að félagslegar stofnanir séu starfsræktar samkvæmt 

lögmáli skilvirkninnar.  Weber hefur áhyggjur af þróun hagræðingar og skilvirkni 

á mannfólk og segir það geta brotið niður mannlegt andríki með regluvæðingu á 

flestum sviðum. Það má velta því fyrir sér hvort hægt sé að reka hjúkrunarheimili 

í smærri einingum og leggja meiri áherslu á samræður og notaleg samskipti. 

Hagnaðarsjónarmið stofnana eru oft allsráðandi. Mannafli er því í lágmarki og 

fólk fæst ekki til starfa vegna lágra launa og neikvæðs viðhorfs til öldrunar. 

Ef við snúum okkur að þeirri rannsóknarspurningu sem snýr að því 

hvernig samskiptaferli aðstandenda, vistmanna og starfsmanna sé háttað. Þá eru 

samkvæmt þessari rannsókn samskipti vistmanna og erlendra starfsmanna mjög 

ópersónuleg, lítil og yfirborðskennd. Tungumálaörðuleikar eru þrándur í götu 

samskipta milli erlendra starfsmanna og vistmanna sem yfir höfuð tala ekki annað 

en móðurmál sitt, íslensku. Tungumálakunnátta á borð við ensku og önnur mál 

geta aldraðir sem koma fyrir í þessari rannsókn ekki beitt fyrir sig með góðu móti. 

Þar af leiðandi myndast gjá í samskiptum við erlenda starfsfólkið sem starfar inn á 

Sólskinsbæ og er í miklum meirihluta meðal ófaglærðs starfsfólks. Þetta er slæmt 

eins og aðstandendurnir benda réttilega á. Viðmælendur bentu á að kunnátta í 

íslensku ætti að vera lágmarkskilyrði til að fá vinnu inn á Sólskinsbæ.  

Íslenska starfsfólkið getur hins vegar ekki alltaf talað við vistmenn þegar 

þeir leita til þeirra sökum tímaleysis. Starfsmenn eru yfirhlaðnir verkum á hverri 

vakt. Annríki og mikið starfsálag er á öllum deildum flesta daga og starfsfólki 

gefst ekki nægur tími til að setjast niður hjá vistmönnum og tala við það, þó þeir 

gjarnan vildu það. Ákveðin verk þarf að ljúka á tilskildum tíma sem þrýstir á 

tímaleysi starfsmanna. Þetta er í takt við niðurstöður Sue Davis (2001) sem segir 
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samskipti starfsmanna og vistmanna inn á breskum og finnskum 

hjúkrunarheimilum of litla og einhæfa. Þannig að draga má þá ályktun að 

samskipti starfsmanna og vistmanna sé almennt ekki fullnægt. Starfsmenn fá ekki 

það svigrúm og tíma með vistmönnum sem þeir þyrftu vegna lágmarksmannafla. 

Þannig situr vistmaðurinn eftir og skortir félagslega aðhlynningu sem leiðir til 

vanlíðunar á borð við einmanaleika og tilgangsleysis, sem hægt væri að bæta úr 

með betri mönnun og betri íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn. 

Í nafni skrifræðis, hagræðingar og skilvirkni er hraði starfsmanna í 

hávegum haft í vinnubrögðum, á kostnað þjónustugæða gagnvart vistmönnum. 

Þetta virkar eins og færibanda umönnun þar sem vistmenn eru handleiknir eins og 

hverjir aðrir hlutir. Þrýstingur á starfsmenn að vinna skilvirkt eftir reglum 

Sólskinsbæjar þar sem lágmarksmannafli er til staðar, gerir það að verkum að 

starfsmenn upplifa starf sitt einhæft, staðlað og erfitt sem getur leitt til þess að 

starfsmenn brenni út í starfi og hætti. Tíð starfsmannavelta á hjúkrunarstofnunum 

er þekkt og laun þessa fólks er langt undir starfsálagi.  

Auðvelt er að horfa á Sólskinsbæ út frá regluveldiskenningum Webers 

(1979) en hann var svartsýnn á hagræðingu og skilvirkni innan stofnana og 

óttaðist afleiðingarnar á þann hátt að þær gætu brotið niður mannlegt andríki með 

regluvæðingu á flestum félagslegum sviðum. Weber hafði sérstakar áhyggjur af 

því að fólk gæti upplifað þjáningar vegna eyðileggingar mennskunnar 

(e.dehumanizing effect).   

Tester, Hubbard, Downs og félagar (2004) fullyrða að samskipti séu 

lykilatriði í líðan og lífsgæðum aldraðra inn á evrópskum hjúkrunarstofnunum. 

Þeir telja að vistmenn hafi mikla þörf fyrir að tjá sig og að viðhaldi sjálfi sínu með 

samskiptum við aðra. Þeir benda á að aldraðir vilji taka þátt í félagsstarfi og 

athöfnum með öðrum og skapa sér tilgang með þeirri þátttöku. Þessar niðurstöður 

eru samhljóma mínum. 

Síðasta rannsóknarspurningin snerist um hvernig sjálf vistmanna birtist á 

Sólskinsbæ.  Það sést best á þeim samskiptum sem þeir eiga við aðra. Framkoma, 

klæðaburður og sjálfsmynd kom í ljós þegar rætt var við vistmennina. Sumum 

vistmönnum fannst ekki mikið til sín koma þar sem þær sátu í herbergjum sínum 

með lítið fyrir stafni og lýstu vanmætti sínum. Aðrir vistmenn eru einskonar 
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einstæðingar, því þeir fá afar fáar heimsóknir yfir árið. Félagsnet og stuðningur 

við þá er mjög lítill og þar af leiðandi líður þeim ekki alltaf vel. Magnea segist 

hlakka til að fá farseðilinn og kveðja þetta jarðlíf sem hún er orðin leið á. Þetta 

vísar til þverrandi lífsvilja.  

Erfitt getur verið fyrir vistmann að standast hópþrýsting frá starfsmönnum. 

Vistmenn eiga oft erfitt með að halda í sérvisku sína eftir að flutt er inn á stofnun 

en hana þarf að verja til að halda í sérkenni sín. Þrýstingurinn felst í að vistmenn 

eigi að haga sér eftir ríkjandi viðhorfum og meirihlutavilja starfshópsins og 

reglum hússins (Vilhjálmur Árnason, 2004). Þetta kemur vel fram í viðtölunum og 

það fer í taugarnar á sumum að þurfa að laga sig að reglum hússins sem þeim 

fannst að hluta til henta þeim illa. 

Þegar vistmenn voru spurðir út í líðan sína og hvernig þeir sjá sig sjálfa þá 

var oft svarið að þeim fyndist nú lítið til líðaninnar komið tengdu, karlvistmenn 

það oft við starfslok. Vistmenn virðast mjög óvirkir inn á Sólskinsbæ og hafa fá 

verk yfir daginn og eru því iðjulausir milli þess sem þeir eru teymdir á milli 

matargjafa. Það var sammerkt með vistmönnunum að þeir gátu allir hugsað sér 

einhverja skemmtilega dægrastyttingu, þar sem félagsleg virkni þeirra gæti notið 

sín. Goffman (1961) telur að aldraðir einstaklingar sem flytji inn á altækar 

stofnanir og dvelji þar til æviloka eigi á hættu að missa niður persónuleg einkenni 

með tímanum. Þetta hefur neikvæð áhrif á sjálf vistmanna og þeir eiga á hættu að 

hnigna í hugsun og tapa daglegri færni til að takast á við umhverfi sitt, sem rýrir 

svo aftur sjálfstraust þeirra. Þetta sást hér í þessari rannsókn. Í viðtölunum kom 

fram að innlögn inn á Sólskinsbæ er mörgum vistmönnum erfið og aðlögun þeirra 

tók langan tíma. Sumir virðast aldrei venjast. Auk þess sást það í gegnum störf á 

vettvangi síðastliðna átta mánuði að innlögn á hjúkrunarheimili er hvorki 

uppbyggileg né ánægjuleg fyrir suma vistmenn þótt aðrir geti tekið breytingunum 

vel og vanist þeim. Þannig má segja að það sé mjög einstaklingsbundið hvernig 

aldrað fólk tekst á við flutning af heimili inn á stofnun. Tester, Hubbard, Downs 

og fl. (2004) hafa einnig bent á þetta og telja að flutningur inn á hjúkrunarheimili 

geti haft áhrif á persónuleg einkenni vistmanna og sjálfræði ásamt samskiptafærni 

þeirra.   
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4.1 Kostir þess að flytjast inn á hjúkrunarheimilið Sólskinsbæ 

Meðal kosta þess að flytja aldrað fólk inn á hjúkrunarheimili er fyrst og fremst 

léttir fyrir aðstandendur. Það minnkar umönnunarálag þeirra til muna en samt er 

það svo að aðstandendur vilja fylgjast áfram vel með ástvinum sínum. Þannig að 

fjölskyldur skiptast á að heimsækja vistmenn og halda yfirleitt áfram að rækta 

fjölskylduböndin ef sterk tengsl eru fyrir. Í viðtölunum kom í ljós að dætur eru 

heldur duglegri að hugsa um foreldri sín en synirnir, þeir komu sjaldnar til 

foreldra sinna. Hvað sem veldur því er kannski sá tíðarandi að konur eigi að hugsa 

um börn og aldraða.   

Það sem er einnig jákvætt við flutning inn á Sólskinsbæ er að þeir 

einstaklingar sem hafa dvalið að mestu einir í heimahúsum árum saman geta 

fundið félagsskap við að flytjast inn á Sólskinsbæ og fundið fyrir öryggi að vera 

innan um annað fólk þar. Það veitir félagsskap að einhverju leyti og öryggi að 

vera innan um fagfólk og aðra vistmenn. Eins getur verið gott fyrir einmana eldra 

fólk sem ekki getur þrifið sig né eldað mat vegna vanheilsu að komast inn á 

Sólskinsbæ til að fá reglu í líf sitt. Sumir eignast vini inn á stofnunum og það er 

afar dýrmætt til að efla lífsviljann. Stundum eru engin önnur úrræði í boði fyrir 

vistmenn, sérstaklega ef um heilabilaða einstaklinga er að ræða en að flytja inn á 

stofnun.   

Ef spá Hagstofunnar rætist og fram horfir sem spáin geri ráð fyrir, um 

skriðþunga öldrunar fyrir árið 2050, þá þarf að bæta kosti og úrræði fyrir aldraða 

frá því sem nú er. Til að mæta þörfum aldraðra sem glíma við vanheilsu þá þarf að 

styrkja fjölbreytni og efla félagsnet heimaþjónustunnar í landinu til að seinka og 

draga úr innlögnum á hjúkrunarstofnanir. Ef horft er á aldurshópinn 67 ára og 

eldri þá mun hann telja um 89.000 manns, árið 2050 ef marka má framreikning 

Hagstofunnar. Ef 9,9% aldraðra þurfa á langtíma aðhlynningu að halda á 

hjúkrunarstofnunum má búast við að það verði minnst 8.811 manns sem þurfa á 

stofnanaþjónustu að halda. Þess vegna þarf ríkisvaldið að hefja markvissa 

stefnumótun fyrir þjónustuúrræði aldraða. Auka mætti fjölbreytileika í 

þjónustustigum í takt við þarfir þeirra til að mæta hjúkrunarþörf í framtíðinni.   
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Þessi rannsókn gefur innsýn í líðan og lífsgæði aldraðra sem dvelja síðasta tímabil 

ævinnar á hjúkrunarheimilinu Sólskinsbæ. Mjög áhugavert væri að bera saman 

lífsgæði aldraðra á hjúkrunarheimilum landsins og sjá hvort mikill munur sé á 

starfssemi þeirra. Það mætti spyrja sig að því hvort heimfæra megi starfsemi 

Sólskinsbæjar yfir á aðrar öldrunarstofnanir í landinu. Því starfsemi íslenskra 

hjúkrunarheimila er mjög áþekk. Að mínu mati hefur of lítið breyst síðan 

Goffman skoðaði altækar stofnanir í Bandaríkjunum fyrir hálfri öld.  

Ísland er í sextánda sæti af 27 löndum á evrópska efnahagssvæðinu og 

útgjöld á hvern íbúa í jafnvirðisgildum eru lægst á Íslandi af Norðurlöndunum 

(Hagstofa Íslands, 2010d) sem er umhugsunarvert.   

Áhugavert er að máta kenningar Michel Foucault (1971, 1979)  um 

stofnanir og stýringu tíma og rýmis í gegnum þær. Foucault hefur fjallað um 

stigveldi, yfirráð og stýringu valds innan stofnana ásamt eftirliti (e.surveillance) 

með fólki eins og kemur fram hjá vistmönnum í þessari rannsókn.    
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5. Lokaorð  

 

Breyta mætti rými á fyrstu hæð hússins á þann hátt að setja mætti upp snoturt 

kaffihús sem hægt væri að bjóða vistmönnum að setjast niður með ættingjum og 

færa aðstöðu út í garð á sumrin. Þannig gætu skapast góðar samverustundir í 

fallegu umhverfi með vinum og ættingjum. 

Það sem heyra mátti í viðtölunum hjá aðstandendum var aðstöðuleysi á 

Sólskinsbæ þegar þeir koma í heimsókn. Til að bæta þar úr mætti útbúa kaffi- og 

mataraðstöðu fyrir aðstandendur sem nýta má þegar setið er yfir veiku eða 

deyjandi foreldri, þannig að hægt sé að tryggja vistmönnum viðverandi nærveru. 

Eins mætti hafa svefnaðstöðu fyrir aðstandendur sem koma víðs fjarri og taka 

jafnvel vægt gjald fyrir til að auðvelda þeim dvölina með vistmönnum á 

Sólskinsbæ. 

 Það mætti gjarnan setja upp þvottaaðstöðu eða fábrotið þvottahús til að 

virkja vistmenn sem vilja og geta þrifið af sjálfum sér. Það gæti verið 

skemmtilegur félagsskapur fyrir vistmenn að hittast í þvottahúsinu og hjálpast að 

við að ferja föt á milli véla og spjalla saman á meðan. Þannig gætu samræður 

aukist og vistmenn Sólskinsbæjar kynnst.  

  Það er þekkt að hreyfing í vatni léttir hreyfihömluðu fólki hreyfingar svo 

að gott væri ef hægt væri í framtíðinni að setja niður litla laug og heitan pott fyrir 

vistmenn. Þeir gætu komið á þeim tíma dags er þeim hentar og notið slökunar í 

vatninu og hitt aðra vistmenn. Æskilegt er að hlúa að hreyfingu og hreinlæti 

aldraðra og þetta gæti verið liður í því. Sjúkraliðar og íþróttakennarar gætu komið, 

hluta úr degi til að byrja með nokkrum sinnum í viku og aðstoðað vitmennina. 

Aldraðir með gigt og stirðleika gætu notið sín vel í volgu vatni. 

Það má spyrja að því hvort ekki megi leggja meira fé í málaflokkinn til 

þess að geta búið öldruðum ánægjulegt tímabil síðasta skeiðið og fá sjálfboðaliða 

á öllum aldri til að koma og spjalla við vistmenn inn á stofnunum sem þessum. 

Sumir vistmenn eiga enga að og þeir eru í sérstakri hættu á að upplifa 

einmanaleika og vanlíðan. 
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Dægrastyttingu mætti gjarnan efla eins og spil, dans, söng, föndur, handavinnu og 

útbúa smíðaherbergi fyrir þá vistmenn sem gaman hafa af handverki og horfi ég 

þá til karlvistmanna. 

Ég hvet alla þá sem áhuga hafa á vellíðan aldraðra að leggja 

málaflokknum lið og framkvæma rannsóknir á sviðinu. Áhugavert væri að bera 

saman aðbúnað á öldrunarstofnunum og skoða hvernig vistmenn bera sig að í 

nýjum aðstæðum. Að lokum langar mig til að þakka öllum þeim viðmælendum er 

tóku þátt í rannsókninni og þakka fyrir þann hlýhug sem mér var sýndur á 

vettvangi.  Einnig stjórnendum Sólskinsbæjar fyrir trausta og góða samvinnu. 
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Fylgiskjal 1:  Viðtalsskemi fyrir vistmenn 

 

Bakgrunnsupplýsingar: 

Hvar ertu fædd/ur og uppalin? 

Við hvað starfaðir þú á yngri árum? 

Áttu börn?    eru þau á lífi í dag? 

Samskipti: 

Hefur þú gott aðgengi að starfsmönnum þegar þú þarf að létta á hugsunum þínum? 

Finnst þér skemmtilegt að tala við aðra hér á stofnuninni? 

Við hverja talar þú helst? 

Áttu vini hérna? 

Sjálfræði:    

Geturðu klætt þig og háttað án aðstoðar? 

Þarftu aðstoð við böðun? 

Ertu sjálfbjarga með salernisferðir? 

Bankar starfsfólkið á hurð þína áður en það kemur inn? 

Öryggiskennd: 

Hvað finnst þér fyrst og fremst einkenna dvöl þín hér? 

Af hverju fluttir þú inn á hjúkrunarheimili? 

Koma starfsmenn fljótt til þín þegar þú ýtir á bjölluna? 

Einmanaleiki: 

Hvernig tilfinning er það að verða öldungur? 
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Leiðist þér stundum? 

Hvernig líður þér hérna? 

Finnurðu fyrir einmanaleika? 

Fjölskyldustuðningur:   

Koma börnin til þín í heimsókn? 

Hvenær koma þau einna helst? 

Hve lengi staldra þau við í heimsókn? 

Bjóða þau þér heim í mat? 

Dauðinn 

Hvaða viðhorf berðu til dauðans? 

Hræðistu dauðann? 

Hugsar þú stundum um dauðann? 

Tillögur að úrbótum 

Er eitthvað sem þú vilt segja mér að lokum? 

Er eitthvað sem þú saknar sem þú vilt geta gert hér á Sólskinsbæ? 
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Fylgiskjal 2:  Viðtalsskemi fyrir aðstandendur 

 

Bakgrunnsspurningar: 

Hver er hjúskaparstaða þín? 

Hvenær ertu fædd? 

Hvaða menntun hefurðu? 

Samskipti: 

Hver er aðdragandi innlagnar móður þinnar? 

Á móðir þín vini inn á stofnuninni? 

Finnst þér hún eiga í góðum samskiptum við starfsmenn? 

Eru íslenskir starfsmenn sem þjónusta móður þína? 

Er hún mikið inn á herbergi? 

Sjálfræði:    

Finnst þér hún nýta sér snyrtingu og hárgreiðslu? 

Er hún sjálfbjarga um salernisferðir? 

Klæðir hún sig og háttar án aðstoðar? 

Öryggiskennd: 

Finnst þér hún vera örugg? 

Ertu ánægð með þá umönnun sem hún fær inn á stofnuninni? 

Einmanaleiki: 

Er hún oft ein inn á herbergi þegar þú kemur til hennar? 

Veistu til þess að hún geti talað við einhverja aðra en þig? 
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Líkar henni vel inn á stofnuninni?  

Fjölskyldustuðningur:    

Eruð þið fjöldskyldan (systkinin) dugleg að heimsækja hana? 

Býður þú henni heim í mat? 

Hversu oft ferðu til hennar? 

Er hún glöð að sjá þig? 

Áttu erfitt með að kveðja hana þegar þú ferð? 

Dauðinn: 

Hefurðu rætt dauðann við hana? 

Hvaða viðhorf berð þú til dauðans? 

Hefur þú látið starfsmenn fá upplýsingar um hvernig standa skuli að lífslokum? 

Hefur þú rætt við móður þína hvort hún vilji tæknileg inngrip ef hún veikist 

hastarlega?    

Tillögur að úrbótum: 

Hvað telur þú vera gott hjúkrunarheimili?  

Hvaða gæðum skal það prýtt að þínu mati? 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 
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Fylgiskjal 3: Viðtalsskemi fyrir starfsmenn 

 

Bakgrunnsspurningar: 

Hver er hjúskaparstaða þín? 

Hvenær ertu fædd? 

Hvaða menntun hefurðu? 

Samskipti: 

Verður þú var við að vistmenn leiti til þín og vilji ræða við þig? 

Er samstarfsmenn þínir íslenskir? 

Er samvera einhvern hluta dags með vistmönnum á þinni deild? 

Sjálfræði:    

Hjálpar þú vistmanni á hans eigin forsendum? 

Gætir þú óskað þér meiri tíma með hverjum og einum? 

Tekur þú fram fyrir hendurnar a vistmanni ef hann er lengi að athafna sig? 

Öryggiskennd: 

Hvað er það sem vistmenn sækja í við að flytja inn á stofnun að þínu mati? 

Merkirðu að vistmenn finni fyrir öryggi hér á stofnuninni? 

Er undirmönnun á þinni deild? 

Einmanaleiki: 

Getur þú merkt það að vistmenn séu einmana?   

Finnur þú hjá vistmönnum að þeir hafi fyrir þörf fyrir nærveru þína? 

Gefur þú þig á tal við vistmenn að fyrra bragði? 
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Fjölskyldustuðningur:    

Telur þú að fjölskyldustuðningur skipti máli fyrir vistmenn? 

Sérðu aðstandendur koma í heimsókn? 

Hverjir koma helst? 

Eru vistmenn teknir út fyrir stofnunina? 

Dauðinn: 

Ef einhver deyr hjá þér á vaktinni hvað gerir þú? 

Hvernig upplifir þú lífslok hjá vistmanni sem þú þekkir vel til? 

Hvað felst í frágangi á ná? 

Tillögur að úrbótum: 

Hvað telur þú vera gott hjúkrunarheimili?  

Hvaða gæðum skal það prýtt að þínu mati? 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


