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„Það er svo erfitt að tala við þær“ 

Samskipti og líðan aldraðra á altækri stofnun  

Sigurlaug Hrafnkelsdóttir 
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir 

Hækkandi meðalaldur fólks hér á landi leiðir til þess að fjöldi eldri borgara sem hlutfall 
af mannfjöldanum fer vaxandi. Þetta gæti haft í för með sér breytingar á starfssemi 
heilbrigðisstofnana sem þjónusta aldurshópinn. Markmið þessarar greinar er að skoða 
samskipti og líðan aldraðra. Skyggnst er inn í stofnanabundið líf vistmanna sem dvelja 
á einu hjúkrunarheimili hér í Reykjavík sem eftirleiðis verður kallað Sólskinsbær. Sú 
sýn sem kemur fram hjá vistmönnum endurspeglar hugsanlega líðan annarra vist-
manna á öðrum hjúkrunarheimilum landsins. Í greininni verður sjónum beint 
sérstaklega að samskiptum og hvernig þau marka andlega líðan viðmælenda.  

Öldrun og öldrunarþjónusta 
Öldrunarþjónustu á Íslandi má skipta í tvo hluta. Í fyrsta lagi opinbera öldrunar-
þjónustu þar sem í boði er félagsleg heimaþjónusta sveitarfélaga, heimahjúkrun, 
þjónustumiðstöðvar aldraðra, þjónustuíbúðir og dagvistun. Í öðru lagi opinbera 
stofnanaþjónustu sem eru dvalar- og hjúkrunarrými. Hjúkrunarrými eru pláss á 
hjúkrunarstofnunum, ætluð öldruðum einstaklingum sem eru of lasburða til að búa á 
dvalarheimilum eða á eigin heimili (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Í 
desember 2006 voru vistrými í landinu 3.458, þar af 2.138 hjúkrunarrými. Af þeim 
3.244 öldruðu einstaklingum sem bjuggu á stofnunum í desember 2006 voru konur 
64%. Þá dvöldu 9,9% aldraðra Íslendinga 67 ára og eldri á stofnunum (Hagstofa 
Íslands, 2010c). 

Hinn 1. desember 2009 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 – 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). Í árslok 1989 voru 
rúmlega 900 manns yfir nírætt (Jón Björnsson, 1993b) en í dag eru þeir 1.467. Þannig 
má á þessu tímabili sjá 63% aukningu á langlífi hjá fólki komnu yfir nírætt. Þetta gefur 
til kynna hraðvaxandi skriðþunga á innan við 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 hlutfallslega fjölga mjög frá 62 ára aldri. 
Íslenskum körlum er spáð mestu langlífi í Evrópu í framtíðinni eða 84,6 árum 
(Hagstofa Íslands, 2010b).  
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Mynd 1. Mannfjöldapíramíði Íslands árið 2007 og 2050 (Hagstofa Íslands, 2010c) 

 
Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um þróun öldrunar. Sú fyrsta sem hér er 

nefnd 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 áhyggju-
lausa, friðsæla elliheimili hugsað sem ákjósanleg lausn í ellinni (Cumming og Henry, 
1961).  

Önnur 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 lífsstíl 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, 1961).  

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 fólk sé óvirkt 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 rjúfa hana. 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, 
staðsetning í tíma, tíðarandi og söguleg atburðarás hafa einnig áhrif á líf fólks. Á sama 
tíma þurfi að taka tillit til fjölbreytileika mannlífsins og mismunandi persónugerða (Jón 
Björnsson, 1993a; Philipsson og Baars, 2007; Riley, Foner og Riley, 1999). 
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Altækar stofnanir 
Erwin Goffman (1961) skilgreinir altækar stofnanir sem þær stofnanir sem uppfylli 
flestar mannlegu þarfir vistmanna sem þar dvelja. Þær veiti alhliða sólarhringsþjónustu 
til vistmanna, eins og geðsjúkrahús, fangelsi og hjúkrunarheimili. Hjúkrunarheimili eigi 
að þjónusta þarfir aldraðra vistmanna 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 þennan hóp fólks úr umferð, tímabundið 
eða til langframa með því að vista það inni á opinberri stofnun. 

Goffman (1961) er gagnrýninn á þessar stofnanir og telur að persónuleg einkenni 
vistmanna hnigni meðan á dvöl þeirra stendur. Hann heldur því fram að sjálfi þeirra 
(selfhood) sé hætta búin og þeir glati niður sérkennum persónuleikans. Niðurbrot 
sjálfsins verði vegna þess að einstaklingurinn og sjálf hans sé skilgreint út frá 
stofnuninni sem hann dvelji á. Algjör skuldbinding við félagslega stofnun, kalli á eins-
konar tómt sjálf (selflessness). Skynjun fólks eigi að koma frá mörgum félagslegum 
einingum. Mótstaða geti verið af hinu góða og hann telur persónulega sjálfsmynd búa 
innst með mannfólkinu. 

Goffman (1961) bendir á að á altækum stofnunum sé hætta á aðför að sjálfi 
vistmanna (self-mortification). Aldraðir einstaklingar sem flytjist inn á hjúkrunarstofnanir 
og dvelji þar til æviloka, eigi á hættu að glata persónulegum einkennum sínum þar. 
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. Á stofnunum eru margar athafnir bannaðar. Hegðun vistmanna sé 
mikið til stýrt af fagfólki sem annist það. 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.  

Sue Davies (2001) bendir á að aldraðir einstaklingar sem flytja inn á bresk 
hjúkrunarheimili upplifi oft valdleysi, hjálparleysi og tilgangsleysi. Þeim finnst að þeir 
leggi ekkert lengur til samfélagsins og sé frekar byrði en til gagns. Samkvæmt 
rannsóknum Davis eru samskipti milli starfsmanna og vistmanna lítil og einhæf og hún 
heldur því fram að vistmenn glati með tímanum persónulegum einkennum sínum. 
Rannsóknir Davis benda til þess að bresk hjúkrunarheimili séu altækar stofnanir. 

Aðferðir og gögn 

Rannsóknin byggist á eigindlegri aðferðafræði. Með aðferðinni er markmiðið að skilja 
veröldina eins og viðmælendur skynja hana (Esterberg, 2002; Taylor og Bogdan, 1998). 
Áhersla er lögð á að setja sig inn í hugarheim viðmælenda og umhverfi þeirra þar sem 
reynt er að skilja upplifun fólks á veruleikanum (Babbie, 2001).  

Gagnaöflun fór fram á Sólskinsbæ og tók rúma fjóra mánuði eða frá 14. september 
2009 til 20. janúar 2010 en dvöl á vettvangi telur yfir tuttugu mánuði. Viðtölin eru 
átján og voru tekin við níu vistmenn, fimm aðstandendur og fjóra starfsmenn. Við 
greiningu gagna voru notuð ópersónugreinanleg nöfn til að verja viðmælendur. 
Viðtölin eru öll á bilinu 45-90 mínútur að lengd og voru tekin á herbergjum vistmanna, 
út í garði fyrir utan stofnunina og á nálægu kaffihúsi. Viðtöl við aðstandendur og 
starfsmenn voru tekin á heimilum þeirra. Níu viðtöl voru tekin við vistmenn á 
aldrinum 77–93 ára, þar af þrjá karla og sex konur. Meðalaldurinn var 86,5 ár. Fleiri 
konur eru viðmælendur en karlar sem stafar af meira langlífi kvenna og því að mun 
fleiri konur eru vistmenn á Sólskinsbæ en karlar. Við val á viðmælendum var notað 
markvisst úrtak (purposive sampling). Tilgangurinn með valinu var að fá sem 
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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, 
fyrrum starfsvettvangs ásamt fjölskyldustærð. 

Unnið var með greinandi aðleiðslu (analytic induction) og reyndust frumgögnin vera 
291 síða af afrituðu efni. 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. Þemu voru svo tengd við 
kenningar sem fjölluðu um efnið. Þannig náðist frásagnarþráður sem hægt var að 
byggja á. Gögnin voru greind samhliða gagnaöflun allt ferlið og reynt var að þróa þau 
þemu sem birtust í gögnunum jafnt og þétt.  

Styrkleiki eigindlegra rannsókna felst í innra réttmæti gagnanna því að þeirra er 
aflað milliliðalaust frá þátttakanda til rannsakanda. Hugtök og kenningarlegur 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 sam-
skiptum. Styrkleiki rannsóknarinnar er að notaðar eru tvær aðferðir í rann-
sóknarvinnunni, það eru vettvangsaðferð og viðtöl.  

Niðurstöður 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að jákvæð og regluleg samskipti vistmanna við að-
standendur og starfsmenn ásamt samskiptum við aðra vistmenn er grunnur að vellíðan 
þeirra. Að mati aðstandenda og starfsmanna eiga samskiptin að byggjast á trausti, 
virðingu og umhyggju fyrir vistmönnum. Margir vistmenn töluðu um aðbúnað, um-
hyggju, daglega virkni og dægrastyttingu sem mikilvæga þætti fyrir líðan.  

Samskipti vistmanna við starfsfólk 
Öllum vistmönnunum fannst mikilvægt að geta átt samræður við annað fólk inn á 
stofnuninni. Rannveig Ingimarsdóttir hafði þetta að segja um samskipti sín við starfs-
stúlkurnar á deildinni sem flestar eru 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 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 og getur því ekki hreyft sig án aðstoðar starfsfólks 
eða ættingja. Hér lýsir hún hve samræður geta verið uppörvandi en hins vegar skilji 
hún ekki ensku.  

Óskar Gunnarsson var spurður um samskipti sín við starfsmenn og hann lýsir 
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“. 
Óskar bendir á að meirihluti starfsfólks sem starfi hjá hjúkrunarheimilinu, sé erlent og 
að samskiptin við það fari eftir tíma þess og tungumálakunnáttu.  

Magnea Lilja segir sín samskipti við starfsfólkið vera góð en það sé gjá á milli þeirra 
og hennar. Hún var spurð hvort hún teldi starfsfólkið vera vini sína og hún sagði: 
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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 konar 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 breyttum tíðaranda og ópersónuleika sem ríkir í dag 
á Sólskinsbæ og í samfélaginu yfirleitt.  

Samskipti vistmanna við aðstandendur 
Samskipti vistmanna eru oftast góð við aðstandendur ef ræktarsemi og sterk fjöl-
skyldubönd hafa myndast á æviferlinum. Oddný er kona á sextugsaldri og á aldraða 
móður á stofnuninni 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. Þess vegna held ég að það séu svona mörg starandi andlit sem að sitja í 
sömu stólunum dag eftir dag og enginn segir neitt.  
  

Oddný talar um sín eigin viðhorf til vistmanna og aðstandenda og sýnilegan 
einmanaleika þeirra.  

Svanhvít er ekkja og fimm barna móðir. Hún er sár út í börn sín fyrir að vista sig á 
Sólskinsbæ. Hún gerir sér ekki fulla grein fyrir hvert barna hennar hafi átt frumkvæði 
að vistuninni og segist 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 eigið sjálf.  

Samskipti aðstandenda við starfsfólk 
Í viðtölunum kom fram hjá íslensku starfsmönnunum að tungumálakunnátta væri ekki 
nógu góð hjá erlenda starfsfólkinu. Hér koma frásagnir dætra sem eiga mæður í hópi 
vistmanna á stofnuninni. 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 
að misskilningurinn auki á erfiðleika í samskiptum, valdi óþægindum og vanlíðun 
vistmanna. Oddný bætir við og segir: „En maður verður líka að vera réttsýnn. 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“.  

Af orðum Oddnýar 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. 
Fagfólkinu þykir félagsleg aðhlynning jafn nauðsynleg líkamlegri umönnun og um það 
hefur oft verið rætt. Ólöf á móður á Sólskinsbæ og greinir hér frá því hvernig hún 
upplifir samskipti sín við starfsfólkið: 

 
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. Mér finnst samt þær vera góðar við hana og þær sinna henni vel en 
ég get ekki ímyndað mér að þær geti myndað nein tengsl við hana. 
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Úrsúla er hjúkrunarfræðingur á Sólskinsbæ. Hún telur skilningsleysi og tungumála-
örðugleika koma niður á samskiptum við vistmenn. Hún fái til sín starfsfólk sem ráðið 
sé af mannauðsdeild hússins og sé sagt talandi á íslensku en svo komi oft annað í ljós 
sem íþyngi vinnulaginu, samskiptunum og umönnun á deildinni. 

Umræður 

Hér hefur verið fjallað um samskipti út frá upplifun vistmanna, sýn starfsmanna og 
aðstandenda. Tungumálaörðuleikar á milli erlends starfsfólks og vistmanna eru 
áberandi umræðuefni. Í dag er erlent starfsfólk vel yfir helmingur alls starfsfólksins á 
Sólskinsbæ. Flestir þeirra eiga erfitt með að tjá sig á íslensku. Þrátt fyrir mikinn velvilja 
af beggja hálfu þá myndar lítil íslenskukunnátta margra starfsmanna erfiða gjá í 
samskiptum, sem eykur í einhverjum tilvikum á einmanakennd og vanlíðan vistmanna 
og tilfinningu um afskiptaleysi. Vistmenn tala um að erlent starfsfólk sé elskulegt, en 
að slæmt sé að ekki sé hægt að spjalla við það um daginn og veginn.  

Fram kemur að íslenska starfsfólkið sé lítið betur sett en það erlenda hvað 
samskiptin varðar sökum tímaleysis. Starfsmenn eru yfirhlaðnir verkum á hverri vakt. 
Annríki og mikið starfsálag er á öllum deildum flesta daga og starfsfólki gefst ekki tími 
til að setjast niður hjá vistmönnum og spjalla. Ákveðin verk þarf að ljúka á tilskildum 
tímum og starfsmenn fá ekki það svigrúm og tíma með vistmönnum sem þeir þyrftu 
vegna lágmarksmannafla. Þannig situr vistmaðurinn eftir og skortir félagslega 
aðhlynningu sem getur leitt til vanlíðunar á borð við einmanaleika og tilgangsleysi. 
Samskipti starfsmanna og vistmanna á Sólskinsbæ virðast því almennt ekki næg. 

Bent er á að í raun sé ekki gert ráð fyrir að starfsmenn gefi sig á tal við vistmenn, 
heldur sé aðhlynningin fyrst og fremst líkams- og hjúkrunarmiðuð. Vistmenn tala 
margir um hve lítið þeir hafi fyrir stafni og að dægrastyttingin sé fábrotin.  

Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður Sue Davies (2001) sem segir sam-
skipti starfsmanna og vistmanna inn á breskum og finnskum hjúkrunarheimilum of 
lítil og einhæf. Sólskinsbær ber mörg einkenni altækrar stofnunar samkvæmt 
kenningum Goffmans (1961). Í anda Goffmans og Davis (2001) má því benda á að 
horfa þurfi til fjölbreyttrari þarfa hvers vistmanns en nú er gert og styðja við sjálf 
þeirra vistmanna sem dvelja á Sólskinsbæ til langframa. Það er meðal annars hægt að 
gera með auknum fjárveitingum til hjúkrunarheimila og með því að virða mannlegar 
þarfir með faglærðu íslenskumælandi starfsfólki.  

Það er brýnt að velta fyrir sér hvernig stjórnvöld ætla að bregðast við vaxandi 
hlutfalli aldraðra hér á landi með þróun úrræða í öldrunarmálum. Næstu kynslóðir 
munu ekki endilega sætta sig við þau úrræði sem eru í boði í dag, heldur krefjast 
fjölbreyttari úrlausna þar sem komið er mun betur til móts við fjölþættar þarfir hvers 
einstaklings. Eins og fram kemur í þessari rannsókn þurfa úrlausnirnar ekki einungis 
að vera hjúkrunar- og líkamsmiðaðar, heldur þurfa þær einnig og ekki síður að snúa að 
góðum mannlegum samskiptum á milli vistmanna og starfsfólks.  

Þakkir 

Öllum viðmælendum er tóku þátt í rannsókninni er þakkað fyrir þeirra framlag. Einnig 
er stjórnendum Sólskinsbæjar þakkað fyrir trausta og góða samvinnu.  
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