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Útdráttur 

Heimsóknarþjónusta Rauða kross Íslands hefur það að markmiði að heimsækja 

fólk á öllum aldri sem býr við einsemd og félagslega einangrun og draga þannig 

úr eða koma í veg fyrir þessa þætti. Heimsóknavinir eru sjálfboðaliðar á vegum 

heimsóknarþjónustunnar sem heimsækja þjónustuþega hennar, gestgjafa.  

Meðal þeirra eldri borgara sem búa í heimahúsum er hópur einstaklinga sem af 

ólíkum ástæðum lokast af, verða félagslega einangraðir og upplifa einmanaleika. 

 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um áhrif heimsókna 

heimsóknavina á líðan aldraðra einstaklinga sem búa í heimahúsum með því að 

fá fram upplifanir og reynslu þátttakenda. Tilgangurinn var tvíþættur, 

annarsvegar að leita svara við því hvaða þættir hafi áhrif þar á og hinsvegar hvort 

niðurstöðurnar séu í samræmi við markmið heimsóknarþjónustunnar. Notast var 

við eigindlega aðferðafræði þar sem tekin voru viðtöl við þrjá gestgjafa, þrjá 

heimsóknavini auk verkefnisstjóra heimsóknarþjónustu Reykjavíkurdeildar.  

 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að heimsóknir heimsóknavina hafi góð áhrif á líðan 

aldraðra einstaklinga í heimahúsum. Þeir áhrifaþættir sem komu fram voru pörun 

gestgjafa og heimsóknavina þar sem kyn og sameiginleg áhugamál höfðu áhrif á 

hvernig vinatengsl þeirra þróuðust. Það sem gert var á samverutímanum hafði 

einnig áhrif á líðan gestgjafanna og var mikilvægt að það væri í samræmi við 

þarfir og væntingar gestgjafanna og ekki bundið tímamörkum. Niðurstöður gefa 

einnig til kynna að heimsóknarþjónustan vinni vel að markmiðum sínum.  

 

Lykilorð: Heimsóknarþjónusta – Aldraðir í heimahúsum – Félagsleg einangrun - 

Einmanaleiki - Sjálfboðastarf – Rauði krossinn – Heimsóknavinur – Gestgjafi 
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Abstract 

The home visiting service of the Icelandic Red Cross has as its aim to visit people 

of all ages who suffer from loneliness and social isolation, in order to reduce or 

prevent these sufferings. Visiting friends are voluntary workers, who work on 

behalf of the home visiting service, and visit users of the service, the hosts. 

Among elderly people living at home, there is a group of individuals who, for 

various reasons, get cut off and become socially isolated and lonely. 

 

The main goal of this study was to gather information about the experiences of 

the participants regarding effects of visits from visiting friends on the well-being 

of elderly people living at home. The purpose was, on the one hand, to seek 

some answers about the influencing factors involved, and, on the other hand, to 

see if the results are in accord with the aims of the home visiting service. A 

qualitative research method was used, where three hosts, three visiting friends, 

and the coordinator of the home visiting service inside the Reykjavík Branch 

were interviewed. 

 

The results indicate that the visits have a beneficial effect on the well-being of 

the elderly living at home. The influencing factors that emerged were the pairing 

of host and visiting friend, where gender and shared interests in life influenced 

how friendship evolved. Another influence was how the activities during the 

visits were managed: it was important that they were in accord with the host’s 

needs and expectations, and not too strained by limitations of time. The results 

also indicate that the home visiting service work well towards their aim. 

 

Key words: Home visiting service – Elderly living at home – Social isolation – 

Loneliness – Voluntary work – The Red Cross Movement – Visiting friends – Host  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS lokaritgerð í meistaranámi til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Sigurveig H. 

Sigurðardóttir dósent við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og kann ég henni 

mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning. Viðmælendum mínum vil ég 

þakka sérstaklega fyrir þann velvilja að taka þátt í rannsókninni, fyrir að gefa mér 

af tíma sínum, veita mér innsýn í þeirra líf og deila með mér upplifunum sínum og 

reynslu. Ég vil þakka Sólborgu Öldu Pétursdóttur verkefnisstjóra hjá Rauða krossi 

Íslands fyrir veitta aðstoð og stuðning við undirbúning verkefnisins. Kristínu 

Helgu Guðmundsdóttur verkefnisstjóra heimsóknarþjónustu Reykjavíkurdeildar 

þakka ég sérstaklega fyrir aðstoð við val á þátttakendum. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka tengdaforeldrum mínum fyrir veittan stuðning, unnusta mínum Sigurði 

fyrir yfirlestur og ómetanlegan stuðning og sonum mínum Atla og Daníel fyrir 

þolinmæði og skilning. 

  



  

iv 
 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ......................................................................................................... 1 

Abstract ........................................................................................................... ii 
Formáli ........................................................................................................... iii 
1 Inngangur................................................................................................. 1 

2 Rauði krossinn .......................................................................................... 5 

2.1 Alþjóðahreyfingin ..................................................................................... 5 

2.2 Rauði krossinn á Íslandi ............................................................................ 6 

2.3 Grundvallarmarkmiðin sjö ........................................................................ 9 

3 Heimsóknarþjónusta Rauða krossins ...................................................... 10 

3.1 Aðdragandinn ......................................................................................... 10 

3.2 Heimsóknarþjónustan í dag .................................................................... 12 

4 Sjálfboðaþjónusta .................................................................................. 15 

4.1 Skilgreiningar .......................................................................................... 15 

4.2 Góðgerðarstörf á Íslandi - sögulegt ágrip ............................................... 16 

4.3 Hugmyndafræðin tengist félagsráðgjöf .................................................. 17 

4.4 Rannsóknir .............................................................................................. 20 

5 Aldraðir og öldrunarmál ......................................................................... 23 

5.1 Fjölgun á meðal aldraðra ........................................................................ 23 

5.2 Sögulegar breytingar .............................................................................. 24 

5.3 Aldraðir í heimahúsum ........................................................................... 26 

5.3.1 Þjónusta í boði ................................................................................. 27 

5.4 Lög og stefnumótun ............................................................................... 28 

5.5 Öldrunarkenningar ................................................................................. 31 

5.5.1 Hlédrægniskenningin ...................................................................... 32 

5.5.2 Virknikenningin ............................................................................... 33 

5.5.3 Samfellukenningin ........................................................................... 33 

5.5.4 Þróunarþrepakenning Erikson´s ...................................................... 34 

5.5.5 Öldrunarinnsæi ............................................................................... 35 

6 Félagsleg einangrun og einmanaleiki aldraðra......................................... 38 

6.1 Skilgreiningar .......................................................................................... 38 

6.2 Rannsóknir .............................................................................................. 39 

6.3 Algengi á Íslandi ...................................................................................... 43 

6.4 Úrræði ..................................................................................................... 43 

6.4.1 Aldraðir fá heimsóknavini ............................................................... 45 

6.4.1.1 Heimsóknavinur með hund ..................................................... 47 

6.4.2 Minningarvinna með öldruðum ...................................................... 48 

6.4.3 Share the care hugmyndafræðin .................................................... 49 

7 Aðferðafræði rannsóknarinnar ............................................................... 51 

7.1 Rannsóknaraðferð .................................................................................. 51 

7.1.1 Mælitæki ......................................................................................... 52 

7.1.2 Áreiðanleiki og réttmæti ................................................................. 53 

7.2 Framkvæmd rannsóknarinnar ................................................................ 54 

7.3 Úrtak og val á þátttakendum .................................................................. 55 

7.3.1 Þátttakendur ................................................................................... 56 

7.4 Siðferðileg álitamál ................................................................................. 57 

8 Niðurstöður viðtala ................................................................................ 60 



  

v 
 

8.1 Þörfin fyrir heimsóknarþjónustuna ........................................................ 60 

8.1.1 Einmanaleiki og einangrun .............................................................. 60 

8.1.2 Fjölskyldan og fjölskyldutengsl ........................................................ 65 

8.2 Áhrif heimsóknanna á gestgjafa ............................................................. 67 

8.3 Pörun gestgjafa og heimsóknavinar ....................................................... 70 

8.4 Samverustund gestgjafa og heimsóknavina ........................................... 73 

9 Umræður ............................................................................................... 79 

9.1 Þörf fyrir heimsóknir ............................................................................... 79 

9.2 Áhrif heimsóknanna ............................................................................... 82 

9.2.1 Pörun gestgjafa og heimsóknavina ................................................. 83 

9.2.2 Samverustund og tímalengd ........................................................... 84 

9.3 Samantekt ............................................................................................... 84 

Lokaorð ......................................................................................................... 86 

Heimildaskrá ................................................................................................. 88 

Fylgiskjöl ....................................................................................................... 96 

Fylgiskjal I: Upplýst samþykki ............................................................................ 96 

Fylgiskjal II: Viðtalsvísar ..................................................................................... 98 

 

  



  

1 
 

1 Inngangur 

Hugmyndin að þessari rannsóknarvinnu kviknaði við kynningu á hugsanlegum 

meistaraverkefnum í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands veturinn 2009. 

Heimsóknarþjónusta Rauða krossins var þar á meðal verkefna. Við nánari skoðun 

þótti áhugavert að skoða áhrif þjónustunnar á meðal aldraðra í ljósi þess að 

hópur þeirra fer ört stækkandi. Hópurinn er fjölbreyttur og þarf fjölbreytta og 

einstaklingsbundna þjónustu bæði frá opinberum aðilum, fjölskyldu sinni og 

sjálfboðasamtökum. Áhersla stjórnvalda hefur meðal annars legið í því að bæta 

þjónustuna við þessa einstaklinga í þeim tilgangi að þeir geti búið lengur heima. 

Ákveðið var í framhaldi að skoða áhrif heimsóknarþjónustunnar á aldraða 

einstaklinga sem búa í heimahúsum. Fyrir margt eldra fólk er það mikils virði að 

geta búið heima sem lengst. Það býður upp á ákveðið frelsi þar sem 

einstaklingurinn getur stjórnað og skipulagt sitt líf eins og hann vill.  

 

Aldraðir og málefni þeirra hafa verið mikið í umræðunni í þjóðfélaginu og hafa 

margar rannsóknir verið gerðar sem snúa að málefnum þeirra og aðstæðum 

bæði hér á landi og erlendis. Mikilvægt er að halda bæði umræðu og 

rannsóknarstarfi á þessu sviði áfram til að viðhalda þróun öflugra og 

árangursríkra þjónustuúrræða og þá ekki síst í ljósi þess að öldruðum fer 

fjölgandi. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (2010) hefur öldruðum fjölgað að 

jafnaði um 2,3% á ári allt frá miðri síðustu öld. Framtíðarspár gera ráð fyrir því að 

hlutfall aldraðra muni tvöfaldast fram til ársins 2060. Í janúar árið 2010 voru 

íbúar 67 ára og eldri 10,4% af mannfjölda og er því spáð að árið 2060 muni þeim 

fjölga í 21,1%.  

 

Í nútíma þjóðfélagi hefur mikið breyst frá því sem áður var. Aðstæður eru að 

breytast, hugarfarið breytist og markmið verða önnur. Hraði og tímaskortur 

einkenna þjóðfélög og hefur staða aldraðra einstaklinga ekki farið varhluta af því. 

Fólk gefur sér minni tíma til samskipta og tengslamyndana. Í þeim mikla hraða og 

þeim breytingum sem átt hafa sér stað hefur félagsleg einangrun farið vaxandi 

(Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005) og hana má meðal annars finna á meðal 
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aldraðra einstaklinga sem búa einir. Hætt er við að hluti aldraðra sem búa í 

heimahúsum séu félagslega einangraðir og upplifi sig einmana og afskipta.  

 

Heimsóknarþjónusta Rauða kross Íslands er verkefni með það að markmiði að 

heimsækja fólk á öllum aldri sem býr við einsemd og félagslega einangrun og 

reyna þannig að rjúfa eða minnka þessa þætti (Rauði kross Íslands-

Reykjavíkurdeild, 2009). Sjálfboðaliðar veita þjónustuna en sjálfboðaþjónusta er 

styrkur Rauða krossins og vinna tæplega 19% þeirra við heimsóknarþjónustu 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2007). Sjálfboðaliðarnir sem sinna 

heimsóknarþjónustunni kallast heimsóknavinir og þeir sem eru sóttir heim eru 

kallaðir gestgjafar. Aldraðir einstaklingar sem búa  í heimahúsum er einn þeirra 

hópa sem fá heimsóknir frá sjálfboðaliðum heimsóknarþjónustunnar.  

 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um áhrif heimsókna 

heimsóknavina á líðan aldraðra einstaklinga sem búa í heimahúsum með því að 

fá fram upplifanir og reynslu þátttakenda. Tilgangurinn er að leita svara við því 

hvaða þættir hafi áhrif og hvort niðurstöðurnar séu í samræmi við markmið 

verkefnisins. Skoðuð eru sjónarhorn gestgjafa en einnig sjónarhorn 

heimsóknavina og hugmyndir þeirra um viðhorf og upplifun gestgjafa sinna. 

Viðtöl voru tekin við sjö einstaklinga, þrjá gestgjafa sem eru eldri borgarar og búa 

í heimshúsum, þrjá heimsóknavini auk verkefnisstjóra heimsóknarþjónustunnar 

innan Reykjavíkurdeildar Rauða krossins. Vonast er til að notagildi 

rannsóknarinnar sé það að hún muni gefa ákveðnar vísbendingar sem munu 

nýtast Rauða krossi Íslands við frekari uppbyggingu og þróun 

heimsóknarþjónustunnar. 

 

Uppbygging verkefnisins byrjar á fræðilegri umfjöllun sem hefst á kafla tvö þar 

sem fjallað verður um Rauða krossinn. Sagt verður frá aðdraganda stofnunar 

alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða krossins á Íslandi og 

grundvallarmarkmið hreyfingarinnar verða sett fram. Í kafla þrjú verður 

heimsóknarþjónusta Rauða krossins kynnt þar sem sagt verður frá 

hugmyndafræðinni að baki verkefnisins og aðdraganda þess að verkefnið var sett 
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á fót. Innan Kvennadeildar Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands hófst 

undirbúningur og skipulagning á starfsemi sjúkravina og með því var lagður 

grunnurinn að því sem síðar varð að verkefninu heimsóknarþjónustan. Sagt 

verður frá starfsemi heimsóknarþjónustunnar í núverandi mynd. Sjálfboðaliðar 

sinna heimsóknarþjónustunni og verður umfjöllun um sjálfboðaþjónustu í kafla 

fjögur. Hugtökin sjálfboðastarf og sjálfboðaliði verða skilgreind, stutt sögulegt 

ágrip verður um góðgerðarstörf á Íslandi og komið inn á hvernig 

hugmyndafræðin að baki sjálfboðavinnu tengist félagsráðgjöf. Í lok þess kafla 

verða skoðaðar rannsóknir á því sviði.  

 

Fimmti kafli fræðilega hlutans fjallar um aldraða og öldrunarmál. Byrjað verður á 

umfjöllun um þá miklu fjölgun sem á sér stað í þeim hópi. Skoðaðar verða 

sögulegar breytingar í kjölfar iðnbyltingar og tæknivæðingar. Fjallað verður um 

aldraða sem búa í heimahúsum og komið inn á þá þjónustu sem í boði er fyrir þá. 

Lög og stefnumótun stjórnvalda á málefnum aldraðra verða skoðuð. 

Öldrunarkenningar eru stór þáttur í umræðu um aldraða og líðan þeirra við þær 

breytingar sem þeir fara í gegnum þegar aldurinn færist yfir og því verða nokkrar 

helstu kenningar innan öldrunarfræðanna skoðaðar.  

 

Félagslegri einangrun og einmanaleika verða gerð skil í sjötta og síðasta kafla 

þessa fræðilega hluta. Þar verða settar fram skilgreiningar hugtakanna og 

skoðaðar verða erlendar og íslenskar rannsóknir á félagslegri einangrun og 

einmanaleika á meðal aldraðra. Ljósi verður varpað  á algengi þess á Íslandi og að 

lokum verður komið inn á úrræði sem vinna gegn félagslegri einangrun og 

einmanaleika aldraðra. Þar verður sagt frá þjónustu heimsóknavina Rauða 

krossins, fjallað verður um minningarvinnu með öldruðum sem reynst hefur vel 

fyrir þá sem eru einmana og einangraðir og að lokum verður kynnt úrræði sem 

byggir á Share the care hugmyndafræðinni. 

 

Í sjöunda kafla verður kynnt sú aðferðafræði sem rannsókn þessi byggir á. Fjallað 

verður um rannsóknaraðferðina og mælitæki auk þess sem komið verður inn á 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Sagt verður frá framkvæmd 
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rannsóknarinnar, úrtaki og þátttakendur verða kynntir. Að lokum verður komið 

inn á siðferðileg álitamál sem kunna að koma upp við rannsókn sem þessa. 

Áttundi kafli hefur að geyma niðurstöður þeirra viðtala sem tekin voru, þar sem 

efninu hefur verið skipt niður í ákveðin þemu. Í níunda kafla verða settar fram 

umræður út frá þeim þemum sem fram komu í niðurstöðukafla og þau skoðuð í 

ljósi tilgangs og markmiða þeirra sem sett voru fram með rannsókninni. Leitast 

verður við að tengja umræðuna fræðilegu efni. Í lokaorðum er lagt mat á 

rannsóknina og dregin fram eindregin afstaða til rannsóknarspurningarinnar. 

Styrkleikum og veikleikum rannsóknarinnar er velt upp og að lokum eru lagðar 

fram tillögur um frekari rannsóknir á efninu.  
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2 Rauði krossinn  

Hér verður byrjað á kynningu á aðdraganda stofnunar Alþjóða Rauða krossins þar 

sem meðal annars verður sagt frá frumkvöðli stofnunar Rauða krossins, Henry 

Dunant. Komið verður inn á aðdraganda stofnunar Rauða krossins á Íslandi og 

helstu verkefnum stofnunarinnar. Grundvallarmarkmiðum hreyfingarinnar verða 

að lokum gerð skil.   

 

2.1 Alþjóðahreyfingin 

Árið 1859 var háð mikil orrusta í Solferino á Norður-Ítalíu milli Frakklands og 

Austurríkis þar sem liðlega 300 þúsund manns börðust. Undir lok styrjaldarinnar 

lágu liðlega 40 þúsund manns í valnum, fallnir eða særðir. Á sama tíma átti ungur 

svissneskur kaupsýslumaður að nafni Henry Dunant leið um héraðið þar sem við 

honum blöstu þessar hörmungar sem fengu mikið á hann. Með aðstoð kvenna úr 

nærliggjandi þorpum hóf hann að skipuleggja hjálparstarf á vígvellinum en 

hjúkrunarsveitir hersins réðu ekki við verkefnið og unnu óskipulega. Undir 

kjörorðunum ,,tutti fratelli“ eða ,,allir eru bræður“ (skáletrun mín) fór 

hjálparstarstarfið fram og þýddi það að hjálparliðið kom öllum særðum 

hermönnum á vígvellinum til aðstoðar burtséð frá því hvaða liði þeir tilheyrðu. 

Það hlutleysi sem þarna ríkti hefur alla tíð síðan verið eitt af einkennum starfsemi 

Rauða krossins (Brown, 1988; Dunant, 1994; Rauði kross Íslands, 1992; Rauði 

kross Íslands, 2010/b; Rauði kross Íslands, e.d./a). 

 

Lífsreynsla þessi kveikti með Dunant hugmyndina um stofnun sveita sjálfboðaliða 

um allan heim, sveita sem á friðartímum byggju sig undir að veita særðum líkn á 

ófriðartímum. Dunant gaf út bók þremur árum eftir þessa atburði sem bar heitið 

Minningar frá Solferino (skáletrun mín). Í bókinni er lýsing á framgangi 

orrustunnar og þar leggur hann til að reynt verði að stemma stigu við 

hörmulegum afleiðingum styrjalda annars vegar með því að þjálfa upp 

hjálparsveitir sem hægt yrði að senda á vettvang ef til styrjalda kæmi og hins 

vegar að ríki heimsins skuldbindi sig til að veita sveitunum friðhelgi á vígvellinum 

gegn því að liðsmenn þeirra beri ekki vopn og starfi fullkomlega hlutlaust (Brown, 
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1988; Dunant, 1994; Rauði kross Íslands, 1992; Rauði kross Íslands, 2010/b; Rauði 

kross Íslands, e.d./a). 

 

Árið 1863 var haldin alþjóðleg ráðstefna að tilstuðlan Dunants og fjögurra 

samlanda hans. Þar voru tillögur hans og hugmyndir ræddar. Markar sú ráðstefna 

stofnun Rauða krossins. Í framhaldi af henni hófst uppbygging landsfélaganna 

víða um lönd. Fyrsti Genfarsáttmálinn um vernd særðra og sjúkra hermanna var 

undirritaður ári síðar. Einnig var ákveðið að hjálparsveitirnar yrðu sérstaklega 

merktar rauðum krossi á hvítum grunni til tákns um friðhelgi þeirra. Þeir 

stofnuðu ,,Alþjóðanefnd til hjálpar særðum hermönnum“ þar sem markmiðið var 

að stuðla að hjálparstarfi á vígvelli. Nefndin var fyrsti vísir að Alþjóðaráði Rauða 

krossins. Á árunum eftir stofnun Alþjóðaráðsins voru landsfélög Rauða krossins 

mynduð eitt í hverju landi. Fljótlega kom í ljós að í ríkjum þar sem íslam trú var 

ríkjandi gátu menn ekki sætt sig við að hafa rauðan kross sem merki sitt og tóku 

því flest upp rauðan hálfmána. Merkin hafa bæði notið viðurkenningar síðan 

1876. Félög Rauða krossins og Rauða hálfmánans mynduðu með sér samtök árið 

1919, Alþjóðasamband félaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans sem eru í 

daglegu máli oftast kölluð Alþjóðasamband Rauðakrossfélaga. Landsfélög Rauða 

krossins eru orðin 186 talsins í dag. Auk þeirra eru starfandi Rauða kross félög í 

nokkrum löndum sem hafa ekki hlotið viðurkenningu Alþjóðaráðsins. Oftast er 

það vegna þess að þau nota ekki viðurkennt merki. Til að mynda notar 

landsfélagið í Ísrael rauða Davíðsstjörnu og landsfélagið í Kasakstan notar bæði 

kross og hálfmána (Rauði kross Íslands, 1992; Rauði kross Íslands, 2009; Rauði 

kross Íslands, e.d./a). 

 

2.2 Rauði krossinn á Íslandi  

Ísland var eitt þeirra landa sem stofnaði landsfélag Rauða krossins. Árið 1924 

voru 50 ár liðin frá því Íslendingum var veitt félagafrelsi með stjórnarskránni sem 

gefin var út árið 1874 af Kristjáni konungi IX. Á 19. öld náði skipulögð 

félagastarfsemi fótfestu á Íslandi og þá voru stofnuð yfir eitt hundrað félög í 

Reykjavík einni. Í lok aldarinnar komu til sögunnar félög sem unnu hjálparstörf í 

þágu fátækra og nauðstaddra Íslendinga. Víða erlendis var fengin áratugareynsla 
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af starfi góðgerðar- og líknarfélaga. Hér á landi tók uppbygging og þróun slíkra 

félaga aðra stefnu en í helstu nágrannalöndunum (Margrét Guðmundsdóttir, 

2000).  

 

Með stofnun Thorvaldsensfélagsins árið 1875 bundust efnakonur í Reykjavík fyrst 

samtökum um skipulagt hjálparstarf. Konur tóku vaxandi þátt í félagsstarfi undir 

lok 19. aldar og voru þær hvattar til að sinna betur bágstöddum landsmönnum. 

Gagnrýni féll á kvenfélög í Reykjavík fyrir aðgerðarleysi í málefnum sveltandi 

bæjarbúa og þess vænst að þau sneru kröftum sýnum að nauðstöddum 

meðbræðrum, þrátt fyrir að það ætti ekkert skylt við yfirlýsta stefnu þeirra. Um 

aldamótin 1900 var sú hugmynd ríkjandi á Íslandi að líknarstörf væru fyrst og 

fremst í verkahring kvenna. Næstu ár og áratugi voru stofnuð félög vítt um landið 

sem unnu í þágu fátækra og sjúkra samferðamanna. Flest þessara félaga voru 

stofnuð að frumkvæði kvenna og nutu forystu þeirra. Í nágrannaþjóðunum sá 

kirkjan um forystuhlutverkið og þar tókst prestum að virkja afl kvenna í þágu 

safnaðarstarfs. Síðar voru settar á fót fjölmargar líknarstofnanir, heilsuhæli, 

sjúkrahús og heimili fyrir aldraða og munaðarlausa. Hér á landi voru það íslenskar 

konur sem byggðu upp lungann af öllu hjálparstarfi (Margrét Guðmundsdóttir, 

2000). 

 

Einn helsti talsmaður þess að Rauða kross félag yrði stofnað á Íslandi var 

Steingrímur Matthíasson héraðslæknir á Akureyri. Hann ferðaðist mikið erlendis 

vegna vinnu sinnar og til að fylgjast með nýjungum í læknisfræði þar sem hann 

fór á þing og ráðstefnur, heimsótti sjúkrahús auk þess að fylgjast með þekktum 

starfsbræðrum sínum að störfum. Í þessum ferðum kynntist hann viðamiklu starfi 

Rauða krossins. Annar talsmaður fyrir stofnun félagsins hér heima var Sveinn 

Björnsson en hann kynntist starfi Rauða krossins í Kaupmannahöfn þar sem hann 

var sendiherra á árunum 1920 – 1924. Árið 1922 leitaði hann eftir upplýsingum 

og handleiðslu hjá Alþjóðaráði Rauða krossins þar sem forseti ráðsins, Gustave 

Ador, veitti honum nákvæmar leiðbeiningar um hvernig staðið væri að því að 

stofna landsfélag og hvatti hann mjög til dáða. Þar með varð Sveinn fullviss um 
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að æskilegt væri að Rauði krossinn færi að starfa á Íslandi (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2000). 

 

Í júnímánuði árið 1924 sendi Alþjóðasamband Rauða kross félaga erindreka sinn 

til Íslands, starfsmann Rauða krossins í Danmörku. Hann hélt fyrirlestur í 

Reykjavík um sögu og starfsemi Rauða krossins í Danmörku. Hann kom einnig inn 

á möguleg verkefni sem kynnu að bíða félagsins á Íslandi. Í framhaldi af fyrirlestri 

hans var skipuð nefnd sem vinna átti að stofnun Rauða krossins á Íslandi. Fundur 

var haldin að kvöldi 10. desember árið 1924 í húsi Eimskipafélagsins og Rauði 

kross Íslands var stofnaður (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Þann 9. mars 1925 

var Rauði krossinn viðurkenndur af íslensku ríkisstjórninni sem eina rauða kross 

félagið sem starfa mátti í landinu og eina aðilann sem nota má rauða krossinn 

sem merki sitt. Fyrsti formaður Rauða krossins var Sveinn Björnsson, sem síðar 

varð forseti Íslands, og gegndi hann því hlutverki í rúmt ár (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2000; Rauði kross Íslands, 2009). 

 

Rauði kross Íslands sinnir í dag fjölda verkefna og bregst þannig við neyð jafnt 

innanlands sem utan. Veitt er aðstoð við aldraða og sjúka, neyðarvörnum er sinnt 

við hættuástandi, til að mynda náttúruhamförum. Starfræktur er hjálparsími 

Rauða krossins, félagið sinnir víðtæku alþjóðlegu hjálparstarfi, rekur fjögur 

athvörf fyrir geðfatlaða og vinnur með fólki af erlendum uppruna. Enn fremur 

rekur félagið nær alla sjúkrabíla á Íslandi og sér um næturathvarf fyrir 

heimilislausar konur sem kallast Konukot. Félagið er með skyndihjálpanámskeið á 

ári hverju og hefur umsjón með skyndihjálparkennslu í landinu auk fjölda annarra 

verkefna (Rauði kross Íslands, e.d./a). Rauði krossinn hefur skuldbundið sig til 

þess að efla starf í þágu allra þeirra sem eru allra verst settir auk þess að gera það 

markvissara (Rauði kross Íslands, 2010/b). Í dag eru 50 deildir innan Rauða kross 

Íslands víðsvegar um landið og í lok ársins 2009 voru félagsmenn tæplega 20.000, 

auk þúsunda styrktarfélaga hjálparsjóðs. Hjá félaginu eru nú um 3.000 

sjálfboðaliðar (Rauði kross Íslands, 2009). 
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2.3 Grundvallarmarkmiðin sjö 

Grundvallarmarkmið Rauða krossins og Rauða hálfmánans eru sjö og eftir þeim 

fara allir félagsmenn og sjálfboðaliðar hreyfingarinnar auk starfsmanna hennar 

um allan heim. Markmiðin eru þessi: 

Mannúð - Alþjóðahreyfing Rauða krossins og Rauða hálfmánans reynir að koma í 

veg fyrir og létta þjáningar fólks hvar sem það er statt. Tilgangur hreyfingarinnar 

er meðal annars að vernda líf og heilsu auk þess að tryggja virðingu fyrir 

mannlegu lífi. Hreyfingin vinnur þannig að gagnkvæmum skilningi, vináttu, 

samstarfi og varanlegum friði meðal allra þjóða.  

Óhlutdrægni - Rauði krossinn er alþjóðleg hjálparstofnun sem vinnur á 

óhlutdrægan hátt að því að aðstoða fórnalömb stríða, átaka og hörmunga og 

gerir þannig engan greinarmun milli manna eftir þjóðerni þeirra, uppruna, 

kynþætti, kyni, trúarbrögðum né stjórnmálaskoðunum. Hreyfingin tekur tillit til 

þarfa hvers og eins og reynir þannig að draga úr þjáningum einstaklinga og veitir 

þeim forgang sem verst eru staddir.  

Hlutleysi - Hreyfingin skal gæta hlutleysis í ófriði og á engan hátt taka þátt í 

deilum vegna uppruna, trúarbragða, stjórnmála- eða hugmyndafræði þannig að 

hún megi áfram njóta almenns trausts.  

Sjálfstæði - Landsfélögin verða ávallt að varðveita sjálfstæði sitt þótt þau veiti 

aðstoð í mannúðarstarfi stjórnvalda og fari eftir lögum lands síns. Með því að 

varðveita sjálfstæði sitt geta þau starfað í samræmi við grundvallarmarkmið 

hreyfingarinnar. 

Sjálfboðin þjónusta -  Hreyfingin lætur aldrei stjórnast af hagnaðarvon og er 

borin uppi af sjálfboðnu hjálparstarfi.  

Eining - Aðeins má vera eitt landsfélag Rauða krossins eða Rauða hálfmánans í 

hverju landi og skal það vera öllum opið og vinna mannúðarstarf um allt landið. 

Alheimshreyfing - Hreyfing Rauða krossins og Rauða hálfmánans nær um allan 

heim og landsfélögin öll hafa jafnan rétt og ábyrgð og sömu skyldur til 

gagnkvæmrar hjálpar.  

(Rauði kross Íslands, 1992; Rauði kross Íslands, 2009). 
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3 Heimsóknarþjónusta Rauða krossins  

Heimsóknarþjónustan er eitt af áhersluverkefnum Rauða krossins. Starfsemi 

heimaþjónustu til aldraðra og einmana hófst hjá Kvennadeild Reykjavíkurdeildar 

Rauða kross Íslands árið 1975. Hér verður gerð grein fyrir 

heimsóknavinaverkefninu, hugmyndafræðinni á bak við verkefnið og aðdraganda 

þess að verkefnið var sett á fót. Reykjavíkurdeildin er ein af 50 deildum Rauða 

krossins og jafnframt sú stærsta og verða henni gerð skil þar sem 

heimsóknarþjónusta deildarinnar er öflug og gefur góða mynd af þróun 

starfseminnar. Að lokum verður sagt frá starfsemi heimsóknarþjónustunnar í 

núverandi mynd.  

 

3.1 Aðdragandinn 

Hugmyndin um heimsóknavini og þeirra starfsemi á rætur að rekja til hinna 

bandarísku ,,Red Cross Ladies“ sem á sínum tíma sáu um að aðstoða sjúka og 

særða á sjúkrahúsum í báðum heimsstyrjöldunum (Reykjavíkurdeild Rauða kross 

Íslands, e.d./b). Rauði kross Íslands stóð lengi fyrir starfi sem þjónaði öldruðum 

landsmönnum þó ekki hafi það verið bundið þeim aldurshópi. Félagið hafði boðið 

upp á reglulega fræðslu um hjúkrun sjúkra í heimahúsum allt frá þriðja 

áratugnum. Lengi vel hvíldi umönnun aldraðra fyrst og fremst á herðum kvenna 

og margar sóttu námskeið félagsins sem væntanlega hafa stuðlað að betri 

aðhlynningu elstu kynslóðarinnar. Undir lok áttunda áratugarins höfðu nokkrar 

deildir innan Rauða kross Íslands hafið störf að málefnum aldraðra (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2000).  

 

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands er ein deilda félagsins og jafnframt sú 

stærsta og eru skráðir félagar deildarinnar ríflega 8.300. Hún var stofnuð þann 

27. apríl árið 1950. Deildin skiptist í tvær undirdeildir sem eru Ungmennadeild og 

Kvennadeild og halda þær uppi öflugu starfi samhliða sjálfboðamiðlun 

deildarinnar. Reykjavíkurdeild starfar eftir ákveðnum viðmiðum. Þau eru fyrst og 

fremst grundvallarmarkmið Rauða krossins, samþykktir, lög og reglur Alþjóða 

Rauða krossins, Rauða kross Íslands og Reykjavíkurdeildar RKÍ. Þetta felur meðal 
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annars í sér að farið er eftir því hvar talin er mesta þörfin fyrir aðkomu Rauða 

krossins hverju sinni og hvort það séu aðrir aðilar sem sinni viðkomandi 

málaflokki og einstaklingsaðstoð. Hvar þörfin er talin mest og hvar áherslur 

annarra svo sem stjórnvalda og félagasamtaka liggja er mismunandi frá einum 

tíma til annars. Eitt af þeim fjölmörgu verkefnum sem Reykjavíkurdeild og 

undirdeildir hennar hafa sett á fót snúa að málefnum aldraðra og sjúkra (Rauði 

kross Íslands-Reykjavíkurdeild, 2009; Reykjavíkurdeild-Rauða kross Íslands, 

e.d./a). 

 

Þann 12. desember árið 1966 var Kvennadeild Reykjavíkurdeildar Rauða kross 

Íslands stofnuð (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Frú Ragnheiður 

Guðmundsdóttir augnlæknir átti hugmyndina að stofnun hennar. Á ferðum 

sínum til Bandaríkjanna og víða hafði hún kynnst sjálfboðastörfum kvenna í 

Rauða kross starfi og taldi að þörf var á slíku starfi hér á landi. Megin markmið 

deildarinnar hefur frá upphafi verið að bæta líðan aldraðra (Reykjavíkurdeild 

Rauða kross Íslands, e.d./c). Þannig var Kvennadeildin brautryðjandi í starfi fyrir 

eldri borgara innan Rauða kross Íslands. Í nágrannalöndunum höfðu systurfélögin 

víða skipulagt heimsóknir til aldraðra og sjúkra. Í Noregi hafði Rauði krossinn 

hafið heimsóknarþjónustu árið 1948 og árið 1964 höfðu félagar í Danmörku fetað 

í þeirra fótspor (Kristín Guðmundsdóttir, 2000).  

 

Skömmu eftir stofnun Kvennadeildarinnar var ákveðið að undirbúa og skipuleggja 

starf sjúkravina og var höfð til hliðsjónar sjúkravinastarfsemi á vegum Rauða 

kross félaga víða um heim, sérstaklega sjúkrastarf Rauða krossins á 

Norðurlöndum (Kristín Helga Guðmundsdóttir munnleg heimild, 14. október 

2010). Sjálfboðaliðar deildarinnar völdu sér heitið sjúkravinir. Árið 1975 var 

Heimsóknarþjónusta stofnuð innan Kvennadeildar Reykjavíkurdeildar Rauða 

kross Íslands og var hún sniðin að norskri fyrirmynd (Reykjavíkurdeild-Rauða 

kross Íslands, e.d./b; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1985). Félagskonur lögðu 

áherslu á fjáröflun fyrstu árin. Fyrir utan að sinna heimsóknarþjónustu til 

aldraðra og sjúkra rak hún einnig sjúklingabókasöfn á sjúkrahúsum í borginni og 

með rekstri sölubúða aflaði hún tekna til kaupa á tækjum fyrir sjúkrahúsin 
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(Karitas Bjargmundsdóttir, 1985; Margrét Guðmundsdóttir, 2000; Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Markmið 

heimsóknarþjónustunnar var að rjúfa einangrun og einmanaleika aldraðs og 

lasburða fólks á einkaheimilum, hjúkrunarheimilum og sjúkrahúsum. Það þótti 

ljóst að þótt að líkamlegum þörfum þessara einstaklinga væri oftast sinnt af 

mestu kostgæfni þá væri mikilvægt að hlúa einnig að andlegri líðan þessara 

einstaklinga sem gjarnan varð útundan vegna tímaskorts (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1985).  

 

Félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar heilsugæslustöðva, læknar og aðstandendur 

leituðu til deildarinnar þar sem talið var að sjúkravinir gætu gert mikið gagn við 

að veita þessum einstaklingum andlega aðhlynningu. Heimsóknarþjónustunni var 

gjarnan sinnt af einstaklingum sem sjálfir voru komnir á eftirlaunaaldur. 

Heimsóknir sjúkravina voru víðast vel þegnar og oft myndaðist góð vinátta milli 

sjúkravinar og skjólstæðings hans (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1985). Við 

uppbyggingu á skipulögðu starfi í þágu aldraðra var félag Rauða krossins í 

Reykjavík í fararbroddi en þó sýndu forystumenn einstakra deilda vaxandi áhuga 

á málaflokknum (Margrét Guðmundsdóttir, 2000).  

 

3.2 Heimsóknarþjónustan í dag 

Heimsóknarþjónustan í núverandi mynd er rekin í þeim tilgangi að létta þeim lífið 

sem eru einangraðir og einmana og veita þeim félagsskap (Rauði kross Íslands-

Reykjavíkurdeild, 2009). Megin markmiðið er að draga úr og/eða að koma í veg 

fyrir einsemd og félagslega einangrun. Sjálfboðaliðar sem sinna 

heimsóknarþjónustunni kallast í dag heimsóknavinir en þeir sem þiggja hana 

kallast gestgjafar. Heimsóknavinir og gestgjafar geta verið konur jafnt sem karlar 

og ungir sem aldnir. Heimsóknavinir eru ólaunaðir sjálfboðaliðar og félagar í 

Rauða krossi Íslands og ber þeim að starfa samkvæmt grundvallarmarkmiðum 

félagsins. Til að gerast heimsóknavinur þarf að sækja sérstakt námskeið á vegum 

Rauða kross Íslands. Samkvæmt almennum starfsreglum er heimsóknavinurinn 

bundinn þagnarheiti, bæði siðferðilega og lagalega. Heimsóknavinurinn á ekki að 

hafa nein afskipti af fjármálum gestgjafans, hann á ekki að fara í sendiferðir né 
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þrífa eða baða og hann má ekki þiggja verðmætar gjafir. Miðað er við að 

heimsóknavinur heimsæki gestgjafa sinn einu sinni í viku, klukkutíma í senn og 

honum ber að tilkynna tímanlega forföll  (Rauði kross Íslands, e.d./b/d). 

Samkvæmt Kristínu Helgu verkefnisstjóra (munnleg heimild, 14. október 2010) 

eru tímamörkin aðeins ákveðið viðmið og í flestum tilfellum ákveða 

heimsóknavinurinn og gestgjafinn hvað þeir gefa sér langann tíma í það sem þeir 

taka sér fyrir hendur. 

 

Heimsóknavinur og gestgjafi taka sér ýmislegt fyrir hendur. Þeir spjalla saman og 

hlusta, spila, föndra, fara í gönguferðir saman, fara saman í bíó eða á kaffihús og 

einnig er farið í bíltúra og margt fleira. Samkomulag er gert um fyrirkomulag 

heimsóknarinnar því mikilvægt er að taka hverjum og einum eins og hann er 

(Rauði kross Íslands, e.d./d; Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands, e.d./b). Innan 

Kvennadeildar Reykjavíkurdeildar var fyrirkomulaginu breytt þannig að frá árinu 

2005 hefur heimsóknarþjónustan verið sjálfstæð deild en í umsjá 

Kvennadeildarinnar. Var það meðal annars gert til að fá inn fjölbreyttari hóp fólks 

til að sinna verkefninu, ekki síst karlmenn og yngra fólk. Fram til ársins 2006 sáu 

sjálfboðaliðar og þá konur, alfarið um starfsemi heimsóknarþjónustunnar en þá 

var ráðin verkefnastjóri í hlutastarf (Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands, e.d./b). 

Hlutfall karlmanna í heimsóknarþjónustunni hefur aukist jafnt og þétt og er 

nálægt því að vera 1/3 hluti í dag (Kristín Helga Guðmundsdóttir munnleg 

heimild, 14. október 2010). Árið 2006 hófs einnig starfsemi hundavina innan 

heimsóknavinaverkefnisins en verkefnið er að erlendri fyrirmynd. Þeir 

sjálfboðaliðar sem sinna þessu verkefni hafa í heimsóknum sínum orðið varir við 

mikla ánægju og jákvæða umræðu. Einnig hafa þeir fundið fyrir auknum áhuga á 

útivist og hreyfingu þar sem gestgjafar hafa sýnt áhuga á að fara með hundinn út 

að ganga (Rauði kross Íslands, e.d./d). 

 

Í lok ársins 2009 buðu 43 deildir Rauða kross Íslands, af þeim 50 sem starfræktar 

eru, upp á þjónustu heimsóknavina. Markmið félagsins er að allar deildir muni 

starfrækja slík verkefni (Rauði kross Íslands, 2010/b). Heimsóknavinir á vegum 

deilda voru um 600 og gestgjafar um 700 talsins (Rauði kross Íslands, 2009). 
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Skráðir heimsóknavinir á vegum Reykjavíkurdeildar voru 103 talsins á árinu 2009, 

þar af voru 72 konur og 31 karlmaður (Rauði kross Íslands - Reykjavíkurdeild, 

2009).  
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4 Sjálfboðaþjónusta  

Þar sem heimsóknarþjónustunni er sinnt af sjálfboðaliðum og sjálfboðið starf eitt 

af grundvallarmarkmiðum Rauða krossins er mikilvægt að gera þeim góð skil hér. 

Einnig í ljósi þess að umræða um mikilvægi sjálfboðaliða og sjálfboðastarfa hefur 

verið að aukast í þjóðfélaginu. Komið verður inn á nokkrar helstu skilgreiningar á 

sjálfboðaliðum og sjálfboðavinnu. Hugmyndafræðigrunni sjálfboðinnar vinnu 

ásamt sögu verða gerð skil og skoðað hvernig fræðigreinin félagsráðgjöf tengist 

þar inn. Komið verður stuttlega inn á sögu góðgerðamála á Íslandi og í lokin verða 

skoðaðar rannsóknir sem hafa verið gerðar á efninu. 

 

4.1 Skilgreiningar 

Sjálfboðaliðar eru starfandi víðs vegar um heim og vinna fjölbreytt störf hjá 

hinum ýmsu samtökum og félögum. Áhugi og umræða um sjálfboðaliða og 

sjálfboðastörf hefur aukist verulega á undanförnum árum. Einnig hefur umræða 

um áhrif þeirra í þjóðfélaginu aukist. Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram 

af fræðimönnum á hugtökunum sjálfboðaliði og sjálfboðavinna. Hér verður þó 

aðeins greint frá skilgreiningum danska félagsráðgjafans Ullu Habermanns. 

Habermann (2001) skilgreinir sjálfboðaliða sem einstakling sem leggur fram sína 

vinnu af fúsum og frjálsum vilja í þágu meðborgara sinna eða þjóðfélagsins og 

þiggur ekki laun fyrir. Hún skilgreinir félagslegt sjálfboðastarf sem 

einstaklingsbundið ólaunað framlag sem er veitt af frjálsum vilja gegnum félag 

eða samtök. Það er utan við nánustu fjölskyldu og þjóðfélagslega gagnlegt. 

Samkvæmt því er sjálfboðaliði sá sem sinnir heimsóknum til aldraðra og sjúkra í 

gegnum samtök eða stofnun og þiggur ekki laun fyrir. Sá sem fer í heimsóknir á 

eigin vegum, það er ekki í gegnum félagsskap, er aftur á móti ekki skilgreindur 

sem sjálfboðaliði þrátt fyrir að um samskonar starf sé að ræða (Sigrún Júlíusdóttir 

og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

 

Frjáls félagasamtök og sjálfboðastörf hafa einnig verið skilgreind og sett fram á 

ólíkan hátt í fræðiritum og rannsóknum. Samkvæmt Salamon og Anheier (1996) 

hefur víða erlendis verið bent á mikilvægi þess að finna sameiginlegar 
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skilgreiningar til að auðvelda samanburðarrannsóknir á milli landa. Ýmis hugtök 

hafa verið notuð svo sem hugsjónasamtök, þriðji geirinn, stofnanir sem ekki hafa 

hagnað að markmiði (non-profit organizations), non-governmental stofnanir, 

sjálfboðageirinn, óháði geirinn og sjálfboðastofnanir. Hérlendis eru félög sem 

ekki eru rekin í hagnaðarskyni oftast kölluð frjáls félagasamtök sem er yfirhugtak 

á ýmsum félagasamtökum (Steinunn Hrafnsdóttir, 2007). 

 

4.2 Góðgerðarstörf á Íslandi - sögulegt ágrip 

Á Norðurlöndunum, Bretlandi, Þýskalandi, Bandaríkjunum og víða er aldalöng 

hefð fyrir sjálfboðastörfum. ,,Hvern sess sjálfboðastörf skipa hjá hverri þjóð á sér 

djúpar rætur í samfélaginu og fer eftir menningargerð þjóðarinnar“ (bls. 10). Í 

þeim þjóðfélögum sem ekki höfðu félagsmálalöggjöf eða viðurkenningu á 

skyldum hins opinbera við þá þegna þjóðfélagsins sem ekki gátu séð sér farborða 

blómstraði góðgerðarstarf fyrst og fremst (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997). Hvað varðar ábyrgð og stjórn samfélagsins gagnvart þeim 

sem minna mega sín hefur Ísland haft nokkra sérstöðu. Allt frá þjóðveldisöld má 

greina þá hugsun að einstaklingum og fjölskyldum beri að sjá um sig sjálf og 

aðeins þeir aumustu leita félagslegrar aðstoðar (Ingibjörg Broddadóttir, Guðný 

Eydal, Steinunn Hrafnsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Gert hafði 

verið ráð fyrir gagnkvæmri framfærsluskyldu innan fjölskyldunnar fram að þeim 

tíma (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). 

 

Uppbygging velferðarþjónustu á Íslandi hefur orðið fyrir miklum áhrifum frá 

frjálsum félagasamtökum og sjálfboðaliðum. Á seinni hluta 19. aldar byrjaði 

sjálfboðastarf að þróast og hinum ýmsu frjálsu félagasamtökum var komið á fót 

(Guðmundur Jónsson, 2001; Hrefna Róbertsdóttir, 1990). Flest þessara félaga 

voru menningar-, tómstundar-, góðgerðar- og líknarfélög (Steinunn Hrafnsdóttir, 

2006). Á tímabilinu 1840 – 1900 voru stofnuð fjölmörg góðgerðar- og líknarfélög 

á Íslandi og sinntu mörg þeirra málum sem opinberir aðilar tóku við seinna. Þetta 

voru félög eins og kvenréttindafélög, bindindisfélög, mannúðarfélög, sjúkrasjóðir, 

trúfélög auk fjölda annarra. Þau störf sem félögin sinntu í byrjun voru eingöngu 

unnin í sjálfboðavinnu. Forsvarsmenn þeirra góðgerðafélaga sem stofnuð voru á 
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þessum tíma voru í mun meira mæli konur heldur en karlar (Hrefna 

Róbertsdóttir, 1990; Steinunn Hrafnsdóttir, 2006). Góðtemplarareglan var fyrsta 

fjöldahreyfingin hér á landi sem komst á legg. Í lok 19. aldar komu til sögunnar 

félög sem unnu hjálparstörf í þágu fátækra og nauðstaddra Íslendinga. 

Áratugareynsla var þá víðast hvar fengin erlendis af starfi líknar- og 

góðgerðarfélaga (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Góðtemplarareglan barst frá 

Noregi til Íslands árið 1884 og varð fljótt öflug með víðtæku sjálfboðastarfi þar 

sem meginmarkmiðið var að stýra fólki frá ofdrykkju (Brynleifur Tóbíasson, 

1936). Thorvaldsensfélagið var stofnað 1875 og eru elstu samtök reykvískra 

kvenna og eru enn starfandi. Einnig má nefna Góðgerðafélagið sem var stofnað 

1887 og starfaði fram undir aldamótin 1900 (Björg Einarsdóttir, 2002). Mörg 

kvenfélög voru stofnuð á þessum tíma (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006).  

 

Með framfærslulögunum sem sett voru árið 1947 tóku ríki og sveitafélög við 

mörgum þeim verkefnum sem ýmis félagasamtök höfðu sinnt. Mörg 

félagasamtök störfuðu þó áfram með svipuðum hætti og áður eða í breyttri 

mynd. Hlutur sjálfboðageirans í félagslegri velferð hefur því alltaf skipt miklu máli 

hér á landi þrátt fyrir að hið opinbera hafi leikið stærra hlutverk eftir setningu 

fyrstu félagsmálalöggjafarinnar (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

1997).  

 

4.3 Hugmyndafræðin tengist félagsráðgjöf 

Mary E. Richmond (1861-1928) einn af frumkvöðlum félagsráðgjafar í 

Bandaríkjunum var meðal þeirra fremstu í málefnum þeirra sem minna máttu sín. 

Hún skar sig fljótlega úr hvað varðaði hugmyndir og vinnuaðferðir innan 

góðgerðarfélaganna. Hún taldi mikilvægt að mynda traust og gott samband við 

skjólstæðinganna og það væri gert með heimsóknum til fjölskyldna. Öflun 

nákvæmra upplýsinga um hagi og kjör skjólstæðinganna auk skipulagðra 

skráninga taldi hún einnig mikilvæga þætti. Richmond kom inn á að leiðir til 

félagslegra úrbóta þyrftu að byggja á raunhæfum athugunum á aðstæðum 

skjólstæðinga. Þannig taldi hún að notast ætti við greiningu og faglegt mat 
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fremur en að byggja á brjóstviti og vangaveltum um það hvernig hlutirnir ættu að 

vera (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991). 

 

Seint á 19. öld voru stofnuð samtök góðgerðafélaga, COS (The Charity 

Organization Societies) í Bandaríkjunum, sem voru héraðssambönd 

góðgerðafélaga úr ýmsum áttum. Tilgangurinn var að koma skipulagi á þá 

ringulreið sem ríkti innan þess fjölbreytilega og óbeislaða góðgerðarstarfs þar. 

Áhersla var lögð á nauðsyn þess að velja og þjálfa sjálfboðaliða sem færu í 

heimsóknir og með því var safnað upplýsingum um tilefni umsókna og þar með 

þarfir hvers umsækjenda. Slíkar upplýsingar nýttu samtökin sem rök í sinni 

baráttu fyrir félagslegum úrbótum. Með skráningu, skipulagningu og þróun 

félagslegra vinnuaðferða mátti sjá vísir að fagmennsku í líknar-, góðgerðar- og 

mannúðarstörfum (Woodroofe, 1974). Það var einmitt á þennan hátt sem fyrstu 

menntuðu félagsráðgjafarnir beindu kröftum sínum hvað varðar lagabreytingar 

og félagslegt umbótastarf meðfram því sem þeir unnu að einstaklings- og 

samfélagsmálum (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). 

 

COS - samtökin voru yfirleitt mannúðarfélög sem störfuðu á vegum kirkjudeilda 

eða trúfélaga með það í huga að bæta úr augljósri neyð. Þarna störfuðu bæði 

launaðir starfsmenn, aðilar eins og prestar eða embættismenn innan félaganna 

en einnig var starfsemin á vegum sjálfboðaliða sem oft voru efnameiri konur. 

Einkenni starfseminnar byggði á umhyggju fyrir náunganum og hjartahlýju og var 

aðstoðin oft í formi gjafa. Sú hugmyndafræði sem var unnið eftir var: ,,Hver er 

sinnar gæfu smiður“ og ,,Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfir“. Starfsemi 

góðgerðafélaga var í fyrstu handahófskennd og skipulegt mat á þörfinni fyrir 

hana fór ekki fram  (Hillgaard og Keiser, 1981; Nanna K. Sigurðardóttir, 1991; 

Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

 

Mary Richmond vann hjá The Charity Organization Society of Baltimore og varð 

innan tíðar framkvæmdastjóri þar. Hún starfaði með mörgum góðgerðar- og 

sjálfboðaliðasamtökum auk þess sem hún handleiddi sjálfboðaliða. Hún var þekkt 

fyrir ýmis störf en einna þekktust voru störf hennar með The Myrtle Club sem var 
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hagsmunafélag ungra kvenna sem barðist fyrir félagslegum réttindum auk þess 

lét það til sín taka í vinnumarkaðsmálum. Starfsemin sem fór fram innan félagsins 

sýndi gott dæmi um félagslegt umbótastarf sem var í senn samfélagsvinna og 

sneri að einstaklingum (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991; Sigrún Júlíusdóttir og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). 

 

Fyrsta skrifaða verk Richmond var bókin Friendly visiting among the poor árið 

1899 og þá þegar naut hún viðurkenningar sem félagsráðgjafi. Richmond hafði 

ákveðnar hugmyndir um aðferðir við vinnu að líknarmálum og setti þær fram í 

bókinni. Meðal annars voru skilgreind þau svið sem starfsemin spannaði og hvar 

samherjinn (sjálfboðaliðinn) kæmi inn. Þessar hugmyndir og vinnulag þróaði hún 

áfram og gaf út í riti sem út kom árið 1917 og bar heitið Social diagnosis (Farley, 

Smith og Boyle, 2006; Nanna K. Sigurðardóttir, 1991; Sigrún Júlíusdóttir og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Samkvæmt Sigrúnu Júlíusdóttur og Sigurveigu 

H. Sigurðardóttur (1997) er að finna í því verki fræðilegan grunn að fagmennsku, 

siðfræði hjálparinnar og skipulegum vinnubrögðum sem er það sem 

félagsráðgjöfin byggir á og er verkið fyrsta aðferðafræðiritið í félagsráðgjöf. Í 

fagmennsku og sjálfboðastörfum er mikil áhersla lögð á siðfræði og byggir hún í 

báðum tilvikum á virðingu fyrir einstaklingnum, samhygð á þeim sem minna 

mega sín auk samfélagslegri ábyrgðakennd. Annars konar þekking og annað 

vinnulag er þar sem munurinn liggur, það er faglegar aðferðir sem byggjast á 

rannsóknum og greiningu. Fagmennska á sviði félagsþjónustu og persónulegrar 

aðstoðar sprettur í raun úr jarðvegi góðgerðar- og sjálfboðastarfa og eru þessi 

svið enn nátengd. Ritsmíðar og störf Richmond eru eitt skýrasta dæmið þar um 

(Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). 

 

Víðast hvar í hinum vestræna heimi fór hið opinbera að axla ábyrgð á velferð 

þegna sinna í auknum mæli og var þá algengt að fá til starfa fólk sem hafði 

menntað sig á sviði velferðarmála. Hið opinbera aðstoðaði við skipulagningu, 

stefnumótun auk almennra starfa í félagslegri þjónustu. Þar með óx fram fagstétt 

í félagslegri þjónustu og tilheyrði opinbera geiranum og laut þannig kröfum um 

gæði og skiptingu þjónustuúrræða. Samhliða því opinbera starfar félagslegi 
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sjálfboðageirinn og ákveður sjálfur sínar vinnureglur og er framlag sjálfboðaliða 

aðal uppbygging starfsins, en þar starfar þó oft og á tíðum einnig fagfólk. Velferð 

þegnanna er viðfangsefni þeirra beggja en nálgun þeirra byggist á ólíkri 

hugmyndafræði (Huldís S. Haraldsdóttir, 1995). 

 

4.4 Rannsóknir  

Þrátt fyrir að á Íslandi sé rík hefð fyrir sjálfboðastörfum hafa þau að sama skapi 

ekki verið rannsökuð mikið eða þeim skipað þann þjóðfélagslega sess sem þeim 

ber. Á síðastliðnum árum hafa þó rannsóknir verið að aukast hérlendis (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2007). Á árunum 2005 – 2006 var gerð rannsókn þar sem 

tilgangurinn var að kanna þátttöku og viðhorf fólks til sjálfboðastarfa. Í 

rannsókninni voru sjálfboðastörf skilgreind sem öll þau störf sem eru unnin í 

þágu annarra en eigin fjölskyldu og eru unnin á vegum frjálsra félagasamtaka og 

stofnana og ekki er greitt fyrir þau. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom meðal 

annars fram að 40,3% Íslendinga höfðu unnið sjálfboðastarf á síðastliðnu ári. 

Flestir höfðu sinnt sjálfboðastarfi fyrir íþróttafélög, foreldrafélög/skóla og 

góðgerðar- og líknarfélög. Ekki var mikill munur milli karla og kvenna varðandi 

þátttöku í sjálfboðastörfum þar sem karlar voru 42% þeirra sem höfðu sinnt 

sjálfboðastörfum og konur 39% þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu einnig 

sterka vísbendingu um að þátttaka Íslendinga í sjálfboðastörfum sé svipuð og á 

hinum Norðurlöndunum (Steinunn Hrafnsdóttir, 2005).  

 

Rauði kross Íslands er ein þeirra stofnana á Íslandi sem byggja einna mest á 

skipulegu sjálfboðastarfi. Þar starfa um 3.000 sjálfboðaliðar við fjölbreytt störf. 

Verkefnin eru fjölmörg og dreifast um allt landið og er mismunandi eftir deildum 

hvaða verkefni eru starfrækt á hverjum stað. Á meðal þessara sjálfboðaverkefna 

eru svörun í hjálparsíma, vinna með ungmennum, skyndihjálp, neyðaraðstoð, 

vinadeildasamstarf, starf með fólki af erlendum uppruna og heimsóknarþjónusta 

við aldraða, fanga og geðfatlaða auk setu í nefndum og stjórnum (Rauði kross 

Íslands, 2009; Rauði kross Íslands, e.d./c). Sjálfboðaliðarnir eru styrkur Rauða 

kross hreyfingarinnar þar sem þeir verja tíma sínum, þekkingu og kröftum í þágu 



  

21 
 

mannúðar án þess að gera kröfu um annað endurgjald en þá ánægju sem þeir 

öðlast við að rétta öðrum hjálparhönd (Rauði kross Íslands, 2009).  

 

Árið 2006 var ákveðið innan Rauða kross Íslands að gera rannsókn á viðhorfum 

sjálfboðaliða sinna í fyrsta sinn. Með henni var markmiðið að gefa 

sjálfboðaliðunum tækifæri á að koma viðhorfum sínum til sjálfboðastarfa á 

framfæri auk þess að gera sjálfboðastörf sýnilegri og skilvirkari. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar eru 72,2% sjálfboðaliðanna konur en karlar eru 

27,8%. Flestir vinna stjórnunar og/eða nefndarstörf eða 20,4% en 18,9% vinna 

við heimsóknarþjónustu. Þegar skoðaðar eru helstu niðurstöður varðandi 

ástæður þess að vinna sjálfboðastörf og þá þætti sem mestu máli skipta í starfinu 

má sjá að langflestir segjast stunda sjálfboðastörfin til að hjálpa fólki eða 79%. 

58% segjast stunda það vegna þarfar í samfélaginu og 57% vegna trúar sinnar á 

málstaðinn. Mun færri töldu það hins vegar vera vegna félagslegs þrýstings (3%), 

trúarlegra ástæðna (5%), skipulagningar á deginum (8%) eða vegna tengingar á 

launuðu starfi (9%). Hjá miklum meirihluta skiptir það miklu máli í 

sjálfboðastarfinu að hjálpa fólki eða hjá 82%. Aðrir þættir komu fram sem skiptu 

miklu máli svo sem að víkka út sjóndeildarhringinn (63%), að njóta starfsins 

(62%), ánægja við að sjá útkomuna (62%) og hugsjónir Rauða krossins (59%). Á 

niðurstöðunum má greina það mikla og óeigingjarna starf er fram fer innan 

samtakanna. Auk þess eru niðurstöðurnar mikilvægar upplýsingar um 

sjálfboðastörf sem nýtast munu Rauða krossinum við skipulag og þróun 

sjálfboðastarfa (Steinunn Hrafnsdóttir, 2007). 

 

Í lok umfjöllunar um sjálfboðastörf er viðeigandi að koma stuttlega inn á hvar 

mörkin milli hins opinbera (opinbera velferðakerfið) og sjálfboðaliðasamtaka 

liggja en þau eru oft óskýr. Oft hefur opinber velferðarþjónusta verið gagnrýnd 

þar sem hún hefur ekki þótt standa sig sem skyldi. Margir skjólstæðingar 

félagsmálastofnana, öryrkjar, atvinnulausir og aðrir, sem ekki taka virkan þátt í 

samfélaginu eða eiga þar viðurkenndan sess, kvarta undan einmanakennd, 

einangrun og kvíða. Margir þarfnast umhyggju og nálægðar og er talið af 

mörgum að þjónusta á vegum sjálfboðaliðasamtaka geti oft leyst slíkan vanda og 
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geti á þann hátt verið æskileg viðbót við þá þjónustu sem hið opinbera veitir. 

,,Sjálfboðaþjónusta er og verður fyrst og fremst valkostur eða viðbót við þá 

þjónustu sem opinberi geirinn og einkageirinn veita....“ (skáletrun þeirra). 

,,Sjálfboðin þjónusta er í eðli sínu annars konar en sú sem hið opinbera veitir og 

er aldrei ætlað að koma í staðinn fyrir hana né heldur skyldi gert ráð fyrir að 

sjálfboðaliðar gangi í störf launafólks“ (skáletrun mín) (Sigrún Júlíusdóttir og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997, bls. 22). 
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5 Aldraðir og öldrunarmál 

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir málefnum er viðkoma öldruðum. Í fyrstu 

verður komið inn á þá fjölgun sem er að eiga sér stað í heiminum innan hóps 

aldraðra. Skoðaðar verða breytingar sem orðið hafa á fjölskyldunni, 

fjölskyldugerð og fjölskyldutengslum síðustu áratugina og varpað ljósi á hvaða 

áhrif það hefur haft í för með sér fyrir hinn aldraða. Því næst verður umfjöllun 

um aldraða sem búa í heimahúsum og skoðuð sú þjónusta sem í boði er fyrir þá 

einstaklinga. Skoðuð verða lög og stefnumótun íslenskra stjórnvalda í málefnum 

aldraðra. Að lokum verða skoðaðar nokkrar helstu kenningar innan 

öldrunarfræðinnar sem leitast við að skýra hvað eigi sér stað við öldrun og hvaða 

áhrif það hefur á líðan hins aldraða. 

 

5.1 Fjölgun á meðal aldraðra 

Á undanförnum árum hefur öldruðum á Íslandi fjölgað mjög mikið og mun sú 

þróun halda áfram að eiga sér stað og í meira mæli en verið hefur. Samkvæmt 

framreikningum Hagstofu Íslands 2010 - 2060 mun öldruðum fjölga verulega á 

næstu árum, hlutfall þeirra mun tvöfaldast. Í janúar árið 2010 voru íbúar 67 ára 

og eldri 10,4%  af mannfjölda og er því spáð að árið 2060 muni þeim fjölga í 

21,1%. Ef miðað er við meðaltal áranna 2008 - 2009 varðandi ævilengd er hún nú 

83,3 ár á meðal kvenna en 79,7 ár hjá körlum. Undir lok spátímabilsins, 2056 – 

2060, er gert ráð fyrir að meðalævilengd kvenna verði komin í 87,1 ár og í 85,0 ár 

hjá körlum ef miðað er við meðaltal áranna 2056 – 2060 (Hagstofa Íslands, 2010).  

 

Því er spáð að í þróuðum ríkjum, Evrópu þar með talinni, muni þriðjungur 

fólksfjölda vera 60 ára og eldri árið 2050 á meðan í minna þróuðum ríkjum munu 

aldraðir vera allt að 20% (Peace, Dittmann-Kohli, Westerhof og Bond, 2007). Til 

að þjóðfélög og efnahagslíf aðlagist breytingum á fólksfjölda og þjóðfélag allra 

aldurshópa verði að veruleika þarf að gera umfjöllun um öldrunarmál lið í allri 

stefnumótun (Heilbrigðis – og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

 

Það er því ljóst að huga þarf vel að þessum hópi einstaklinga í þjóðfélaginu og 

mikilvægt að vera vel undir það búin að takast á við þessa miklu fjölgun með 
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viðeigandi aðgerðum sem eru bæði í senn fyrirbyggjandi og uppbyggjandi. Það 

þarf að hafa í huga að þessir einstaklingar eru ólíkir og eru með ólíkar þarfir auk 

margvíslegra væntingar til þjónustu. Gera má því ráð fyrir vaxandi þjónustuþörf 

auk þess að aðstæður kalli á umræðu um fjölbreytileika á úrræðum. Stór hluti 

aldraðra býr við góðar aðstæður og góða heilsu og þarf ekki mikla aðstoð frá 

samfélaginu. Eftir því sem aldurinn færist yfir mun þeim þó fjölga sem þurfa á 

þjónustu að halda, bæði heilbrigðis- og félagsþjónustu (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006/a). 

 

5.2 Sögulegar breytingar 

Eins og segir hér að ofan hafa breytingar orðið hvað varðar fjölda aldraðs fólks en 

einnig á viðhorfi til öldrunar. Fólk lifir lengur vegna aukinna lífsgæða, breyttra 

lífshátta og aukinnar heilbrigðisþjónustu. Í dag er meira viðurkennt að eldast og 

því er tekið sem eðlilegum hlut (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Á síðustu öld hafa 

orðið miklar hræringar í þjóðfélagsaðstæðum hér á landi líkt og í öðrum löndum 

og mun að öllum líkindum vera framhald á því næstu áratugina. Það hefur því 

margt breyst frá því sem áður var. Mikilvægar einingar eins og fjölskyldur, 

fjölskyldugerð og fjölskyldutengsl hafa mikið breyst í kjölfarið. Í byrjun síðustu 

aldar var það þekkt að heilu kynslóðirnar byggju saman, foreldrar, börn, afar og 

ömmur. Heimilið var líka oft vinnustaður fleira fólks (Jón Helgason, 1999). 

Fjölskyldan var gjarnan samsett af þremur til fjórum kynslóðum (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Íslensk heimili voru vinnustaðir kynslóðanna, jafnt þeirra ungu 

sem öldnu, auk þess að vera griðastaður (Vigdís Finnbogadóttir, 1986). 

 

Í kjölfar iðnbyltingar og tæknivæðingar gjörbreyttust hlutverk heimilanna. Heilu 

fjölskyldurnar fluttust úr sveitum í borg. Atvinnulífið fluttist burt og með því sá 

hluti fjölskyldunnar sem hvíldi mest á, fyrst var það heimilisfaðirinn, svo móðirin 

og þá afinn og amman (Vigdís Finnbogadóttir, 1986). Nú á dögum býr hver 

kynslóð á sínu heimili. Börnin fara að heiman þegar þau telja sig geta staðið á 

eigin fótum. Við það bætist að með hækkandi meðalaldri fjölgar öldruðum og um 

leið kynslóðunum (Jón Helgason, 1999). Það er ekki lengur þannig að á sama 

heimili búi barn eða börn með foreldrum ásamt öfum og ömmum og jafnvel 
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langöfum og langömmum. Þess konar fjölskylduhópar hafa nú sundrast í smærri 

einingar. Oftast eru það foreldrar með ung börn sín. Einnig hefur dregið úr fjölda 

barna á hverja fjölskyldu. Þessi litla eining, eins og Sigrún Júlíusdóttir (2001) kallar 

fjölskylduna, samanstendur núna oftast aðeins af tveimur kynslóðum og tveimur 

til fimm einstaklingum. Um leið og samskipti kynslóðanna á heimilinu breyttust, 

fór að gæta sterkar en fyrr tilhneigingar til sundurgreiningar á tilveru 

kynslóðanna (Vigdís Finnbogadóttir, 1986). 

 

Hér fyrr á tímum var meira um að fólk notaði tímann sem það hafði til að efla 

samskipti við sem flesta. Nú á dögum reynir fólk að finna leiðir til að spara tímann 

og forðast að eiga samskipti sem oftast skapa mikið áreiti (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). Spjall um menn og málefni víkur fyrir hraða og tímaskorti (G. Ásgerður 

Eiríksdóttir, 2006). Ljóst er því að fólk er ekki að gefa sér tíma til samskipta og 

tengslamyndanna og þá sérstaklega vegna þess mikla hraða sem við lifum og 

hrærumst í í nútíma samfélagi. Það er aukið tímaleysi sem virðist vera að hafa 

áhrif á marga í samfélagi þar sem hraði og örar breytingar spila stórt hlutverk. 

Tæki og tól eru notuð til að komast hjá þeim töfum sem fylgja því að fara í 

heimsóknir og eiga persónulegar viðræður (Sigrún Júlíusdóttir 2001). Í hröðu 

samfélagi vestræns nútíma hefur félagsleg einangrun farið vaxandi. Fólk virðist 

hafa sífellt minni tíma til að hugsa um annað en eigin þarfir. Á Íslandi hafa hraðar 

breytingar átt sér stað og staða hins aldraða einstaklings í samfélaginu hefur ekki 

farið varhluta af þeim (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005).  

 

Sigurveig H. Sigurðardóttir (2006/b) gerði rannsókn þar sem markmiðið var að 

afla upplýsinga um viðhorf og aðstæður aldraðra sem búa í heimahúsum. 

Tilgangurinn var að leita svara við því hvaða þættir það eru sem stuðla að 

vellíðan og öryggi aldraðra og hvað þarf að vera til staðar til að aldrað fólk geti 

búið sem lengst á heimilum sínum. Tekin voru viðtöl við nokkra hópa eldri 

borgara þar sem þeir gátu komið á framfæri skoðunum sínum og viðhorfum til 

þeirra þátta sem verið var að rannsaka. Í niðurstöðum kom meðal annars fram að 

margir hinna öldruðu sem tóku þátt í henni upplifðu að félagsleg samskipti væru 

ekki eins mikil og áður. Viðmælendum fannst að til þess að efla fjölskylduböndin 
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væri mikilvægt að bæði þeir öldruðu og unga fólkið tæki þátt í því. Þeim fannst 

það einnig mikilvægt að hafa eitthvað við að vera, hafa eitthvað hlutverk. Það 

voru þó margir sem voru í góðum tengslum við börn sín og barnabörn. Sumir 

höfðu það hlutverk að sækja barnabörn eftir skóla og sinna þeim og það veitti 

þeim mikla gleði.  

 

5.3 Aldraðir í heimahúsum 

Fyrir fólk sem býr eitt er ýmislegt sem getur haft áhrif á það hversu vel tekst að 

læra á einveruna og lifa þannig góðu lífi. Það hvort fólk býr eitt að eigin ósk eða 

hvort það hefur neyðst til að fara í slíkar aðstæður hefur áhrif á það. Ef maður 

hefur öðlast þann þroska og sveigjanleika sem til þarf getur verið mun 

auðveldara að verða einn síðar á lífsleiðinni (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003).  

  

Margt breytist með hækkandi aldri, makar falla frá og því munu fleiri koma til 

með að búa einir og þá reynir á stuðningsnet fjölskyldna þeirra sem eru svo 

lánsamir að eiga fjölskyldu. Fólk er misjafnt að eðlisfari, sumir eru jákvæðari en 

aðrir og taka þátt í félagslífi. Þannig að það reynir á persónuleika hvers og eins 

hvernig hann tekst á við lífsreynslu sína. Öldrunin sem slík er því ekki það sem 

gerir fólk hamingjusamt eða óhamingjusamt heldur eru það þættir eins og heilsa, 

áföll og heilsufar nánustu ættingja. Það fer ekki síst eftir persónuleika og skapferli 

hvers og eins hvort einstaklingur er bitur yfir erfiðleikum sínum eða hvort hann á 

til óttaleysi sem gerir hann sáttari (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2001). 

 

Á meðal margra þeirra sem búa einir er einmanaleiki, einangrun og öryggisleysi 

verulegt vandamál. Það getur verið erfitt fyrir marga að takast á við þær 

breytingar sem fylgja starfslokum, tilgangur og markmið glatast og þá skortir 

hlutverk í samfélaginu. Í því skyni hefur meðal annars verið lögð áhersla á 

sjálfboðastörf og með samstarfi þjónustuaðila við þá sem að sjálfboðaliðastarfi 

standa megi vera hægt að koma til móts við marga aldraða sem búa við einsemd 

(Heilbrigðis – og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 
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5.3.1 Þjónusta í boði 

Ýmis þjónusta er í boði fyrir þá sem búa í heimahúsum og geta ekki annast 

heimilishald eða persónulega umhirðu. Boðið er meðal annars upp á félagslega 

heimaþjónustu þar sem veitt er almenn þjónusta á daginn en einnig er hægt að 

fá innlit eða styttri viðveru á kvöldin og ef þörf er á um helgar. Reynt er að mæta 

þörfum hvers og eins með margbreytilegri þjónustu. Mikilvægir þættir í starfinu 

eru félagslegur stuðningur, hvatning og samvera. Starfsfólk heimaþjónustunnar 

aðstoðar jafnframt við almenn heimilisstörf. Unnið er í nánu samstarfi við 

starfsfólk heimahjúkrunar þegar við á þar sem markmiðið er að samþætta 

þjónustuna og veita betri þjónustu. Þeir geta fengið akstursþjónustu ef þeir eru 

ófærir um að nota almenningssamgöngur vegna langvarandi hreyfihömlunar og 

hafa ekki aðgang að eigin farartæki (Reykjavíkurborg, e.d.).  

 

Mörg sveitafélög bjóða upp á ýmiskonar félagsstarf í félagsmiðstöðvum staðarins 

með það að markmiði að fyrirbyggja og draga úr félagslegri einangrun. Þar er 

boðið upp á opið félags- og tómstundastarf auk námskeiða. Félagsstarfið veitir 

félagsskap og stuðlar að samskiptum (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, e.d.). 

Fyrir aldraða sem búa í heimahúsum og þurfa meiri þjónustu en veitt er í 

félagsmiðstöðvum er dagvist þjónustuúrræði þar sem boðið er upp á 

tómstundaiðju, fæði, hreyfiþjálfun, hvíldaraðstöðu og aðstoð við böðun. Þar eru 

gestir sóttir að morgni og ekið heim síðdegis (Reykjavíkurborg, e.d.). 

 

Víða á hjúkrunarheimilum og heilbrigðisstofnunum er boðið upp á hvíldar- og 

endurhæfingarinnlagnir fyrir aldraða. Það getur verið gott fyrir þá sem hafa þurft 

að leggjast inn á spítala og þurfa umönnun og endurhæfingu tímabundið áður en 

farið er aftur heim. Þessu úrræði er ætlað að styðja við sjálfstæða búsetu 

aldraðra þegar tímabundin hvíld og endurhæfing getur haft jákvæð áhrif á getu 

þess aldraða til að búa heima. Einnig er þetta ákveðinn stuðningur við 

aðstandendur sem gegna oft mikilvægu hlutverki í stuðningsneti aldraðra (Félags- 

og tryggingamálaráðuneyti, e.d.). 
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Í janúar árið 2009 tók Reykjavíkurborg yfir heimahjúkrun frá ríki þar sem 

markmiðið hafði verið að sameina hana með félagslegri heimaþjónustu. Talið er 

mikilvægt að halda þeirri þróun áfram og nýta þannig tækifærin sem sameiningin 

skapar til þróunar á eins heildstæðri og góðri þjónustu og unnt er. Áætlað var að 

á árinu 2010 yrði hafin flutningur á starfsemi Heimaþjónustu Reykjavíkur út í 

nærumhverfið (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2010). Umönnun og þjónusta 

við eldra fólk á Íslandi hefur og mun verða að verulegu leiti sinnt af fjölskyldu og 

vinum. Í stefnumálum hins opinbera hefur verið lögð áhersla á að auka hlut 

heimaþjónustunnar og hins opinbera við þjónustu aldraðra sem búa í 

heimahúsum (Halldór S. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). 

 

Í áðurnefndri rannsókn Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2006/b) kom fram í 

umræðuhópunum, að aldraðir töldu það vera mikilvægt að geta búið á heimili 

sínu sem lengst en til þess að það gæti orðið yrðu þeir að geta treyst því að fá 

þjónustu þegar hennar gerðist þörf. Nauðsynlegt þótti að hafa öryggisnet til 

staðar ef heilsan færi að gefa sig og fólk þarfnaðist aðstoðar. Rætt var um að 

tryggja þyrfti að aldraðir fengju þjónustu í heimahúsum og einnig að það yrði að 

tryggja þeim hjúkrunarheimilisvist ef þörf væri á. Mikið öryggi var talið felast í því 

að fylgst væri með fólki til dæmis með skipulögðum heimsóknum. Fram kom að 

margir höfðu áhyggjur af því að ekki væru til hjúkrunarheimili fyrir alla þá sem 

þurftu á þeirri þjónustu að halda og kviðu þeim tíma þegar og ef röðin kæmi að 

þeim að sækja um. Það var bæði vegna þess að erfitt væri að fá inni á heimilum 

fyrir aldraða og það að þurfa að fara á hjúkrunarheimili skerti frelsi einstaklinga. 

Einnig kom fram í umræðu um heimaþjónustuna að hún væri ekki nógu trygg og 

starfsmannaskipti þar gerðu það að verkum að þjónustan nýttist ekki sem skildi. 

Þessi þjónusta þarf að vera stöðug og áreiðanleg og voru gerðar kröfur um að 

starfsfólkið kynni til verka. 

 

5.4 Lög og stefnumótun 

Á síðustu öld urðu mikil stakkaskipti hvað varðar aðstoð við aldraða og 

öldrunarþjónustu. Tekist var á um tvær megin stefnur sem mætti nefna 

stofnanastefnu og heimaþjónustustefnu. Hugmyndafræði stofnanastefnunnar 
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má rekja til hlédrægniskenningarinnar sem gengur út á að gefa öldruðum 

tækifæri til að draga sig í hlé frá ábyrgð, áhyggjum og skyldum. Margar stofnanir 

fyrir aldraða hafa verið reistar í þeim tilgangi að mæta bresti á sjálfsbjargargetu 

eldri borgara með vistun þeirra þar. Hugmyndafræði heimaþjónustustefnunnar 

byggir aftur á móti á hugmyndafræði samfellukenningarinnar um að það sé fólki 

eiginlegt að vilja halda áfram flestum þeim lífsvenjum og lífsháttum sem það 

hefur tileinkað sér fyrr á ævinni fram á efri ár. Eldri borgurum skuli því gert kleift 

að halda í sjálfstæði sitt á eigin vegum og auðvelda þeim þannig að mæta þeirri 

skerðingu sem verða kann á þeirra högum og sem fylgir hækkandi aldri. Hingað til 

hafa áherslur samfélagsins varðandi þennan aldurshóp fyrst og fremst miðað að 

því að tryggja fólki framfærslueyri í gegnum almannatryggingakerfið og 

heilbrigðisþjónustu eða með stofnanavist fyrir þá sem þess þurfa vegna 

heilsubrests (Jón Björnsson, 1993).  

 

Í lögum um málefni aldraða má sjá að markmið þeirra eru meðal annars þessi:  

 

...að aldraðir eigi völ á þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem 

þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á því þjónustustigi sem er 

eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða.  ...að aldraðir geti, 

eins lengi og unnt er, búið við eðlilegt heimilislíf en að jafnframt sé 

tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. Við 

framkvæmd laganna skal þess gætt að aldraðir njóti jafnréttis á við 

aðra þjóðfélagsþegna og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur.  

(Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

 

Það er mikilvægt að öll stefnumótun um þessi málefni miði að því að framfylgja 

því sem fram kemur í lögunum. Það má sjá að svo hefur verið gert að einhverju 

leyti, það er, settar hafi verið fram stefnur sem lúta að settum markmiðum 

laganna en það er misjafnt hversu vel hefur tekist til og hvað sé verið að gera til 

að framfylgja þeim stefnumótunum. Það hefur til að mynda verið skýr stefna 

íslenskra stjórnvalda undanfarið að stuðla að því að aldraðir geti búið á heimilum 

sínum eins lengi og auðið er enda skýrt tekið fram í lögunum. Þar segir einnig að 
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þegar þarfir eru meiri en sem svarar þeim stuðningi sem tiltækur er heima skal 

þeim skapað vistrými á dvalar- eða hjúkrunarheimili (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003; lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Í skýrslu 

stýrihóps um stefnumótun málefna aldraðra fram til ársins 2015 kemur fram að 

til að aldraðir geti búið sem lengst heima sé stefnan að auka þjónustuna þar sem 

þurfa þykir. Þar segir að þjónustan verði tvíþætt þar sem annars vegar er um að 

ræða félagslega þjónustu, sem myndi gagnast vel þeim öldruðu sem búa einir, og 

hins vegar heimahjúkrun en hún er hugsuð svipuð og félagslega heimaþjónustan, 

þar sem það gerir öldruðum mögulegt að búa heima sem lengst við sem 

eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir heilsubrest eða veikindi. Þannig megi stuðla að 

bættri og lengri búsetu aldraðra á eigin heimili (Heilbrigðis - og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

 

Í heilbrigðisáætlun fram til ársins 2010 var eitt af markmiðum þar að 75% fólks 80 

ára og eldra yrði við svo góða heilsu að það geti búið heima með viðeigandi 

stuðningi (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og Landlæknisembættið, 

2004). Fram kemur í skýrslu heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins (2006) að 

heimahjúkrun verði aukin og efld þannig að hægt sé að veita heimahjúkrun um 

kvöld, helgar og nætur þegar þörf krefur. Á stærstu þéttbýlisstöðum landsins er 

miðað við að verði komið á fót skipulegri vaktþjónustu allan sólarhringinn en að 

brugðist verði við þörf á smærri stöðum eftir því sem hún skapist. Skoðaðir verða 

möguleikar á því að ráða aðstoðarfólk til heimahjúkrunar þar sem þeir gætu sinnt 

ákveðnum þáttum eins og innliti og eftirliti undir daglegri umsjón 

hjúkrunarfræðinga. Með þessu er talið að unnt sé að veita samfelldari og 

víðtækari þjónustu en nú er og um leið að aukin sé viðvera þar sem hennar er 

þörf. Ætlunin er einnig að byggja upp símaþjónustu við aldraða sem fá 

heimahjúkrun þannig að þegar þess gerist þörf geti þeir alltaf náð í ákveðinn 

starfsmann. 

 

Yfirstjórn öldrunarmála er nú í höndum Félags- og tryggingamálaráðuneytisins en 

þrátt fyrir það er ábyrgð sveitafélaga mikil á sviði þjónustu við aldraða. Í lögum 

um félagsþjónustu sveitafélaga nr. 40/1991 segir meðal annars að sveitastjórn 
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skuli skipuleggja félagslega heimaþjónustu, stuðla að því að aldraðir geti búið við 

eðlilegt heimilislíf í umgengni við aðra svo lengi sem verða megi og að tryggja 

þurfi að aldraðir fái nauðsynlega stofnanaþjónustu þegar þess gerist þörf. 

Sveitastjórn skal einnig tryggja öldruðum aðgang að tómstunda- og félagsstarfi 

við þeirra hæfi. Ekki er sérstaklega kveðið á um hvernig eigi að bregðast við 

einangrun og einmanaleika á meðal eldri borgara í lögunum. 

 

Í flestum sveitafélögum landsins er boðið upp á fjölbreytta þjónustu við eldri 

borgara. Reykjavíkurborg, stærsta sveitafélag landsins, bíður borgarbúum upp á 

fjölbreytta þjónustu og fyrir alla aldurshópa. Ábyrgð velferðaþjónustu 

borgarinnar er á höndum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Þjónustumiðstöðvar 

sem staðsettar eru í öllum sex hverfum borgarinnar sjá um framkvæmd 

velferðarþjónustunnar. Þar er meðal annars boðið upp á félagslega ráðgjöf, 

stuðning og upplýsingagjöf um þau réttindi sem borgarar eiga og þá þjónustu 

sem er í boði (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2008). 

 

Sjálfboðin störf þarf að meta að verðleikum og skulu stjórnvöld leggja sitt af 

mörkum til að efla og styrkja slíka starfsemi sem unnin er í þágu aldraðra. Hvatt 

er til samstarfs opinberra aðila í öldrunarþjónustu við samtök og stofnanir sem 

veita sjálfboðaþjónustu í því skyni að draga úr einangrun aldraðra eða veita þeim 

liðsinni á annan hátt (Heilbrigðis – og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

 

5.5 Öldrunarkenningar 

Eins og áður hefur komið fram er markmiðið með heimsóknarþjónustunni að 

vinna gegn einmanaleika og einangrun. Margt eldra fólk upplifir einangrun og 

einmanaleika og geta verið ýmsar ástæður fyrir því. Margir fræðimenn hafa gert 

tilraunir til að setja fram kenningar um öldrun og þætti þar að lútandi. Í flestum 

kenningum er ferli öldrunar lýst og hvað sé að gerast í lífi hins aldraða, hvaða 

breytingar verði og áhrif þeirra á líðan þess aldraða. 

 

Þjóðfélagsleg umræða og fræðilegur áhugi á öldruðum jókst til muna á síðustu 

öld og einkum upp úr miðri öldinni. Allar þær róttæku breytingar eins og 
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breytingar á hlutverki aldraðra, breytingar á fjölskyldu og umsjá, breytingar á 

stöðu þeirra sem hóps í samfélaginu og fjölgun þessa hóps leiddu til þess að 

aldraðir urðu meira sýnilegri en áður. Í kjölfarið fundu fræðimenn fyrir aukinni 

þörf á að rannsaka ýmsa þætti er snúa að öldrun. Fræðigreinin öldrunarfræði 

varð til en þau leitast við að lýsa öldrun og birtingaformum hennar í víðasta 

skilningi. Skýringa á öldrun er leitað og áhrif hennar á líðan, hæfni, verk og 

viðhorf manneskjunnar eru könnuð (Jón Björnsson, 1996/a). 

Öldrunarfræðikenningar falla undir fræðasviðið og hafa stóru hlutverki að gegna í 

rannsóknum þar sem rannsóknarniðurstöður eru útskýrðar í ljósi þeirra. Engin 

tæmandi og heilstæð kenning er til um öldrun og elli enda viðfang 

öldrunafræðinnar margþætt og í flókinni víxlverkun fjölda ólíkra afla (Jón 

Björnsson, 1993). 

 

Í tímans rás hafa þekking, viðhorf og skilningur gagnvart þessu æviskeiði breyst 

og áherslur á kenningarlegum grunni einnig. Samkvæmt Tornstam (2005) hefur 

kenning fyrst og fremst það að markmiði að bjóða upp á leiðir til að hægt sé að 

átta sig á og skilja raunveruleikann. Á meðal þeirra mörgu aðferða sem notaðar 

eru við að skilja um hvað öldrun snýst á einstaklings stigi skarast meira og minna 

sjónarhorn þeirra. Það fer eftir því hvaða kenningarlegu gleraugu við setjum upp 

hvað það er sem við sjáum. 

 

5.5.1 Hlédrægniskenningin  

Ein útbreiddasta kenningin um persónuleika aldraðra er hlédrægniskenningin (e. 

Disengagement theory) en hún var sett fram árið 1961. Kenningin byggir á 

langtímarannsókn sem gerð var á árunum 1955 – 1962 á einstaklingum á 

aldrinum 70 – 90 ára (Jón Björnsson, 1996/b). Samkvæmt kenningunni hafa 

aldraðir tilhneigingu til að draga úr virkni sinni eða setjast í helgan stein. Þegar 

aldurinn færist yfir er það manninum eðlislægt og eiginlegt að draga sig út úr 

tengslum sínum og skuldbindingum gagnvart samferðafólki og umheimi. 

Hlédrægnin þykir vera eðlileg þróun og tengd ánægju og innri ró. Eldra fólk 

dregur smá saman úr sambandi sínu við það samfélag sem það býr í og minnkar 

jafnframt framlag sitt til samfélagsins. Á sama tíma losar samfélagið aldraða 
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undan atvinnu og ábyrgð innan fjölskyldunnar og dregur þannig úr kröfum sínum 

til aldraðra. Á þann hátt er litið svo á að það sé hagstæðast bæði fyrir hinn 

aldraða og fyrir samfélagið. Það liggur því í eðli beggja að hinn aldraði dragi sig í 

hlé. Kenningin var víða umdeild meðal annars vegna þess að 

rannsóknarniðurstöður hafa ekki staðfest að aldraðir hafi almenna tilhneigingu til 

að draga sig í hlé. Fjölmörg dæmi má finna um að aldraðir streitist á móti þegar 

samfélagið reynir að ýta þeim úr hlutverkum. Samkvæmt rannsókninni voru þó 

margir aldraðir sammála megininntaki kenningarinnar á sínum tíma (Berk, 2007; 

Jón Björnsson, 1996/b). 

 

5.5.2 Virknikenningin  

Virknikenningin (e. Activity theory) kom fram upp úr 1970 sem ákveðið andsvar 

við hlédrægniskenningunni. Samkvæmt kenningunni eru virkni og þátttaka í 

þjóðfélaginu mikilvægir þættir fyrir vellíðan á efri árum. Þegar eldra fólk hættir 

að gegna ákveðnum hlutverkum, eins og við það að fara á eftirlaun eða að missa 

maka sinn, er tilhneiging til að finna önnur hlutverk í staðinn í þeirri von að halda 

virkninni og hafa nóg fyrir stafni rétt eins og áður. Það er þeim eðlislægt að vilja 

halda sem lengst í þá lífshætti sem þeir hafa tamið sér um ævina og það skapar 

þeim lífsánægju og jákvæða sjálfsmynd. Með því að taka alla ábyrgð af þeim 

öldruðu verður lífsánægja þeirra ekki tryggð heldur með ákveðnum hlutverkum 

og virkni. Virkni og vellíðan eru talin haldast í hendur og því mikilvægt að halda í 

þá lífshætti og sjálfsímynd sem fólk hafði um miðjan aldur. Það virðist henta 

sumum að vera athafnasamir í sinni elli en öðrum ekki og rannsóknir hafa ekki 

staðfest megininntak kenningarinnar. Kenningunni tekst ekki að viðurkenna þær 

sálfræðilegu breytingar sem verða vegna hás aldurs (Berk, 2007; Bond, Briggs og 

Coleman, 1993). 

 

5.5.3 Samfellukenningin  

Samfellukenningin (e. Continuity theory) er ein af kenningum innan 

öldrunarfræðanna og var sett fram árið 1989 af Robert Atchley. Ólíkt 

virknikenningunni er sjónarhorn samfellukenningarinnar það að flestir aldraðir 

einstaklingar sækist eftir því að viðhalda persónuleika sínum, eiginleikum eða 
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einkennum eins og persónulegu innræti, áhugamálum, hlutverkum og 

hæfileikum sem ýta undir lífsánægju með því að tryggja samræmi á milli fortíðar 

og komandi framtíðar. Þegar einstaklingurinn upplifir breytingar eins og að fara 

af einu æviskeiði yfir á annað notar hann fyrri reynslu til að túlka og koma lagi á 

það sem er að gerast í hans lífi. Þessi samfella eða samhengi er nokkurs konar 

rauður þráður í gegnum lífið og getur verið mikilvægt verkfæri eins og þegar 

kemur að aðlögun öldrunar. Ef hins vegar reynt er að halda í aðstæður sem 

gagnast ekki lengur getur samhengið einnig verkað hindrandi. Vellíðan byggist á 

sem minnstum breytingum. Persónuleiki breytist ekki. Aldraðir eru mismunandi 

og þurfa ólíka þjónustu og hún er einstaklingsbundin  (Atchley, 1989; Berk, 2007). 

 

5.5.4 Þróunarþrepakenning Erikson´s  

Ýmsar þrepakenningar um þróun hafa verið settar fram og nokkrar sem taka til 

allrar ævinnar. Þróunarþrepakenning Eriks H. Eriksons (e. Live span development 

theory) er einna þekktust á þessu sviði. Styrkur þrepakenninga er skilningur og 

heildarsýn á persónuna og hennar ævi sem þroskabraut (Jón Björnsson, 1996/b). 

Samkvæmt kenningu Eriksons færir lífið mönnum óhjákvæmilega ákveðin átök á 

sérhverju þroskaskeiði og engin manneskja kemst hjá þeim átökum. Hann skipti 

æviskeiði mannsins í átta þrep eða skeið. Sérhvert þrep einkennist af tilteknum 

átökum sem annars vegar eru ,,forskrifuð af erfðum“ en samfélagsvirknin kallar á 

og laðar fram hins vegar. Takist einstaklingnum að komast frá þessum 

átakaskeiðum á farsælan hátt kemur hann frá hverju þeirra með sterkara sjálf og 

fastmótaðri sjálfsmynd. Ef ekki, staðnar hann á viðkomandi skeiði og kemst ekki 

yfir á það næsta. Þegar komið er að sjöunda og áttunda þrepi er farið að fjalla um 

þau átök sem liggja fyrir manneskjunni á fullorðinsárum og í elli. Á sjöunda stigi 

er komið að því að velja milli stöðnunar og gjafmildinnar. Fullorðið fólk verður að 

velja milli þess að staðna og lokast, ósátt og vonsvikið inn í eigin heimi fylltum 

eftirsjá, áhyggjum og annmörkum og hins sem Erikson kallaði gjafmildi eða 

gjöfulleika. Það er að vilja gefa af sér og leiðbeina næstu kynslóð eftir kröfum 

samfélagsins og hefja sig þannig yfir eigið umkvörtunarefni, að kenna og 

leiðbeina og taka ábyrgð á næstu kynslóð sem tekur við og lifa heils hugar öðrum 

og öðru fremur en sér sjálfum. Undir lok ævinnar er áttunda og síðasta stigið þar 
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sem er valið á milli angistar og sjálfumnægju. Aðeins þeir sem hafa komist á 

farsælan hátt af hinum þrepunum komast hingað. Á þessu stigi er neikvæða 

hliðin það þegar eldra fólki finnst það hafa tekið rangar ákvarðanir í lífinu og 

tíminn er of naumur til að breyta nokkru. Það fyllist angist og örvæntingu og 

finnst sem lífið hafi svikið sig og hlunnfarið og að það mun deyja ósátt frá lífinu 

óloknu. Þeir sem hins vegar klára sinn lífsferil sáttir og ánægðir með allt og hafa 

fundið merkingu og tilgang með lífinu fyllast sjálfumnægju. Þeir hafa áttað sig á 

því að leiðin sem þeir völdu, yfirgáfu eða völdu aldrei var nauðsynleg til að öðlast 

fyllra líf og eru tilbúnir að taka á móti dauðanum þegar að honum kemur (Berk, 

2007; Jón Björnsson, 1993). 

 

Ekkja Eriksons, Joan Erikson, þróaði kenninguna áfram og bætti við níunda 

þrepinu eða öldrunarinnsæinu. Hún taldi að áttunda stigið næði ekki nægilega að 

lýsa því sem gerðist á þessum aldri. Hún byggði kenningu sína á upplifun sinni á 

að eldast, þeim uppgötvunum sem hún gerði á síðustu árum mannsins síns auk 

verkefna sem aðrir höfðu gert um jákvæða möguleika á síðustu árum ævinnar. 

Þannig fann hún út að möguleikarnir í að ná níunda stiginu eða öldrunarinnsæinu 

eru fengnir með aukinni innri ró og ánægju og meiri tíma við rólega íhugun. Hún 

sá að veraldlegu hlutirnir skiptu ekki eins miklu máli og haldið hefur verið fram. 

Fólk fer að velja þá sem það umgengst og velur fáa en góða vini og náin samskipti 

skipta máli. Samkvæmt kenningunni vill fólk íhuga og draga sig aðeins út úr 

skarkalanum (Berk, 2007). 

 

5.5.5 Öldrunarinnsæi  

Sænskur prófessor í öldrunarfræðum, Lars Tornstam setti nýlega fram 

kenninguna um öldrunarinnsæi (Gerotranscendence theory) í þeim tilgangi að fá 

aukin skilning á líðan og hegðun aldraðra einstaklinga. Hann vill meina að með 

hækkandi aldri þróist stundum ný sýn á lífið og tilveruna hjá einstaklingum. 

Tilfinning um samhengi fortíðar, nútíðar og framtíðar kemur inn í stað þess að 

lífinu sé skipt upp í þessi tímabil. Fólk upplifir sig sem hlekk í kynslóðakeðjunni 

þar sem sú keðja skiptir meira máli en einstaklingurinn sjálfur. Bernskan færist 

gjarna nær og er upplifun hennar iðulega skilgreindar upp á nýtt. Líf og dauði eru 



  

36 
 

ekki lengur skilgreind sem andstæður heldur frekar sem tvær hliðar á sama 

teningi. Þessu fylgir sú viðurkenning að það sé ekki endilega hægt að skilja og 

skýra öll fyrirbæri út frá efnisheiminum. Hjá þeim einstaklingum sem hafa öðlast 

öldrunarinnsæi minnkar eða hverfur ótti við dauðann. Þessir einstaklingar 

uppgötva oft nýjar hliðar á sér og ná oft að endurmeta sjálfa sig. Eigin persóna er 

ekki lengur í forgrunni og minnkandi áhersla er á eigið útlit og aðra líkamlega 

þætti. Fólk sem fengið hefur nýja sýn á lífið og tilgang þess er óeigingjarnt. Nýr 

skilningur á mismun milli hlutverka og eigin sjálfs verður til. Í samskiptum við 

aðra verður breyting á skilningi varðandi hvað sé mikilvægt og er valið úr 

samskiptum hvað skiptir máli og hvað ekki og gjarnan er tekinn frá tími til 

einveru. Fram kom meðal annars í rannsókn sem Tornstam framkvæmdi að 

þörfin fyrir einveru vex ekki aðeins með aldri heldur einnig í réttu hlutfalli við 

fjölda sjúkdóma sem fólk þjáist af. Þannig var þörfin fyrir einveru mun meiri eftir 

því sem fleiri sjúkdómar hrjáðu fólk (Tornstam, 2005). 

 

Rannsóknir Tornstam (2005) sýna að það eru ekki allir sem öðlast öldrunarinnsæi 

því það er ekki eitthvað sem fylgir sjálfkrafa því að verða gamall. Almennt er 

hægt að skilgreina öldrunarinnsæi sem þróun með aldri en þó eru önnur atriði 

sem hafa áhrif þar á. Félagslegir þættir eins og staða í lífinu og kyn hafa áhrif auk 

einstakra atburða sem einstaklingurinn hefur lent í á sínum lífsferli eins og 

veikindi og önnur áföll. Ákveðin félagsleg mismunun kemur fram með þeim hætti 

að þeir sem hafa haft meiri áhrif á líf sitt öðlast frekar öldrunarinnsæi en hinir 

sem hafa ekki haft mikið um sín kjör að segja en öldrunarinnsæi virðist aukast hjá 

þeim sem hafa lent í veikindum og áföllum. Að lokum sýna rannsóknir hans að 

konur ná frekar öldrunarinnsæi en karlar en þó er munurinn hverfandi milli karla 

annars vegar og hins vegar þeirra kvenna sem hafa ekki verið í hjónabandi eða 

eignast börn.  

 

Kenningar munu koma til með að vera notaðar áfram bæði til þess að átta sig á 

þeim atriðum sem aldraðir standa frammi fyrir í daglegu lífi og á þeim valkostum 

og klemmum þjóðfélagsins við að leysa úr spurningum þeirra og málefnum. Staða 

og gildi kenninga þarf þó stöðugt að vera að endurmeta vegna þrýstings til að 



  

37 
 

takmarka rannsóknir á félagslegri öldrun annað hvort við mat á stefnumálum 

almennings eða við upptalningu yfir það ástand sem fylgir því að vera gamall 

(Phillipson og Baars, 2007).  
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6 Félagsleg einangrun og einmanaleiki aldraðra 

Einmanaleiki og einangrun gera oft vart við sig þegar manneskja býr ein en það 

getur verið margt sem veldur. Hér verður tekin fyrir fræðileg umfjöllun um 

félagslega einangrun og einmanaleika þar sem skoðaðar verða helstu 

skilgreiningar hugtakanna og hvort um tengingu sé að ræða á milli þeirra. 

Erlendar og íslenskar rannsóknir um einmanaleika og einangrun aldraðra verða 

skoðaðar auk algengi þessara þátta á meðal aldraðra á Íslandi. 

Heimsóknarþjónustu verkefnið verður skoðað nánar sem eitt þeirra úrræða sem 

leitast við að sporna gegn félagslegri einangrun og einmanaleika á meðal aldrara 

þar sem meðal annars verða skoðaðar rannsóknir á því sviði. Sagt verður frá 

minningarvinnu með öldruðum sem einnig getur reynst vel fyrir þá sem eru 

einmana og einangraðir. Þá verður kynnt úrræði sem byggir á Share the care 

hugmyndafræðinni. 

 

6.1 Skilgreiningar 

Aðal vandamál öldrunar er tilfinningalegur einmanaleiki og félagsleg einangrun. 

Hugtök þessi tengjast og eru gjarnan notuð samhliða. Fáar rannsóknir hafa þó 

verið gerðar sem skoða hugtökin samhliða í þeim tilgangi að skýra samband 

þeirra eða tengsl. Upplifun á einmanaleika er frábrugðin félagslegri einangrun. 

Félagslega einangrun er hægt að mæla á hlutlægan hátt á meðan 

tilfinningalegum einmanaleika getur einungis verið lýst með upplifun hvers og 

eins og er því huglæg. Það að vera einn þarf ekki endilega að þýða upplifun á 

einmanaleika heldur er einmanaleiki upplifun á því að vera einangraður, 

ótengdur og að tilheyra ekki. Það er einstaklingsbundið hvernig hver og einn 

upplifir einmanaleika. Sumir upplifa sig jafnvel einmana þó þeir séu innan um 

aðra (Routasalo, Savikko, Tilvis, Strandberg og Pitkälä, 2006). Samkvæmt 

Andrews, Gavin, Begley og Brodie (2003) er einmanaleiki skilgreindur ef 

einstaklingur upplifir huglægt ósamræmi í magni þeirra félagslegu samskipta sem 

hann óskar sér og þeirra sem eru í boði. Einmanaleiki er því ekki það sama og það 

hlutlæga ástand að vera einn eða félagslega einangraður. Þrátt fyrir sterk tengsl 

innan fjölskyldunnar sem á sinn hátt brjóti upp einmanaleika þá þarfnast fólk 
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samskipta við einstaklinga utan fjölskyldunnar til að uppfylla félagslegar þarfir. 

Samkvæmt Holmén og Winblad (1994) telur Mullins að fólk geti búið eitt og haft 

lítil félagsleg tengsl án þess að upplifa einmanaleika á meðan aðrir sem hafa mikil 

félagsleg tengsl upplifi hann.  

 

Áhersla hefur yfirleitt verið lögð á að aðskilja hugtökin félagsleg einangrun og 

einmanaleika þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að það séu engin ótvíræð 

tengsl á milli einmanaleika tilfinningu og félagslegrar einangrunar (Holmén, 

Ericsson, Andersson og Winblad, 1992; Weiss, 1973). Það er þó talað um að 

félagsleg einangrun sé einn þeirra þátta eða aðstæðna sem geta orsakað eða leitt 

til einmanaleika á eldri árum. Aðrir þættir eru starfslok, ástvinamissir, 

hlutverkabreyting frá því að vera ungur, krónískir sjúkdómar og margt fleira 

(Austin, 1989; Weiss, 1973). Fræðimaðurinn Weiss (1973) fjallar um 

tilfinningalega einangrun jafnt sem félagslega einangrun og segir að félagsleg 

einangrun verði þegar skortur er á félagslegri samsetningu en tilfinningaleg 

einangrun vegna skorts á nánum tengslum. Ólíkir þættir innan félags- og 

tilfinningalegrar einangrunar geta haft áhrif á einmanaleika. Samkvæmt Cornwell 

og Waite (2009) geta þættir eins og að búa einn, lítil félagsleg tengsl, lítil þátttaka 

í félagslegri starfsemi og upplifun á einmanaleika ýtt undir félagslega einangrun. 

 

6.2 Rannsóknir  

Routasalo o.fl. (2006) gerðu rannsókn í Finnlandi þar sem tilgangurinn hafði verið 

að skýra frá algengi einmanaleika á meðal aldraðra í Finnlandi og að rannsaka 

samband einmanaleika og tíðni félagslegra samskipta, út frá ánægju og 

væntingum aldraðra á samskiptum við aðra. Þar var lögð sérstök áhersla á að 

skýra hvort hugtakið tilfinningaleg einangrun sé aðgreinanlegt frá félagslegri 

einangrun. Sendur var út spurningalisti til 6.786 einstaklinga eldri en 74 ára bæði 

í þéttbýli og dreifbýli. Á spurningalistanum komu fram bakgrunnsupplýsingar, 

fjöldi vina, tilfinningar tengdar einmanaleika, fjöldi samskipta við börn, 

barnabörn og vini. Einnig voru skoðaðar væntingar varðandi fjölda samskipta 

ásamt ánægju sem hlaust af þeim. Helstu niðurstöður voru þær að meira en 

þriðjungur þátttakenda upplifðu sig einmana eða 39,4%. Tilfinningar tengdar 



  

40 
 

einmanaleika tengdust ekki fjölda sambanda við börn og vini heldur frekar 

væntingum og ánægju af samböndunum. Fram kom að mestar líkur voru á 

einmanaleika ef viðkomandi bjó einn, átti við þunglyndi að stríða, upplifði lítinn 

skilning nákominna og hafði óuppfylltar væntingar varðandi sambönd við vini. 

Niðurstöðurnar studdu því það sjónarmið að hugtakið tilfinningalegur 

einmanaleiki er aðskilið hugtakinu félagsleg einangrun. Þetta eru vísbendingar 

fyrir starfsemina (practice). Aðilar sem hafa afskipti af slíkum málum og miða að 

því að draga úr einmanaleika ættu að leggja áherslu á að virkja einstaklinginn í að 

láta í ljós sínar væntingar og innri tilfinningar varðandi einmanaleika. Þetta er 

mikilvægt til að valdefla einstaklinginn í að breyta lífi sínu (Routasalo o.fl, 2006). 

Það sem skiptir máli í félagslegum samskiptum og sem segir til um sálfélagslega 

velferð á efri árum eru gæði samskiptanna en ekki fjöldi þeirra (Berk, 2007). 

 

Því hefur verið haldið fram að aldraðir eigi frekar við einmanaleika að stríða 

heldur en aðrir aldurshópar. Það eru þó aðrir sem segja að svo sé ekki og þvert á 

móti hafa rannsóknir bent til þess að einmanaleiki sé algengari á meðal yngri 

kynslóðarinnar en þeirrar eldri. Niðurstöður sænskrar könnunnar sem gerð var á 

einmanaleika þar sem úrtakið var um 3.000 einstaklingar á aldrinum 18 – 78 ára 

sýndu að tilfinningin fyrir því að vera einmana var mest hjá 30 ára aldurshópnum. 

Hún minnkaði með aldrinum og var minnst við 75 ára aldur. Einnig kom fram að 

samskipti við aðra höfðu minna að segja hjá eldra fólki (Tornstam, 2005). Íslensk 

rannsókn var unnin fyrir framkvæmdastjórn árs aldraðra um hagi og lífshætti 

eldri borgara á Íslandi. Niðurstöður hennar sýndu að heldur algengara var að 

aldraðir finndu fyrir einmanaleika og einangrunar en yngra fólk, en þó þótti 

munurinn ekki tölfræðilega marktækur. Færri kvarta um leiða og þunglyndi á 

meðal eldri borgara og hið sama á við um eirðarleysi (Stefán Ólafsson, Karl 

Sigurðsson og María J. Ammendrup, 1999). Árið 1990 framkvæmdi Tornstam 

(1996) rannsókn þar sem hann kannaði reynslu fólks á aldrinum 15 – 80 ára af 

einmanaleika. Í ljós kom að einmanakennd fór minnkandi með hækkandi aldri 

jafnvel þótt það hafi orðið fyrir ýmsum missi í gegnum árin. Einnig kom fram í 

rannsókninni að eftir því sem fólk eltist minnkaði þörfin fyrir að umgangast 

annað fólk í þeim tilgangi að draga úr einmannakennd (Tornstam, 1996).  
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Tornstam (2005) telur að einangrun sé ekki algeng á meðal aldraðra. Hann segir 

frá niðurstöðum rannsókna fræðimannsins Bennets sem hefur í 20 ár rannsakað 

félagslega einangrun á meðal eldra fólks. Þar kom fram að einangrun á seinni 

árum ævinnar eigi sér ólíkar orsakir. Margt eldra fólk sem hafði verið einangrað 

hafði verið það öll sín fullorðins ár. Aðrir höfðu verið opnir og mannblendnir áður 

en urðu einangraðir á seinni árunum. Sumir urðu einangraðir að eigin vilja og 

aðrir urðu einangraðir vegna breytinga á aðstæðum í kringum þá eins og við það 

að gerast ekkja/ekkill. Tornstam (2005) telur að þeir sem nota einangrun sem 

aðlögunar úrræði hafi tilhneigingu til að finnast þeir hafa frelsi til að draga sig út 

úr samskiptum og hlutverkum sem þeir skilgreina sem ófullnægjandi. Starfslok, 

það að verða ekkja/ekkill og skilnaður eru dæmi um breytingar sem geti veitt 

fólki frelsi til þess að velja að einangrast. Einmanaleika fylgja oftast neikvæð 

viðhorf en þegar einstaklingur velur það sjálfur að vera einmana getur hann verið 

jákvæð upplifun (Holmén o.fl., 1992). 

 

Einmanaleiki hefur ýmis neikvæð áhrif ef marka má niðurstöður rannsókna þar 

um. Það hlítur því að vera mikilvægt verkefni að brjóta hann upp eða koma í veg 

fyrir hann með fyrirbyggjandi aðgerðum. Nýlegar rannsóknir hafa margvíslegar 

vísbendingar um að félagsleg einangrun hafi áhrif á heilsuna (Cornwell og Waite, 

2009). Einmanaleiki hefur meðal annars verið tengdur við þunglyndi og aðra 

geðsjúkdóma (Andrews o.fl., 2003). Einnig hefur einmanaleiki verið tengdur við 

elliglöp. Rannsókn var gerð þar sem skoðuð voru tengsl einmanaleika og 

Alzheimer sjúkdómsins. Úrtakið var yfir 800 einstaklingar þar sem meðal aldurinn 

var 80,7 ár. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar jókst áhættan á að fá 

Alzheimer um 51% við hvert stig á ákveðnum skala sem mældi einmanaleika. 

Þannig voru þeir sem voru með flest stigin á einmanaleikaskalanum helmingi 

líklegri til þess að fá Alzheimer en þeir sem voru með fæst stig (Miller, 2007). 

Samkvæmt Berg og félögum er ein helsta ástæðan fyrir einmanaleika sú að 

viðkomandi missir maka sinn. Þegar aldurinn færist yfir aukast líkurnar á að missa 

vini og ættingja. Í Stokkhólmi í Svíþjóð var gerð rannsókn á upplifun eldra fólks, 

75 ára og eldra, af einmanaleika. Niðurstöður sýndu hærri tíðni á einmanaleika 

meðal þeirra sem voru með hnignandi vitsmunafærni og af þeim einstaklingum 
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sem upplifðu einmanaleika upplifðu þeir sig yfirleitt ekki fullkomlega heilbrigða, 

það er, tengsl voru á milli slæmrar heilsu og einmanaleika tilfinningarinnar. Sama 

rannsókn sýndi fram á aukna dánartíðni á meðal þeirra sem eru einmana, 

sérstaklega á meðal karlmanna (Holmén o.fl., 1992). 

 

Sýnt hefur verið fram á að einmanaleiki sé meira vandamál á meðal kvenna 

heldur en karla. Fram kemur í rannsókn að 38% kvenna eldri en 75 ára upplifðu 

marktækt meiri einmanaleika í samanburði við 24% karla á sama aldri (Holmén 

og o.fl., 1992). Samkvæmt de Jong Gierveld getur ástæðan fyrir því verið vegna 

þess að það er tilhneiging til þess að konur lifi eiginmenn sína og eru þar af 

leiðandi líklegri til að lifa einar á efri árum sínum sem getur þá aukið líkur þeirra á 

einmanaleika (Eshbaugh, 2009). Dr. Eshbaugh (2009) aðstoðarprófessor í 

fjölskyldurannsóknum og öldrunarfræðum við háskólann í Norður-Iowa gerði 

rannsókn á hlutverki vina þegar kemur að spá fyrir um einmanaleika á meðal 

kvenna sem búa einar. Þátttakendur voru 53 konur 65 ára og eldri og bjuggu 

einar. Sett var fram tilgáta um að þegar meta á líkur á einmanaleika skipta vinir 

meira máli fyrir þá sem eiga ekki fjölskyldu sem býr nálægt heldur en fyrir þá sem 

eiga fjölskyldu sem býr nálægt. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu þó annað í 

ljós. Nánir vinir voru mikilvægir á meðal kvennanna óháð því hvort þær áttu 

fjölskyldu sem bjó nálægt. Þó að konurnar byggju nálægt einhverjum úr 

fjölskyldunni gat verið að þeir aðilar væru ekki að veita þeim stuðning og að taka 

lítinn sem engan þátt í að koma í veg fyrir einmanaleika (Eshbaugh, 2009). Sumar 

rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að það að eiga vini getur verið mikilvægara 

fyrir velferð á efri árunum heldur en samband við fjölskyldumeðlimi (Pinquart og 

Sorensen, 2000). Þannig eru samskipti við einstaklinga utan fjölskyldu mikilvæg 

(Andrews o.fl., 2003). Í áður nefndri rannsókn í Stokkhólmi í Svíþjóð á upplifun 

eldra fólks, 75 ára og eldra, af einmanaleika sýndu niðurstöður að 35% höfðu 

upplifað einmanaleika og var hlutfallið hærra á meðal kvenna (Holmén o.fl., 

1992). 
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6.3 Algengi á Íslandi 

Félagsleg einangrun er talsverð í íslensku samfélagi samkvæmt könnunum sem 

gerðar hafa verið af Rauða krossi Íslands og er brýn þörf á að draga úr einsemd 

fólks (Rauði kross Íslands, 2008). Í viðhorfskönnun sem gerð var meðal eldri 

borgara í Laugardal (2005) kom fram að 15% svarenda fundu stundum eða oft til 

einmanaleika en þeir sem fundu frekar sjaldan til hans voru 40% (Sigríður 

Jónsdóttir, Guðný Hildur Magnúsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir, 2005). Gríma 

Huld Blængsdóttir (2008) gerði rannsókn þar sem markmiðið var að skoða tengsl 

einmanakenndar við andlega, líkamlega og félagslega þætti aldraðra sem nutu 

heimaþjónustu heilsugæslunnar árið 1997. Af þeim heildarhópi upplifðu 20,3% 

einmanaleika. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Þórarinsdóttur 

(2009) á einmanaleika á meðal eldri borgara í Reykjavík virðist einmanaleiki vera 

tilkominn vegna ýmissa ástæðna eða áhrifaþátta. Fimm af sex þátttakendum í 

rannsókninni voru einmana. 

 

Reykjavíkurborg hefur staðið fyrir könnunum sem framkvæmdar hafa verið af 

Capacent gallup, þar sem kannaðir eru hagir og viðhorf eldri borgara. Þessar 

kannanir hafa verið gerðar þrisvar sinnum. Fyrsta könnunin kom út árið 1999, 

önnur árið 2007 og sú þriðja kom út árið 2008. Handahófsvalin úrtök voru 

misstór á hverjum tíma og þess ber að geta að í fyrri tveimur voru þau á landsvísu 

og voru þátttakendur fyrri könnunarinnar á aldrinum 65-80 ára en þeirri seinni á 

aldrinum 67-80 ára. Í könnuninni sem kom út 2008 voru þátttakendur eingöngu 

úr Reykjavík og 80 ára og eldri. Þegar samanburður er skoðaður má meðal annars 

sjá að árið 1999 bjuggu 88,6% í eigin húsnæði, 90,9% árið 2007 og 74,6% árið 

2008. 31,7% þátttakenda bjuggu einir árið 1999, 35% árið 2007 og 57,6% árið 

2008. Hlutfall þeirra einstaklinga sem svöruðu því til að þeir væru stundum eða 

oft einmana var 20,5% árið 1999, 14,3% árið 2007 og tæplega 20% árið 2008 

(Fanney Karlsdóttir, Lilja Gunnlaugsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 2008).  

 

6.4 Úrræði  

Rauði krossinn hefur með reglulegu millibili látið framkvæma kannanir til að 

kanna hvaða hópar það eru á Íslandi sem standa höllum fæti. Tilgangurinn með 
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slíkum könnunum er að meta hvar þörfin er mest hverju sinni og til að geta 

brugðist við breyttum aðstæðum. Út frá niðurstöðum þessara kannanna er 

verkefnum forgangsraðað til þess að nýta þau sem best. Einnig er ákveðið 

hvernig haga skuli málsvarastarfi auk þess að vakin er athygli almennings og 

stjórnvalda á aðstæðum bágstaddra á Íslandi (Rauði kross Íslands, 2010/a). 

 

Niðurstöður landskönnunar Rauða kross Íslands frá árinu 2000 sýna að á meðal 

þeirra hópa sem verst koma út eru einstæðingar, félagslega einangrað og 

einmana fólk. Þátttakendur töldu einstæðinga vera hóp sem fer stækkandi og að 

þeim hópi tilheyrðu helst öryrkjar og eldri borgarar. Þegar fólk er ekki í vinnu og 

hefur ekkert sérstakt við að vera á daginn er auðvelt að einangrast og var talið að 

ellilífeyrisþegar, öryrkjar og atvinnulausir væru í mestri hættu þar (Rauði kross 

Íslands, 2000). Í landskönnun frá árunum 2005-2006 var skilgreiningin á þeim 

sem stæðu höllum fæti ,,einstaklingar sem geta ekki verið fullgildir þátttakendur í 

samfélaginu og notið þeirra lífsskilyrða og þæginda sem teljast eðlileg á hverjum 

tíma, hverjar sem svo ástæður þess kunna að vera“ (Rauði kross Íslands, 2006, 

bls. 6). Tekin voru viðtöl við álitsgjafa víðsvegar um landið sem starfa í nánum 

tengslum við bágstadda hópa, á ólíkum starfssviðum og þá sem búa við bág kjör. Í 

niðurstöðunum kom meðal annars fram að í einum af þeim sjö hópum sem verst 

stóðu voru aldraðir sem voru félagslega einangraðir og sem lifa á óskertum lífeyri 

frá Tryggingastofnun (Rauði kross Íslands, 2006). 

 

Í viðtali við félagsráðgjafa í sömu könnun kom meðal annars fram að hópur 

aldraðra sé sá sem mest þarf á félagslegum stuðningi að halda og að jafnframt sé 

erfiðast að veita honum hana. Þar kom einnig fram að margir þeirra sem eru 

aldraðir og félagslega einangraðir væru búnir að snúa baki við ættingjum sínum 

og afþakka aðstoð sveitafélaganna (Rauði kross Íslands, 2006). Út frá þeim 

niðurstöðum sem fram komu var meðal annars lögð aukin áhersla á verkefni sem 

vinna gegn félagslegri einangrun (Rauði kross Íslands, 2010/a). 
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6.4.1 Aldraðir fá heimsóknavini 

Aldraðir einstaklingar sem búa í heimahúsum er einn þeirra hópa sem þiggja 

heimsóknarþjónustu frá Rauða krossi Íslands en Rauði krossinn skuldbindur sig til 

að vinna með og fyrir þá sem minnst mega sín (Rauði kross Íslands, 2006). 

Samkvæmt Kristínu Helgu Guðmundsdóttur verkefnisstjóra 

heimsóknavinaverkefnisins hjá Reykjavíkurdeild eru í raun ekki settar neinar 

skorður á beiðnir um heimsóknavini. Allir sem telja sig hafa þörf á að fá 

heimsóknavin geta haft samband við viðkomandi Rauða kross deild og lagt inn 

beiðni. Fólk getur upplifað sig einmana þó að það búi innan um margt fólk til 

dæmis á stofnunum, sömuleiðis fólk sem býr í heimahúsum og er til dæmis eitt 

heima langtímum saman. Þó að fólk komist út af sjálfsdáðum, getur það samt 

verið að upplifa einmanaleika. Oft upplifir eldra fólk hræðslu við að fara eitt út, til 

dæmis vegna hálku eða vegna þess að það er almennt óstöðugt á fótum (Kristín 

Helga Guðmundsdóttir munnleg heimild, 14. október 2010).  

 

Meiri hluti þeirra sem þiggja heimsóknarþjónustu í Reykjavík eru eldri borgarar. 

Samkvæmt Kristínu Helgu verkefnisstjóra (munnleg heimild, 14. október 2010) 

eru á bilinu 25 – 35 aldraðir einstaklingar í heimahúsum sem þiggja þessa 

þjónustu. Samkvæmt áður nefndri rannsókn Rauða kross Íslands á sjálfboðastarfi 

og viðhorfum sjálfboðaliða innan Rauða krossins kom fram að 18,9% 

sjálfboðaliða unnu við heimsóknarþjónustu og eru það mest konur sem sinna 

henni (Steinunn Hrafnsdóttir, 2007). Heimsóknarþjónustunni hefur einnig að 

verulegu leiti verið sinnt af öldruðum (Heilbrigðis – og tryggingamálaráðuneytið, 

2003). Meirihluti sjálfboðaliðanna eru eldri en 45 ára eða tæp 58%. Flestir eru á 

aldrinum 65-80 ára eða 23,8% (Steinunn Hrafnsdóttir, 2007). 

 

Misjafnt er hvernig hinn aldraði fréttir af starfi heimsóknarþjónustunnar og 

hverjir sækja um hana. Í rannsókn Andrews o.fl. (2003) hafði 

heimsóknarþjónustan í flestum tilfellum verið kynnt fyrir notandanum af 

kvenkyns ættingjum og vinum eða af starfsmanni innan félags- og 

heilbrigðismála. Samkvæmt Kristínu Helgu verkefnisstjóra (munnleg heimild, 14. 

október 2010) eru það oftast útskriftaraðilar á stofnunum sem sækja um 



  

46 
 

heimsóknaþjónustuna og í minnstum hluta eru það einstaklingarnir sjálfir en 

einnig eru það aðstandendur þeirra. 

 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á heimsóknarþjónustu og sem hafa sýnt fram á 

mikilvægi hennar varðandi þá þætti sem hafa áhrif á einmanaleika og einangrun. 

Rannsókn sem gerð var í Bretlandi kannaði skoðun aldraðra einstaklinga á þeirri 

heimsóknarþjónustu sem þeir þáðu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

þörfin fyrir vináttu og stuðning í þeirri von um að hafa áhrif á einangrun og 

einmanaleika á meðal eldra fólks var augljós. Fæstir hinna öldruðu skömmuðust 

sín fyrir einangrun sína eða einmanaleika og skildu vel hvers vegna þeir þáðu 

þessa þjónustu. Hjá flestum sem upplifðu það að vera ,,fastir“ heima hjá sér 

runnu dagarnir saman og þeir liðu án nokkurra samskipta eða uppbyggingar. Slík 

útilokun frá eðlilegu mynstri hvers dags og vikna gerir aldraða einstaklinga 

einangraða frá daglegu amstri (Andrews o.fl., 2003).  

 

Þátttakendur töldu það mikilvægt að fá einhvern í heimsókn þar sem tilgangurinn 

var að veita þeim félagsskap en ekki einhverja aðra þjónustu svo sem þrif, 

eldamennsku og aðra verktengda aðstoð. Slíkur þjónustuþáttur leiddi oftar en 

ekki til þess að engin tengsl mynduðust milli þjónustuaðilans og hins aldraða. Í 

þessu samhengi sýndu niðurstöður fram á mikilvægi þess að heimsóknavinurinn 

væri sjálfboðaliði þar sem með því væri sýnt fram á að hann væri þarna á eigin 

forsendum og hefði valið það sjálfur. Það var talinn vera grunvallarþáttur ef 

vinátta átti að myndast milli einstaklinganna. Fyrir hinn aldraða var 

heimsóknavinurinn einhver til að hlakka til að hitta, sem gaf honum tilgang og 

eitthvað við að vera. Einhver sem hann hefur sig til og undirbýr heimilið fyrir. Öll 

gögn þessarar rannsóknar staðfestu það góða gildi og þau áhrif sem 

heimsóknavinur hefur þegar kemur að félagslegri einangrun. Að auki geta 

félagsskapur og tilgangsríkar athafnir haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd fólks 

(Andrews o.fl., 2003).  

 

Pörun heimsóknavinar og gestgjafa hefur mikið um það að segja hvort og þá 

hvernig vinasamband nái að myndast. Samkvæmt Andrews o.fl. (2003) var einn 
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af þeim þáttum sem hefur áhrif á það hversu góð tengslin eru á milli 

heimsóknavinarins og hins aldraða það hvernig þeir eru paraðir saman og skiptir 

miklu máli að gera það á grundvelli sameiginlegra áhugamála og lífsskoðana. Ef 

vandlega er farið yfir slík atriði eru meiri líkur á að vinasamband myndist. Þannig 

geta sameiginlegir þættir eins og kyn, þjóðfélagsstaða, áhugamál, aldur og 

viðhorf ýtt undir að vinátta myndist. Vinátta gefur öryggiskennd og veitir aðstoð 

á erfiðum tímum og eykur þannig tilfinningalega vellíðan. Hún ýtir einnig undir 

það að einstaklingurinn upplifir sig hafa hlutverk auk þess að stuðla að félagslegri 

samlögun í gegnum sameiginleg áhugamál og athafnir. Öll þessi atriði vinna gegn 

einmanaleika og einangrun (Andrews o.fl., 2003). 

 

 Samkvæmt Davidhizar og Bowen (1995) þróaði Francis matslista fyrir 

sjálfboðaliða til að pörun þeirra á þjónustu við einstaklinga fari eftir því sem þeir 

eru að sækjast eftir. Matslistinn er byggður á ólíkum þörfum og ræðst virkni 

sjálfboðaliða að miklu leyti af þeirri pörun. 69% þeirra sem telja sig hafa verið vel 

paraða saman við þjónustustarfsemi eru virkir í starfinu en aðeins 29% þeirra 

sem telja sig ekki vera það. Af þessu má draga þá ályktun að pörun sjálfboðaliða 

við gestgjafa skiptir verulegu máli. Samkvæmt Kristínu Helgu verkefnisstjóra 

(munnleg heimild, 14. október 2010) getur það einnig farið eftir því hvernig 

pörun heimsóknavinar og gestgjafa tókst til hversu lengi heimsóknavinir eru í 

starfinu.  

 

Gerð var rannsókn á Akureyri á upplifun og reynslu heimsóknavina sem veitt 

höfðu félagslegan stuðning á öldrunarstofnunum. Meðal niðurstaðna var að mikil 

skynjun var á einmanaleika á meðal íbúa öldrunarstofnana og talin var þörf fyrir 

heimsóknavinaþjónustu. Einnig var skynjað mikið þakklæti gestgjafa, 

aðstandenda og starfsfólks stofnananna (Benedikta Guðrún Svavarsdóttir og 

Gunnhildur Árnadóttir, 2008). 

 

6.4.1.1 Heimsóknavinur með hund 

Heimsóknavinur með hund er verkefni sem Rauði kross Íslands byrjaði með árið 

2006 (Rauði kross Íslands, e.d./d). Umgengni við dýr getur haft margvísleg áhrif á 
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fólk og margir telja það góðan félagsskap að hafa gæludýr hjá sér og hafa 

rannsóknir gefið vísbendingar um jákvæð áhrif þeirra á fólk. Til að mynda hafa 

rannsóknir sýnt fram á að góð tengsl við gæludýr geta leitt til betri andlegrar og 

líkamlegrar heilsu þegar félagsleg samskipti eru ófullnægjandi. Samkvæmt Beck 

og Katcher (2003) getur gæludýraeign haft jákvæð áhrif á líðan aldraðra og þá 

sérstaklega fyrir þá sem búa einir. Gæludýraeigendur upplifa meiri lífsfyllingu og 

öryggi heldur en þeir sem ekki eiga gæludýr. Samkvæmt Sable (1995) getur 

nærvera dýra aukið á tilfinningar á borð við ánægju, öryggi og sjálfsvirðingu og 

dregið úr einmanaleika og einangrun. Þrátt fyrir að eldri borgarar öðlist einhvern 

ávinning af því að eiga gæludýr er alla jafna ekki mikið um gæludýraeign í þeim 

aldurshópi. Það getur verið vegna efnahagslegrar stöðu hins aldraða og oft er 

það þannig að það húsnæði sem aldraðir búa í gefur ekki kost á gæludýraeign 

(Beck og Katcher, 2003).  

 

Ingibjörg Hjaltadóttir, Ásta B. Pétursdóttir, Gerður Sæmundsdóttir, Guðrún 

Lovísa Víkingsdóttir og Ída Atladóttir (2002) gerðu eigindlega rannsókn þar sem 

þær könnuðu áhrif heimsókna hunda og eigenda þeirra á líðan sjö heilabilaðra 

sjúklinga á öldrunarlækningadeildum á Íslandi. Samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum höfðu heimsóknirnar jákvæð áhrif á líðan sjúklinganna 

og höfðu samskiptin við hundana hvetjandi áhrif á tjáskipti sjúklinganna. 

Samskiptin einkenndust af gleði og áhuga, auk þess vöktu þær upp minningar 

sem tengdust hundum. Í áður nefndri rannsókn Sigurveigar H. Sigurðardóttur 

(2006/b) kom fram að viðmælendur töldu hunda og ketti vera öldruðum góður 

félagsskapur og komu inn á mikilvægi þess að aldraðir fengju að hafa gæludýr í 

íbúðum sínum því þau gætu dregið úr einmanaleika þeirra. 

 

6.4.2 Minningarvinna með öldruðum   

Minningarvinna með öldruðum getur reynst vel fyrir þá sem eru einmana og 

einangraðir. Minningarvinna byggir á þeirri hugmynd að minningar aldraðra megi 

nýta sem styrk, uppsprettu sátta og sjálfstyrkingar. Ýmsar skilgreiningar hafa 

verið settar fram um meðferðina. Ein þeirra er: ,,Að nota upprifjun atburða, 

tilfinninga og hugsana til að stuðla að vellíðan, lífsgæðum eða aðlögun að 
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kringumstæðum skjólstæðings“ (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005, bls. 14). 

Oftast er unnið í hópum en meðferðin fer einnig fram á einstaklingsgrundvelli 

(Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Endurminningarhópar hafa reynst vel fyrir 

aldraða sem eru félagslega einangraðir eða þunglyndir. Þeir eru til þess fallnir að 

,,liðka fyrir jákvæðum samskiptum, bæta félagslega færni og rjúfa einangrun“ 

(Ingibjörg Pétursdóttir, 2003, bls. 29). Minningarvinna er ekki sérstaklega fyrir 

minnisskerta eins og margir halda heldur má nota hana með öllum 

skjólstæðingum sem talið er að geti haft af henni gagn (Sigrún Huld 

Þorgrímsdóttir, 2005). Samkvæmt Sigrúnu Þórarinsdóttur (2009) gætu 

stuðningsviðtöl byggð á lífssöguaðferðum hentað vel því fólki sem er 

tilfinningalega einangrað. Rifjaðar eru upp minningar úr fortíðinni og þær 

notaðar til að endurmeta lífið og sættast við atburði úr fortíðinni. Þátttaka í 

minningarvinnu hentar þó ekki öllum en hún verður að vera sjálfviljug því það eru 

ekki allir sem hafa ánægju af upprifjun (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). 

 

6.4.3 ,,Share the care“ hugmyndafræðin 

Í hverri stórfjölskyldu finnast einstaklingar sem gætu þegið meira samneyti við 

fólk. Ein leið til að fyrirbyggja eða grípa inn í þar sem um er að ræða einangraðan 

einstakling er að notast við kerfi úr hugmyndafræði eins og ,,Share the care“ eða 

dreifð ábyrgð á umönnun (Kristín Helga Guðmundsdóttir munnleg heimild, 14. 

október 2010).  

 

Hvort sem manneskjan er undir það búin eða ekki eru líkur á því að hún þurfi að 

taka að sér hlutverk umönnunaraðila þegar fjölskyldumeðlimur eða vinur veikist 

alvarlega. Manneskjan mun fljótt átta sig á því að verkefnin eru mörg. Það eru 

meiriháttar verkefni sem geta legið fyrir eins og skráning inn á spítala, ganga frá 

tryggingarmálum, eftirfylgni með lyfjagjöf, það eru líka minniháttar verkefni eins 

og að fara með hundinn í göngutúr, hafa til matinn eða einfaldlega að vera til 

staðar fyrir einhvern. Ef manneskjan er staðráðin í að hjálpa en finnur fyrir 

yfirþyrmandi álagi vegna ábyrgðar er boð um dreifða ábyrgð (share the care) 

skynsamleg og ástúðleg lausn. Þetta er einstök nálgun þar sem hægt er að breyta 

hópi venjulegs fólks í kraftmikla umönnunaraðila. Með dreifðri ábyrgð eru vinir, 
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fjölskyldumeðlimir og kunningjar virkjaðir til að gerast umönnunarfjölskylda. 

Haldnir eru fundir til að skipuleggja hópinn og til að kynna fyrir meðlimum út á 

hvað dreifð umhyggja gengur svo að öruggt sé að hvert verk verði unnið og að 

enginn þurfi að gera of mikið. Fundnir eru einstaklingar sem láta sig viðkomandi 

mál varða og hæfileikar þeirra uppgötvaðir. Einnig er fundinn styrkur hvers og 

eins og hann virkjaður (Capossela og Warnock, 1995). 

 

Samkvæmt Kristínu Helgu (munnleg heimild, 14. október 2010) er búin til áætlun 

fyrir alla þá sem vilja eða láta sig málið varða. Fólk fær þannig tækifæri til að vera 

með og leggja sitt af mörkum á sínum forsendum. Kerfið virkar þannig að 

ákveðinn aðili heldur utan um og stýrir og finnur út hvað hver og einn er tilbúin 

að leggja af mörkum. Þannig er hægt að byggja upp eins konar keðju, þannig að 

fólk upplifi sig eins og einn mikilvægan hlekk þó það sé kannski bara að sinna 

viðkomandi einu sinni í mánuði. Oft veit fólk af einmana skyldmenni en kemur 

sér ekki að því að fyrra bragði að bjóða fram krafta sína. Þegar hinum sama er 

boðið að taka þátt á þennan hátt getur málið litið öðruvísi út og eitt af því sem 

fólk upplifir er að það losnar við samviskubit vegna einangraðs einstaklings sem 

það hefur kannski vitað af lengi en ekki haft frumkvæði af að gera neitt með.  
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7 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Hér verður sagt frá rannsóknaraðferð og því mælitæki sem notast var við við 

gagnaöflun og komið inn á réttmæti og áreiðanleika aðferðarinnar. Fjallað verður 

um framkvæmd rannsóknarinnar, aðdraganda hennar, gagnaöflun og skráningu 

auk úrvinnslu og greiningu gagnanna. Úrtaksaðferð og val á þátttakendum verða 

gerð skil auk þess verður kynning á þátttakendum rannsóknarinnar. Að lokum 

verður komið inn á siðferðileg álitamál. 

 

Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um áhrif heimsókna 

heimsóknavina á líðan aldraðra einstaklinga sem búa í heimahúsum. Tilgangurinn 

var að leita svara við því hvaða þættir það séu sem hafa áhrif og hvort 

niðurstöðurnar séu í samræmi við markmið verkefnisins. Aðal 

rannsóknarspurningin var því: Hvaða áhrif hafa heimsóknir heimsóknavina á líðan 

aldraða einstaklinga sem búa í heimahúsum? Þar var fengið fram sjónarhorn 

bæði gestgjafa og heimsóknavina. 

 

7.1 Rannsóknaraðferð 

Sú rannsóknaraðferð sem notast var við í rannsókninni var eigindleg. Eigindleg 

aðferðafræði byggir á upplifun einstaklinganna sem er verið að skoða, því sem 

þeir gera og/eða segja (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru nákvæmar rannsóknir á félagslegu fyrirbæri þar sem 

reynt er að skilja sjónarhorn annarra á ákveðnum atburði með það að leiðarljósi 

að vera óhlutlægur. Hafa ber í huga hvort sjónarhorn rannsakandans sjálfs hafi 

einhver áhrif á hvernig hann aðhefst. Mikilvægt er að þeir reyni að vera sem mest 

hlutlausir (Esterberg, 2002). Aðferðin gefur einstaklingum tækifæri til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri. Eitt af meginmarkmiðum þessarar aðferðar er að 

kynnast lífi heimildarmanna út frá þeirra sjónarhorni og fá vitneskju um þann 

skilning sem þeir leggja í eigin athafnir og líf. Í eigindlegum aðferðum er ekki 

alhæft um félagsleg fyrirbæri heldur er meiri áhersla lögð á að lýsa þeim. 

Kenningar og tilgátur eru ekki settar fram í upphafi rannsóknar heldur spretta 

þær upp úr gögnunum sjálfum. Algeng aðferð við öflun gagna með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er meðal annars viðtöl (Taylor og Bogdan, 1998). 
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Samkvæmt Sigurlínu Davíðsdóttur (2003) henta eigindlegar aðferðir ef ætlunin er 

að fá meiri dýpt í skilninginn og talið er best að skoða hlutina í sem eðlilegustu 

umhverfi.  

 

7.1.1 Mælitæki 

Við gagnaöflun þessarar rannsóknar var notast við óstöðluð og opin viðtöl. Sú 

aðferð að notast við viðtöl sem mælitæki þykir ein sú mikilvægasta í rannsóknum 

innan heilbrigðisvísinda. Með því móti er rannsóknargagna aflað með beinum 

orðaskiptum rannsakanda og viðmælenda. Viðtöl eru þannig félagsleg athöfn þar 

sem ákveðin endurspeglun á sér stað á margvíslegu og flóknu samspili hugsana, 

skynjana, hegðunar og tilfinninga í gegnum samskipti rannsakanda og 

viðmælenda. Þau eiga til að mynda vel við þegar skoða á reynslu fólks af 

samskiptum (Helga Jónsdóttir, 2003). Óstöðluð einstaklingsviðtöl hafa þann 

tilgang að veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks (Kvale, 1996). Þau teljast til 

gagnasöfnunar eigindlegrar aðferðafræði og snúast um að laða fram lýsingar á 

sammannlegum reynsluheimi. Reynsluheimur þátttakenda er skoðaður og leitast 

við að skilja hann frá þeirra sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 2003). Í óstöðluðum 

viðtölum er grundvallaratriði að þau séu opin og að rannsakandi sé eins lítið 

stýrandi og kostur er. Þannig er leitast við að gefa viðmælandanum tækifæri til 

þess að tjá sig um efnið með sínum eigin orðum og koma vangaveltum sínum á 

framfæri. Rannsakandi þarf að huga vel að því að umræðuefnið sé viðfangsefni 

rannsóknarinnar en þarf að gæta þess að stýra ekki umræðum umfram það 

(Kvale, 1996; Helga Jónsdóttir, 2003).  

 

Ekki var notast við eiginlegan spurningalista en stuðst var við ákveðna 

viðtalspunkta. Opin viðtöl eru ekki stöðluð og ekki er fyrir fram ákveðið að hverju 

skal spyrja (Helga Jónsdóttir, 2003). Í opnum einstaklingsviðtölum reynir 

rannsakandi að skilja líf viðmælenda út frá öðrum sjónarhornum en sínum eigin. 

Þar sem viðtalið er ekki staðlað getur það tekið óvænta stefnu og þarf 

rannsakandi því að vera vel vakandi og grípa þau tækifæri sem upp kunna að 

koma í viðtalinu. Oft er gott ef viðtalið líkist venjulegu samtali fremur en 
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formlegu viðtali. Rannsakandi þarf að gæta þess að vera ekki með leiðandi 

spurningar eða hafa og mikil áhrif á svör viðmælenda (Esterberg, 2002). 

 

Forsenda fyrir árangursríkum viðtölum er að nota virka hlustun (Kvale, 1996). 

Hún er nátengd samhygð. Það þarf að sýna hlýju og einlægni og rannsakandi þarf 

að vera á sömu ,,bylgjulengd“ og viðmælandi. Mikilvægt er að rannsakandi geri 

sér grein fyrir því að munur sé á því að heyra það sem hann býst við að heyra eða 

vill heyra og því sem viðmælandi raunverulega segir. Svipbrigði og raddblær geta 

haft meira að segja en það sem sagt er, þannig er óyrt tjáning eins mikilvæg og sú 

tjáða (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75).  

 

7.1.2 Áreiðanleiki og réttmæti 

Til að tryggja réttmæti eru nokkur atriði sem ber að hafa í huga. Þar er meðal 

annars lögð áhersla á að rannsakandi geri grein fyrir eigin bakgrunni og reynslu 

auk þeirra hagsmuna sem hann hafi af rannsókninni. Tengsl rannsakanda við 

rannsóknarefnið eru helst þau að hann hefur unnið við heimaþjónustu aldraðra 

og upplifað þörf þessara einstaklinga fyrir að fá að tala við einhvern. Mikilvægt 

var því að hafa þessi atriði í huga þegar farið var af stað með rannsóknina til að 

koma í veg fyrir að fyrirfram ákveðnar skoðanir kæmu ekki til með að hafa áhrif á 

niðurstöðurnar. Gera þarf ákvarðanir og athafnir sem snúa að viðtölunum sem 

gagnsæjastar. Hornsteinar réttmætis rannsóknargagna eru ítarleg, fjölbreytileg 

og tæmandi gögn. Fleiri atriði skipta hér máli eins og það hversu vel þátttakendur 

nái að tjá sig og hversu vel þeir nái að endurspegla þá merkingu sem þeir leggja í 

það sem verið er að rannsaka. Þannig þarf að hafa í huga tímann sem 

þátttakendur fá og fjölda viðtala. Hvatt er til þess að rannsakandi sé trúr 

þátttakendum, og heiðarlegur. Hann þarf að vera nákvæmur og fylgja þeim 

aðferðafræðilegu forsendum sem hann lagði upp með (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Til að tryggja trúverðugleika voru tekin viðtöl við fleiri en einn aðila og um leið 

varð áreiðanleikinn meiri. Þátttakendum var gefinn sá tími sem þeir töldu sig 

þurfa til að gefa sem skýrasta mynd af þeirra reynslu hvað varðar viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Rannsakandi gætti eftir bestu getu ítrustu varkárni, sýndi 

virðingu og trúnað auk þess að sýna heiðarleika.  
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7.2 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Undirbúningsvinna hófst á vordögum ársins 2010 þar sem rannsakandi setti sig í 

samband við ákveðna aðila sem tengjast verkefni heimsóknavina á vegum Rauða 

kross Íslands á einn eða annan hátt. Þannig var lagður grunnurinn að 

rannsókninni. Upphaflega var ætlunin að kanna áhrif heimsóknavina á aldraða 

einstaklinga á stofnunum. Eftir samtöl við hjúkrunarforstjóra ákveðinnar 

stofnunar og vangaveltur rannsakenda var ákveðið að kanna heldur áhrif 

heimsóknanna á aldraða einstaklinga sem búa í heimahúsum. Á endanum var 

ákveðið að hafa samband við verkefnisstjóra heimsóknarþjónustunnar hjá 

Reykjavíkurdeild Rauða krossins. Reykjavíkurdeildin er sú stærsta af deildum 

innan Rauða krossins og var talið að þar yrðu hugsanlega meiri möguleikar á að 

fá viðmælendur. Formleg vinna að rannsókninni hófst í september sama ár að 

lokinni tilkynningu hennar til Persónuverndar.  

 

Rannsakandi setti sig í samband við verkefnisstjóra Reykjavíkurdeildar sem 

aðstoðaði við að finna viðmælendur fyrir rannsóknina. Greiðlega gekk að finna 

viðmælendur sem var sérlega ánægjulegt. Rannsakandi hafði samband símleiðis 

við væntanlega þátttakendur þar sem ákveðinn var staður og stund fyrir viðtölin 

sem fram færu. Viðtölin voru sjö og voru tekin á tímabilinu 11. – 22. október. Þau 

voru hljóðrituð og tóku að meðaltali 40 mínútur. Alls voru afrituð gögn 86 

blaðsíður. Þegar gagnaöflun og skráningu var lokið hófst úrvinnsla og greining 

gagnanna. Markmiðið við greiningu og kóðun eigindlegra gagna er að einbeita sér 

að merkingu gagnanna. Verið er að uppgötva þætti sem eru mikilvægir, safna 

dæmum um þá, leita eftir munstri og finna hvað er líkt í gögnunum og hvað ekki. 

Út frá hráum gögnunum verður að finna hver tilgangurinn er og hvað þau merkja 

(Esterberg, 2002).  

 

Sú greiningaraðferð sem notast var við í greiningu gagnanna kallast grunduð 

nálgun. Aðferðin felur í sér tvö stig kóðunar, opin kóðun og markviss kóðun 

(Esterberg, 2002). Byrjað var á því að fara yfir gögnin með opinni kóðun. Opin 

kóðun felst í því að farið er mjög vandlega yfir gögnin og þau lesin línu fyrir línu 

með það í huga að skoða þemu eða kóðunarflokka sem gætu reynst athyglisverð. 
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Mikilvægt er að vera opin fyrir öllu því sem kann að finnast í gögnunum. 

Markmiðið með þessu er að átta sig á hvað sé að gerast í gögnunum og því betur 

sem maður kynnist gögnunum því betur sér maður hvað er að eiga sér stað 

(Esterberg, 2002).  

 

Þegar lokið var við að finna ákveðin þemu eða flokka var hvert fyrir sig skoðað 

gaumgæfilega. Þar var notast við markvissa kóðun þar sem gögnin voru lesin og 

einblínt á ákveðið þema (kóðunarflokk) sem hafði komið fram í opnu kóðuninni. 

Unnið var með hvert þema, það þróað áfram, dýpkað og tengt (Esterberg, 2002). 

Viðtölin voru lesin yfir nokkrum sinnum til að finna þemun með þessum hætti. 

Bæði voru notaðir litir til að tákna hvert og eitt þema en einnig var unnið með 

gögnin í hugbúnaðinum Mind manager og nýttust báðar aðferðir vel við 

úrvinnsluna. Greint verður frá þeim þemum sem fram komu í 

niðurstöðukaflanum. 

 

7.3 Úrtak og val á þátttakendum 

Þátttakendur voru valdir með aðstoð verkefnisstjóra heimsóknarþjónustu 

Reykjavíkurdeildar. Það er mjög mikilvægt að velja þann afmarkaða hóp, sem 

áætlað er að byggja á, á réttan hátt þannig að hann gefi sem réttustu mynd af 

heildarhópnum sem álykta á um. Sú aðferð sem notuð er við val á úrtaki skiptir 

því höfuðmáli því hún getur haft mjög mikil áhrif á rannsóknarniðurstöður 

(Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Eins og áður segir er markmið 

rannsóknarinnar að skoða áhrif heimsókna heimsóknavina á líðan gestgjafa og 

var valin sú leið að skoða áhrifaþættina út frá sjónarhóli bæði heimsóknavina og 

gestgjafa. Sú aðferð sem notuð var við val á þátttakendum fyrir viðtölin var 

markviss þar sem þeir voru valdir með það í huga að geta gefið sem besta mynd 

af viðfangsefninu. Þeir voru því valdir með hliðsjón af rannsóknarspurningunni 

(Esterberg, 2002).  

 

Rannsakandi hafði samband við þátttakendur símleiðis eins og áður segir til að 

ákveða stað og stund fyrir viðtölin. Það var haft hugfast að vera ávallt reiðubúinn 

að hitta einstaklinginn á heimili hans ef þess var óskað þar sem það var talið auka 
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öryggiskennd þeirra að vera á heimavelli og þar með gæti það skapað meira 

traust í viðtalinu. Samkomulag náðist og svo varð úr að rannsakandi hitti alla 

þátttakendur á heimili hvers og eins að undanskyldu viðtali við verkefnisstjóra 

sem tekið var á skrifstofu hans. Tekin voru viðtöl við sjö einstaklinga, þrjá 

gestgjafa á aldrinum 73 - 88 ára og bjuggu í heimahúsum, þrjá heimsóknavini auk 

verkefnisstjóra heimsóknarþjónustunnar hjá Reykjavíkurdeild Rauða kross 

Íslands. Til að koma í veg fyrir að hægt yrði að rekja upplýsingar til þátttakenda 

rannsóknarinnar var heitið nafnleynd og trúnaði og var nöfnum allra breytt að 

utanskyldum verkefnisstjóra. Ekki var talið að rannsóknin sem slík gæti valdið 

honum skaða en þess var gætt að upplýsingar sem frá honum komu væru ekki 

rangtúlkaðar með því að bera þær undir hann. 

 

7.3.1 Þátttakendur 

Margrét Ólafsdóttir (gestgjafi) er 74 ára og býr ein í einbýlishúsi. Hún á þrjú 

uppkomin börn, tvö þeirra eru búsett erlendis og eitt í Reykjavík. Hún sá 

auglýsingu í blaði um heimsóknarþjónustu Rauða krossins og hafði samband 

þangað. Hún hefur nú fengið heimsókn frá heimsóknavinum í um þrjú ár, þó ekki 

samfleytt, og haft tvo heimsóknavini á því tímabili.  

Aðalbjörg Jónsdóttir (gestgjafi) er 88 ára ekkja og býr ein í þjónustuíbúð fyrir 

eldri borgara. Hún á uppkomin börn sem eru búsett út á landi. Hún las auglýsingu 

um heimsóknarþjónustu Rauða krossins í blaði og setti sig í samband við félagið. 

Hún byrjaði með heimsóknavin í febrúar 2010 og var búin að fá fjórar heimsóknir 

frá tveimur heimsóknavinum þegar viðtalið var tekið. Aðalbjörg er með skerta 

heyrn. 

Guðrún Einarsdóttir (gestgjafi) er 73 ára ekkja sem býr ein í þjónustuíbúð fyrir 

eldri borgara. Hún á þrjú uppkomin börn sem búsett eru á höfuðborgarsvæðinu. 

Guðrún heyrði auglýsingu um heimsóknavini Rauða krossins í útvarpinu og hafði 

samband þangað. Hún er búin að fá heimsóknavin í um eitt ár og hefur verið með 

tvo aðila á því tímabili. Guðrún er með skerta sjón. 

Albert Sveinsson (heimsóknavinur) er 74 ára og giftur. Hann er búin að vera 

heimsóknavinur hjá Rauða krossinum í um þrjú ár. Hann hætti að vinna fyrir 

tveimur árum og taldi sig hafa nógan tíma og mætti á fund hjá Rauða krossinum 
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og ákvað að gerast heimsóknavinur. Hann hefur verið með tvo gestgjafa á þeim 

tíma en er nýlega byrjaður með þann gestgjafa sem hann heimsækir í dag. 

Helgi Jónsson (heimsóknavinur) er 74 ára og giftur. Hann hefur verið 

heimsóknavinur í um sjö ár. Á sínum tíma varð hann að hætta að vinna og hafði 

nægan tíma og ákvað að því gerast heimsóknavinur. Hann hefur haft nokkra 

heimsóknavini á undanförnum árum og stundum fleiri en einn í einu. Í dag er 

hann með gestgjafa sem hann heimsækir reglulega og annan sem hann fer til 

eftir samkomulagi þeirra á milli. 

Rósa Finnsdóttir (heimsóknavinur) er 39 ára, þriggja barna móðir og fráskilin. 

Hún er nýbyrjuð sem heimsóknavinur hjá Rauða krossinum og er búin að hitta 

gestgjafa sinn tvisvar sinnum. Áður hafði hún, á eigin vegum, heimsótt aldraðan 

mann í 15 ár en hann bjó einn í heimahúsi. 

Kristín Helga Guðmundsdóttir er verkefnisstjóri heimsóknarþjónustu 

Reykjavíkurdeildar. Hún hóf störf hjá Reykjavíkurdeild Rauða krossins í nóvember 

árið 2004, þá sem starfsmaður í Konukoti. Frá árinu 2006 hefur hún starfað sem 

verkefnisstjóri heimsóknarþjónustunnar og Konukots. 

 

7.4 Siðferðileg álitamál 

Að ýmsu ber að gæta í rannsóknarvinnu hvað við kemur siðferðilegum 

álitamálum. Við upphaf rannsóknarferilsins var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar en tilkynna þarf vinnslu persónuupplýsinga jafnvel þó hún sé 

ekki leyfisskyld (Sigurður Kristinsson, 2003). Markmiðið með því er að tryggja 

gegnsæi varðandi vinnslu persónuupplýsinga (Persónuvernd, e.d.). Eigindlegar 

rannsóknir snúast um fólk, eru gerðar af fólki og fyrir fólk og því ber sérstaklega 

að gæta að siðferðilegum þáttum. Það skiptir máli að vera meðvitaður strax í 

upphafi. Huga þarf að því hvort rannsóknin geti bætt aðstæður. Hafa þarf í huga 

þær aðstæður sem kunna að koma upp í viðtali og afleiðingar sem þær geta haft 

fyrir þátttakendur eins og sjálfsmynd, stress og nánd. Við afritun gagna þarf að 

gæta trúnaðar og trausts við þátttakendur. Huga þarf að því hversu djúpt og 

gagnrýnið er hægt að greina viðtalið. Trúnaður er mikilvægur þegar viðtal er birt 

og hafa ber í huga afleiðingar þess sem birt er opinberlega fyrir þá sem taka 

viðtalið en einnig fyrir hópinn eða stofnanir sem hann er fulltrúi fyrir (Kvale, 
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1996). Rannsakandi var vel meðvitaður um þessi atriði við vinnslu 

rannsóknarinnar. Siðareglur félagsráðgjafa voru einnig hafðar til hliðsjónar þar 

sem virðing fyrir manngildi og sérstaða hvers einstaklings voru ofarlega í huga. 

Komið var fram við þátttakendur af heiðarleika, virðingu og leitast við að byggja 

upp gagnkvæmt traust og trúnað (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

 

Í siðfræði heilbrigðisgreina eru jafnan fjórar höfuðreglur sem ber að virða. Þetta 

eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og réttlætisreglan. 

Sjálfræðisreglan kemur meðal annars inn á virðingu fyrir manneskjunni og 

sjálfræði hennar. Mikilvægt er að fá upplýst samþykki væntanlegra þátttakenda 

og er það leið rannsakandans til að lýsa yfir áformum sínum á heiðarlegan hátt. 

Þátttakendur fengu í hendur upplýsingablað (sjá viðauka I) um eðli 

rannsóknarinnar, í hvaða tilgangi hún er gerð, hver stendur fyrir henni, í hverju 

þátttakan felist og á hvaða tíma áætlað sé að hún fari fram. Tekið var fram að 

þátttakendur hefðu fullt frelsi til að hætta þátttöku hvenær sem er án útskýringa. 

Enn fremur var þeim tjáð hvernig farið yrði með persónugreinanlegar upplýsingar 

og hvernig niðurstöður yrðu kynntar. Þátttakendum var gerð grein fyrir trúnaði, 

trausti og þagnaskyldu þeirri sem rannsakandi er bundin. Þetta eru meðal 

annarra þau atriði sem taka þarf fram til að framfylgja sjálfræðisreglunni, til að 

hver og einn geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku (Sigurður Kristinsson, 

2003).  

 

Samkvæmt skaðleysisreglunni mega vísindarannsóknir til að mynda ekki fela í sér 

ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur auk þess á rannsóknin að samrýmast 

hagsmunum þeirra og því hafði rannsakandi það hugfast. Til að uppfylla skilyrði 

velgjörðareglunnar leitaðist  rannsakandi við að láta sem best af sér leiða og velja 

þannig þær aðferðir sem fórna minnstu. Reglan inniber þá hugmynd að þegar á 

allt er litið er það skylda rannsakenda að gera einungis rannsóknir sem eru 

líklegar til hagsbóta fyrir mannkyn. Réttlætisreglan kveður á um sanngirni í 

,,dreifingu gæða og byrða” þar sem hver og einn fái það sem hann á skilið. Reglan 

felur í sér kröfu um að þeir hópar sem hafa veika stöðu í samfélaginu séu 

verndaðir fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 164). Rannsakandi telur 
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að ávinningur af rannsókninni sé fyrir þátttakendur, rannsakanda sem og 

samfélagið allt.  

 

Séu þessar reglur virtar er tryggt að þátttakendur gefi upplýst og óþvingað 

samþykki sitt fyrir þátttöku og séu meðvitaðir um að þeir geti hætt þátttöku 

hvenær sem er. Tryggt er að þátttakendur verði ekki fyrir skaða af rannsókninni 

(Sigurður Kristinsson, 2003). 
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8 Niðurstöður viðtala 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum viðtalanna. Við úrvinnslu gagnanna 

voru dregin saman fjögur aðalþemu en þau eru: Þörfin fyrir þjónustuna, þar sem 

undirþemun eru einmanaleiki og félagsleg einangrun annars vegar og fjölskyldan 

og fjölskyldutengsl hins vegar. Áhrif heimsóknanna á gestgjafa; Pörun gestgjafa 

og heimsóknavina; Samverustund gestgjafa og heimsóknavina. Eins og fram 

kemur í aðferðafræðikaflanum hefur nöfnum allra viðmælenda, að frátöldu nafni 

verkefnisstjóra, verið breytt og á það einnig við um önnur nöfn sem viðmælendur 

nefna í viðtölunum. Er það gert til að viðhalda betur nafnleyndinni. Vert er að 

taka fram að einn viðmælendanna hafði ekki reynslu af því að vera 

heimsóknavinur hjá Rauða krossinum en hafði 15 ára reynslu af því að heimsækja 

aldraðan mann sem bjó einn á eigin heimili og var félagslega einangraður. Hún 

nefnir dæmi um sína reynslu og upplifun af þeim heimsóknum sem þóttu gefa 

góða innsýn í þennan veruleika og var því ákveðið að notast við þau hér.  

 

8.1 Þörfin fyrir heimsóknarþjónustuna 

Kristín Helga verkefnisstjóri telur að það sé meiri þörf á þessari þjónustu heldur 

en verið sé að sinna. Hingað til hafi þetta svolítið haldist í hendur og aðallega hafi 

verið auglýst eftir heimsóknavinum en ekki hafi verið farið markvisst í það að 

auglýsa að hér sé heimsóknarþjónusta í boði og hægt sé að óska eftir 

heimsóknavin. Hún sér fyrir sér að þá myndist stórir biðlistar, það hefur virkað að 

auglýsa eftir heimsóknavinum og út frá þeim auglýsingum eru alltaf einhverjir 

sem átta sig á eða að það læðist út vitneskja um þjónustuna. Bæði gestgjafar og 

heimsóknavinir voru spurðir út í félagslega einangrun og einmanaleika. 

Gestgjafar varðandi þá sjálfa en heimsóknavinir á meðal gestgjafa þeirra. 

 

8.1.1 Einmanaleiki og einangrun 

Aðspurð þá telur Kristín Helga að það séu margir aldraðir einstaklingar sem búa í 

heimahúsi og eru einmana og einangraðir sem vita ekki af þessari þjónustu en 

mundu þurfa á henni að halda. Hún segir: ,,...Já ég held að einsemd sé mein sem 

hrjái of marga.“  
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Þegar gestgjafar eru spurðir hvort þeir upplifi einmanaleika eða félagslega 

einangrun komu fram ólík svör. Margrét, sem býr ein í einbýlishúsi, segist upplifa 

sig einmana og einangraða og í því sambandi segir hún frá því að hún sakni mikið 

vinar síns sem lést fyrir 10 árum og segist ekki hafa kynnst neinum öðrum. Hún 

segist sakna hans ,,...voðalega mikið og það var mikið grín á milli okkar svo ég... 

sakna þess mest sko, vinskapur og grín, og ferðalög.“ Hún segir enn fremur: 

,,...ég sá auglýsingu í blaði um Rauða kross heimsókn og þá hringdi ég af því ég 

var búin að fá nóg að vera ein.“ Hún segir að heimsóknirnar dragi ekki úr 

einmanaleika hjá henni því þær væru svo sjaldan og stuttur tími í einu.   

 

Þegar Aðalbjörg er spurð er svarið á þá leið: 

 

Jaa svona mig langar til að fara og vera eitthvað svona eins og lifandi, 

það hafa allir svo mikið að gera og nú eins og gengur þegar maður er 

orðin þetta gamall þá eru allir kunningjarnir komnir upp í kirkjugarð 

svoleiðis að það bara, breytist ár frá ári og þeim fækkar, það er ekkert 

öðruvísi. 

 

Aðalbjörgu fannst mjög gott að vita af einhverjum sem kemur ,,…af því að það 

eru eiginlega allir hættir að heimsækja mann.“ Þegar hún var spurð svara við því 

hvort henni fyndist heimsóknirnar draga úr einmanaleika svaraði hún því til að 

það hefði ekkert reynt á það enn þá nema þessi fimm skipti á einu ári sem hún 

hafði fengið einhverja í heimsókn því að það væri ekkert mikið. Aðalbjörg er 

verulega heyrnaskert en segist hafa reynt að fara niður í sal í blokkinni þar sem 

íbúarnir hittist stundum í kaffi en þar sé svo mikið bergmál, hún heyri því illa og 

hafi ekkert gagn af því og er eiginlega hætt að mæta þar.  

 

Guðrún segist vera heppinn því hún eigi mörg barnabörn og börnin hennar séu 

hér á höfuðborgarsvæðinu, hún segir: ,,...ég er svo heppin 

sérstaklega…barnabörnin sem koma og heimsækja mig og svo er ég...reyni að 

fara út því ég veit það bara það er það versta sem maður gerir það er 

bara...horfa upp í loftið. Hún er mjög hrifin þegar hún segir frá barnabarni sínu 
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sem kemur alltaf einu sinni í viku og þau fá sér ,,pizzu eða eitthvað úr skápnum.“ 

Hún talar þó um að hún sé kannski stundum ein svona inn á milli. Hún er að 

reyna að vera í leikfimi en það sé erfitt því hún sér svo illa og er alltaf að ,,rekast 

í“ næstu manneskju og er því eiginlega búin að gefast upp á því. Hún segir að 

heimsóknirnar séu ekki beint að nýtast henni á þann hátt að þær dragi úr 

einmanaleika heldur finnst henni þær skipta máli fyrir hreyfinguna sem hún fær 

út úr þeim.  

 

Hvað við kemur heimsóknavinunum og svörum þeirra á einmanaleika og 

einangrun hjá gestgjöfum þeirra kom fram að þeir höfðu allir upplifað það að það 

sé til staðar hjá þessum einstaklingum eða í það minnsta telji sig vita af slíkum 

tilfellum. Þegar Albert er spurður út í þessa þætti er svarið á þá leið:  

 

Jájá það leynir sér nú ekki lengi sko, það er…ég held að þetta sé…fólk 

sem kallar eftir þessari þjónustu og ég held að það sé nú yfirleitt það 

einfaldlega það sjálft eða einhverjir aðstandendur það er…þetta fólk 

hefur held ég flest ekki mjög marga aðstandendur…þetta fólk er 

einangrað, það býr eitt og getur lítið farið svona yfirleitt sko og sekkur 

sér þá niður. 

 

Hann segir í því sambandi frá gestgjafa sem hann hafði eitt sinn heimsótt að hann 

hafi ekki haft nein tengsl við einn eða neinn og hafi verið mikið einangraður. 

Hann segir að hann hafi líka verið geðfatlaður svo að það hafi verið jafnvel enn 

verra ástandið og að honum hafi liðið mjög illa. Hann upplifir það með þá 

einstaklinga sem hann hefur verið með að þeir séu svolítið í andstöðu við 

þjóðfélagið og telur þetta vera fólk sem hefur ,,lent í ýmsu“ og fari ekki allt 

,,troðnar slóðir.“ Hann segir: 

 

þetta eru miklir einfarar yfirleitt held ég ja það eru nú bara þessi tvö 

hjá mér sem að...ég er ekki komin lengra ennþá en þau eru dálítið 

svona...greinilega þau eru í þörf fyrir sko félagsskap það eru alveg 

hreinar línur. 
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Þegar Rósa er spurð út í einmanaleika og einangrun á meðal þessara einstaklinga 

er svarið: 

 

Já, ég get alveg sagt já, ég held að hérna bara í þessum litlu fáum 

samtölum sem ég er búin að eiga við hana þá segir hún mér bara 

næstum því alltaf ,,annars hef ég engan til að tala við“ þú veist…ég 

hef…enga ástæðu til að vakna á morgnanna og svona...þannig að 

maður finnur alveg að það er náttúrulega bara…alveg klárlega...við 

spjölluðum alveg um heima og geima í lengri tíma í símanum sko ég 

fann alveg hvað henni fannst gott að það væri einhver að spjalla við 

hana og tala við hana. 

 

Hún tengir umræðuna við ,,gamla manninn“ sem hún heimsótti í 15 ár og segir: 

 

Já ég held að…allavega af minni reynslu bæði í þessu tilfelli með 

gamla manninn og eins líka bara annan vin sem er svona félagslega 

einangraður...það er það sem að hann alla vega talaði um minn vinur 

...þessi gamli, hann sagði sko ,,það er svo mikið öryggi að vita það að 

það er alltaf einhver sem ég get hringt í sko“ þótt hann hringdi ekki 

bara nema svona kannski á tveggja mánaða fresti í mig eða eitthvað, 

en bara það að geta hringt í einhvern og sagt hérna ,,ja það var nú 

gott að þetta skildi gerast“ eða ,,varstu búin að frétta hvernig þetta 

var“ eða eitthvað að vera ekki alveg einn þú veist og hafa engan 

[áhersla] sem maður getur deilt með, og hérna ég held að það sé 

rosalega stórt mál.  

 

Rósa segir í framhaldinu að til þess að árangur náist í að rjúfa félagslega 

einangrun megi heimsóknirnar ekki vera of formlegar: 

 

Ég held að þessi upplifun um að fólk eigi sko raunverulegan vin, mér 

finnst þetta ekki mega vera of formlegt sko að ég eigi bara akkúrat að 

koma á þessum tíma bara akkúrat verið í klukkutíma og hún megi ekki 
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vera með símanúmerið mitt...þú veist það er ekki ætlast til eða 

reiknað með því að maður sé tilbúin til að láta það sko en ég held að 

...ég er ekki viss um að það virki alveg nema að, þú veist að þetta rjúfi 

ekki alveg félagslegu einangrunina nema þú upplifir að það sé 

kærleikur og vináttusamband í gangi, ég held það. 

 

Helgi segir frá gestgjafa sínum sem hann er búin að vera með í mörg ár en hann 

er blindur. Hann var búin að missa konuna sína og bjó við þær aðstæður að 

honum var farið að leiðast og sótti um að komast í þjónustuíbúð fyrir aldraða. 

Þegar viðtalið er tekið var hann kominn þangað. Helgi segir að hann hafi ekki 

áhyggjur af sínum gestgjafa hvað viðkemur einsemd og einangrun. Um það segir 

hann: ,,...því að sko hann er ekki einn af þessum sem er lokaður af, Jói er sko einn 

af þeim sem fer og talar við fólk og svona.“ Hann telur að það sé vel hugsað um 

hann og að hann eigi dóttur sem heimsækir hann. Hann segist þó vita af tilfellum 

þar sem einangrun og einmanaleiki sé til staðar: ,,...ég þekki hina sko...eða veit 

af þeim og það er fólk sem einhver þyrfti að ná sambandi við og reyna að tosa þá 

inn í samfélagið.“ Helgi segist ekki geta sagt um hina gestgjafa sína að þeir hafi 

verið slæmir af þunglyndi eða einmanakennd. Einn þeirra var spastískur og með 

alzheimer og ,,…hann fór tiltölulega fljótt.“ Annar var á spítala og ,,…gat eiginlega 

varla talað og ég kynntist þeim eiginlega ekki neitt.“ 

 

Helgi segir í framhaldi að hann haldi að sumt fólk eigi erfitt með að sækjast eftir 

aðstoð en að konur eigi auðveldara með það: ,,...fólk er svona hálf hrætt eða ragt 

við að fara fram á...að fá heimsókn eða svoleiðis...ég held það, ég veit það 

náttúrulega ekki...ég hugsa að konur séu betri í því...að hringja og spyrja.“ Í því 

sambandi segir hann að þegar konurnar hringi þá tali þær við konu líka og eigi 

þannig auðveldara með að spyrja um ,,...hvort hún gæti ekki komið og kannski 

labbað með henni einn hring eða fara á kaffihús eða eitthvað, ég hugsa að það 

séu svona, konur gætu frekar leitað eftir einhverju svoleiðis heldur en karlar.“ 

Hann segir skoðun sína á því að honum finnist verst þessi tilfelli þar sem fólk er 

að loka sig af og ekki er hægt að ná til og finnst það vera aðal vandamálið hvernig 

hægt sé að ná til þeirra, því þeir leita ekki hjálpar sjálfir og hafa kannski enga 
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aðstandendur til að aðstoða þá. Þeir komast ekki úr þessu ,,skoti“ sínu og hann 

segir að lokum: ,,en svona er þetta bara og hefur alltaf verið svona en það væri 

náttúrulega æskilegt að ef það væri hægt að hjálpa þessu fólki.“ 

 

8.1.2 Fjölskyldan og fjölskyldutengsl 

Fjölskyldan er stór hluti af þeim einstaklingi sem hana á en ekki eru allir sem eiga 

fjölskyldu. Kristín Helga segir að heimsóknarþjónustan sé eitt af þeim úrræðum 

sem hægt er að nýta til að draga úr einsemd og sérstaklega fyrir einstaklinga sem 

ekki eiga stóran frændgarð, hafa ekki eignast börn, eða börnin sinna viðkomandi 

ekki ýmissa hluta vegna. Í öllum viðtölunum var á einhvern hátt komið inn á 

umræðu um fjölskylduna þó ekki hafi verið spurt sérstaklega út í hana. 

 

Gjarnan er talað um að hugsanagangur þessarar kynslóðar sé ólíkur því sem 

maður eigi að venjast í dag. Eldra fólk vill ekki láta hafa fyrir sér og sættir sig við 

hlutina eins og þeir eru og vill þá ekki trufla börnin og barnabörnin því þau hafi 

svo mikið að gera og mátti sumstaðar heyra slíkt viðhorf. Misjafnt var hvernig 

gestgjafarnir töluðu um samskiptin sín við fjölskylduna. Börn Aðalbjargar búa úti 

á landi en hún á barnabörn hér í bænum en segir að engin megi vera að neinu: 

 

Börnin mín eru ekki í bænum og barnabörnin þetta er allt í vinnu eða 

skólum eða svoleiðis og ég er ekkert að...auðvitað gerði það meðan 

ég var veik en þá leit það svona til mín en síðan að ég kom heim...frá 

því sko það er nú komið ár og þá hérna reyni ég...sem minnst að 

kvabba í þeim...ja það er bæði í vinnu og það er í skólum og það er 

með börn og þetta, það er ekkert nema bara eins og var hjá manni 

sjálfum á meðan maður var í vinnu og þetta, og svo líka þetta fólk 

hefur svo mikið af kunningjum núna og svo hefur það sjónvarp og 

netið og allt það...þannig að það er ekkert að koma endilega til að 

spjalla við mig eða sko hvað mig vantar, það er aldrei hringt og spurt 

að því. 
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Aðalbjörg segir að hún ,,þykist nú hafa það gott“ miðað við það sem hún ólst upp 

við, með síma og sjónvarp og útvarp og það sé nú mikill munur á því sem var og í 

því sambandi segir hún: ,,maður á ekkert að vera að kvarta.“ 

 

Guðrún telur sig vera mjög ,,heppna" því hún eigi mörg barnabörn og börnin 

hennar í bænum og að barnabörnin komi í heimsókn til hennar, hún segir: 

,,...sérstaklega barnabörnin...unglingum í fjölbraut og háskólum og svona sko.“ 

Hún segir að krakkarnir vilji allt fyrir hana gera en segist ekki vera nógu dugleg  að 

biðja þá: ,,...það þarf hver og einn að eiga sitt líf...að maður verði ekki of 

íþyngjandi.“ Margrét á þrjú uppkomin börn en tvö þeirra búa erlendis og eitt hér 

á landi. Hún segir að það sé ekki mikið samband milli hennar og barna sinna. 

 

Heimsóknavinirnir höfðu sitthvað um þetta málefni að segja en umræðan tengist 

svörum þeirra á spurningu sem kom inn á tímaleysið hjá fólki. Albert segir frá 

gestgjafa sínum að hún eigi einn son hér á landi sem heimsæki hana stundum en 

að hann sé öryrki og ekki alveg ,,andlega heill“ og að það sé ekki mikið af öðru 

fólki sem hafi samband við hana. Hann segir að tímaleysi sé landlægt og segir frá 

þessum tíma sem við höfum lifað í og þessu stressi sem fylgdi ,,ruglinu“ árið 2007 

og öllu öðru sem því fylgdi og segir að fólk hafi verið svo upptekið af því að ná sér 

í ,,aðeins dýrari bíl, aðeins betra húsnæði …gera pínulítið meira en Jón þarna hinu 

megin sko það mátti ekki…þetta var bara til afgangs.“ Í tengslum við þessa 

umræðu kemur Albert inn á ættingjana og hann hafi upplifað að þeir séu með 

svolítið samviskubit yfir því að viðkomandi ættingi þurfi að fá þessa þjónustu.  

 

Helgi kemur ekki mikið inn á þessa umræðu en segir með tímaleysið að það sé 

landlægt líkt og Albert talaði um en þar sem hann þekki til þá finnst honum að vel 

hafi verið hugsað til eldra fólks. Rósa segir frá ,,gamla manninum“ sem hún 

heimsótti. Hann átti stóra fjölskyldu en hafði engin tengsl við hana og átti enga 

afkomendur því hann hafði aldrei verið giftur. Hún talaði jafnframt um að hann 

hafði aldrei getað beðið neinn um að gera neitt. Hún segir um gestgjafa sinn sem 

hún er með í dag að hún eigi stóra fjölskyldu sem sé ekki að sinna henni en hún 

viti jafnframt ekki hver ástæðan fyrir því sé. Rósa segir að gestgjafi hennar vilji 
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ekki ónáða barnabörnin sín, hún segir: ,,... og að upplifa sig að maður þori ekki að 

ónáða barnabörnin sín af því að hana vanti lyf úr apótekinu eða eitthvað 

svoleiðis.“ Í framhaldi kemur hún inn á það að það sé mikilvægt að kenna börnum 

að bera virðingu fyrir gömlu fólki og bæta tengslin: ,,…marga krakka vantar 

[virðingu] af því að það eru ekki þessi tengsl við eldra fólk sko.“ Rósa segir 

varðandi þetta tímaleysi í dag að mikið sé um það að fólk sé ekki að forgangsraða 

og spá í hvað sé mikilvægt að gera og hvað ekki, hún nefnir að fólk sé svo mikið 

að gera og hafi ekki tíma fyrir fjölskylduna sína og þá komi sektarkenndin inn sem 

leiði það af sér að manneskjan nýtur einskis sem hún hefur fyrir höndum, hún 

segir: 

 

Ég held að ef maður mundi velja það sem að væri að gefa manni mest 

sko sem er mikilvægast, þá held ég að svona þessi tengsl við  aldraða 

foreldra sína eða ömmu sína og afa og allt þetta sé einn af þessum 

vellíðunarþáttum. 

 

8.2 Áhrif heimsóknanna á gestgjafa 

Samkvæmt viðtali við Kristínu Helgu verkefnisstjóra heimsóknarþjónustunnar er 

misjafnt hvernig gestgjafar eru að upplifa heimsóknirnar frá heimsóknavininum 

en ef vel tekst til eru báðir aðilar þakklátir og heimsóknirnar geta gengið fyrir sig 

árum saman. Gestgjafar voru spurðir hvaða áhrif heimsóknirnar hefðu á þá og 

hvað þær gæfu þeim og leitað var eftir áliti heimsóknavina á því hvaða áhrif þeir 

teldu að heimsóknirnar hefðu á gestgjafa sína. 

 

Margrét er mjög ánægð með þessa tvo heimsóknavini sem hún hefur fengið frá 

Rauða krossinum og segir að heimsóknirnar hafi góð áhrif en henni finnst of lítið 

að fá bara heimsókn einu sinni í viku og klukkutíma í senn, hún segir: ,,það sem 

mér finnst neikvætt er bara einn klukkutími á viku, þetta er svo lítið sko, en það er 

náttúrulega gott að tala við einhverja manneskju.“ Aðalbjörg sem aðeins hefur 

fengið heimsóknavin í fimm skipti, eina í fjögur skipti yfir eitt ár og aðra sem er að 

byrja og hefur aðeins komið einu sinni, segir um heimsóknirnar: 
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ja mér finnst það bara skemmtilegra bara vita af einhverjum líta inn 

því það eru kannski heilu vikurnar og mánuðirnir sem engin lítur inn, 

svo það er ágætt svoleiðis. Því þó ég þekki þær ekki eða lítið þá er 

bara að rabba um daginn og veginn og eitthvað svona og það er allt í 

lagi. 

 

Hún segir það vera gott að fá einhverja tilbreytingu því hún komist ekkert nema í 

búðina til að kaupa sér í matinn og þá noti hún ferðaþjónustuna. Þegar hana hins 

vegar langar að fara eitthvað annað þá finnst henni ,,…voðalega gott að vita af 

því að geta það.“ Hún var ánægð með ferð sem núverandi heimsóknavinur 

hennar fór með henni í: ,,hún fór með mér í Birkifell, mig langaði bara til að fara 

þangað ég hef ekki komið þangað í mörg ár.“ 

 

Guðrún er sjóndöpur og fer alltaf með heimsóknavini sínum út að ganga og segir 

það gera mikið fyrir sig og upplifir heimsóknirnar á jákvæðan hátt: 

 

...bara að geta gengið úti í klukkutíma og spjallað saman og við erum 

bara, höfum nóg að tala um svona og þetta bara munar öllu fyrir mig 

að komast út að ganga því ég hef ekki orðið neina einustu ratsjá, það 

bara munar öllu...baaara meira en gott sko [brosir] sannarlega. 

 

Hún segist hafa fengið yndislega stelpu, blíða og góða og hún hringi alltaf áður en 

hún kemur til að athuga hvort hún vilji ekki fara í göngutúrinn. Hún býr í 

þjónustuíbúð fyrir aldraða og segist vera að reyna að fara líka í leikfimi öðru 

hvoru en göngutúrarnir séu öðruvísi og nauðsynlegir. Hún segir að hreyfingin 

skipti hana miklu máli allra hluta vegna og að hún hafi gengið svo mikið eftir að 

hún hætti að keyra. Hún segist fá endorfín við hreyfinguna sem ekki veiti af því að 

,,…auðvitað náttúrulega er maður kannski svona inn á milli dálítið einn.“ 

 

Heimsóknavinirnir töldu, út frá sinni reynslu, gestgjafa sína upplifa heimsóknirnar 

alla jafna á jákvæðan hátt. Rósa telur að gestgjafarnir séu helst að sækjast eftir 

tilbreytingu og nefnir gestgjafa sinn í því samhengi. Hún segist einnig finna fyrir 
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því að gestgjafi hennar upplifi það að hún sé að taka dýrmætan tíma frá henni og 

tali um það við sig hvað það sé nú erfitt fyrir hana að vera að ,,standa í þessu.“ 

Rósa segir að það skipti máli að koma því að hjá gestgjafanum að þetta sé ekki 

endilega eitthvað sem verið er að gera ,,fyrir“ gestgjafann, heldur á þetta að vera 

líka fyrir heimsóknavininn. Í þessu samhengi talar hún um að heimsóknirnar ættu 

ekki að vera bara alltaf á einhverjum ákveðnum degi vikunnar og segir: 

 

...mér þætti betra ef þetta væri ekki einhver ákveðin dagur sem ég 

ætti að vera í viku því að ég veit alveg að ég mundi gefa mér tíma 

einu sinni í viku til þess að fara til hennar sko og jafnvel spurning 

sko…gæti verið að þeim fyndist það gestgjöfunum kannski ekki vera 

þá eins mikil kvöð fyrir okkur sem erum að koma.  

 

Hún telur að áhrifin sem heimsóknirnar séu að hafa á gestgjafanna séu helst þau 

að þau upplifi sig skipta máli, hún segir: ,,...að þau séu að skipta einhvern máli, að 

það sé einhverjum sem er ekki sama um þau.“ Í framhaldi segist hún vera viss um 

að heimsóknirnar dragi úr einmanaleika og segir: 

 

Ég held að bara það að það sé einhver dagur þú veist í einni viku sem 

þú átt von á einhverju sérstöku skipti mjög miklu máli, þar sem það er 

ekki bara allt flatt og allt eins, þú vitir að einn dag í þessari viku að þá 

kemur einhver til þín og fer með þig eitthvert, drekkur með þér kaffi 

eða eitthvað, í staðin fyrir að…þú ert eiginlega að bara að bíða eftir 

því að…endalokin komi eða þú veist, að það sé ekkert, aldrei nein 

stundarskrá. 

 

Rósa sagðist hafa farið með gestgjafa sínum í búð og hún lýsir því á þennan hátt: 

,,hún fór og keypti sér eina skyrtu og henni fannst bara eins og þetta hefði alveg 

verið málið sko, að fá að skreppa aðeins á kaffihús kaupa sér eina blússu og fara 

svo heim.“ 

 

Albert telur að heimsóknirnar hafi jákvæð áhrif: 
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Já, ég held að þetta funkeri, þetta fólk virðist svona…já ég held að það 

verði voða fegið þegar maður kemur og það virðist alveg vera ánægt 

með þetta og þetta er heilmikið það virðist vera heilmikill þáttur í lífi 

þeirra að fá mann til sín, þannig að ég upplifi það þannig að maður sé 

að gera ágæta hluti með þessu. 

 

Helgi segir um gestgjafa sinn að það sé maður sem þurfi að hafa samskipti við 

fólk og að hann sé svona ,,mixer“ sem þrái að vera innan um fólk og tala við fólk. 

Það er hans tilfinning að gestgjafi hans hafi gaman af því sem þeir gera saman. 

Hann segir nauðsynlegt fyrir hann að komast út undir bert loft þar sem hann 

þjáist oft af höfuðverk og það geri honum gott að komast út. Helga finnst hann 

finna fyrir miklu þakklæti frá gestgjafa sínum: ,,Já ég geri það, ég geri það 

virkilega sko, Jói er mjög þakklátur sko, mjög þakklátur.“ Helgi rifjar upp það sem 

hann gerði eitt sinn með öðrum gestgjafa sínum sem hann heimsótti áður og þar 

hafi hann einnig skynjað mikið þakklæti í sinn garð fyrir það sem hann gerði með 

honum, hann segir: 

 

...einn þeirra afskaplega sem að hann var glaður og ég fór bara með 

hann og keyrði hann, hann var voðalega jákvæður og glaður að ég 

skildi…vildi endilega borga fyrir bíltúrinn, fór og keyrði niðrá höfn og 

svoleiðis, keyrði hann um, hann var frá Saleyri sá.. vörubílstjóri, mjög 

sko...hann var svo jákvæður og glaður. 

 

8.3 Pörun gestgjafa og heimsóknavinar 

Kristín Helga verkefnisstjóri segir að mikið sé lagt upp úr því að para saman 

heimsóknavin og gestgjafa út frá því hverju fólk óskar eftir. Hún segir að ekki sé 

samasemmerki á milli beiðnar um heimsóknavin og lauss sjálfboðaliða. Hún 

reynir að taka tillit til búsetu eða staðsetningu, kyn, aldurs og helst áhugasvið. 

Hún segir í því samhengi að ,,þar sem vel tekst til, það er tekst að para vel saman, 

traust skapast og fólk nær að kynnast vel þá geta þessi samskipti verið mikils virði 
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fyrir báða aðila.“ Hún segir best ef næst að koma á þannig tengingum að báðir 

gefa og báðir þiggja og þá fari þetta svona í hring og viðhaldist af sjálfu sér. 

 

Bæði gestgjafar og heimsóknavinir voru spurðir út í hvort þeir teldu að pörun 

gestgjafa og heimsóknavina skipti máli. Hjá gestgjöfunum mátti heyra að þær 

voru allar ánægðar með þá heimsóknavini sem þær hafa í dag og eins með þá 

sem þær höfðu haft áður. Það var þó hægt að greina mun á þeim tengslum sem 

mynduðust á milli gestgjafans og heimsóknavinanna. Margrét lýsir tengslunum 

við fyrrverandi heimsóknavin sinn á þennan hátt: 

 

...hún kom fyrst og hún var alveg frábær og besta vinkona mín, þetta 

gekk svo vel við vorum að gefa hvor annarri gjafir fyrir afmæli og jólin, 

þetta var frábært samband, svo fékk hún aðra vinnu og þá þurfti hún 

að hætta, búin að vera hjá mér í tvö ár...hún er alveg yndisleg. 

 

Þrátt fyrir að heimsóknavinurinn hennar þyrfti að hætta vegna vinnu sinnar héldu 

þær enn þeim tengslum sem þær höfðu náð að mynda. Heimsóknavinur hennar í 

dag er karlmaður og hún er mjög ánægð með hann en vildi gjarnan gera meira 

eins og hún gerði með fyrrverandi heimsóknavini, um það segir hún: 

 

...en með Jónu það var allt öðruvísi af því að við fórum stundum 

saman í bíó og leikhús…náttúrulega Karl er giftur og hann getur ekki 

gert neitt svoleiðis sko, það var meira samband við Jónu en Karl. 

 

Aðalbjörg sagðist ekki hafa skilið heimsóknavin sinn sem hún var með síðast mjög 

vel því hún hafi verið amerísk, hún segir: ...,,við náðum alveg svoleiðis...eða ég 

svona af því ég er nú svo vitlaus í tungumálum og öllu en ég náði alveg svoleiðis 

að rabba við hana svona, svo er þessi íslensk sem er núna.“ Hún hefur einungis 

fengið heimsóknavin í fimm skipti og segist ekki þekkja þær vel en það sé ágætt 

að spjalla við þær. Hún segir: ,,Það kemur alltaf eitthvað sem annað hvort mér 

eða þeim dettur í hug og þá er það bara framkvæmt og þetta er ágætt að vita af 

einhverju svona“. 
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Guðrún telur pörunina örugglega skipta máli og upplifir góð tengsl við 

heimsóknavin sinn. Henni finnst það miður hvað hún vill lítið þiggja hjá henni því 

hana langar til þess að geta boðið henni upp á eitthvað og segir: ,,Hún vill hvorki 

vott né þurrt og ég hef verið í vandræðum með hana, það er ekkert hægt að gera 

fyrir hana“. Einnig segir hún: ,,Mér virkilega langar til að geta rétt henni eitthvað 

sko...en þetta kannski stendur nú til bóta við erum nú orðnar svona góðar 

vinkonur.“ 

 

Heimsóknavinirnir voru allir sammála um að pörun heimsóknavinar og gestgjafa 

geti skipti máli. Það er þó hægt að greina ólíkan hugsanahátt. Helgi telur það víst 

að ef heimsóknavinurinn og gestgjafinn eigi eitthvað sameiginlegt að þeir nái 

betur saman. Hann telur að gestgjafi sinn og hann hafi ólík áhugasvið. Hann segir: 

 

Ef maður væri úti að labba með einhverjum sem er hafsjór af fróðleik 

og skemmtisögum og einhverju svona sko, það mundi náttúrulega 

gefa manni eitthvað sko. 

 

Honum finnst gott að geta hjálpað gestgjafa sínum í gegnum það sem þeir gera 

saman. Hann veit að það er alveg nauðsynlegt fyrir hann að fara út að ganga og 

það gera þeir alltaf og segir að þeim komi ágætlega saman. Hann segist hafa 

nógan tíma sjálfur og hafi þá líka eitthvað við að vera.  

 

Albert heimsækir konu sem er á svipuðum aldri og hann. Þegar hann er spurður 

út í pörunina segist hann ,,…alveg hafa viljað heimsækja karlmann“ en hann 

segist vera ánægður ef hann getur hjálpað þessari konu með því að heimsækja 

hana og honum finnst það vera gefandi. Hann segir: ,,…það er ákveðin skylda 

finnst manni að sinna þessu.“ Hann segir frá því þegar hann fór eitt sinn með 

gestgjafa sinn á kaffihús og þar hafi hann hitt félaga sinn sem varð undrandi á því 

hvaða kona þetta væri með honum, því hún var önnur heldur en eiginkona hans. 

Þarna var fólk farið að halda eitthvað um þau en hann sagðist bara hafa haft 

gaman af því.  
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Rósa heldur að pörun gestgjafans og heimsóknavinar skipti mjög miklu máli. Hún 

er nýbyrjuð með gestgjafa sinn og segir að ,,í þessu tilfelli er ég að vonast 

náttúrulega til þess að ég fái match [pörun] þar sem verður bara svona 

vináttusamband, en ef það verður ekki þá er það bara no regrets [engin eftirsjá] 

…þá er það bara þannig, þá er ég bara að gera þetta fyrir þessa konu.“ Hún talar 

um að hún sé líka í þessu fyrir sjálfa sig ekki eingöngu gestgjafann. Hún telur að ef 

þær nái vel saman þá eigi þær báðar eftir að njóta góðs af því. Henni finnst 

mikilvægt að hugsa þetta ekki of formlega þannig að gestgjafinn upplifi meira 

eins og hann eigi þarna raunverulegan vin. Hún segir: 

 

…ég held að það sé akkurat málið ef maður nær að gera þetta 

óeigingjarnt þú veist, þetta er bara það sem ég get gert fyrir þig, ég 

hef þennan tíma og ég get gert svona mikið og svona mikið og ef 

maður er svo heppinn að hitta á einstakling sem að er tilbúin til að 

taka því sem að maður er tilbúin að gefa af sér þá er ótrúlega 

nærandi að eiga samskipti þar sem þú ert samþykktur með það sem 

þú ert tilbúin að leggja í það og það er ekki alltaf ,,já en…ef þú værir 

aðeins meira svona þá..“ það væri svo gott sko ég held að það sé 

kannski svona stóra málið. 

 

Rósa segir um gestgjafa sinn: ,,…hún er svona ævintýrakona, og ég finn að við 

náum svolítið saman á því. Hún segir að samband sitt við ,,gamla manninn“ hafi 

gengið svo vel vegna þess að hún upplifði aldrei vanþakklæti eða kröfur á hana 

sem hún gat ekki uppfyllt og hún hafi lært að gefa óeigingjarnt. Þau ætluðust 

aldrei til neins frá hvort öðru og hún telur að það hafi meðal annars verið 

ástæðan fyrir því að sambandið var svona ,,on going.“ 

 

8.4 Samverustund gestgjafa og heimsóknavina 

Það er misjafnt hvað gestgjafinn og heimsóknavinurinn taka sér fyrir hendur og 

fer það eftir áhugamálum og aðstæðum gestgjafans og hverju verið er að sækjast 

eftir. Kristín Helga segir að þeir sem komi og óski eftir því að fá að heimsækja 

einhvern hafi það flestir að markmiði að láta gott af sér leiða og sumir segjast 
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sjálfir vera einmana og hafi nógan tíma og eru þannig bara hreinskilnir með það: 

,,...að þeir vilji bara svolítið slá tvær flugur í einu höggi, að hitta einhvern sem er 

einmana og fá það út úr því sjálft og það er bara hið besta mál.“ Það getur einnig 

haft áhrif á upplifun gestgjafans hvernig heimsóknavinurinn ber sig að og hvernig 

hann hugsar sér að nýta þá stund sem hann ver með honum.  

 

Heimsóknavinir og gestgjafar voru spurðir út í hvað þeir gerðu í samverustundum 

sínum. Heimsóknavinirnir reyna allir að gera hluti með gestgjöfum sínum sem 

þeir telja að skipti þá máli. Í svörum frá Alberti segir hann það skipta máli að 

gestgjafarnir fái að velja umræðuefnið þannig að það sé eitthvað sem þeir hafi 

áhuga fyrir og hafi ánægju af að spjalla um, hann segir:  

 

…láta þau eiginlega velja umræðuefnið, leiða þau að því að þau fari 

sjálf að velja sitt umræðuefni, það sem þau hafa mestan áhuga fyrir 

og vera þá nógu áhugasamur og leita eftir því...halda því áfram með 

það, maður finnur það þarf að tappa af en svo þegar tankurinn er 

svolítið orðin tómur þá svona fara að tala um eitthvað annað og 

svoleiðis. 

 

Albert segir frá fyrrum gestgjafa sínum sem gjarnan vildi spjalla um þjóðfélagsmál 

og helst að standa í deilum við viðmælenda þar sem hann hafði mjög eindregnar 

skoðanir: ,,...ég hafði því oft þann háttinn á að vera á öndverðum meiði við Jón í 

byrjun, en láta hann síðan sannfæra mig um að hans málsstaður væri réttur, 

þetta þótti Jóni greinilega ekki leiðinlegt.“ Þeir skruppu oft í ýmsar útréttingar, 

fórum á kaffihús og ófáar ferðir fóru þeir í bankann auk þess notuðu þeir tímann 

til að spjalla um alla heima og geima. Hann lýsir því sem hann og gestgjafi hans í 

dag gera saman: 

 

Við erum að spjalla, mest að spjalla, hún hefur ekki haft þrek til að 

fara mikið út, ég hef farið með hana kannski tvisvar eða þrisvar út eða 

eitthvað ekki oft, ég sit bara hjá henni og þetta fólk hefur mjög mikla 

tjáningarþörf þannig að fólk hefur voða gott…maður situr kannski 
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rúman klukkutíma og spjallar en lætur það hafa orðið skilurðu það 

þarf að opna sig þetta fólk sko…ef þú hugsar þér ef maður er einn 

allan daginn í heila viku kannski og hitta ekki nokkurn mann þá er 

svona kannski margt að brjótast um í hausnum á manni og það þarf 

bara að ryðja út og þetta fólk bæði svona eins og gamli maðurinn þau 

höfðu bæði mjög mikla þörf fyrir að tala og tjá sig, þannig að maður 

gerir held ég best með því að bara að tappa af sko láta þetta renna 

svolítið út, já hlusta bara…og leggja náttúrulega orð í belg og svona 

vera áhugasamur maður verður náttúrulega að vera og sýna þeim 

fulla virðingu það er náttúrulega mikið atriði...fólk vill halda reisn 

sinni að sjálfsögðu. 

 

Helgi og gestgjafinn hans spjalla mikið saman og fara alltaf út að ganga og það 

gera þeir alltaf einu sinni í viku. Þeir fara í safnaðarheimili á svæðinu og fá sér 

kaffisopa á meðan þeir ræða saman. Rósa, sem er einungis búin að hitta 

gestgjafa sinn einu sinni, segir að þær séu búnar að vera velta upp ýmsum 

hugmyndum um hvað þær geti tekið sér fyrir hendur: ,,Sko við erum búnar að 

vera velta upp ýmsum hugmyndum, það eru náttúrulega oft einhver svona erindi 

sem hafa beðið hjá henni yfir vikuna sem að hana vantar einhvern til fara með 

sér að gera þú veist.“ Hún segir þó í því samhengi að hana langi meira til að gera 

eitthvað meira heldur en svona praktíska hluti: 

 

...mig langar svona meira til að hafa þetta ekki svona bara einhverja 

praktíska hluti eins og að fara í apótek og eitthvað þannig...hún hefur 

mjög mikinn áhuga fyrir listasýningum og svona alls konar viðburðum 

sem eru svona eins og þú veist í Gerðubergi og Listasafninu og bara 

hingað og þangað sem ég sé fyrir mér að við gætum farið og skoðað 

sýningar og svoleiðis og svo bara…þess vegna að setja í hana rúllur 

eða eitthvað. 

 

Rósa hafði eiginlega meiri áhyggjur af því að komast ekki yfir allt sem þær langaði 

til að gera. Hún var búin að segja við gestgjafa sinn að hún gæti alveg greitt henni 
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og sett í hana rúllur og klippt hana ef hún vildi. Hún segir að gestgjafinn hennar 

hafi svaraði því til að hún væri ekki viss um hvort hún tímdi að eyða tímanum í 

það en eftir litla stund hafi hún sagt: ,,heyrðu ég þarf nú kannski að endurnýja 

rúllusettið mitt.“ Þannig ætlar Rósa að leyfa henni að finna hvað það er sem hún 

vill gera. 

 

Tímalengdin hefur einnig mikið að segja, að heimsóknavinir og gestgjafar séu ekki 

bundnir við ákveðin tíma. Kristín talar um að það sé einungis viðmið að hafa 

heimsóknina einu sinni í viku í klukkutíma og að það sé ekkert sem banni það að 

heimsóknavinurinn sé lengur ef hann vill það en ,,…hann þarf að hafa eitthvað til 

að styðjast við og upplifa það að hann sé búin að sinna sínu gagnvart einhverju 

kerfi og það er þetta.“ Hún segir að vel sé hægt að búa til annað samkomulag ef 

að fólk vill vera lengur að einhverju ,,eins og að fara saman i leikhús.“ Albert segir 

það vera samkomulag á milli hans og gestgjafans um það hvenær hann komi:  

 

Markmiðið er að fara einu sinni í viku, ég get farið oftar ef ég vil já já 

og ég hef þann háttinn á að ég hringi bara og sé hvernig stendur á og 

stundum er allt í lagi og stundum biður hún mig um að koma kannski 

seinna og er hálf slöpp. 

 

Helgi og hans gestgjafi hafa þetta nokkurn veginn í föstum skorðum en eru þó 

ekki að binda sig við einn klukkutíma heldur taka þann tíma sem þarf í það sem 

þeir gera. ,,Já alltaf á miðvikudögum upp úr 9 og svo svona fram til hádegis og 

þar fáum við alltaf kaffi sko, bara eins og sjálfsagður hlutur, og kremkex með eða 

sæmund eða eitthvað svona sko.“ 

 

Rósa segir varðandi tímann:  

 

Ég mundi ekki vilja binda mig við það að þetta sé bara akkúrat 

klukkutími, ég mundi miklu frekar vilja teygja það upp í kannski tvo 

eða tvo og hálfan tíma eða eitthvað ef það er eitthvað skemmtilegt 

um að vera hjá okkur og svo mundi ég aðallega vilja leyfa henni að 
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vera í smá svona símasambandi við mig, stundum bara hringja í hana 

og athuga hvernig hún hefur það og svona…gefa henni svolítinn 

svona kontakt í gegnum símann um að ég er að hugsa til hennar, þótt 

ég sé ekki endilega að koma, ég held að það skipti svoldið miklu máli, 

bara að fá hringingu frá einhverjum sem er ekki að hringja í þig af 

skyldurækni, einhvern sem langar bara að heyra í þér og hvernig þú 

hefur það, ég held að það sé svoldið mikilvægt…ég sé alveg fyrir mér 

að ég mundi gera það sko. 

 

Rósa segist keyra fram hjá heimili hennar á leið úr vinnu og segir það vel geta 

hugsast að hún ,,droppi við og fái mér einn kaffibolla óvænt" og finnst það ekki 

eigi að vera þannig að það sé alltaf búist við henni á ákveðnum tíma eða ekki of 

skipulagt. 

 

Gestgjafarnir tala allir um að það sé gott að fá einhvern til að spjalla við. Margrét 

er þó með hugmyndir um að vilja gera meira en hún gerir með heimsóknavini 

sínum eins og að fara í bíó eða leikhús eins og hún gerði með fyrri heimsóknavini 

sínum. Henni fannst þó ekki hægt að fara fram á það vegna þess að 

heimsóknavinur hennar er giftur maður. Aðalbjörg og heimsóknavinurinn sem 

hún var með fóru meðal annars í búð, að útrétta og þess háttar auk þess sem 

þær fóru í eitt skiptið út að ganga. Þær gerðu alltaf eitthvað í þau fjögur skipti 

sem þær hittust. Guðrún er mjög ánægð með að fara alltaf út að ganga með 

sínum heimsóknavini því það er það sem hún er að sækjast eftir, fyrir utan að 

getað talað við einhvern. 

 

Ein spurningin kom inn á hvort heimsóknavinirnir reyni að fá gestgjafa sína til að 

ræða um gamla tíma eða hvort þeir sæktust eftir því sjálfir. Samkvæmt Kristínu 

Helgu er það yfirleitt þannig að þeim eldri finnist mest gaman af að tala um sjálfa 

sig og eitthvað úr sínu lífi heldur en að hlusta á aðra tala um sig og eru  

heimsóknavinir hvattir til að fá gestgjafana sína til að tala um sig. Alberti finnst 

gott að kynnast fólki og hitta nýtt fólk og spjalla við það og leyfa þeim svolítið að 

segja frá, hann segir um gestgjafa sinn að hann hafi haft mikinn áhuga á að tala 
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um gamla tíma: ,,...þá bar gamla tímann oft á góma og virtist aðaláhugamál 

Jóns.“ Hann segir að þegar fólk er komið á áttræðis aldur ,,…svona eins og ég, þá 

er gamli tíminn voðalega mikið mál.“ 

 

Helgi segir að hann spyrji gestgjafa sinn stundum út í gamla tímann, sveitina og 

hvernig þetta var allt saman og svona um hans lífshlaup og að hann hafi gaman af 

því. Rósa segir að á þeim stutta tíma sem hún hafi verið með sínum gestgjafa séu 

þau þegar búin að ræða gamla tíma og hún er viss um að meira eigi eftir að koma 

síðar: ,,...við erum meira segja búnar að vera að því, vorum að því á kaffihúsinu.“ 

 

Gestgjafar voru spurðir um hvað þeim fyndist um hundaheimsóknirnar sem 

Rauði krossinn er að bjóða upp á og þau áhrif sem þær hefðu. Kristín Helga segir 

að það sé eins konar opnun í sambandi við hundaheimsóknirnar þar sem fleiri 

stofnanir væru að óska eftir þessum heimsóknum. Hún segir að fyrir þá sem séu 

einangraðir sé í flest öllum tilfellum hægt að tala um að gæludýr geti gert mikið 

gagn. Svör gestgjafanna komu hins vegar úr þremur ólíkum áttum. Margrét var 

ein þeirra þriggja sem átti gæludýr og var alveg til í að spjalla svolítið um dýrin og 

hvað þau væru mikill félagsskapur. Hún sagði að það gæfi sér mikið að eiga kisu: 

,,já hún er mér ofboðslega góð þessi köttur…sálin í dýrunum er alveg eins og sálin 

í okkur.“ Hún hafði áður átt hunda líka og sagði að þessi dýr veittu sér mikinn 

félagsskap. Guðrún sagðist skilja það mjög vel að fólk vildi eiga gæludýr en sjálf 

væri hún ekki mikill hundavinur en kannski frekar kattavinur. Hún sagði: ,,Mér 

finnst þetta ógurlega sniðugt og ég skil vel að fólk sé ánægt með það sko.“ Þar 

sem hún býr er dýrahald bannað. Þegar Aðalbjörg var spurð út í 

hundaheimsóknirnar var svarið á þá leið: ,,Nei elskan mín ég vil ekki sjá lifandi dýr 

hér…ekki til að tala um það er alveg á hreinu.“ Dýrahald var einnig bannað í 

húsinu hjá henni. 
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9 Umræður  

Markmið rannsóknarinnar var, eins og fram hefur komið, að kanna hvaða áhrif 

heimsóknir heimsóknavina hefðu á líðan aldraðra einstaklinga í heimahúsum. 

Tilgangurinn var tvíþættur, annars vegar að skoða hvaða þættir hefðu þar áhrif 

og hins vegar að kanna hvort niðurstöðurnar séu í samræmi við markmið 

heimsóknarþjónustunnar. Áhugavert var að skoða þessa þætti bæði út frá 

upplifunum gestgjafa og heimsóknavina. Hér verða umræður út frá þeim þemum 

sem fram komu í niðurstöðum. 

 

Fram kom í niðurstöðum að gestgjafarnir sáu eða heyrðu auglýsingu um 

heimsóknavini Rauða krossins og hringdu sjálfir til að sækja um. Það eru í sjálfu 

sér áhugaverðar niðurstöður þar sem fram kemur í rannsókn Andrews og félaga 

(2003) að heimsóknarþjónustan hafði í flestum tilfellum verið kynnt notendunum 

af kvenkyns ættingjum og vinum eða af starfsmanni innan félags- og 

heilbrigðismála.  

 

9.1 Þörf fyrir heimsóknir  

Niðurstöður sýna að mikil þörf er fyrir slíkar heimsóknir sem Rauði krossinn bíður 

uppá með heimsóknarþjónustunni. Sjá má að gestgjafarnir hafa ólíkar þarfir og 

væntingar þeirra til heimsóknanna eru misjafnar. Út frá viðtölunum mátti þó 

finna sameiginlegan flöt sem var að gestgjöfum fannst öllum mikilvægt að hafa 

einhvern til að tala við og sækjast þannig eftir félagsskap. Ástæðan fyrir því að 

Margrét sótti um að fá heimsóknavin er að hún upplifir sig einmana og 

einangraða. Aðalbjörg sækist eftir tilbreytingu í líf sitt því hana langar til að gera 

meira heldur en það sem hún getur gert ein. Guðrún sækist eftir því að komast út 

að ganga og fá þannig hreyfingu sem er henni mikils virði. Ástæðurnar geta verið 

ótal margar og ekki gefið að allir upplifi sig einmana og/eða einangraða enda 

hafa sumar rannsóknir sýnt að aldraðir glíma ekki frekar við einmanaleika heldur 

en aðrir aldurshópar (Tornstam 1996, 2005; Roberts o.fl., 1997). Engu að síður 

mátti sjá þörfina fyrir heimsóknirnar.  
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Margrét, sem upplifir einmanaleika og einangrun býr ein í einbýlishúsi og er ekki í 

miklum tengslum við börnin sín. Ástvinamissir fyrir 10 árum hefur haft mikil áhrif 

á hana, en það er einn þeirra þátta sem geta haft áhrif á að einstaklingur upplifi 

sig einmana (Austin, 1989). Að auki eru lítil tengsl við fjölskyldu talinn 

áhrifaþáttur (Routasalo o.fl., 2006). Aðalbjörg upplifir sig ekki mikið einmana og 

ekki ,,alveg“ einangraða. Margir kunningjar hennar eru dánir, börn hennar og 

barnabörn koma ekki oft né hringja til hennar. Það heimsækja hana ekki margir 

né hefur hún marga til að tala við. Vissulega má segja út frá þessum upplýsingum 

að hún sé einangruð að einhverju leyti en það þýðir ekki að hún þurfi að upplifa 

sig einmana því að upplifun á einmanaleika er frábrugðin félagslegri einangrun 

(Routasalo o.fl., 2006; Andrews o.fl., 2003; Holmén o.fl., 1992). Fólk getur búið 

eitt og haft lítil félagsleg tengsl án þess að upplifa einmanaleika (Holmén og 

Winblad, 1994). Guðrún upplifir sig hvorki einmana né einangraða en á milli 

hennar og barna hennar er gott samband og barnabörnin koma oft í heimsókn. 

 

Heimsóknavinirnir upplifðu ekki allir einmanaleika og/eða einangrun á meðal 

gestgjafa sinna. Það er því í takt við það er segir að ofan um að ástæður og 

væntingar gestgjafanna geta verið misjafnar. Tveir af heimsóknavinunum voru 

sammála um það að þeir yrðu varir við þessa þætti á meðal þeirra gestgjafa sem 

þeir hafa heimsótt. Sá þriðji fann ekki mikið fyrir þeim á meðal sinna gestgjafa en 

vissi engu að síður af tilfellum þar sem væri einmanaleiki og/eða einangrun til 

staðar. 

 

Vert er að velta því fyrir sér að Margrét, sem upplifði einmanaleika og einangrun, 

býr ein í einbýlishúsi en hinar tvær búa í þjónustuíbúðum fyrir aldraða og eiga 

samskipti við íbúana í húsinu. Rannsóknir sýna að það að búa einn getur haft 

áhrif á einmanaleika og félagslega einangrun (Cornwell og Waite, 2009; 

Routasalo o.fl., 2006) en það að búa einn í einbýlishúsi gæti verið sterkari 

áhrifaþáttur þar sem manneskjan er líklega meira afskipt og innilokuð þar heldur 

en í þjónustuíbúð. 
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Einnig má skoða aðstæður þeirra tveggja sem bjuggu í þjónustuíbúðunum. Það er 

misjafnt hvernig hver og einn einstaklingur fer í gegnum lífið og tekst á við átök 

og erfiðleika og fer það til dæmis eftir persónugerð. Rannsókn sem sýndi fram á 

að einmanaleiki fór minnkandi með hækkandi aldri þrátt fyrir að einstaklingarnir 

hefðu orðið fyrir ýmsum missi gegnum árin (Tornstam, 1996) má tengja við 

Þróunarþrepakenningu Erikson´s (Jón Björnsson, 1993; Berk, 2007) og kenningu 

Tornstam (2005) um öldrunarinnsæi. Út frá þessum kenningum má velta því fyrir 

sér hvort að gestgjafarnir tveir sem upplifðu sig ekki, eða að litlu leyti, einmana 

eða einangraðar hafi náð ákveðnu öldrunarinnsæi með því að vinna sig á 

jákvæðan hátt í gegnum þrep Eriksons. Þær virðast báðar vera sáttar við lífið og 

tilveruna þrátt fyrir margt sem á undan er gengið í þeirra lífi. Þær höfðu báðar 

misst maka sína, en konur lifa oftar eiginmenn sína og eru þar af leiðandi líklegri 

til að lifa einar á efri árum sínum sem getur þá aukið líkur á einmanaleika 

(Eshbaugh, 2009). Mismunandi líkamleg skerðing svo sem heyrnar- og 

sjónskerðing getur aukið á einangrun aldraðra og dregið smátt og smátt úr 

félagslegri starfsemi. Krónískir sjúkdómar eru einn áhrifaþátta á einmanaleika og 

einangrun eldra fólks (Austin, 1989). Algengara að konur öðlist öldrunarinnsæi en 

karlar og öldrunarinnsæi virðist aukast hjá þeim sem hafa lent í veikindum eða 

orðið fyrir áföllum (Tornstam, 2005).  

 

Þó að tveir gestgjafanna telji sig lítið eða ekkert einmana og einangraðar má engu 

að síður sjá að heimsóknirnar eru mikilvægar fyrir þær þar sem þær eru báðar 

jákvæðar í garð þeirra. Með heimsóknunum fá þær félagsskap, hreyfingu, tilgang, 

tilbreytingu og hafa eitthvað fyrir stafni. Allt eru þetta þættir sem koma í veg fyrir 

einangrun og einmanaleika auk þess geta félagsskapur og tilgangsríkar athafnir 

haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklinga (Andrews o.fl., 2003). Skipulegar 

heimsóknir geta líka veitt ákveðið öryggi (Sigurveig H. Sigurðardóttir). Þannig 

geta heimsóknirnar verið einn þáttur í því að koma í veg fyrir hugsanlega 

einangrun eða einmanaleika hjá þeim síðar meir vegna þeirra þátta sem taldir 

eru hér upp.  

 



  

82 
 

Heimsóknarþjónustunni hefur af meiri hluta verið sinnt af eldra fólki (Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2003) og eru flestir sjálfboðaliðanna á aldrinum 65-

80 ára (Steinunn Hrafnsdóttir, 2007). Margir þeirra sem gerast heimsóknavinir 

eru sjálfir einmana og eru því að sækjast eftir félagsskap og einhverju við að vera. 

Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að heimsóknarþjónusta Rauða krossins sé 

að nýtast vel öldruðum einstaklingum sem búa í heimahúsi en einnig má sjá að 

heimsóknirnar nýtast ekki síður heimsóknavinunum sjálfum. 

Heimsóknarþjónustan er í öllum þremur tilfellunum að vinna að markmiði sínu, 

það er, að draga úr eða að koma í veg fyrir einmanaleika og félagslega einangrun. 

 

9.2 Áhrif heimsóknanna 

Út frá niðurstöðum má segja að áhrif heimsóknanna á gestgjafana hafi á heildina 

litið verið jákvæð. Gestgjafarnir hafa ánægju af að hitta heimsóknavini sína og 

heimsóknirnar gefa þeim ákveðinn tilgang og eitthvað við að vera sem er 

sambærilegt við niðurstöður Andrews o.fl. (2003). Margréti fannst lítið að fá 

heimsókn einu sinni í viku og í klukkutíma í senn og taldi heimsóknirnar ekki 

draga úr einmanaleikanum. Þær gerðu henni þó gott á meðan á þeim stóð og 

höfðu jákvæð áhrif og henni fannst skipta máli að fá einhvern til að tala við. Hér 

gæti þó haft áhrif á viðhorf hennar að heimsóknavinur hennar hafði ekki komið 

reglulega vegna veikinda.  

 

Heimsóknirnar veittu Aðalbjörgu tilbreytingu og henni fannst gott að vita af 

einhverjum sem komi reglulega. Sem er í takt við niðurstöður rannsóknar 

Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2006) þar sem meðal annars kemur fram að 

skipulagðar heimsóknir veittu ákveðið öryggi. Aðalbjörg er ánægð með þær 

heimsóknir sem hún hefur fengið og með það sem hún og heimsóknavinirnir 

gerðu saman og hafa heimsóknirnar haft góð áhrif á hana. Heimsóknirnar hafa 

einnig góð áhrif á Guðrúnu þar sem þær koma til móts við þarfir hennar og 

væntingar. Það hefur til að mynda sýnt sig að tilgangsríkar athafnir auk 

félagsskapar geta haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd fólks (Andrews o.fl., 2003). 

Heimsóknavinirnir töldu allir að gestgjafar þeirra upplifðu heimsóknirnar á 

jákvæðan hátt og að þeir væru að gera góða hluti með heimsóknunum. Almennt 
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má því segja að áhrif heimsóknanna á gestgjafana séu góð ef skoðaðar eru 

niðurstöður bæði út frá upplifunum gestgjafa og reynslu heimsóknavina. 

 

9.2.1 Pörun gestgjafa og heimsóknavina 

Einn helsti áhrifaþáttur heimsóknanna er hvernig gestgjafinn og 

heimsóknavinurinn eru paraðir saman. Margrét hafði reynslu af tveimur 

heimsóknavinum, konu sem hafði áður heimsótt hana og karli sem er hennar 

núverandi heimsóknavinur og sagði sambandið ,,allt öðruvísi“. Þeir þættir sem 

höfðu hamlandi áhrif á tengsl hennar við núverandi heimsóknavin eru að hann er 

karlmaður og giftur en fyrrverandi heimsóknavinurinn var kona. Margt af því sem 

hún gerði með henni fannst henni hún ekki geta farið fram á að gera með 

núverandi heimsóknavini vegna þess að hann er karlmaður auk þess að vera 

giftur. Þó ber að taka það fram að núverandi heimsóknavinur hennar hafði ekki 

getað mætt reglulega vegna veikinda og gæti það haft einhver áhrif á 

tengslamyndunina. Samskipti Aðalbjargar við fyrri heimsóknavin voru ekki 

auðveld fyrir hana þar sem hún taldi sig ekki góða í tungumálum. Það gæti haft 

áhrif á tengslamyndun þeirra ásamt því að þær hittust einungis fjórum sinnum. 

Guðrún og heimsóknavinur hennar höfðu myndað með sér sterk vinatengsl. Vinir 

eru mikilvægir þegar komið er á efri árin og jafnvel mikilvægari en samband við 

fjölskyldumeðlimi og eru samskipti utan fjölskyldu því einnig mikilvæg (Andrews 

o.fl., 2003: Eshbaugh, 2009; Pinquart og Sorensen, 2000). Að mati heimsóknavina 

skiptir pörunin miklu máli. Albert hefði alveg viljað heimsækja karlmann en 

gestgjafi hans var kona. Helgi taldi heimsóknirnar geta gefið sér meira ef hann og 

gestgjafi hans hefðu líkari áhugamál og viðhorf. Rósa taldi að ef vinasamband 

næðist mundu báðir aðilar njóta góðs af því. Út frá umræðu Davidhizar og 

Bowen, (1995) má ætla að pörun gestgjafa og heimsóknavina geti einnig haft 

áhrif á virkni heimsóknavinarins. 

 

Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum rannsóknar Andrews o.fl. (2003) þar 

sem fram kom að pörun á heimsóknavini og gestgjafa, hefur áhrif á hvort og þá 

hvernig vinasamband nái að myndast og skiptir máli að para saman einstaklinga 

sem hafa sameiginleg áhugamál og lífsskoðanir. Sameiginlegir þættir eins og kyn, 
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þjóðfélagsstaða, áhugamál, aldur og viðhorf geta ýtt undir að vinátta myndist. 

Það er því ljóst að mikilvægt er að huga vel að því hvernig gestgjafar og 

heimsóknavinir eru paraðir saman þar sem það getur haft áhrif á vinatengslin 

sem myndast og virkni heimsóknavinarins. Rétt pörun á gestgjafa og 

heimsóknavini hvað varðar kyn og sameiginleg áhugamál skiptu miklu máli hér, 

bæði fyrir gestgjafann og ekki síður heimsóknavininn. 

 

Meirihluti sjálfboðaliða Rauða krossins eru konur (Steinunn Hrafnsdóttir, 2007). 

Hlutfall karlmanna í heimsóknarþjónustunni hefur farið hækkandi og er mikilvægt 

að viðhalda þeirri þróun og ýta undir þátttöku þeirra sem og yngra fólks. 

Þjónustuþegar heimsóknarþjónustunnar eru ólíkir og hafa ólíkar þarfir og 

væntingar, það er því er ljóst að fjölbreytileiki á meðal þeirra sem hana veita 

skiptir einnig máli til að auka líkur á góðri pörun.  

 

9.2.2 Samverustund og tímalengd 

Hvað gert er í samverustundinni og tímalengd skipta máli samkvæmt 

niðurstöðum. Það sem gert er þarf að vera í samræmi við þarfir og væntingar 

gestgjafanna og ekki bundið tímamörkum. Gestgjafarnir voru allir ánægðir með 

það sem var gert á samverutímanum en ein vildi meiri tíma. Það hefur einnig 

áhrif hvernig heimsóknavinurinn hugsar sér að nýta samverustundina og hvernig 

hann ber sig að. Sýnt hefur verið fram á að það sem skiptir máli í félagslegum 

samskiptum og segi til um sálfélagslega velferð á efri árum eru gæði samskipta 

frekar en fjöldi þeirra, það er væntingu og ánægju af þeim (Routasalo o.fl., 2006; 

Berk, 2007). Engin af heimsóknavinunum lét takmarkanir á tímalengd hafa áhrif á 

það sem gert var. Almennt má segja út frá niðurstöðum að gott samkomulag hafi 

verið milli gestgjafa og heimsóknavina um hvað þeir tækju sér fyrir hendur hverju 

sinni. 

 

9.3 Samantekt 

Í stuttu máli má segja að heimsóknirnar hafa almennt góð áhrif á gestgjafana. 

Mikilvægt er að huga vel að pörun gestgjafa og heimsóknavina þar sem það hefur 

áhrif á hvort og hvernig vinatengsl nái að myndast en einnig á virkni 
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heimsóknavinarins. Þar geta þættir eins og kyn og sameiginleg áhugamál skipt 

miklu máli. Þarfir og væntingar gestgjafanna eru ólíkar og því mikilvægt að taka 

mið af því þegar kemur að samverustundunum og hefur tímalengd einnig áhrif. 

Þörfin fyrir heimsóknarþjónustuna er vissulega til staðar þar sem í öllum tilvikum 

mátti sjá að með heimsóknunum var unnið að því að koma í veg fyrir eða draga 

úr einmanaleika eða einangrun fólks. Má því segja að heimsóknarþjónustan vinni 

vel að sínum markmiðum. 
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Lokaorð 

Niðurstöður gefa til kynna að heimsóknir heimsóknavina hafi góð áhrif á líðan 

aldraðra einstaklinga í heimahúsum. Ákveðnir þættir geta haft áhrif þar á eins og 

pörun gestgjafa og heimsóknavinar þar sem kyn og sameiginleg áhugamál hafa 

áhrif á tengslin sem myndast þeirra á milli. Einnig hefur áhrif hvað þeir taka sér 

fyrir hendur í samverustundinni og hvernig heimsóknavinurinn ber sig að auk 

þess getur tímalengdin skipt máli. Niðurstöður gefa einnig til kynna að 

heimsóknarþjónustan vinni vel að markmiðum sínum. Það sem einna helst kom á 

óvart var það að ekki allir gestgjafar upplifa sig einangraða eða einmana.  

 

Það má velta því fyrir sér hvort minningarvinna geti átt við innan þessa hóps þar 

sem einstaklingunum sé gefið val um að rifja upp minningar sem þeir eiga, þar 

sem það getur reynst vel fyrir þá sem eru einmana og einangraðir. Einnig væri 

áhugavert að skoða hvort hugmyndafræðin um dreifða ábyrgð geti nýst við 

ákveðnar aðstæður innan þessa hóps.  

 

Fáar athuganir hafa verið gerðar á heimsóknarþjónustunni, bæði hérlendis og 

erlendis, þar sem sýnt er fram á mikilvægi hennar og því ástæða til þess að auka 

rannsóknarstarf á sviðinu. Með því geta fengist mikilvægar upplýsingar sem 

nýtast starfsmönnum Rauða krossins og þeim aðilum sem koma að verkefni 

heimsóknarþjónustunnar með einum eða öðrum hætti. Vonast er til að rannsókn 

þessi ýti undir frekari rannsóknarstörf á einu mikilvægasta verkefni Rauða 

krossins. Til að mynda væri hægt að kanna upplifun heimsóknavina á 

heimsóknunum sjálfum og hvað þær gæfu þeim, þar sem komið hefur fram að 

margir þeirra sem sækjast eftir því að gerast heimsóknavinur upplifa sjálfir 

einmanaleika og vantar eitthvað við að vera og meirihluti þeirra er eldra fólk. 

Einnig væri hægt að skoða nánar upplifun gestgjafa á heimsóknunum og taka þá 

fyrir stærri hóp og skoða hvaða þættir þeim finnast mikilvægir til að 

heimsóknirnar mæti þeirri þörf sem er til staðar. Góð þjónusta byggir á traustum 

grunni sem oft er byggður á rannsóknum, á hugmyndum þeirra sem veita 

þjónustuna og hinna sem hana þiggja. 
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Þar sem skoða átti upplifun nokkurra einstaklinga á ákveðinni þjónustu sem hefur 

það að markmiði að draga úr og koma í veg fyrir félagslega einangrun og 

einmanaleika þótti nauðsynlegt að taka viðtöl. Var það bæði vegna þess að með 

þeim gat hver og einn komið á framfæri sinni upplifun og reynslu af þjónustunni 

og vegna þess að tilfinningu á einmanaleika getur aðeins verið útskýrð af þeim 

sem hana upplifir. Því má segja að viðtölin séu styrkleiki rannsóknarinnar. Einnig 

má líta á það sem styrkleika að skoðuð voru sjónarhorn tveggja hópa í stað eins 

þar sem talið var að það gæti gefið betri innsýn í málefnið. Viðtölin voru tekin og 

unnið úr þeim án utanaðkomandi aðstoðar sem getur talist styrkleiki því á þann 

hátt kynntist ég gögnunum mjög vel. Þegar skoðaðir eru veikleikar 

rannsóknarinnar er það helst að þar sem úrtakið er lítið er ekki hægt að alhæfa 

um þær niðurstöður sem fram komu. Einnig má velta því fyrir sér hvort um 

skekkju sé að ræða með þeirri úrtaksaðferð sem notuð var þar sem 

verkefnisstjóri, sem sá um valið, þekkti til þessara einstaklinga.  

 

Vonast til að þessi rannsókn muni gefa ákveðnar vísbendingar sem munu nýtast 

Rauða krossi Íslands við frekari uppbyggingu og þróun heimsóknarþjónustunnar. 

Að hún sýni fram á mikilvægi þess að halda áfram þeirri vinnu sem felst í því að 

auka hlutfall karlmanna í heimsóknarþjónustunni auk þess að sýna fram á 

mikilvægi þess að huga vel að pörun gestgjafa og heimsóknavina. 
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Fylgiskjöl  

 

Fylgiskjal I: Upplýst samþykki 

Hvaða áhrif hafa heimsóknir heimsóknavina Rauða krossins á aldraða 

einstaklinga sem búa í heimahúsum? 

 

 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur 

Með þessu bréfi er þér boðið að taka þátt í rannsókn sem ég, Sigurlaug Jónsdóttir 

nemi á fimmta ári í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands er að framkvæma. Rannsókn 

þessi er útskriftarverkefni mitt og er unnið undir leiðsögn Sigurveigar H. 

Sigurðardóttur dósents við Háskóla Íslands. 

 

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar er að gera athugun á því hvaða áhrif 

heimsóknir heimsóknavina á vegum Rauða kross Íslands hafi á líðan aldraðra 

einstaklinga sem búa í heimahúsum. Einnig verður skoðað hvort niðurstöðurnar 

séu í samræmi við tilgang og markmið verkefnisins hjá félaginu. Það er gert með 

viðtölum við þrjá heimsóknavini, þrjá gestgjafa auk verkefnisstjóra. 

 

Persónuvernd og trúnaður 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. Trúnaði og trausti er heitið og 

mun ég framfylgja þeirri þagnarskyldu sem ég er bundin. Nafnleyndar verður 

gætt þar sem notað verður leyninafn á allar þær upplýsingar og gögn sem aflað 

verður. Nafn þitt mun einungis koma fram á þessari samþykkisyfirlýsingu sem 

farið verður með sem trúnaðarmál.  

 

Ákveðir þú að taka þátt mun ég hitta þig og leggja fyrir þig nokkrar spurningar er 

snúa að upplifun þinni á heimsóknarþjónustunni. Gert er ráð fyrir að viðtalið taki 

um 30 – 40 mínútur og að það verði  hljóðritað.  
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Við nánari upplýsingar varðandi rannsóknina er þér velkomið að hafa samband 

við Sigurlaugu Jónsdóttur, netfang: sij14@hi.is; Sigurveigu H. Sigurðardóttur, 

netfang: sighsig@hi.is eða Sólborgu Pétursdóttur verkefnisstjóra Rauða kross 

Íslands, netfang: solborg@redcross.is 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um 

rannsóknina sem mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga 

um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér 

voru óljós. Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 

Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað 

þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa. 

 

Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar 

en eftir 5 ár frá úrvinnslu gagnanna. 

 

 

 

________________________________________ 

Dagsetning 

 

________________________________________ 

Nafn þátttakanda 

 

 

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt 

upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um 

vísindarannsóknir. 

 

 

 

_________________________________________ 

Sigurlaug Jónsdóttir 
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Fylgiskjal II: Viðtalsvísar  

 

Spurningar til gestgjafa: 

 

Bakgrunnsspurningar: 

Kyn, aldur, hjúskapastaða. 

 

1. Hversu lengi hefur þú fengið heimsóknavin? 

2. Hefurðu verið með sama heimsóknavin frá upphafi?  

3. Hvernig upplifir þú heimsóknina frá heimsóknavininum/ Hvað er 

heimsóknin að gefa þér? 

4. Markmiðið með heimsóknavinum er að draga úr og/eða koma í veg fyrir 

félagslega einangrun og einmanaleika – Hver er þín upplifun á því?  

5. Hefurðu upplifað þig einmana og/eða félagslega einangraða? 

6. Hvernig fréttir þú af þessu heimsóknarþjónustu RkÍ? /Hvað varð til þess 

að þú byrjaðir að fá til þín heimsóknavin frá RkÍ? 

7. Hvað gerið þið saman? Hvað finnst þér gaman að gera, einhver 

áhugamál?  

8. Er eitthvað sem þú mundir vilja gera sem ekki er gert á meðan heimsókn 

stendur? 

9. Áttu gæludýr? já -finnst þér það gefa þér eitthvað að eiga gæludýr? Hvað? 

Nei - Gætir þú hugsað þér að eiga gæludýr? 

10. Færðu hund i heimsókn? Já – hvernig upplifir þú það? Nei – Mundir þú 

vilja fá hund í heimsókn? Af hverju? (hundaheimsóknavinur) 

11. Finnst þér pörun heimsóknavina og gestgjafa skipta máli? Hvernig? 

12. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum?  
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Spurningar til heimsóknavina: 

 

Bakgrunnsspurningar: 

Kyn, aldur, hjúskapastaða. 

 

1. Hversu lengi hefur þú verið heimsóknavinur?  

2. Hvernig upplifun eða reynsla  er það að vera heimsóknavinur? 

3. Markmiðið með heimsóknarþjónustunni er að draga úr og/eða koma í veg 

fyrir félagslega einangrun og einmanaleika – Hver er þín 

tilfinning/upplifun á því?  

4. Upplifir þú einmanaleika og/eða félagslega einangrun á meðal þessara 

einstaklinga?   

5. Fáið þið gestgjafa til að rifja upp gamla tíma? Hvernig finnst þeim það? 

6. Hvers vegna valdir þú að gerast heimsóknavinur? 

7. Hvað gerið þið saman á þessum tíma?  

8. Hvað finnst þér um tímaleysið og að engin gefi sér tíma til að hitta 

fjölskyldu og vini - aldraða foreldra sem búa einir ? 

9. Hvað finnst þér vera það helsta sem gestgjafinn er að sækjast eftir með 

því að fá þessar heimsóknir?  

10. Hvað uppskerð þú í heimsóknunum? /Hvað gefur þetta þér? 

11. Hittast gestgjafar og ræða málin, hvað væri sniðugt að gera með þessum 

einstaklingum/hugmyndir? 

12. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum?  
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Spurningar til verkefnisstjóra: 

 

1. Hvernig er það metið hverjir þurfa á þessum heimsóknum að halda?  

2. Hvernig er kynjaskiptingin á meðal gestgjafa og heimsóknavina? Eru 

einhverjar skýringar á því?  

3. Hver er aldursskiptingin á meðal heimsóknavina?   

4. Hversu stór hluti gestgjafanna sem Reykjavíkurdeildin sinnir eru 67 ára og 

eldri?  

5. Hver er þín tilfinning fyrir því hvernig gestgjafar/heimsóknavinir eru að 

upplifa þessar heimsóknir?  

6. Markmiðið með heimsóknavinum er að draga úr og/eða koma í veg fyrir 

félagslega einangrun og einmanaleika – Hver er þín tilfinning fyrir því?  

7. Telurðu að það séu margir aldraðireinstaklingar  sem búa í heimahúsi og 

eru einmana og/eða einangraðir sem vita ekki af þessari þjónustu en 

mundu þurfa á henni að halda?  

8. Minningarvinna byggir á þeirri hugmynd að minningar aldraðra megi nýta 

sem styrk, uppsprettu sátta og sjálfstyrkingar. Þátttaka í minningarvinnu 

hentar þó ekki öllum en hún verður að vera sjálfviljug. Oftast er unnið í 

hópum en meðferðin fer einnig fram á einstaklingsgrundvelli. 

Endurminningarhópar hafa reynst vel fyrir aldraða sem eru félagslega 

einangraðir eða þunglyndir. Hefur verið notuð einhverskonar 

minningarvinna eða heldurðu að slík vinna gæti gefið góða raun? (í 

einhverri mynd, þar sem einstaklinngarnir eru fengnir til að tala um liðna 

tíma).  

9. Hvað finnst þér um hundaheimsóknirnar?  

10. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 


