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Útdráttur 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða hvernig valdefling getur haft jákvæð áhrif á 

lífsskilyrði aldraðra. Í ritgerðinni verða aðstæður aldraðra skoðaðar í ljósi þeirra 

breytinga er verða á högum þeirra með hækkandi aldri og leitast verður við að svara 

tveimur meginspurningum: Hvað er valdefling og hvernig er hægt að stuðla að 

valdeflingu aldraðra í málefnum er þá varða?  

Til að svara þessum spurningum voru skoðaðar bæði íslenskar og erlendar 

rannsóknir sem útskýra valdeflingu sem hugtak en einnig var leitast við að kanna 

áhuga aldraðra fyrir notendahlutdeild í þeirri þjónustu sem þeir nýta sér. Helstu 

niðurstöður eru þær að valdefling er ferli sem eflir styrk og getu einstaklinga eða hópa 

til framkvæmda og ákvarðana í eigin lífi. Í ferlinu er stuðlað að því að efla sjálfsmynd 

einstaklinga og sjálfstraust sem leiðir til þess að aldraðir eru áfram virkir þátttakendur 

í samfélaginu á efri árum. Þannig stuðlar valdefling aldraðra að hugarfarsbreytingu 

sem felst í aukinni vitneskju, bæði hjá fagaðilum og öldruðum, sem styður það ferli 

sem valdefling er.  

Aldraðir á Íslandi hafa mikinn áhuga á þáttöku í skipulagningu þeirrar þjónustu er 

þeir nýta sér og hafa félagsráðgjafar í öldrunarþjónustu yfirburði til að stuðla að 

valdeflingu þeirra. 

 Gera þarf langtímaáætlanir um valdeflingu aldraðra í samfélaginu en hægt er að 

hvetja til hennar með hlutdeild notenda í uppbyggingu stefnumótunar og í 

framkvæmd þeirrar þjónustu er þeir nýta sér, á meðan heilsa þeirra leyfir. Á þann hátt 

er stuðlað að valdeflingu þegar aldraðir taka upplýstar ákvarðanir um eigin velferð.  

Aldraðir eru hópur ólíkra einstaklinga sem þarfnast þess að fá að lifa óbreyttu lífi 

eins lengi og unnt er. Valdefling er aðferð sem gerir þeim kleyft að vera áfram virkir 

þátttakendur í samfélaginu til jafns við aðra þegna. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf. Sérstakar þakkir langar mig að 

færa Sigurveigu H. Sigurðardóttur, leiðbeinanda mínum. Sigurveig hefur gefið mér 

mikinn styrk í skrifum mínum og leiðbeint mér á réttar brautir í gegnum ritgerðina. 

Einnig þakka ég henni fyrir þann sveigjanleika sem hún hefur sýnt mér í skrifum 

mínum. Öllum þeim sem standa mér nærri og hafa stutt mig í gegnum þetta ferli vil ég 

færa þakkir og þá sérstaklega dóttur minni Valentínu sem hefur sýnt mér mikla 

þolinmæði og unnusta mínum, Davíð K. Jónssyni sem hefur gert allt til að styðja við 

bakið á mér. Þá vil ég þakka Ingibjörgu Thorarensen, en sú manneskja er mitt helsta 

stuðningsnet og hefur hjálpað mér óendanlega. Ég þakka föður mínum, Jóhannesi 

Bjarnasyni, fyrir mikilvægan yfirlestur og Guðrúnu Vöku Helgadóttur vil ég einnig 

þakka góðan yfirlestur, oft með stuttum fyrirvara, en með hennar aðstoð komust 

orðin í samhengi.  
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Inngangur 

Hugtakið valdefling hefur lítið verið rannsakað hér á landi með málefni aldraðra í huga 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Mikil fjölgun í hópi aldraðra gefur þó ríka ástæðu 

til þess að ýta enn frekar undir aukið sjálfstæði og öflugri sjálfsmynd þeirra svo þeir 

haldi áfram að vera virkir þátttakendur eftir að samfélagið hefur skilgreint þá sem 

aldraða, við 67 ára aldur (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Valdefling er hugtak sem notast er við til að skilgreina þátttökustig notenda í þeirri 

þjónustu er þeir nýta sér. Valdefling er róttækasta aðferðin á meðal þriggja stiga 

þátttöku og notendahlutdeildar en þá skipuleggja notendur algerlega þá aðstoð sem 

þeir telja sig þurfa (Heikkilä og Julkunen, 2003). Fræðimönnum kemur ekki saman um 

eina skilgreiningu á hugtakinu en hafa aðlagað það að viðfangsefni sínu hverju sinni 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Í þessari ritgerð er hugtakið valdefling skoðað með það í huga hvernig hægt sé að 

tengja það málefnum aldraðra til að búa einstaklingum jákvæðara umhverfi á efri 

árum. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er ljósi varpað á valdeflingu sem tákn um ferli sem 

snýst um að þörfum aldraðra sé fullnægt með því að styrkur þeirra sé efldur til 

framkvæmda og ákvarðanatöku í eigin lífi (Jönsson, 2010). Spurt var tveggja 

spurninga: 

1. Hvað er valdefling? 

2. Hvernig er hægt að stuðla að valdeflingu aldraðra í málefnum er þá varða? 

Til að svara þessum spurningum og gera grein fyrir málefnum aldraðra var upplýsinga 

aflað í lögum og stefnum stjórnvalda og Sameinuðu þjóðanna til að gera grein fyrir 

stöðu aldraðra í íslensku samfélagi. Þá voru málefni aldraðra skoðuð í fræðilegu 

samhengi til að ná tengingu á milli valdeflingar og málefna aldraðra. Til að varpa ljósi á 

hugtakið valdeflingu verður gerð grein fyrir valdi, hindrunum í valdeflingu, aðgang að 

valdi og forsendum valdeflingar. Störf félagsráðgjafa verða skoðuð bæði í 

öldrunarþjónustu og í tengslum við valdeflingu. 
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Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um heilsu aldraðra, félagsstarf og tómstundir. Hvatt 

er til þess að aldraðir eigi þess kost að lifa heilbrigðu og samfelldu lífi langt fram eftir 

aldri með því að gera sjálfræði og sjálfstæði hátt undir höfði í félagslegu umhverfi 

þeirra. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar gefa vísbendingu um að aldraðir hafi ekki eins mikið 

um þá þjónustu sem þeim stendur til boða að segja og þeir myndu sjálfir kjósa. Stefnur 

opinberra aðila, ríkis og sveitarfélaga benda þó til þess að stuðla eigi að frekari 

hlutdeild þeirra í myndun þjónustu.  

 

1 Lög, stefnur og skipulag þjónustu við aldraða  

Með hækkandi lífaldri og fjölgun aldraðra hafa málefni þeirra komist jafnt og þétt inn í 

samfélagsumræðuna. Þörf er á fjölbreyttri aðstoð til þessa hóps sem hefur að geyma 

ólíka einstaklinga. Stefna stjórnvalda um að aldraðir skuli búa heima eins lengi og 

mögulegt er með viðeigandi aðstoð hefur leitt til þess að bæði sjálfstæði og sjálfræði 

er gert hærra undir höfði (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008).  

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeim stefnum sem fyrir liggja í málefnum 

aldraðra ásamt því að skoða þau lög sem málaflokkurinn heyrir undir. Þá verður 

skoðað hvernig þjónustan á Íslandi er skipulögð með tilliti til sjálfsákvörðunarréttar 

aldraðra sem leiðir til þess að þeir taki upplýstar ákvarðanir um eigin velferð. Í lok 

kaflans er fjallað um muninn á formlegri og óformlegri þjónustu og hverjir það eru sem 

þjónusta aldraða. 
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1.1 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna þann 10. desember 1948. Yfirlýsingin lagði grunn að 

uppbyggingu hins alþjóðlega mannréttindakerfis og raunverulegri samningagerð 

Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi. Ríki Sameinuðu þjóðanna skulu samkvæmt 

þessari yfirlýsingu gangast undir þjóðréttarlegar skuldbindingar um að virða og vernda 

mannréttindi. Með árunum hefur yfirlýsingin orðið að leiðarljósi þeirra sem vinna að 

eflingu og virðingu mannréttinda um allan heim (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Árið 1982, á heimsþingi um öldrunarmál í Madrid, var samþykkt aðgerðaráætlun um 

öldrunarmál sem styrkt var með ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 

37/51. Tilgangur þessarar áætlunar var nefnd „til að lífga við árin sem bæst hafa við 

lífið“. Á þinginu var staðfest framkvæmdaáætlun í málefnum aldraðra sem markað 

hefur bæði umræðu og framkvæmd í málaflokknum síðastliðin ár. Ástæða þingsins var 

mikil fjölgun aldraðra og brýn nauðsyn til að festa á blað réttindi þessa hóps. Einhugur 

var um að grunnforsendur fyrir farsæld á efri árum væru uppbyggðar snemma á 

lífsleiðinni og að allir aldraðir byggju yfir þeim rétti að njóta fullra mannréttinda og 

frelsis. Í framkvæmdaáætlun þingsins voru þrjár megintillögur um úrræði sem 

stjórnvöldum ber skylda til að framkvæma í málefnum aldraðra:  

1. Aldraðir og samfélagsbreytingar í nánustu framtíð: Aldraðir eiga rétt á því að 

lifa á jafnréttisgrundvelli við aðra þegna í samfélaginu. Þeir eiga rétt á því að 

taka þátt í skipulagningu samfélagsins og eiga aðild í skipulagningu 

samfélagslegra breytinga. Þeir eiga rétt á því að mennta sig, kunna skil á 

réttindum sínum og úrræðum og vinna eins lengi og þeir sjálfir sjá sér fært um. 

Útrýma þarf bæði félagslegri og fjárhagslegri fátækt á meðal aldraðra.  

2. Góð heilsa og líðan: Bæta þarf forvarnir og stuðla að góðri líkamlegri heilsu 

með bættri heilbrigðisþjónustu og öflugri menntun, bæði hjá fagaðilum og 

öldruðum. 
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3.  Bærilegar ytri aðstæður: Húsnæði og félagslegt umhverfi eru mikilvægir 

þættir í heilbrigðri öldrun. Hvatning og umræða í garð aldraðra þarf að vera 

jákvæð svo viðhorf til þeirra breytist og verði á jafnréttisgrundvelli. 

(United Nations, 2002)  

Ár aldraðra, 1999, var notað sem stuðningur til að breyta viðhorfum í garð aldraðra. 

Horft var til sjálfstæðis aldraðra, virkni, lífsfyllingar, reisnar og umönnunar sem 

lykilatriða til að einstaklingar gætu lifað mannsæmandi lífi á efri árum. Þegar talað er 

um sjálfstæði er átt við að aldraðir geti búið á eigin vegum og lifað sjálfstæðu lífi eins 

lengi og kostur er, með viðeigandi aðstoð, ásamt því að geta tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir um líf sitt. Með virkni er átt við að aldraðir séu virkir þátttakendur í 

samfélaginu og geti haft þar áhrif á jafnréttisgrundvelli og deilt þekkingu sinni með 

afkomendum. Aldraðir eiga rétt á lífsfyllingu og reisn til að taka þátt í þeim félagslegu 

athöfnum sem þeir kjósa sjálfir ásamt því að fá að njóta þeirrar umönnunar sem þeir 

þarfnast hverju sinni (European Parlament e.d.). 

1.2 Stefna stjórnvalda um málefni aldraðra  

Árið 2000 var skipaður stýrihópur um stefnumótun í málefnum aldraðra. Hópurinn var 

skipaður af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og var falið það hlutverk að móta 

stefnu í málefnum aldraðra til næstu fimmtán ára. Stýrihópurinn dró ályktanir sínar af 

fyrirliggjandi upplýsingum auk þess sem hann leitaði samstarfs við hagsmuna- og 

þjónustuaðila. Við uppbyggingu stefnumótunarinnar tók stýrihópurinn áður nefnda 

framkvæmdaáætlun Sameinuðu þjóðanna sér til fyrirmyndar. Helstu tillögur 

stýrihópsins skiptast í níu meginþætti sem flokkaðir eru eftir sviðum: 

Jafnrétti milli kynslóða, kynja og þjóðernis. 

Forvarnir og heilsufar aldraðra, sem byggist á heilsueflingu alla ævi. 

Þjónusta við aldraða í heimahúsum, sem gerir öldruðum kleift að búa lengur á eigin 

vegum. 

Stofnanaþjónusta fyrir aldraða. Aukið eftirlit með rekstri stofnana og styrking á 

tengslum milli þeirra og ráðuneytis. 
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Efnahagur og atvinnumál aldraðra. Afkoma aldraðra skal tryggð og stuðlað að 

samfélagslegri þátttöku þeirra.  

Húsnæðismál aldraðra. Hvetja skal til sjálfstæðis aldraðra með því að tryggja þeim 

húsnæði með tilliti til félagslegra, heilsufarslega og fjárhagslegra aðstæðna. 

Stjórnun, skipulag og ábyrgð á málefnum aldraðra til framtíðar. Áhersla skal lögð á 

samþættingu, skýrari ábyrgð og verkskiptingu þeirra er koma að málefnum aldraðra 

þar með talið samráð með öldruðum sjálfum um málefni þeirra.  

Rannsóknir, framtíðarstarf, stefnumótun. Tryggja skal skipulagða öflun upplýsinga og 

auka þekkingu á málefnum aldraðra með þverfaglegu samstarfi og rannsóknum. 

Aðgerðaráætlun verði komið á um framkvæmd tillagna stýrihópsins. 

Með þessum tillögum er horft til ársins 2015 og til töluverðrar fjölgunar í hópi 

aldraðra. Einnig er litið til þess hvernig hægt sé að stuðla að áframhaldandi 

samfélagslegri þátttöku þeirra er náð hafa 67 ára aldri. Stýrihópurinn telur aldraða 

þurfa gott aðgengi að fræðslu og menntun auk þess sem tryggja verði fulla aðild þeirra 

að breytingum og þróun samfélagsins. Þá telur hópurinn að skoða skuli frekar heilsu 

og getu aldraðra í stað aldurs þegar horft er til atvinnumöguleika þeirra. Þannig verði 

unnið markvisst að bættri ímynd aldraðra og kynslóðabil minnkað (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Með þessum hætti er stuðlað að valdeflingu aldraðra 

þar sem hún er ferli sem hefur að geyma margar víddir og spannar pólitíska, 

félagslega, efnahagslega og andlega þætti (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Árið 2008 kom út skýrsla þar sem fjölbreyttur ráðgjafahópur félags- og 

tryggingamálaráðherra um málefni aldraðra kom saman til að leggja línurnar fyrir 

stefnumótun málaflokksins. Kom þar meðal annars fram að stuðla ætti að því að veita 

félagslega þjónustu á grundvelli þarfar í stað aldurs og yrði það gert með því að fella 

niður lög um málefni aldraðra. Þá mætti gera rétti einstaklinga til þjónustu skil í lögum 

um félagsþjónustu sveitarfélaga og í lögum um heilbrigðisþjónustu (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008). Yrði þannig stuðlað 

að valdeflingu aldraðra þar sem málefni þeirra yrðu sambærileg málefnum annarra 

þegna samfélagsins (Jönsson, 2010).  
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1.3  Lög um málefni aldraðra 

Réttindi aldraðra og sú þjónusta sem þeim er veitt hefur aukist til muna frá því að sett 

voru fyrstu lög um málefni þeirra árið 1982. Hins vegar hefur skipulag málaflokksins 

með skiptingu verkefna á milli tveggja ráðuneyta unnið á móti því að þjónustan hafi 

orðið einstaklingsmiðuð. Þegar lögin voru sett, árið 1982, fór Heilbrigðisráðuneytið 

með yfirstjórn öldrunarmála á meðan sveitarfélögin sáu um félagslega þjónustu (Lög 

um málefni aldraðra nr. 91/1982). Þetta breyttist árið 2008 þegar Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið tók við yfirstjórn málaflokksins sem frá árinu 2011 heyrir 

undir Velferðarráðuneytið (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Lagður hefur verið 

grunnur að þeirri breytingu á málefnum aldraðra að frá og með árinu 2012 muni allri 

þjónustu verða stjórnað af sveitarfélögunum. Með þessu fyrirkomulagi er stefnt að því 

að þjónusta aldraða á einstaklingsmiðaðri hátt, óháð aldri, svo þeir geti búið sem 

lengst sjálfstætt. Telst þá eðlilegt að sveitarfélögin beri ábyrgð á þessari þjónustu 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008).  

Með fyrstu lögum um málefni aldraðra var reynt að koma á fót skipulagðri þjónustu 

við þá. Með skipulagðri þjónustu er átt við að þjónustan taki mið af þörfum aldraðra 

hverju sinni með kost á stofnanavist ef svo ber undir. Einnig var horft til þess að 

þjónustan næði til bæði líkamlegra og félagslegra þátta (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2008). Orðið „heimaþjónusta“ var nýyrði í lögunum og átti hún að færa skipulagða 

þjónustu fyrir aldraða frá stofnunum til einstaklinga í eigin búsetu. Þetta átti við um 

almenna þjónustu eins og þrif, heimsendingu matar og félagslega þjónustu sem og 

heimahjúkrun (Þingskjal 28, 1982). Með lögunum var einnig undirstrikað að virða ætti 

sjálfsákvörðunarrétt aldraðra á meðan einstaklingar hefðu heilsu til þess að taka 

meðvitaðar ákvarðanir um eigin velferð. Við endurskoðun laganna, árið 1990, var sett 

inn ákvæði um að „aldraðir njóti jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna og að 

sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur“ (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999; 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008; Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2010). 

„Hjálp til sjálfshjálpar“ var einnig nýtt hugtak í lögunum árið 1982. Þannig skyldi sú 

aðstoð er veitt yrði öldruðum byggjast á einstaklingsbundnu mati á þörfum þeirra og 
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stuðla að því sérstaklega að aldraðir byggju eins lengi og unnt er heima, með 

viðeigandi þjónustu (Lög um málefni aldraðra nr. 91/1982). Í flutningsræðu frumvarps 

til laga nr. 125/1999 kom meðal annars fram að leggja þyrfti skýrari línur um réttindi 

aldraðra og skyldur en auk þessa var lagt aukið vægi á að lögin yrðu auðlesanlegri sem 

myndi hvetja til þess að þátttaka aldraðra í ákvörðunum um eigin málefni myndi 

aukast (Þingskjal 200, 1999-2000; Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Meira er um 

skilgreiningar í lögunum og eru þau einfaldari til lesningar. Þó þykir löggjöfin 

ófullnægjandi á þann hátt að hún er ekki leiðsögn fyrir aldraða eða aðstandendur 

þeirra um rétt þeirra og skyldur og lítið um skýringar í lögum og reglugerðum sem 

aðstoðar aldraða á einfaldan og skiljanlegan hátt (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2010).  

Með nýjum lögum um málefni aldraðra árið 1999 fengu aldraðir formlega aðkomu 

að eigin málum en með lögunum fengu þeir fulltrúa í samstarfsnefnd um málefni 

aldraðra með tilnefningu Landssambands eldri borgara. Á þann hátt hafa aldraðir 

fulltrúa sem berst fyrir hagsmunum þeirra (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008). 

Ráðherra skipar fimm manna samstarfsnefnd sem hefur yfirumsjón með almennri 

velferð aldraðra og tengsl við ráðuneytin ásamt því að stjórna framkvæmdasjóði 

aldraðra. Í hverju heilsugæsluumdæmi starfar þjónustuhópur sem samanstendur af 

fagfólki frá heilbrigðis- og félagsmálasviði og hefur það hlutverk að fylgjast með 

heilsufari aldraðra í sínu umdæmi, tryggja að aldraðir fái þá þjónustu sem þeir þarfnast 

og meta vistunarþörf þeirra (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999).  

1.4 Skipulag öldrunarþjónustu 

Stækkandi hópur ólíkra einstaklinga 67 ára og eldri kallar eftir margbreytilegri aðstoð 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2003). Samkvæmt lögum um málefni aldraðra (125/1999) 

er þjónusta við aldraða skipulögð af Velferðarráðuneyti (þá Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneyti). Fulltrúar aldraðra eiga sæti í samstarfsnefnd um málefni 

aldraðra og í áður nefndum þjónustuhópum sem starfa á hverri heilsugæslustöð. 

Þjónustuhóparnir samhæfa þjónustu við aldraðra svo hún sé sniðin að þörfum þeirra. 

Á þann hátt eru þeir sem veita þjónustuna meðvitaðir um þarfir notenda og eru því 

betur í stakk búnir til að veita þá aðstoð sem aldraðir þarfnast. 
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Í lögum um málefni aldraðra er öldrunarþjónustu skipt í tvennt, opna 

öldrunarþjónustu og stofnanaþjónustu. Opin öldrunarþjónustu nær yfir bæði 

heimaþjónustu og heimahjúkrun, heimsendan mat og aðrar grunnþarfir einstaklinga. 

Sú þjónusta nær einnig yfir dagvistun aldraðra, þjónustumiðstöðvar og þjónustuíbúðir 

(Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Stofnanaþjónusta er fyrir þá öldruðu 

einstaklinga sem teljast of veikir til að búa á eigin vegum þrátt fyrir mikla þjónustu. Í 

upphafi átti stofnanaþjónusta að sinna því hlutverki að veita öldruðum þá hvíld sem 

þeir þörfnuðust með því að njóta alhliða þjónustu í góðu og þægilegu umhverfi. 

Heimaþjónustan var síðan tekin í notkun þegar sú stefna var sett fram af stjórnvöldum 

að aldraðir skyldu búa sem lengst heima, með viðeigandi aðstoð (Jón Björnsson, 

1989). 

1.5 Formleg og óformleg þjónusta 

Aðstoð við aldraða er skipt upp í formlega og óformleg þjónustu eftir því hver veitir 

hana. Formleg þjónusta er veitt af ríki eða sveitarfélagi og heyrir því undir lög og 

reglugerðir. Hún er skipulögð fyrirfram og í flestum tilfellum er greitt fyrir hana, annað 

hvort af þeim aldraða eða af yfirvöldum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2010) um hverjir 

veita eldra fólki aðstoð voru þátttakendur sem komnir voru yfir 80 ára þeir sem fengu 

mestu þjónustuna, þ.e. bæði við heimilisstörf og persónulega þjónustu. 

Óformlega þjónustu veita ættingjar, vinir, nágrannar eða jafnvel sjálfboðaliðar. 

Þjónustan er í fæstum tilfellum skipulögð og er þeim aldraða yfirleitt að 

kostnaðarlausu (Kröger, 2005; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007). Í niðurstöðum 

Sigurveigar (2010) kemur ennfremur í ljós að 43% af þeim sem tóku þátt í 

rannsókninni fá aðstoðina frá óformlegum aðilum á borð við fjölskyldu. Sömu 

niðurstöður er að finna þegar skoðaðar eru niðurstöður viðhorfskönnunar 

Reykjavíkurborgar frá árinu 2008. Sést þá að afar lítill hópur aldraðra, 80 ára og eldri, 

sem tók þátt í viðhorfskönnuninni þiggur formlega aðstoð. Um 8,6% fá heimahjúkrun 

og 32,2% þiggja heimaþjónustu. Hins vegar eru mikil samskipti við ættingja þar sem 
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meirihluta svarenda (41,6%) fær heimsókn nokkrum sinnum í viku og 24,7% svarenda 

sagðist fá heimsóknir daglega eða nokkrum sinnum á dag (Reykjavíkurborg, 2008). 

Veitendur bæði formlegrar og óformlegrar þjónustu gegna mikilvægu hlutverki til 

aðstoðar öldruðum. Niðurstöður norrænna rannsókna (Kröger, 2005) gefa til kynna að 

aldraðir kjósi fremur að hlutverk þeirra sem veita formlega þjónustu sé að aðstoða við 

daglegar, persónulegar athafnir, svo sem böðun og aðstoð við að klæðast, en að 

ættingjar, vinir og aðrir sjái um fjármál, veiti félagslegan stuðning og séu í málsvari 

fyrir þau.  

1.6 Samantekt 

Mikil fjölgun aldraðra undanfarna áratugi hefur leitt til viðhorfsbreytinga og úrbóta á 

málefnum þeirra. Samkvæmt framkvæmdaáætlun allsherjarþings Sameinuðu 

þjóðanna skal öldruðum gert kleift að búa á eigin vegum og lifa sjálfstæðu lífi eins 

lengi og kostur er. Stýrihópur á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra setti árið 

2000 fram tillögur sem taka mið af þessari framkvæmdaáætlun og var ætla að vera 

stefnumótandi í málefnum aldraðra fram til ársins 2015. Hópurinn setti fram tillögur 

sem stuðla að valdeflingu aldraðra, t.d. með því að ýta undir sjálfstæði þeirra og hvetja 

til samráðs um þá þjónustu sem þeir þiggja.  

Lög um málefni aldraðra voru fyrst sett árið 1982 og síðan aftur árið 1999. Í þeim 

kemur skýrt fram að öldruðum skuli gert mögulegt að búa á heimili sínu með 

viðeigandi aðstoð eins lengi og heilsa þeirra leyfir. Réttindi aldraðra hafa verið bætt 

með formlegri aðkomu þeirra að eigin málum og þjónustuhópur fagfólks í hverju 

umdæmi er ætla að tryggja að aldraðir fái þá þjónustu sem þeir þarfnast.  

 

2 Breytingar á efri árum  

Öldrun er margbrotið ferli sem felst í því að með árunum eldist líkaminn. Meðalaldur 

einstaklinga fer hins vegar hækkandi í takt við vísindi og betri lífsskilyrði og er það 

frekar einstaklingsbundið hverjir telja sig til aldraðra. Áður fyrr skipti aldur ekki máli í 

samfélaginu. Einstaklingar unnu þar til geta þeirra var þrotin og lögðust þá í kör. Nú til 



  

13 

 

dags er það skráð í lög að einstaklingar 67 ára og eldri eigi rétt á ellilífeyri og þeir eru 

tilneyddir til þess að láta af störfum 72 ára, hvort sem þeir hafa heilsu til verka eða 

ekki (Jón Björnsson, 1996-a). Aldraðir eru mjög fjölbreyttur hópur fólks með misjafnar 

þarfir. Til að mögulegt sé að efla sjálfræði og sjálfstæði og styðja við aldraða eru 

skoðaðar heildaraðstæður þeirra. Hvers konar lífi sá aldraði hefur lifað og hvernig 

hann upplifir sig sem aldraðan einstakling (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Í þessum 

kafla verða skoðaðar þær breytingar sem eiga sér stað þegar einstaklingar komast á 

efri ár.  

2.1 Hlutverk sem hverfa 

Þau tímamót sem verða í lífi aldraðra þegar þeir missa réttindi sín til atvinnu geta oft 

verið sársaukafull. Markmið hversdagslífs sem áður gáfu einstaklingum ákveðna 

viðurkenningu á getu er afnumin og verður sá aldraði sjálfur að finna sér nýja 

lífsfyllingu. Mörgum reynist þetta einfalt og bíða þessa tímabils með eftirvæntingu til 

að geta stundað áhugamál og eytt tíma með fjölskyldunni. Aðrir draga sig í hlé og 

finnst sem samfélagið sé markvisst að segja skilið við þá sem samfélagsþegna og eiga 

erfitt með að sætta sig við hlutskiptin (Ásdís Skúladóttir, 1998). 

Öldrunarfræðingar benda á að mikilvægt sé að einstaklingar sýni jákvæðni í garð lífs 

á efri árum. Þannig muni aðlögun þeirra að líkamlegum og félagslegum breytingum 

reynast auðveldari. Margir þurfa þó stuðning til að brúa bilið milli atvinnumissis og 

nýrra hlutverka. Þeir einstaklingar leita oft eftir aðstoð félagsráðgjafa eða sálfræðinga 

sem hjálpa viðkomandi í aðlögunarferlinu með það að markmiði að efla þann aldraða 

(Ásdís Skúladóttir, 1998). Að hvetja til valdeflingar aldraðra er ferli sem felst í því að 

efla sjálfsmynd og sjálfstraust einstaklingsins. Félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar sem 

vinna með öldruðum eiga því greiðan aðgang að því að stuðla að valdeflingu aldraðra 

svo þeir eigi auðveldara með að fóta sig á efri árum (Thompson og Thompson, 2010). 

2.2 Félagslegur stuðningur 

Að láta af störfum er ekki aðeins fjárhagslegur missir heldur einnig félagslegur. Til þess 

að geta haldið áfram að lifa í takt við fyrri tíma er mikilvægt að viðhalda félagslegum 
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samböndum. Stuðningsnet er kerfi sem lýtur að því að greina þann stuðning sem 

stendur einstaklingnum næst og koma honum í ákveðið ferli. Oft er stuðningurinn til 

staðar en sá aldraði gerir sér ekki grein fyrir honum. Stuðningsnet eru gagnkvæm. Þeir 

sem eru í stuðningsneti hvers og eins eru einstaklingar sem sýna hvor öðrum 

umhyggju, deila tilfinningum sínum og eyða tíma saman. Oft eru þeir í aðstöðu til að 

veita fjárhagslegan stuðning ef svo ber undir ásamt því að hjálpa hver öðrum þegar 

erfiðleikar steðja að. Þetta geta verið fjölskyldumeðlimir, vinir og aðrir sem standa 

þeim aldraða nærri. Því sterkari sem tengsl aldraðra eru við sína nánustu og umhverfi 

sitt því meiri verða lífsgæði þeirra. Auk þess koma tengslin í veg fyrir félagslega 

einangrun. Stuðningsnet aldraðra hefur yfirleitt mótast með árunum og er það 

misjafnt á milli einstaklinga hversu öflugt það er (Moriarty og Butt, 2004). Sterk 

félagsleg tengsl ýta undir valdeflingu þar sem þau myndast með viðurkenningu 

annarra. Þannig á valdefling sér stað í gegnum félagsleg samskipti sem ýta undir 

sjálfsákvörðunarrétt aldraðra (Sprague og Hayes, 2000). 

2.3 Fjölskyldan 

Oftast eiga sér stað mikil samskipti og gagnkvæm aðstoð í fjölskyldum. Aldraðir 

foreldrar aðstoða börn sín með börn þeirra og þau svo á móti með þá hluti sem 

aldraðir foreldrar þeirra þarfnast. Talið er að félagsþjónusta styrki stoðir góðra 

sambanda þar sem hún verndar báða aðila frá kvöðum og verkefnum sem þeir ráða 

illa við sjálfir (Jón Björnsson, 1993). Í rannsókn Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2003) 

um vellíðan á efri árum gáfu niðurstöður til kynna að einn helsti áhrifaþáttur 

vellíðunar á efri árum væri góð tengsl aldraðra við vini og fjölskyldu. Fjölskyldan er 

ekki bara góður félagsskapur heldur oft helsta stuðningsnet þess aldraða sem ef til vill 

er farinn að þurfa minniháttar aðstoð (Kart og Kinney, 2001; Gergen og Gergen, 2003). 

Þannig eiga aldraðir auðveldara með að búa á eigin vegum með stuðningi fjölskyldu 

sinnar en þeir eru oft viðkvæmari fyrir heilsubresti og einveru ef stuðningsnet 

fjölskyldu þeirra er ekki til staðar. Við slíkar aðstæður finna aldraðir frekar fyrir þörf til 

að búa á stofnun (Townsend, 2008).  
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2.4 Þrenns konar aldur  

Aldur einstaklings í tölum segir lítið til um hæfni hans og getu og meðalaldur 

einstaklinga hefur hækkað töluvert síðastliðna áratugi. Eru nú rúmlega 12% 

þjóðarinnar 67 ára og eldri og rúmlega 3% hennar eldri en 80 ára (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Auk þessa hefur heilsa aldraðra batnað sem gerir það að verkum að aldraðir 

halda færni sinni lengur. Það að eldast leggst mjög misjafnlega á fólk og í fræðunum er 

talað um þrenns konar aldur (Jón Björnsson, 1996-a).  

Líffræðilegur aldur: Fjallar um að líkaminn eigi ákveðinn líftíma og að aldurinn 

ráðist af erfðaþáttum. Með framförum í læknavísindum og betri lífsskilyrðum 

hefur meðalaldur einstaklinga hækkað.  

Sálfræðilegur aldur: Segir til um hvernig einstaklingum líður með aldur sinn. 

Miðaldra einstaklingi getur liðið sem árin séu að hellast yfir sig og skynjað sig 

veiklundaðan á meðan eldri einstaklingur finnur sig í blóma lífsins.  

Félagslegur aldur: Mótast af því hvernig einstaklingar tengjast félagslegu umhverfi 

sínu. Félagslegur aldur getur verið menningarbundinn. Í sumum samfélögum er 

mikil virðing borin fyrir öldruðum á meðan þeir eru álitnir byrði eða annars 

flokks þegnar í öðrum menningarheimum.  

Þessir þrír mismunandi fletir öldrunar eru meira eða minna sjálfstæðir. Segja má að 

öldrun sé ákveðið ferli sem mótast af því hvað drifið hefur á daga hvers einstaklings. 

Einstaklingar tileinka sér ákveðinn lífstíl sem flestir reyna að halda í á efri árum (Jón 

Björnsson, 1996-a). Þannig er hægt að stuðla að valdeflingu aldraðra með því að leyfa 

öldruðum, líkt og öðrum þegnum í samfélaginu, að nýta þá styrkleika sem þeir búa yfir 

og hafa þróað með sér í gegnum ævina (Thompson og Thompson, 2001).  

2.5 Kenningar um öldrun  

Kenningar um öldrun byggjast á því að skoða þá þverfaglegu grein sem öldrunarfræðin 

er. Með niðurstöðum rannsókna er varpað ljósi á hvernig félagslegar aðstæður og 

breytingar með hækkandi aldri hafa áhrif á stöðu aldraðra í samfélaginu, valmöguleika 

þeirra, þátttöku og heilsu. Með því að skoða kenningar um öldrun eykst samfélagsleg 
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vitund á málefnum aldraðra og áhrifaþáttum. Mikilvægt er að horfa á öldrun frá 

mismunandi sjónarhornum þar sem líkamlegir, andlegir og félagslegir þættir koma við 

sögu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-a). Hér verður fjallað um hlutverkakenninguna, 

hlédrægnikenninguna, athafnakenninguna og innbyggt ósjálfstæði. Reynt verður að 

horfa til þeirra þátta er stuðla að sjálfstæði og vellíðan á efri árum en það eru þættir 

sem hvetja til valdeflingar aldraðra (Thompson og Thompson, 2001). 

2.5.1 Hlutverkakenningin (e. role theory) 

Hlutverkakenning Parsons (1942) er ein elsta kenningin sem notuð er til að skilja 

aðlögun einstaklinga við efri ár sín. Kenningin skoðar hvernig gömul hlutverk hverfa 

fyrir ný við þau umskipti sem eiga sér stað á efri árum þegar tekið er tillit til félagslegra 

þátta og sjálfstæðis. Hlutverkakenningin fjallar um hvernig sjálfsmynd einstaklinga 

byggist á þeim hlutverkum sem þeir tileinka sér. Þeir sem aðhyllast 

hlutverkakenninguna telja að aldraðir missi fleiri hlutverk en þeir öðlast. Í 

hlutverkakenningunni er atvinna talinn helsti vettvangur félagslegrar samveru og 

sjálfsmyndar (Kart, 1997; Mein, Higgs og Ferrie, 1998; Kart og Kinney, 2001: Jón 

Björnsson, 1996-a). 

2.5.2 Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory)  

Hlédrægnikenning Henry og Cumming (1961) varpar ljósi á að þegar einstaklingar 

komast á efri ár draga þeir sig frá samfélagslegum skyldum í takt við samfélagið sem 

samkvæmt kenningunni tekur frá þeim verkefni vegna öldrunar. Kenningin er studd á 

þeim forsendum að með árunum minnki líkamleg og félagsleg geta einstaklinga. Þeir 

sem aðhyllast hlédrægnikenninguna telja að eðlilegt sé að yngri einstaklingar með 

meira starfsþrek taki við hlutverkum þeirra eldri. Þeir sem gagnrýna 

hlédrægnikenninguna segja að ekki sé hægt að alhæfa að aldraðir séu ánægðir með 

þessi hlutskipti. Margir hafa enn gott starfsþrek á efri árum og atvinnu sem veiti þeim 

ánægju (Kart, 1997; Mein, Higgs og Ferrie, 1998; Kart og Kinney, 2001; Jón Björnsson, 

1996-a). Valdefling er ferli sem vísar til valds. Þannig gerir hún ráð fyrir því að 

einstaklingar búi yfir getu, krafti og hæfni sem gerir þá hæfa til að takast á við 

breytingar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006) og eru aldraðir þar engin undantekning. 
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2.5.3 Athafnakenningin (e. activity theory) 

Athafnakenningin (virknikenningin) var sett fram af Longino og Kart árið 1982. 

Kenningin er jákvætt samband á milli þátttöku og lífsánægju og fjallar hún um að 

aldraðir búi yfir tilhneigingu til að viðhalda virkni sinni með því að finna sér nýjar 

athafnir þegar þær gömlu hverfa. Þeir sem aðhyllast athafnakenninguna ræða hvernig 

einstaklingar á efri árum missa líkamlega, andlega og sálræna getu, réttinn til atvinnu 

og með tímanum ástvini. Aldraðir geta viðhaldið sjálfsmynd sinni og lífsánægju meðal 

annars með því að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og með því að stunda 

athafnir sem þeir hafa unun af. Þannig ná aldraðir að aðlaga sig nýjum tímum og bæta 

lífsskilyrði sín á sjálfstæðan hátt. Þrátt fyrir að aldraðir standi frammi fyrir miklum 

breytingum eru félagslegar þarfir þeirra þær sömu og áður. Þeir einstaklingar sem 

halda áfram að stunda þær tómstundir og félagsstarf sem þeir hafa haft unun af í 

gegnum fullorðinsárin, eins lengi og þeir hafa getu til, munu samkvæmt 

athafnakenningunni sætta sig betur við hlutskipti sín á efri árum (Kart, 1997; Kart og 

Kinney, 2001; Mein, Higgs og Ferrie, 1998). Til þess að stuðla að valdeflingu þurfa 

aldraðir að fá tækifæri til athafna og að hugleiða hvar áhugasvið þeirra liggja til að 

finna sig sem þátttakendur í samfélaginu. Aldraðir þurfa svigrúm til leggja sitt af 

mörkum eins og þeir hafa gert allt sitt líf og fá endurgjöf sem vanalega birtist þeim í 

félagslegu formi (Sprague og Hayes, 2000). 

2.5.4 Samfellukenningin ( e. continuity theory). 

Samfellukenningin var sett fram af Rowe og Kahn á árunum 1997-1998. Inntak 

kenningarinnar er að aldraðir eru fjölbreyttur hópur einstaklinga með mismunandi 

persónuleika. Þá eru aldraðir einstaklingar sem hafa lifað fjölbreyttu lífi og hafa því 

mismunandi þarfir. Flestir aldraðir óska eftir því að geta haldið áfram að gera þá hluti 

sem þeir hafa tileinkað sér á fullorðinsárum sínum og viðhalda lífstíl sínum. 

Samfellukenningin er því leiðrétting á þeirri hugsun um þjónustu við aldraða að ein 

lausn sé sú rétta fyrir alla. Samkvæmt samfellukenningunni ætti þjónustan að vera í 

takt við þann fjölbreytta hóp sem aldraðir eru og mæta þörfum sem flestra. Boðskapur 

samfellukenningarinnar er einnig sá að virða skuli sjálfsákvörðunarrétt aldraðra á 
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meðan þeir hafa getu og hæfni til að meta eigin heilsu (Jón Björnsson, 1996-a). Telst 

það í takt við valdeflingu þegar einstaklingar taka sjálfstæðar ákvarðanir um velferð 

sína. Það er tákn um að fólk hafi stjórn á eigin lífi og er ein meginforsenda valdeflingar 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Þeir sem aðhyllast samfellukenninguna telja að 

hún samræmist þeirri hugsun að fólk eigi að búa eins lengi á eigin vegum og unnt er 

með víðtækri heimaþjónustu sem sinnir á einstaklingsbundinn hátt þörfum aldraðra 

(Jón Björnsson, 1996-a). Hafa verður í huga að aðstæður aldraðra geta breyst. 

Einstaklingar missa oft hluta persónuleika síns með sjúkdómum og eru misjafnlega 

færir um að gæta réttar síns og hagsmuna sjálfir sem skuldbindur þá til að aðlagast 

nýjum leiðum (Kart og Kinney, 2001).  

2.5.5 Innbyggt ósjálfstæði (e. structured dependency)  

Townsend setti árið 1981 fram kenningu sína um innbyggt ósjálfstæði (e. structured 

dependency theory). Með henni vildi hann leggja áherslu á að eldra fólk væri gert 

ósjálfstætt innan kerfisins og væri þannig aðgreint frá öðrum samfélagshópum. Þetta 

segir hann gert með því að aldurstengja viðmið um eftirlaunaaldur fólks, afhenda því 

lágan lífeyri sem geri það fátækara auk þess að gera aldraða háða umönnun ríkisins. 

Townsend taldi að þegar gömul hlutverk hyrfu kæmi það í hlut samfélagsins að úthluta 

verkefnum í stað þess að aldraðir komi sér á sjálfstæðan hátt í athafnir sem hæfa 

þeirra getu og þeir óskuðu eftir sjálfir. Townsend segir kenninguna vera afleiðingu 

kapítalisma 20. aldarinnar þar sem þeir efnameiri stjórna minnihlutahópum 

samfélagsins. Á þann hátt er dregið úr sjálfstæði þeirra með því að byggja upp 

stofnanir og félagsþjónustu sem aldraðir þurfa að aðlaga sig að í stað þess að 

stofnanirnar aðlagi sig að þörfum aldraðra. Townsend segir ákvarðanir sem mótast af 

fjárhag vera teknar daglega fyrir aldraða og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé ekki 

virtur sem skildi. Gagnrýnendur kenningarinnar segja að þetta sé of mikil alhæfing þar 

sem margir aldraðir hafi það gott, séu vel efnaðir og að margir hverjir séu virkir 

þátttakendur í samfélaginu og sinna á eigin vegum athöfnum sem þeir sjálfir hafa 

áhuga á. (Higgs og Ferrie, 1998; Townsend, 2008). 
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2.6 Samantekt 

Aldraðir teljast þeir sem eru 67 ára og eldri en öldrun er margbrotið ferli sem aðallega 

felst í skertri líkamlegri getu. Í öldrunarfræðum er talað um þrenns konar aldur; 

líffræðilegan, sálfræðilegan og félagslegan. Þegar einstaklingur kemst á efri ár hverfa 

ýmis hlutverk, t.d. atvinna, og sumum reynist erfitt að aðlaga sig breyttum aðstæðum. 

Félagsráðgjafar hafa það hlutverka að hvetja til valdeflingar aldraðra, t.d. með því að 

efla sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust. Félagslegt tengslanet einstaklings segir mikið til 

um lífsgæði hans á efri árum. Sterk félagsleg tengsl ýta undir valdeflingu og fjölskylda 

hins aldraða er oftast hans helsta stuðningsnet. Félagsþjónustan styrkir stoðir góðra 

sambanda þar sem hún verndar bæði hinn aldraða og fjölskyldu hans frá kvöðum og 

verkefnum sem þau ráða illa við sjálf.  

Kenningar um öldrun, s.s. athafnakenningin og samfellukenningin, hjálpa til við að 

varpa ljósi á hvernig félagslegar aðstæður og breytingar með hækkandi aldri hafa áhrif 

á stöðu aldraðra í samfélaginu. Mikilvægt er að horfa á öldrun frá mismunandi 

sjónarhornum þar sem líkamlegir, andlegir og félagslegir þættir koma við sögu. 

 

3 Valdefling (e. empowerment) 

Ekki hefur verið sett niður ein skilgreining á hugtakinu valdeflingu né einn ráðandi 

kennismiður. Hugtakið er vítt og hafa margir fræðimenn eignað sér það og aðlagað að 

sínu viðfangsefni (Hanna B. Sigurjónsdóttir, 2006). Einnig er erfitt að mæla valdeflingu 

þar sem hugtakið er bæði klínískt og pólitískt (Lee, 1996).  

Í þessum kafla verður fjallað um valdeflingu. Skoðað verður ágrip valdeflingar og 

hvernig hún tengist félagsráðgjöf. Að lokum verður fjallað um valdeflingu sem hugtak 

og hvernig það tengist málefnum aldraðra. 

3.1 Sögulegt ágrip valdeflingar 

Byrjað var að nota orðið „valdefling“ í vísindalegum fræðum í lok 7. áratugar 20. aldar. 

Aðallega var skrifað um kvennahreyfingar og sjálfshjálparhópa sem stuðluðu að 

lýðræði (Jönsson, 2010). Lítið hefur verið skrifað um valdeflingu á Íslandi en hugtakið 
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er þó þekkt hérlendis frá því um 1970 og þá aðallega í tengslum við réttindabaráttu 

kvenna og fatlaðra (Hanna B. Sigurjónsdóttir, 2006). Barbara Bryant Solomon (1976) 

var fyrst til að tengja valdeflingu við félagsráðgjöf en fyrir þann tíma unnu að 

valdeflingu konur sem í dag teljast frumkvöðlar félagsráðgjafar. Þetta voru 

réttindalausar konur sem stigu það skref að styrkja og efla kúgaða hópa samfélagsins 

til sjálfshjálpar. Þessi hópur kvenna vann með fátækum og öðrum valdalitlum hópum 

og þá aðallega innflytjendum. Kona að nafni Jane Addams var þar í forystuhlutverki. 

Hún stofnaði ásamt nokkrum samstarfskonum sínum Hull House (1881) en þar bjuggu 

þessar konur með minnihlutahópum samfélagsins og trúðu á félagslegt jafnrétti, 

virðingu fyrir margbreytileikanum og lýðræði. Þær hugsuðu um börn á meðan mæður 

þeirra reyndu að vinna fyrir mat, hjúkruðu sjúkum og héldu uppi ýmsum tómstundum 

til að efla einstaklinga félagslega ásamt því að styrkja innflytjendur og hjálpa þeim að 

aðlagast nýju samfélagi. Hull House þróaðist frá því að vera athvarf fyrir fátæka yfir í 

að vera menningarsetur. Tilgangurinn með starfseminni var að eyða stéttaskiptingu og 

finna fyrir gagnkvæmni og þannig stuðla að valdeflingu einstaklinga sem á þessum 

tíma hafði ekki völd í samfélaginu. Addams hafði heildarsýn ávallt að leiðarljósi en 

með því skoðaði hún hvar einstaklingurinn var staddur á hverjum tíma til að draga 

fram styrkleika hans svo hann gæti eflt þá í sínu félagslega umhverfi. Addams áorkaði 

miklu í hjálparstarfi sínu með þessum minnihlutahópum og hlaut Friðarverðlaun 

Nóbels árið 1931 (Lee, 1996).  

3.2 Skilgreining á valdi  

Til þess að skilja valdeflingu er nauðsynlegt að skilja og skilgreina vald. Max Weber 

skilgreindi vald á þann hátt að það væri geta einstaklingsins til að gera grein fyrir vilja 

sínum þó svo að hann stangaðist á við skoðanir annarra. Hins vegar geta þættir á borð 

við slæm félagsleg- og fjárhagsleg skilyrði hamlað fólki frá því að framkvæma í takt við 

getu sína og hæfni (Tew, 2006).  

Vald hefur verið útskýrt á nokkra vegu. Femínistar töluðu um „vald til“ (e. power 

to), „innra vald“ (power within) og „vald með“ (e. power with) en þá er átt við að vald 

einstaklingsins ýti undir færni hans, getu og möguleika. Þá er vald fyrirbæri sem fólk 
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vinnur sér inn í flóknum samfélagslegum tengslum sem er stöðugt, gagnvirkt ferli á 

milli einstaklinga, hópa og stofnana. Samkvæmt þessu er vald aðstæðubundið og gerir 

ráð fyrir því að fólk búi yfir getu og hæfni til þess að nálgast það. „Vald yfir“ er ráðandi 

hugtak þegar fjallað er um valdeflingu. Það merkir að ráðandi hópar í samfélaginu færi 

valdið yfir til þeirra sem hafa það ekki. Foucault gagnrýnir þetta og telur að sá 

skilningur á valdi sem segir að valdefling snúist um að einn hópur gefi öðrum vald sé 

ekki raunsær skilningur á hugtakinu. Foucault telur hugtakið flóknara en svo. Hann 

varpar ljósi á þá hugsun að vald sé nú þegar til staðar í samfélaginu og taka þurfi tillit 

til margþátta valdatengsla þegar horft er til hvernig vald er skilgreint (Tew, 2006). Í 

femínískum kenningum er útskýrt að engin ein skilgreining sé til yfir vald. Samkvæmt 

þeim byggist vald á framfærni einstaklinga og ferlum sem eiga sér stað í samskiptum 

og getur vald því verið ólíkur hlutur fyrir ólíka einstaklinga í ólíkum aðstæðum (Hanna 

Björg Sigurðardóttir, 2006). 

3.3 Forsendur valdeflingar  

Valdefling er tákn um þarfir og viðleitni jaðarhópa í félagslegu umhverfi, án 

mismununar sem dregur úr krafti þeirra. Valdefling merkir einnig að hver einstaklingur 

er sérfræðingur í eigin lífi og þekkir best hvers hann þarfnast hverju sinni. Hver um sig 

á að búa við þau réttindi að geta á eigin vegum sótt allt sem til þarf til þess að auka 

lífsgæði sín (Rannveig Traustadóttir, 2006). Valdefling er því margþætt félagslegt ferli 

sem fjallar um að fólk þrói með sér færni til að umgangast það kerfi sem ríkir í þeirra 

samfélagi og hafi vitneskju um hvernig valdið er uppbyggt. Ferlið eflir styrk og getu 

einstaklinga eða hópa til framkvæmda í eigin lífi. Fólk á að hafa aðgang að þekkingu og 

geta haft áhrif á samfélag sitt með því að starfa sjálft að þeim verkefnum sem það 

skilgreinir sem mikilvæg, sér og öðrum í hag. Einstaklingar hafa þannig stjórn á eigin lífi 

með því að finna sjálfir lausnir á sínum vandamálum og leysa þau með eigin 

styrkleikum (Jönsson, 2010).  
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3.4 Þátttaka notenda, hlutdeild og valdgjöf  

Heikkilä og Julkunen (2004) telja að hópur þeirra einstaklinga sem nýtir sér félagslega 

þjónustu megi skipta í tvo meginþætti. Annars vegar almenna þjónustu (e. 

Mainstream) sem tekur til notenda sem leita sér einstaklingsmiðaðrar aðstoðar til 

dæmis vegna aldurs, og hins vegar sértæka þjónustu (e. Targeted) sem þeir telja að 

beinist að einstökum og oft félagslegum vandamálum eða þörfum einstaklinga. Sú 

þjónusta er takmörkuð og byggist á mati sem félagsráðgjafar eða aðrir fagaðilar 

framkvæma (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Þar sem þátttaka notenda getur verið misjafnlega mikil skiptu Heikkilä og Julkunen 

(2003) þátttökuvægi notenda í þrennt: 

1. Þátttaka notenda (e. user participation) telja þeir vera óskýrt hugtak sem 

skilgreinir sig í fremur dræmri þátttöku notenda og felur oftast í sér að ríki eða 

sveitarfélög veita viðeigandi upplýsingar til notenda um hvers konar þjónusta 

sé í boði.  

2. Hlutdeild notenda (e. user involvement) mótast af því hvernig aðgerðir 

notenda hafa áhrif á það hvernig þjónusta er veitt og hvernig hún er skipulögð 

þó svo að þeir komi ekki beint að lokaniðurstöðu.  

3. Valdgjöf til notenda (e. user empowerment) er róttækasta leiðin til þátttöku 

og jafnframt sú sjaldgæfasta. Telja þeir að valdgjöf einkennist af því að fagfólk 

gefi frá sér vald og stjórn sem gerir vel upplýstum þegnum og notendum 

þjónustunnar tækifæri á því að reka þjónustuna sjálfir. Valdgjöf telja þeir enn 

fremur að leiði til valdsins sem notendur þjónustunnar öðlast með meiri 

vitneskju og getu.  

 

Í takt við stækkandi hóp aldraðra hafa orðið töluverðar breytingar á þjónustu við þá 

hér á landi. Aukin áhersla er lögð á þátttöku þeirra í stefnumótun, þjónustu og 

ákvarðanatöku varðandi þjónustu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2004). Thompson og 

Thompson (2001) benda á notendahlutdeild sem upphafsstað valdeflingar. Í norrænni 
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úttekt á stöðu notendavals á Íslandi kemur fram að notast er í einhverjum mæli við 

notendahlutdeild. Kemur þar fram að í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991 er talað um samvinnu við notendur þjónustunnar, hvort sem um er að ræða 

einstakling eða fjölskyldu hans. Í lögum um málefni aldraðra er ekki beint kveðið á um 

samráð við aldraða en þó er þess getið að virða skuli sjálfsákvörðunarrétt þeirra og 

gefur það til kynna að aldraðir skuli sjálfir taka ákvarðanir um hvað sé þeim fyrir bestu 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008). 

Í sömu úttekt er fjallað um notendaval sem hugtak. Notendaval er þjónustutilboð 

þar sem aldraðir geta valið sér þá þjónustu sem þeir telja að nýtist sér best. Þannig 

heldur hinn aldraði sjálfstæði sínu og er gefið það vald að sjá um sín mál sjálfur. 

Notendaval fer þannig fram að heilstætt mat er gert á heilsu þess aldraða sem fær 

síðan að vita hvers konar þjónustu hann getur valið um og í hversu miklu magni. 

Valfrelsið telst mikilvægt þar sem betur er hægt að koma til móts við þarfir aldraðra 

sem nýta sér þjónustuna. Í úttektinni kemur enn fremur fram að sveitarfélögin, sem 

sjá að mestu leyti um þjónustu við aldraða, hafa sýnt vilja til að auka áhrif, ábyrgð og 

þátttöku einstaklinga bæði við stefnumótun og ákvarðanatöku sem og val á 

þjónustuúrræðum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008). Sérhver einstaklingur er 

sérfræðingur í eigin lífi og þekkir best þarfir sínar. Stuðlað er að valdeflingu í málefnum 

aldraðra þegar tekið er tillit til þessara þátta og öldruðum gefið rými til að taka eigin 

ákvarðanir (Rannveig Traustadóttir, 2006)  

3.5 Valdefling og aldraðir  

Til þess að njóta valdeflingar verða aldraðir að vera meðvitaðir um þá möguleika sem 

standa þeim til boða í samfélaginu. Þannig búa þeir í umhverfi sem gefur þeim 

tækifæri á því að nýta hæfileika sína til að hafa meira vald yfir lífi sínu. Þá er átt við að 

aldraðir sem notendur hafi áhrif á þá þjónustu sem veitt er í þeirra umhverfi og á 

stefnumótun í þeirra samfélagi svo þjónustan nýtist þeim sem best (Sprague og Hayes, 

2000). Árið 2004 kom út skýrsla á vegum Félags- og tryggingamálaráðuneytis (nú 

Velferðarráðuneyti) þar sem hópur sérfræðinga fjallaði um hlutdeild notenda í 

félagslegri þjónustu á vegum Evrópuráðsins. Skýrslan nefnist „Skýrsla um hlutdeild 
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notenda í einstaklingsmiðaðri félagslegri þjónustu“ og útskýrir hvernig ákvörðunum 

um réttindi og þátttöku notenda er oft stjórnað ofan frá og lítið tillit eða skilningur 

sýndur þeim sem nýta sér þjónustuna, vilja þeirra, þarfir og reynslu 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2004). 

Með hlutdeild aldraðra er stuðlað að valdeflingu en markvisst samráð við þá er 

lykillinn að því að þróa þá þjónustu sem er í takt við þarfir þeirra. Hlutdeildin þarf því 

að ná til bæði aldraðra og þeirra sem veita þeim þjónustuna, á grundvelli þekkingar og 

þjálfunar (Sprague og Hayes, 2000). Niðurstöður fjölda rannsókna benda til að 

notendur félagslegrar þjónustu séu viljugir til að taka þátt í mótun þeirrar þjónustu 

sem þeir hyggjast nýta sér og vera með í stefnumótunarferlinu frá byrjun. Slík 

hlutdeild leiðir til einstaklingsmiðaðri þjónustu sem veitir öldruðum betri lífsskilyrði 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2004; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2003, 2008). Sigurveig H. 

Sigurðardóttir (2008) gerði rannsókn á íslenskri öldrunarþjónustu og hvert hún stefnir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að aldraðir telja sig ekki hafa nægilega 

hlutdeild að því hvernig þeirri þjónusta sem þeir þiggja sé háttað. Einnig benda 

niðurstöður þjónustukönnunar sem gerð var árið 2010 af Landssambandi eldri borgara 

til þess sama. Þátttakendur þeirrar könnunar töldu því ábótavant að þeir sjálfir fengju 

tækifæri til þátttöku í að mynda þá þjónustu sem þeir nýta sér (Landssamband eldri 

borgara, e.d.).  

Valdefling getur verið breytileg eftir samfélögum og fer hún eftir því hver 

staðalímynd þess hóps sem þarf að styrkja er (Afshar, 1998; Thompson og Thompson, 

2001). Ímynd aldraðra hefur breyst á síðastliðnum áratugum og oft er tilhneiging til 

neikvæðrar og lamandi umræðu um málefni þeirra (Hage og Lorensen, 2005; 

Thompson og Thompson, 2001; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Litið er svo á að um 

sé að ræða vandamál þegar kemur að því að veita öldruðum þjónustu vegna fjölgunar 

í hópi þeirra en kostnaður við málaflokkinn mun fara vaxandi á næstkomandi 

áratugum (Thompson og Thompson, 2001; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Hins 

vegar varð breyting á málefnum aldraðra árið 2008 þegar yfirstjórn öldrunarmála 

fluttist frá Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti yfir til Félagsmálaráðuneytis (nú 
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Velferðarráðuneyti) en undir það ráðuneyti heyra nú þau málefni sem snúa að 

öldruðum að undanskilinni heilbrigðisþjónustu sem áfram er á ábyrgð 

Heilbrigðisráðuneytis. Þá var stigið það skref að litið verður á þjónustu við aldraða sem 

velferðarþjónustu en ekki heilbrigðisþjónustu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008) og á 

þann hátt stuðlað að valdeflingu aldraðra þar sem sjálfræði og velferð einstaklinga var 

gert hærra undir höfði í stað þess að viðhalda forræðishyggju (Jönsson, 2010).  

Sú hugsun hefur lengi ríkt að tengja skuli velferð aldraðra við umönnun og eftirlit. 

Rangt væri að leggja það til að aldraðir þurfi ekki aðhlynningu á efri árum en með 

hækkandi lífaldri er stór hluti aldraðra við góða heilsu langt fram eftir aldri og þarf því 

enga sérstaka umönnun (Thompson og Thompson, 2001).  

Í kenningum Baltes (1996) og Freire (2006) segir að margir aldraðir falli í gryfju eins 

konar „lærðs ósjálfstæðis“ og á sama hátt segir Thorsen (1998) aldraða vera 

„félagslega yfirgefna“ þegar þeir eru frekar háðir áliti og umönnun samfélagsins heldur 

en eigin vitneskju um líðan og vilja (vitnað til í Hage og Lorensen, 2005). Til að stuðla 

að valdeflingu í málefnum aldraðra þurfa aldraðir að vera í stakk búnir til taka upplýsta 

ákvörðun um hvað sé þeim fyrir bestu og hafa góðan aðgang að þeirri þjónustu sem 

þeir þarfnast (Thompson og Thompson, 2001). Mikilvægt er að efla sjálfstæði aldraðra 

með fræðslu og sjá til þess að þjónusta sem þeir þurfa að sækja sé aðgengileg og 

einföld (Hage og Lorensen, 2005). 

Stundum er sagt að valdefling sé vald sem nær yfir bjargir og fjallar þá um hvernig 

þær eru skipulagðar og af hverjum. Þegar talað er um bjargir er átt við tengsl, 

upplýsingar og ákvörðunarvald. Það er einnig rætt um að valdefling séu kröfur um að 

valdið skuli dreifast til þeirra sem það skorti og einnig um að einstaklingar hafi getu til 

þess að velja og framkvæma það sem þeir kjósa sjálfir. Þannig er hægt að stuðla að 

valdeflingu aldraðra þegar þeir sjálfir taka þátt í því að skapa bjargirnar sem þeir telja 

að henti sér í stað þess að teknar séu einhuga, pólitískar ákvarðanir um þær (Afshar, 

1998). Eftir því sem þjónustan sem býðst öldruðum verður meira einhliða verða 

réttindi þeirra veikari og þar af leiðandi minnkar hlutdeild þeirra og þátttaka í eigin 

málefnum (Heilbrigðisráðuneytið, 2004).  
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3.6 Valdleysi og hindranir í valdeflingu  

Til þess að skilja valdeflingu er gott að skoða andstæðu hennar, valdleysi. Rappaport 

(1984) segir að sá sé valdlaus er misst hefur tökin á lífi sínu og vanist á umönnun frá 

samfélaginu (vitnað til í Hage og Lorensen, 2005). Aldraðir eru sá hópur sem nýtir vald 

sitt hvað minnst. Ástæður þess geta verið margvíslegar, t.d. fjárhagslegir erfiðleikar 

sem hamla því að aldraðir geti athafnað sig að vild (Jönsson, 2010). Margir aldraðir 

glíma við slæma heilsu og hafa ekki líkamlega eða andlega getu til þess að tala fyrir sig 

sjálfir. Telst það hindrun í valdeflingu þegar aldraðir eru ekki meðvitaðir um þá valkosti 

sem standa þeim til boða í því skyni að auka velferð þeirra. Þessi tiltekni hópur 

aldraðra einstaklinga hefur yfirleitt ekki skilning á afleiðingum ákvarðanna sinna og 

skerta tilfinningu fyrir verðmætum og lífsgæðum bæði vegna aldurs og veikinda, því er 

óvíst hvort einstaklingar innan hans geti tekið upplýsta ákvörðun sem stuðlar að betri 

lífsskilyrðum (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Félagsleg ímynd aldraðra leiðir til valdleysis þeirra þar sem aldraðir eru hópur sem 

oft er talað um sem veikburða einstaklinga. Stafar sú umræða aðallega af vanskilningi 

á málefnum aldraðra en umræðan hindrar oft aldraða sjálfa til að nýta sér vald sitt 

(Jönsson, 2010). Með þessum aldursmisrétti er dregin upp stöðluð umræða af eldra 

fólki sem byggist á þeirri alhæfingu að um einsleitan hóp sé að ræða (Ástríður 

Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Thompson og Thompson (2001) hafa flokkað ástæður valdleysis í fjóra hluta:  

Andleg kúgun: Vegna neikvæðrar samfélagslegrar umræðu um málefni aldraðra 

trúir sá aldraði því að hann hafi ekki rétt á að gera kröfur á þá þjónustu sem honum 

stendur til boða vegna öldrunar sinnar. 

Skortur á upplýsingum: Sá aldraði er ekki meðvitaður um réttindi sín, hvað stendur 

honum til boða og er þess vegna ekki í þeirri aðstöðu að geta tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir um hvað sé honum fyrir bestu. 

Tilfinningalegir þættir: Tilfinningalegir þættir eins og sorg eða vonleysi geta haft 

áhrif á það hvort aldraðir sýni því áhuga eða hafi nokkra vitneskju um það sem stendur 

þeim til boða. 
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Flóknar aðstæður: Það er oft sem aldraðir finna sig í flóknum aðstæðum sem þeir 

ráða ekki við að leysa úr sjálfir og kjósa því frekar að hafa fagmenn sem leiða þá til 

réttrar ákvörðunar.  

Valdleysi getur verið sök samfélagsins sem sá aldraði býr í. Aðgengi að þeirri 

þjónustu sem er í boði getur verið lélegt og heilbrigðisþjónustan ekki fullnægjandi eða 

of kostnaðarsöm. Slíkar hindranir byggjast aðallega á því að valdefling hefur lengi verið 

tískuorð sem fagaðilar hafa reynt að tileinka sér á of einfaldan hátt. Er þá þjónusta við 

aldraða byggð þannig upp að ætlast er til að aldraðir séu sjálfbjarga án þess að 

veitendur þjónustunnar geri sér grein fyrir þeim afleiðingum sem röng notkun getur 

haft í för með sér. Þetta getur bæði verið fjárhagslegs eðlis eða félagslegs og einnig 

getur þetta stuðlað að vanmáttartilfinningu hjá öldruðum sem þarfnast ef til vill meiri 

stuðnings vegna heilsuleysis (Thompson og Thompson, 2001). Önnur hindrun í 

valdeflingu er skilningsleysi á sjálfu öldrunarferlinu og oft virðist sem aldraðir missi 

sjálfsákvörðunarrétt sinn þegar fjölskyldur þeirra og fagaðilar reyna að stjórna högum 

þeirra því þeim finnst það vera sitt hlutverk (Thompson og Thompson, 2001; Tout, 

1995). Mikilvægt er að skilja að líkamleg öldrun fylgir hækkandi aldri og ef hún er litin 

öðrum augum er hættan á að vald aldraðra eflist ekki heldur haldi aldraðir áfram að 

vera minnihlutahópur í samfélaginu. Þannig getur það verið hamlandi ef aðeins er 

unnið við uppbyggingu úrræða fyrir aldraða í stað þess að endurskilgreina bæði 

félagslegt og pólitískt kerfi sem byggt hefur verið upp með forræðishyggju og leitt 

getur til valdleysis hjá öldruðum (Jönsson, 2010).  

Hvert samfélag fyrir sig verður því að gera sér grein fyrir ríkjandi menningu sem ef 

til vill vinnur á móti valdeflingu með því að hugsa aðeins um umönnun aldraðra í stað 

lífsgæða almennt (Thompson og Thompson, 2001). Eins þarf að hafa í huga að þó svo 

að stór hluti aldraðra sé við góða heilsu þá eru þeir ekki allir í stakk búnir til að taka 

ákvarðanir sem stuðla að eigin velferð. Þykir þá eðlilegt að sá aldraði fái viðeigandi 

aðstoð við ákvarðanatöku, hvort sem er frá fjölskyldu eða fagaðila (Ástríður 

Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  
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3.7 Aðgangur að valdi  

Í grein Thompson og Thompson (2001) er vitnað til greinar Walker (1995) um að 

valdefling hafi ekki náð að festa rætur sínar og ályktar hann að aldraðir séu almennt 

ekki nægilega undirbúnir fyrir það að taka upplýstar ákvarðanir um skipulagða 

félagslega þjónustu og framkvæmd hennar. Hann segir hlutdeild notenda vera 

upphafsstað valdeflingar og gerir sveitarfélögin ábyrg fyrir henni. Hann telur að 

sveitarfélögin eigi að vera sá milliliður sem eflir aldraða og færir þeim vitneskju um 

réttindi sín og það sem stendur þeim til boða svo þeir geti beitt sér í málefnum sínum. 

Enn fremur segir hann sveitarfélögin eiga að aðlaga félagslega þjónustu sína enn 

frekar að öldruðum svo aðgangur þeirra að henni verði einfaldari og opnari. Aldraðir 

geti þannig frekar tekið þátt í uppbyggingu hennar og framkvæmd og starfsfólk í 

félagsþjónustu fái fræðslu í valdeflingu. Oft vita aldraðir ekki hvert þeir eiga að snúa 

sér ef þeir vilja koma skoðunum sínum og hugmyndum um velferð á framfæri sem 

hamlar því að þeir geti haft áhrif á þjónustuna (Thompson og Thompson, 2001).  

3.8 Þáttur hagsmunasamtaka 

Frjáls félagasamtök spila stórt hlutverk í lífi margra, hvort sem um er að ræða aldraða 

eða unga einstaklinga (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Hagsmunasamtök stuðla að 

valdeflandi samskiptum sem eru gagnkvæm, viðurkennandi og byggja á margs konar 

framlagi og þörfum fólks. Þau efla sjálfsmynd, sjálfstraust og félagslega stöðu 

einstaklinga (Sprague og Hayes, 2000). Í hagsmunasamtökum geta hópar í samfélaginu 

komið eigin hagsmunamálum á framfæri með það að markmiði að öðlast meira vald 

yfir eigin lífi. Í hagsmunasamtökum berjast einstaklingar í sameiningu fyrir málstað 

sínum sem stuðlar að lýðræðislegri umræðu (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Félag eldri 

borgara var fyrst stofnað á Selfossi árið 1981 og ári síðar á Akureyri. Félag eldri 

borgara í Reykjavík var stofnað árið 1986 (Ólafur Jónsson, 1996). Frá byrjun hefur það 

verið markmið félaganna að koma hagsmunamálum aldraðra inn í umræðuna en 

aldraðir vildu ekki vera þiggjendur þjónustu á meðan þeir væru við góða heilsu. Þótti 

þeim ákjósanlegra að taka þátt í að móta þá þjónustu er stæði þeim til boða. Félag 

eldri borgara er nú að finna um allt land og heyrir undir Landssamband eldri borgara 
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sem stofnað var árið 1989. Félögin hafa það að leiðarljósi að leita samstarfs og 

samvinnu með sveitarstjórnum og ríki auk annarra aðila sem vinna að málum aldraðra 

og að stuðla að því að aldraðir haldi réttindum sínum. Hafa félögin þá leitast við að 

fræða eldra fólk eftir föngum (Ólafur Jónsson, 1996). Hagsmunasamtök eru stór þáttur 

af velferðarþjónustu á Íslandi og eru þau forsenda öflugs stjórnmálalífs og samstarfs 

eldri borgara við þá sem skipuleggja velferð þeirra. Í gegnum hagsmunasamtök hafa 

aldraðir áhrif á almenna lagasetningu og ákvarðanir sem teknar eru í þeirra þágu. 

Stuðlar það að sjálfstæðri hugsun og beitingu valds þegar einstaklingar hafa slík áhrif á 

félagslegt umhverfi sitt (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008).  

Á árunum 1997-1998 var lagt fram frumvarp til laga um umboðsmann aldraðra. 

Tilgangur frumvarpsins var að tryggja og bæta hag aldraðra í samfélaginu og að stefna 

stjórnvalda væri í samræmi við vilja þeirra. Með því að starfrækja embættið yrði betur 

að því staðið að standa vörð um réttindi aldraðra og ættu aldraðir þannig formlegan 

málsvara sem gætti hagsmuna þeirra (Þingskjal 808, 1997-1998). Frumvarpið náði ekki 

framgöngu og var tekið aftur upp árið 2008. Enn sem komið er hefur embættið ekki 

verið stofnað (Ásta R. Jóhannesdóttir, 2008-2009). 

Eins og áður hefur komið fram er valdefling margþætt félagslegt ferli sem leggur 

grunn að því að einstaklingar þrói með sér færni í að umgangast það kerfi sem ríkir í 

þeirra samfélagi. Með þátttöku í hagsmunasamtökum geta aldraðir nýtt vald sitt með 

því að koma á framfæri óskum sínum, þörfum og skoðunum og haft áhrif á samfélagið. 

Þannig stuðla aldraðir að því að gera umhverfi sitt jákvæðara og lífsskilyrði sín betri 

(Thompson og Thompson, 2001). 

3.9 Félagsráðgjöf í öldrunarþjónustu  

Með hækkandi lífaldri og áætlun stjórnvalda um að aldraðir skuli búa sem lengst 

heima með viðeigandi aðstoð, myndast brýnni þörf fyrir aðstoð félagsráðgjafa í 

öldrunarþjónustu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Í siðareglum Félagsráðgjafafélags 

Íslands er hlutverkum félagsráðgjafa gerð góð skil: 

„Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers 

einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu. 
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Markmið félagsráðgjafar er að vinna að lausn félagslegra og 

persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti.“  

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d) 

Til þess að aldraðir geti búið sem lengst á eigin vegum þurfa þeir að hafa greiðan 

aðgang að þeirri aðstoð sem er í boði og skýra vitund um hvað gæti hentað þeim best. 

Félagsráðgjöfum ber skylda til að upplýsa skjólstæðinga sína um réttindi þeirra og 

skyldur ásamt því að kynna þá fyrir úrræðum og möguleikum sem gætu gagnast þeim 

á þeim stað sem þeir eru staddir (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Þeir sem eru við góða heilsu koma vanalega til félagsráðgjafa í leit að svörum um 

félagsleg réttindi eða þjónustu en þeir sem eru verr á sig komnir leita oftast eftir 

ráðgjöf um hvaða úrræði gætu hentað þeim best miðað við þær aðstæður sem þeir 

búa við (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Félagsráðgjafar á öldrunarsviði eru einnig 

milliliðir fjölskyldna annars vegar og skjólstæðinga sinna og stofnana hins vegar, á 

sama hátt eru þeir talsmenn beggja (Hanna Lára Steinsson, 2006).  

Félagsráðgjafar í öldrunarþjónustu veita öldruðum innsýn í þá þjónustu sem 

stendur þeim til boða ásamt því að gefa þeim upplýsingar um félagsleg og lagaleg 

réttindi. Þegar eldra fólk er orðið veikburða hefur það ríkari ástæðu til að nýta sér þá 

aðstoð og þau úrræði sem standa þeim til boða. Helstu verkefni félagsráðgjafa í 

öldrunaþjónustu eru að veita upplýsingar um húsnæði, dvalar- og hjúkrunarrými, 

fjárhagsaðstoð, tryggingabætur, heimaþjónustu, dagvistanir og hvíldarinnlagnir ásamt 

því að veita þeim persónulega aðstoð í erfiðum aðstæðum (Landsspítali, e.d). 

Félagsráðgjafar starfa í ýmis konar þverfaglegum eða fjölfaglegum teymum sem 

lýsir í raun starfi félagsráðgjafa vel þar sem heildræn sýn á líf þess aldraða fær að njóta 

sín. Þannig er þeim aldraða veittur stuðningur sem nær til þeirra þátta er vega þungt 

þegar kemur að því að búa á eigin vegum á efri árum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2006; Hanna Lára Steinsson, 2006).  

3.10 Umræða um valdeflingu og félagsráðgjöf  

Í félagsráðgjöf hefur töluvert borið á þeirri umræðu að auka skuli hlutdeild notenda. 

Valdefld félagsráðgjöf er ráðgjöf sem í raun færir sig frá forsjárhyggju félagsráðgjafar 
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yfir í áherslu á réttindi sem uppfylla þarfir einstaklinga og stuðla að valdeflingu þeirra 

(Thompson og Thompson, 2001; Tew, 2006).  

Thompson (1997, 1998) hefur hannað þriggja þrepa kerfi um vinnu félagsráðgjafa 

með skjólstæðingum sínum og hvernig valdefling fer fram. Kallast það PCS (e. 

personal, cultural, structural). Módelið byggist á þremur þáttum; persónulegum, 

menningarlegum og kerfislegum. 

1. Þrep: Persónulegir þættir (e. personal) Þetta stig fjallar um hversu mikið vald 

einstaklingar hafa. Hversu mikil áhrif þeir hafa á aðra einstaklinga og umhverfi 

sitt. Hér er horft til sjálfstrausts einstaklinga, persónuleika, samskiptahæfni og 

fleira. Hlutverk félagsráðgjafans hér er að efla skjólstæðinga sína í átt að eigin 

valdi og sýna þeim hvernig þeir geta notað það til að bæta lífsskilyrði sín. 

Félagsráðgjafinn kynnir skjólstæðingum sínum valdeflingu svo þeir séu 

meðvitaðir um ferlið og samþykkir því. 

2. Þrep: Menningarlegir þættir (e. cultural): Menningarlega stigið fjallar um 

sjálfsmeðvitund félagsráðgjafa. Hér ræður samfélagsleg umræða um aldraða 

ríkjum, hver staðalímynd aldraðra er samkvæmt samfélaginu og hvernig hefðir 

og venjur eru í viðkomandi landi. Oft eru minnihlutahópar nánast ósýnilegir í 

samfélögum og áhrif þeirra lítil sem engin. Til þess að efla vald einstaklinga á 

menningarstiginu þarf félagsráðgjafi að gæta þess sjálfur að hann stundi ekki 

ráðgjöf sem felur í sér forræðishyggju á nokkurn hátt og ennfremur þarf hann 

að þekkja til áhrifaþátta öldrunar. Ásamt því þarf hann eftir bestu getu að stýra 

frá sinni hálfu umræðu um aldraða á jafnréttisgrundvelli. 

3. Þrep: Kerfislegir þættir (e. structural): Ýmsir þættir hafa áhrif á vald, s.s. aldur, 

kyn, kynþáttur og stétt. Allt þetta flokkar fólk á félagslegum grundvelli og gefur 

því misjöfn tækifæri í lífinu. Aldraðir er engin undantekning þegar kemur að 

mismunun. Gera þarf langtímaáætlanir til valdeflingar í félagslega kerfinu og að 

gera líf aldraðra sýnilegra á meðal almennings.  
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Félagsráðgjafar sem vinna við það að efla vald einstaklinga og hópa verða að hafa 

mikla klíníska og pólitíska kunnáttu, vera meðvitaðir um eigin tilfinningar og vita 

hvernig þeir geta haft áhrif á stjórnmálalegar ákvarðanir. Þeir efla vald minnihlutahópa 

og vinna gegn samfélagslegri kúgun. Einnig draga þeir fram persónulega styrkleika 

einstaklinga til þess að þeir trúi því að þeir geti haft áhrif á samfélag sitt jafnt og aðrir 

þegnar. Tíminn sem félagsráðgjafar þarfnast til að efla skjólstæðinga sína fer eftir þeim 

vandamálum sem hindra það að skjólstæðingar þeirra trúi á vald sitt. Farið er í 

gegnum ferli sem einkennist af mótun sjálfsins hjá einstaklingum og hvað þeim líður 

illa með. Sjálfsmynd er efld og einstaklingar komast að lokum að því að þeir eru ekki 

minni manneskjur en aðrir í samfélaginu þó svo að þeir séu, til dæmis, orðnir aldraðir. 

Í valdefldri félagsráðgjöf er félagsráðgjafinn sá sem gerir hlutina mögulega fyrir 

skjólstæðinga sína. Hann vinnur að því að útskýra fyrir þeim hvernig þjónustan í 

samfélaginu er uppbyggð og útlistar mögulegar bjargir og leiðir sem hægt er að fara til 

að finna lausnir á þeim vandamálum sem einstaklingar kunna að mæta. 

Félagsráðgjafinn æfir svo einstaklingana í að nýta sér þessar leiðir og bjargir í þeim 

tilgangi að verða meðvitaðir þegnar sem geta fundið lausnir að vanda sínum sjálfstætt 

þegar erfiðleikar steðja að (Thompson og Thompson, 2001; Lee, 1996). Þegar 

einstaklingar eru nægilega sjálfsefldir vinnur félagsráðgjafinn að því að koma þeim í 

hóp með einstaklingum sem tengjast þeim málefnalega. Saman efla þessir 

einstaklingar sig enn frekar sem hópur og geta þar af leiðandi tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir um það hvort þau hafi á annað borð áhuga fyrir því að fara lengra með 

skoðun sína og vald eða ekki. Á þessu stigi trúa einstaklingarnir því að þeir geti það ef 

þeir vilja (Lee, 1996).  

3.11 Samantekt 

Hugtakið valdefling er vítt og erfitt skilgreiningar þar sem það er bæði klínískt og 

pólitískt. Það hefur helst verið tengt réttindabaráttu kvenna og fatlaðra en var fyrst 

tengt félagsráðgjöf frá 1976. Valdeflingu hefur þó verið beitt mun lengur í þeim 

tilgangi að auka vald minnihlutahópa. Vald er geta einstaklings til að gera grein fyrir 

vilja sínum jafnvel þótt hann stangist á við skoðanir annarra en slæm félagsleg- og 
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fjárhagsleg skilyrði geta hamlað fólki frá slíku. Þegar talað er um vald og valdeflingu er 

ekki átt við að ráðandi hópar í samfélaginu færi valdið yfir til þeirra sem hafa það ekki. 

Vald getur verið ólíkur hlutur fyrir ólíka einstaklinga í ólíkum aðstæðum en það byggist 

meðal annars á framfærni þeirra.  

Hver einstaklingur er sérfræðingur í eigin lífi og valdeflingu er ætlað að þróa færni 

hvers og eins til að umgangast það kerfi sem hann býr við og styrkja hann til að vera 

gerandi í eigin lífi en ekki bara þiggjandi þjónustu. Um leið og fjölgað hefur í hópi 

aldraðra hefur þjónusta við þennan samfélagshóp tekið töluverðum breytingum og nú 

er meiri áhersla lögð á þátttöku þiggjendanna. Sveitarfélögin hafa sýnt vilja til að auka 

áhrif, ábyrgð og þátttöku aldraðra einstaklinga, t.d. við stefnumótun og ákvarðanatöku 

í málefnum þeirra. Aldraðir verða að vera meðvitaðir um þá möguleika sem þeim 

standa til boða til að þeir geti notið sín sem best og haft meira vald yfir lífi sínu. Þetta 

kemur einnig í veg fyrir að öldruðum sé stjórnað af kerfinu. Einstaklingsmiðuð 

þjónusta leiðir til betri lífsskilyrða.  

Þegar yfirstjórn öldrunarmála fluttist frá Heilbrigðisráðuneyti til Félagsmálaráðuneytis 

(nú Velferðarráðuneyti) árið 2008 var stórt skref stigið sem fólst í því að hætt var að 

líta á þjónustu við aldraða sem heilbrigðisþjónustu. Í framhaldi var valdeflingu 

aldraðra gert hærra undir höfði. Mikilvægt er að efla sjálfstæði aldraðra með fræðslu 

og sjá til þess að þjónusta sem þeir þurfa að sækja sé aðgengileg og einföld. Þörf er á 

að endurskilgreina félagslega og pólitíska kerfið þar sem þau hafa að einhverju leyti 

verið byggð upp af forræðishyggju sem leiðir til valdleysis aldraðra.  

Aldraðir fá tækifæri til að láta í sér heyra og nýta vald sitt innan hagsmunasamtaka 

eldri borgara en að sama skapi er markmið slíkra samtakanna að efla vald félaga sinna 

og koma málefnum þeirra í umræðuna. Brýn þörf er fyrir aðstoð félagsráðgjafa í 

öldrunarþjónustu og hlutverk þeirra er að upplýsa skjólstæðinga um réttindi þeirra, 

skyldur, úrræði og möguleika. Félagsráðgjafar verða að taka mið af persónulegum, 

menningarlegum og kerfislegum þáttum þegar þeir hjálpa skjólstæðingum sínum til 

valdeflingar.  
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4 Áhrifaþættir farsældar á efri árum 

Lífsgæði á efri árum fela í sér farsæld og vellíðan aldraðra. Felast þau annars vegar í 

hugarfari og hins vegar í kringumstæðum. Góð lífsskilyrði á borð við samfélagslegar 

þátttöku, tilfinngatengsl, gleði og sátt telst ekki nægilegt til farsældar. Heilsan er einn 

meginþáttur farsældar en til heilsu telst líkamlegt-, andlegt- og félagslegt heilbrigði og 

vellíðan (Jón Björnsson, 1996). Þættir sem stuðla að valdeflingu aldraðra eru meðal 

annars vel upplýstir einstaklingar sem geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir sem stuðla að 

því að einstaklingar hafi stjórn á eigin lífi og þar með áhrifaþætti eigin heilsu (Jönsson, 

2010). Í þessum kafla verður hugað að þeim þáttum er stuðla að lífsgæðum aldraðra. 

4.1 Að stuðla að lífsgæðum aldraðra 

Venjuleg efri ár og farsæl efri ár eru módel sem oft eru borin saman í þeim tilgangi að 

finna út hvaða áhrif umhverfið hefur á öldrunarferlið. Hið fyrrnefnda stuðlar að því að 

ytri umhverfisþættir styrki öldrunarferlið svo eðlileg öldrun eigi sér stað. Þannig sætti 

einstaklingar sig auðveldlegar við þann missi sem fylgir hækkandi aldri sem hluta af 

eðlilegu lífsferli.  

Módel Baltes og Baltes um farsæla öldrun varpar hins vegar ljósi á að ytri áhrif 

umhverfisins hafi hlutlaus áhrif á öldrunarferlið sem frekar dregur úr öldrun en að 

styrkja hana. Lykilatriðið í módeli þeirra sem kallast „Valin hagræðing með 

endurbótum“ telja þeir vera þegar umhverfið stuðlar að eðlilegri aðlögun efri ára. 

Módelið er byggt á þýskri könnun og sýna niðurstöður hennar að eldra fólk er fullfært 

um að bæta upp fyrir þann missi sem það verður fyrir á efri árum. Nýjum hlutverkum 

er komið fyrir og fólk þroskast með þeim. Baltes og Baltes skipta módelinu niður í þrjá 

þætti: 

1. Að aldraðir velji ábyrgð og tómstundir við hæfi sem einskorðast af færni þeirra 

hverju sinni og stundi þær eins lengi og hæfni þeirra leyfir. 

2. Leiðir sem aldraðir velja til að meta ábyrgðarhæfni sína og þær tómstundir sem 

þeir velja að stunda. 
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3. Finna leiðir sem stuðla að því að finna hlutverk sem koma í stað þeirra sem 

aldraðir hafa misst vegna tilkomu hærri aldurs. Hér er menntun gert hærra 

undir höfði sem nær til þeirrar samfélagsþróunar sem hefur átt sér stað. Einnig 

er rætt um mikilvægi þess að aldraðir velji sér hæfnistig sem hæfir þeirra getu 

svo þeir geti sett sér raunsæ markmið og náð þeim  

Með þessu líkani telja Baltes og Baltes að með því að velja viðfangsefni á því hæfnistigi 

sem tilheyrir hverjum og einum með tilliti til áframhaldandi menntunar og stuðnings 

við hæfi geti aldraðir átt farsæl efri ár (Kart og Kinney, 2001).  

4.2 Heilsa aldraðra 

Heilsufar er einn afdrifaríkasti þátturinn er varðar farsæld á efri árum (Jón Björnsson, 

1993-a). Unnið hefur verið að því markvisst að líta á heilsu aldraðra ekki aðeins frá 

líffræðilegu sjónarhorni heldur hefur verið stuðlað að því að skilgreina almenna heilsu 

út frá félagslegri vellíðan (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008). 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO) (e.d.) er öldrun ferli þar sem 

ákjósanlegustu tækifærin til farsælla efri ára eru talin góð heilsa, samfélagsleg 

þátttaka og félagslegt öryggi. Með þessum þáttum aukast lífsgæði aldraðra. Þeir þurfa 

að vera meðvitaðir um getu sína, bæði félagslega, líkamlega og andlega ásamt því að 

nýta sér hæfni sína til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu, með viðeigandi aðstoð 

þegar hennar er þörf. Með heilsu er átt við líkamlega, andlega og félagslega vellíðan 

en ekki það að einstaklingar séu lausir við sjúkdóma eða heilsubrest. Grundvöll 

farsælla efri ára telur stofnunin vera að viðhalda sjálfræði og sjálfstæði sem felst í því 

að vera virkur þátttakandi í samfélaginu. Samkvæmt stofnuninni þarf einstaklingur 

ekki að hafa fulla líkamlega getu til þess að vera þátttakandi heldur á aðgangur að 

velferð að vera nægilega aðgengilegur öllum.  

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin skilgreinir einnig heilsueflingu. Samkvæmt 

stofnuninni er heilsuefling ferli sem geri einstaklingum kleift að ná betra valdi á eigin 

heilsu og efla hana. Þannig ættu stjórnvöld og heilbrigðisstarfsfólk að veita öldruðum 

greiðari aðgang að því sem þeir telja að henti sínu heilbrigði. Að sama skapi verða 

þessar stofnanir að vera meðvitaðar um óskir og þarfir aldraðra og auðvelda þeim að 
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verða ábyrgari fyrir eigin heilsu sem leiðir til sjálfstæðis og valds yfir eigin líkama 

(Guðrún E. Benónýsdóttir, Sólveig Á. Árnadóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009). 

Sigurveig H. Sigurðardóttir (2003) rannsakaði vellíðan aldraðra á efri árum, áhrifaþætti 

og stefnumörkun stjórnvalda. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að 

mikilvægt sé að skilja hvernig aldraðir upplifa almennt heilbrigði. Þannig sé áríðandi að 

þjónustan sem stendur öldruðum til boða sé margbreytileg svo hún nái að sinna 

þörfum sem flestra. Eins og áður hefur komið fram eru helstu hindranir valdeflingar 

slæm heilsa og slæmt aðgengi að þjónustu sem eflir félagslega vellíðan. Því er brýnt að 

hvetja aldraða til heilsueflingar með greiðari aðgang að þjónustu sem þeir telja að 

nýtist sér. Á þann hátt er stuðlað að valdeflingu þeirra (Jönsson, 2010). 

4.3 Sjálfræði aldraðra 

Samkvæmt Vilhjálmi Árnasyni (2004) felur sjálfræði í sér að ráða sér sjálfur. Lög, 

reglugerðir og almenn heilsa þrengir þó oftast það rými sem sá aldraði hefur til eigin 

ákvarðana. Fjallar þá ákvörðun hans um það sem honum stendur til boða hverju sinni. 

Vel upplýstur einstaklingur á auðveldara með að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Hafi 

einstaklingur heilsu og getu til þess að gera það sem honum leikur hugur á er 

mikilvægt að hann fái þá fræðslu sem gerir honum kleift að framkvæma. (Ástríður 

Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Til að sá aldraði hafi haldbærar 

upplýsingar er nauðsynlegt að búa til vettvang þar sem aldraðir geta fengið 

fullnægjandi upplýsingar um þjónustu og úrræði á einum stað. Þannig öðlast aldraðir 

þá færni að geta leyst úr eigin erfiðleikum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008; 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Telst það ein af meginforsendum valdeflingar að 

leysa úr erfiðleikum með eigin styrkleika (Jönsson, 2010). Þegar sjálfsákvörðunarréttur 

er tengdur valdeflingu á þann hátt er hann meðal annars skilgreindur sem frelsi til að 

stjórna eigin athöfnum í samræmi við tilfinningar og hugsanir. Þegar sú hæfni er fyrir 

hendi að einstaklingar geti brugðist við eigin aðstæðum ættu þeir að hafa það frelsi að 

geta tekið ákvarðanir er varða líf þeirra. Sjálfsákvörðunarréttur fjallar einnig um 

aðgang að grunnréttindum, málfrelsi og almennri þátttöku einstaklinga í samfélaginu 

(Sprague og Hayes, 2000).  
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4.4 Tómstundir 

Árið 1948 skilgreindu Sameinuðu þjóðirnar frítímann sem grundvallarmannréttindi. Nú 

í dag eru frístundir hluti af lýðræðissamfélagi (Honoré, 2004). Mikilvægt er að aldraðir 

finni þær tómstundir sem þeir sjálfir hafa áhuga á að stunda og að gott samræmi sé á 

milli þess sem þeir leiti eftir og þess sem er í boði. Tómstundum er skipt niður í tvo 

meginflokka; formlega, skipulagða starfsemi sem veitt er af sveitarfélögum og 

óformlega sem skipulögð er af öldruðum sjálfum. Markmið tómstunda aldraðra er að 

koma í veg fyrir og draga úr félagslegri einangrun þeirra, auka reisn og hvetja þá til 

sjálfstæðis og niðurstöður rannsókna til lengri tíma hafa gefið vísbendingu um að 

tómstundir fullnægi félagslegum og sálrænum þörfum aldraðra (Anna Jónsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996). Á félagslegum vettvangi er frumkvæði 

einstaklinga gert hátt undir höfði og tillit tekið til hæfileika hvers og eins. Eins er 

áhersla lögð á sjálfsprottið félagsstarf sem hver einstaklingur fyrir sig getur haft áhrif á 

og er á þann hátt stuðlað að valdeflingu (Reykjavíkurborg, e.d.). 

4.5 Samantekt 

Ekki nægir að lífsskilyrði á borð við samfélagslega þátttöku, tilfinningatengsl, gleði og 

sátt séu góð til að hægt sé að tala um farsæl efri ár. Heilsa aldraðra er lykilatriði þegar 

kemur að farsæld og til hennar teljast líkamlegt-, andlegt- og félagslegt heilbrigði og 

vellíðan. Stuðla ætti að lífsgæðum aldraðra og farsælli öldrun með því að hvetja 

aldraða til að velja sér tómstundir og ný hlutverk sem hæfa getu þeirra og heilsu. 

Mikilvægt er að viðhalda sjálfræði og sjálfstæði einstaklinga og virkja þá í að vera 

þátttakendur í samfélaginu. Stjórnvöld og heilbrigðisstarfsfólk ætti að veita öldruðum 

greiðan aðgang að því sem þeir telja að henti sínu heilbrigði og hjálpar þeim til að 

verða ábyrgari fyrir eigin heilsu. Þjónustan verður að vera nógu margbreytileg og 

aðgengileg þannig að hún sinni þörfum sem flestra.  

Séu aldraðir vel upplýstir eiga þeir auðveldara með að taka sjálfstæðar ákvarðanir 

og viðhalda sjálfræði sínu, því er mikilvægt að skapa vettvang þar sem aldraðir geta 

gengið að upplýsingum um þjónustu og úrræði á einum stað. Einnig er mikilvægt að 

aldraðir sinni félagslegu heilbrigði sínu með tómstundum sem þeir sjálfir hafa áhuga á 
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að stunda. Tómstundir aldraðra draga úr félagslegri einangrun þeirra, auka reisn, 

hvetja þá til sjálfstæðis og stuðla þannig að valdeflingu þeirra. 
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5     Umræður 

Valdefling er flókið hugtak sem erfitt er að festa niður í eina skilgreiningu. Hér hefur 

verið fjallað um hugtakið sem ákveðna þjónustuaðferð sem eflir aldraða til að vera 

þátttakendur í uppbyggingu stefnumótunar í eigin málefnum og við framkvæmd 

þeirrar þjónustu sem þeir nýta sér. Einnig hefur verið fjallað almennt um málefni 

aldraðra í þeim tilgangi að varpa ljósi á þær breytingar sem verða á högum 

einstaklinga á efri árum og hvernig þjónustan sem stendur þeim til boða er skipulögð.  

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi um viðhorf aldraðra benda til 

þess að þeir hafi áhuga á því að vera með í skipulagningu þeirrar þjónustu sem stendur 

þeim til boða. Kemur það hins vegar á óvart hversu lítið aldraðir hér á landi hafa um 

það að segja hvernig þjónustan er framkvæmd og mætti telja það forræðishyggju að 

ekki sé meira um samráð við aldraða. 

Þó hefur verið nokkur umræða um notendaval og hlutdeild notenda. Með 

notendavali velja aldraðir úr þeim þjónustutilboðum sem þeir telja að henti sér best, 

samkvæmt þarfamati. Með hlutdeild notenda er haft markvisst samráð við notendur 

til að kanna þarfir þeirra og óskir. Eðlilegt mætti telja að í komandi framtíð yrði unnið 

með bæði notendaval og hlutdeild notenda en bent hefur verið á að það síðarnefnda 

er upphafsstaður valdeflingar. Hópur aldraðra fer stækkandi og einkennist hann af 

ólíkum einstaklingum sem búa við misjafnar þarfir. Á næstu áratugum má einnig ætla 

að aldraðir geri meiri kröfur þar sem um er að ræða stóran hóp meðvitaðra 

einstaklinga sem tekið hefur þátt í þeirri samfélagslegu þróun sem hefur átt sér stað 

undanfarna áratugi. Kæmi það meðal annars í hlut félagsráðgjafa í öldrunarþjónstu að 

færa þeim vitneskju um hvernig þeir geta öðlast aukna aukna hlutdeild og er þannig 

stuðlað að valdeflingu þeirra. Félagsráðgjafar sem starfa í öldrunarþjónustu búa yfir 

mikilli þekkingu á björgum og leiðum í félagslega kerfinu sem gætu nýst öldruðum 

hvort sem það fjallar um að auka hlutdeild þeirra að uppbyggingu þjónustu eða 

upplýsingar um þá þjónustu sem stendur þeim til boða. Ef sú fræðsla ætti sér stað 

myndu aldraðir sjálfir vita hvert þeir gætu snúið sér og myndi það spara yfirvöldum 



  

40 

 

bæði tíma og fjármagn. Hlutdeild notenda mætti þróa markvisst í hverfum 

Reykjavíkurborgar. Mikilvægt yrði að fylgjast með því ferli og rannsaka hug aldraðra til 

slíks samráðs, til að hægt sé að koma því í réttan farveg í átt til valdeflingar. En á sama 

hátt yrðu yfirvöld að fræða félagsráðgjafa sem starfa innan öldrunarþjónustunnar um 

valdeflingu og gefa þeim svigrúm til verka.  

Stuðlað er að valdeflingu aldraðra með breyttum samskiptum á milli aldraðra og 

yfirvalda. Nú í dag fer valdefling að mestu leyti fram innan hagsmunasamtaka aldraðra 

en kröfur þeirra eru að tekið verði á málum aldraðra líkt og annarra þegna í 

samfélaginu. Á óvart kemur hversu staðföst yfirvöld þykja þegar kemur að málefnum 

aldraðra, en síðustu ár hafa aldraðir meðal annars barist fyrir því að sérstök lög um 

málefni þeirra verði lögð niður og sú þjónusta sem þeir þiggja verði veitt eftir þörfum í 

stað aldurs. Þar sem aldraðir eru flestir við góða heilsu langt fram eftir aldri þætti það  

raunhæf hugmynd að gera rétti þeirra skil í félagsþjónustu sveitarfélaga. Þannig væri 

stuðlað að valdeflingu aldraðra þar sem rætt yrði um málefni þeirra á 

jafnréttisgrundvelli. Með niðurfellingu laganna myndi ímynd aldraðra breytast þar sem 

ekki yrði rætt um sérstakan málaflokk heldur einstaklinga. Þá er hægt að gefa sér að 

kynslóðabil myndi minnka þar sem aðstæður aldraðra yrðu sýnilegri þar sem þeir væru 

virkari þátttakendur í samfélaginu. 

Til að stuðla að valdeflingu og hafa jákvæð áhrif á lífsskilyrði aldraðra þarf að vinna 

að því að sem minnstar breytingar verði á högum þeirra á efri árum. Efla þarf styrk 

þeirra og getu og hvetja til þess að líf þeirra verði sem eðlilegast á meðan þeir búa við 

góða heilsu. Tómstundir og félagslíf þarf að vera að mestu sjálfsprottið, en raunsætt er 

að ef aldraðir telja sig vera við góða heilsu gætu þeir séð um skipulagningu á félags-og 

tómstundarstarfi, hvort sem um er að ræða að stjórna Bingói eða stofna gönguhóp.   

Stuðla þarf markvisst að valdeflingu aldraðra með langtímaáætlunum en 

hugarfarsbreytingar og breytingar á samfélagslegri skipan taka tíma sem bæði aldraðir 

og fagfólk í öldrunarþjónustu þarfnast. Umræðan um aukna hlutdeild aldraðra þarf því 

að komast á borðið svo hægt sé að hefja ferli valdeflingar. 
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Valdefling er hæfileiki sem aldraðir geta fundið með sér til að efla vald sitt til bættra 

lífsskilyrða og þannig geta þeir áunnið sér þá virðingu sem þeir eiga skilið, líkt og aðrir 

þegnar í samfélaginu. 

 

 

 

      

 

 

        --------------------------------- 

                                              Jóhanna Jóhannesdóttir 
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