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Inngangur
Haustið 2012 var fræðsla á vegum Jafnréttisstofu fyrir stjórnendur Akureyrarbæjar um
kynjasamþættingu og staðalímyndir. Hjúkrunarforstjóri og þjónustustjóri ÖA tóku ákvörðun í
lok árs 2012 um að skoða starfsemi félagsstarfs aldraðra í Hlíð út frá kynjadreifingu og
aðgengi að þjónustu. Ákveðið var að nota 4H aðferðina og var stuðst við bókina Jöfnum
leikinn, handbók um kynjasamþættingu sem Jafnréttisstofa þýddi og staðfærði.
Aðferðin byggir á því að skoða hver fær hvað og á hvaða forsendum? Þegar búið er að greina
stöðuna er spurt: Hvernig getum við bætt stöðuna?
Úttekt var gerð í Hlíð árin 2013, 2014 og 2016. Niðurstöður þeirra úttekta voru m.a. þær að
tækifæri í félagsstarfi eru fyrir bæði kynin og gáfu til kynna hefðbundið kynjamynstur.
Breytingar í kjölfarið á þessum úttektum hafa verið m.a. að veita sértæka og almenna
þjónustu í iðju- og félagsstarfi og ná með því betur til alls markhópsins. Meðal annars með
því að færa hluta þjónustunnar frá miðlægu rými, inn á heimilin í formi hópastarfs (t.d.
endurminningarhópar og Sólskinsklúbbur). Skýrslurnar má nálgast á vefsíðu ÖA
(www.hlid.is).
Lögmannshlíð tók til starfa 2012 og iðju- og félagstarfið var byggt upp með sams konar hætti
og í Hlíð. Það er miðlægt félagsstarf ásamt sértækari þjónustu í formi hópastarfs inn á
heimilum. Ákveðið var að skoða iðju- og félagsstarfið í Lögmannshlíð út frá 4H aðferðinni líkt
og hefur verið gert í Hlíð. Söfnun gagna fór fram á tímabilinu 3. okt. – 4. nóv. 2016, úrvinnsla
gagna var í janúar – mars 2017 og skýrsla skrifuð í apríl sama ár.
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Kortlagning og greining
Hverjir njóta þjónustunnar og hverjir taka ákvarðanir?
Markhópurinn eru íbúar Lögmannshlíðar og heildar fjöldi
einstaklinga á úttektar tímabilinu var 47 íbúar, sem
skiptist í 15 karla (32%) og 32 konur (68%).

Mynd 1
Í Lögmannshlíð eru 5 heimili með 9-10 íbúum á hverju heimili
með flesta íbúa í Bandagerði og Melgerði. Kynjaskipting markhóps var ólík milli heimila, en
kynjadreifing var jöfnust í Árgerði og ójöfnust í Bandagerði.

Mynd 2
Ákvarðanir varðandi framboð þjónustu eru í flestum tilvikum teknar af stjórnendum og
starfsfólki. Ákvarðanir um nánari útfærslu eru í samráði við íbúa. Íbúar hafa oft lítið
frumkvæði og þurfa mikla hvatningu til ákvarðanatöku.
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Hvaða gæði og úrræði eru í boði fyrir karla og konur?
Í iðju- og félagsstarfinu í Lögmannshlíð starfar einn iðjuþjálfi og tveir félagsliðar. Iðjuþjálfinn
sinnir líka stöðu deildarstjóra og er í 80% starfshlutfalli. Félagsliðarnir eru í 75% og 70%
starfshlutfalli. Þeir sinna þeim virkni tilboðum sem eru til staðar dagsdaglega ásamt hópi af
sjálfboðaliðum. Á úttektartímabilinu tóku í það minnsta 8 sjálfboðaliðar þátt í iðju- og
félagsstarfinu að einhverju leiti. Það er vikuleg dagskrá, sem og mánaðarleg virkni tilboð í
Lögmannshlíð.

Mynd 3
Tímafjöldi starfsmanna á bak við hvert virkni tilboð er mismunandi, heildartíminn reiknast
29,5 klst. á viku (mynd 3). Í miðlægri þjónustu eru fimm virkni tilboð:


Húslestur, spjall, gátur og kvæði er eina virkni tilboðið sem er í boði alla virka daga.
Þá er alla jafna skáldsaga valin í sameiningu, í kjölfarið eru almennar umræður um
þjóðlífið og í lokin eru léttar spurningar eða kvæði.



Bingó er tvisvar í viku.



Handverk er einu sinni í viku, þar sem er áframhaldandi samvinnuverkefni sem felst í
því að prjóna renninga sem eru heklaðir saman í teppi. Þess utan eru unnin
árstíðarbundin verkefni s.s. kertagerð fyrir jólin og skreytingar fyrir heimilin,
Edenkaffi eða kráarkvöld.
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Spil og hringjakast/keila/boccia hafa verið einu sinni í viku á sama tíma en
hringjakast/keila/boccia lágu niðri á úttektartímabilinu.



Söngur er einu sinni í viku þar sem allir syngja saman.

Hópastarf inn á heimilunum er þrenns konar:


Sólskinsklúbburinn er sértækt úrræði fyrir fólk með heilabilun, sjálfboðaliði stýrir
hópnum ásamt iðjuþjálfa.



Endurminningarhópar eru fyrir fólk með væga eða enga heilabilun ásamt fólki sem er
félagslega einangrað.



Handarvax og slökun er fyrir alla og hentar fólki vel sem er með gigt. Þetta hópastarf
hófst að fullu í ágúst 2016 og hefur notið mikilla vinsælda.

Tímafjöldi starfsmanns á bak við hvern íbúa er einnig mismunandi eftir virkni tilboði/um.
Tímanotkun á íbúa er mest í húslestri eða 0,4 klst. Sólskinsklúbbi 0,37 klst. hópastarf inn á
heimili (endurminningarhópar+handarvax og slökun) er 0,36 klst. og Bingó 0,17 klst. Í söng,
spilum og öðrum virkni tilboðum er tímanotkunin minni en 0,15 klst. Ásamt vikulegum
virkni tilboðum eru mánaðarlegir viðburðir eins og Edenkaffi, samvera með presti, svo
eitthvað sé nefnt. Til að sjá tímanýtingu starfsfólks eftir öllum virkni tilboðum á
úttektartímabilinu, sjá viðauka A.

Mynd 4
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Notkun er mismunandi milli heimila, hún er minnst í Bandagerði og mest í Sandgerði og
Árgerði. Í heildina nýttu 89,8% af íbúum Lögmannshlíðar eitthvert virkni tilboð á
úttektartímabilinu. Þó er vert að taka fram að tveir íbúar tóku einungis þátt í einu virkni
tilboði einu sinni á úttektartímabilinu, þeir búa í Árgerði og Melgerði. Kynjahlutfall
þátttakenda í iðju- og félagsstarfi í heild sinni á úttektartímabili endurspeglar markhópinn
(mynd 1).
Dagskrá iðju- og félagsstarfs er auglýst á
upplýsingarskjá sem er staðsettur í
borðstofu/matsal inn á hverju heimili og í
miðlægu rými. Heimilin hafa aðgang að
dagskránni í „outlook“ dagatali og það er
sendur tölvupóstur fyrir alla sérstaka
Mynd 5

viðburði. Dagskrá hópastarfs inn á

heimilum er í rafrænu dagatali á hverju heimili fyrir sig ásamt því að hún er prentuð út og
sett upp á vegg.
Starfsfólk á heimilum sér um að koma virkni tilboðum á framfæri ásamt starfsfólki í iðju- og
félagsstarfi.
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Virkni tilboð í miðlægu rými

Mynd 6
Þegar nýting á miðlægri þjónustu er skoðuð, kemur í ljós að íbúar Bandagerðis nýta virkni
tilboðin minna en önnur heimili þó svo að þar búi hlutfallslega fleiri íbúar. Á hinum
heimilunum er nýtingin frekar jöfn. Kynjahlutfall þátttakenda endurspeglar kynjahlutfall
markhóps (sjá mynd 1).

Mynd 7
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Virkni tilboð inn á heimilum

Mynd 8
Þegar nýting á virkni tilboðum inn á heimilum er skoðuð, kemur í ljós að íbúar Bandagerðis
nýta þjónustuna hlutfallslega minnst, líkt og í miðlægu rými. Það er áberandi hversu margir
íbúar í Sandgerði nýta sér virkni tilboð inn á heimili. Sjá má heildarþátttöku í öllum virkni
tilboðum eftir heimilum á úttektartímabilinu í viðauka B.
Í Bandagerði og Kollugerði nýta eingöngu konur sér virkni tilboð inn á heimili. Í Bandagerði
bjuggu 2 karlar á úttektartímabili, sem gæti skýrt
kynjahlutfall þátttakenda í Bandagerði (sjá mynd
2). Þegar litið er á kynjahlutfall þátttakenda á
öllum heimilum samanlagt þá taka hlutfallslega
fleiri konur þátt en karlar.

Mynd 9
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Niðurstöður


Tímanýting starfsfólks
o Mestur tími á íbúa er í húslestri, en það virkni tilboð er í boði 5 daga í viku.
o Þar næst fer mestur tími á íbúa í sértæk virkni tilboð inn á heimilum,
Sólskinsklúbbur, endurminningahópur og handarvax og slökun. Með þessum
virkni tilboðum er verið að reyna að ná til íbúa sem hafa ekki eins mikið
frumkvæði á að sækja sér virkni tilboð í miðlægt rými af ýmsum orsökum.
Þetta telst viðkvæmur hópur og því eðlilegt að hann þarfnist meiri tíma.
o Tímanýting er talin skiptast nokkuð jafnt eftir virkni tilboðum og íbúum.



Nýting íbúa á virkni tilboðum
o Á úttektartímabilinu nýttu 89,8% íbúa eitthvert virkni tilboð.
o Allir íbúar (100%) í Sandgerði og Árgerði tóku þátt í einhverju virkni tilboði á
úttektartímabili en eingöngu 70% í Bandagerði (mynd 4) þrátt fyrir að vera
einum íbúa fleiri en þrjú önnur heimili (mynd 2).
o Kynjahlutfall á notendum virkni tilboða í heild sinni endurspeglar kynjahlutfall
markhóps (mynd 2 og 5). Eins gera notendur virkni tilboða í miðlægu rými
það (mynd 7). Það sama er ekki hægt að segja um notendur virkni tilboða inn
á heimilum, en þar eru konur í meiri hluta (mynd 9).
o Þegar rýnt er nánar í virkni tilboðin sem eru í boði inn á heimilum (viðauki B)
má sjá að einungis einn íbúi í Melgerði og enginn í Bandagerði tók þátt í
endurminningahóp. Það var ekki boðið upp á endurminningahóp í Bandagerði
á úttektartímabilinu.
o Þrír íbúar tóku þátt í Sólskinsklúbb á úttektartímabilinu (viðauki B), en það
starfar einn slíkur í Lögmannshlíð sem er stýrt af sjálfboðaliða.
o Það er áberandi hversu fáir taka þátt í spilamennsku og það má velta fyrir sér
hvort hafi myndast einhver menning sem kemur í veg fyrir að fleiri taki þátt.
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Samantekt
Tímanýting skiptist nokkuð jafnt á virkni tilboð og milli íbúa. Það má velta fyrir sér hvort
mætti nýta tímann sem fer í húslestur í fjölbreyttari virkni tilboð, svo sem létta hreyfingu
eða leikfimi. Það er ekki boðið upp neitt virkni tilboð sem felur í sér hreyfingu.
Það kom skemmtilega á óvart hversu hátt þátttökuhlutfallið var í heild sinni. Þrátt fyrir það
má sjá að það vantar virkni tilboð í Bandagerði. Mögulega þurfa íbúar frekari hvatningu til að
nýta sér þau virkni tilboð sem eru til staðar eða að það sé þörf á að aðlaga virkni tilboðin eða
tímasetningu betur að þörfum íbúa eins og t.d. í Melgerði. Ekki má gleyma þeim fjölda
sjálfboðaliða sem auðga úrval virkni tilboða. Hátt hlutfall þátttakenda í iðju- og
félagsstarfinu er að hluta til þeim að þakka sem og viðburðum sem brjóta upp daginn. Það
er eingöngu einn Sólskinsklúbbur í Lögmannshlíð og höfundur telur þörf á öðrum.

Aðgerðir
Hvað getum við gert til að bæta stöðuna?


Bæta við virkni tilboði sem felur í sér hreyfingu eða útiveru.



Skipuleggja fleiri ferðir út úr húsi.



Auka notkun tækni, s.s. í upplestur, nýta möguleika netsins, sýndarveruleiki, fara í
ferðalög og upplifa. Fræðsluefni og tónleikar á YouTube og útbúa persónulega
lagalista (Playlist for life). Nýta Ipad í hópastarfi t.d. að sýna úr Ipad í gagnum
AppleTV.



Bæta við virkni tilboðum eftir kl. 16 og á kvöldin.



Efla endurminningahópinn í Melgerði og bjóða upp á slíkan í Bandagerði.



Endurvekja hringjakast, keilu eða boccia eða finna virkni tilboð sem höfðar betur til
íbúa t.d. árstíðarbundið virknitilboð.
o Eða finna tíma sem hentar betur.



Halda áfram með handarvax og slökun.



Bæta við öðrum Sólskinsklúbbi.
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Viðauki A
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Viðauki B
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