
          

 

Hlýleikakönnun meðal íbúa, aðstandenda og 
starfsmanna á Öldrunarheimilum Akureyrar 

 

Samantekt á helstu niðurstöðum (án úrbótaáætlunar) 

 

AKUREYRI, 16. JANÚAR 2014 

Samantekt unnin af: 

Helgu Erlingsdóttur og 
 Halldóri S. Guðmundssyni 

 



1 
 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................................... 2 

Framkvæmd ................................................................................................................................ 2 

Niðurstöður ................................................................................................................................ 4 

Þátttaka og skilningur (gagnkvæmni) ..................................................................................... 4 

Tortryggni og vantraust .......................................................................................................... 4 

Sjálfræði og virðing ................................................................................................................. 5 

Einmannaleiki og vanmáttur .................................................................................................. 5 

Tiltrú og öryggi ....................................................................................................................... 5 

Leiði og bölsýni ....................................................................................................................... 6 

Heildarniðurstaða ................................................................................................................... 6 

Umræða og ályktanir .................................................................................................................. 7 

 

  



2 
 

Inngangur 

Eden hugmyndafræðin hefur verið yfirlýst stefna Öldrunarheimila Akureyrar (ÖA) frá árinu 

2009. Ákveðið var í upphafi árs 2013 að stíga skrefið til fulls og sækja um 

alþjóðaviðurkenningu ÖA sem Edenheimili. Umsókn um slíka viðurkenningu felur í sér 

allnokkurt umsóknarferli þar sem gerð er fyrirfram skilgreind úttekt á starfsemi heimilanna. Í 

viðurkenningu felst ákveðinn gæðastimpill á stöðu og starfsemi heimilanna, sem jafnframt 

þarf að endurnýja á tveggja ára fresti. Þannig verður Eden-vegferðin að stöðugu úrbótastarfi 

og ferðalagið heldur áfram.  

Fyrirliggjandi athuganir og gæðamælikvarðar eru hluti af umsóknarferlinu, eins og 

niðurstöður úr RAI gæðastöðlum (raunverulegur aðbúnaður íbúa), niðurstöður úr 

þjónustukönnunum og niðurstöður úr könnunum sem starfsmenn hafa tekið þátt í. 

Sérstaklega eru skoðaðir þættir eins og starfsánægja, starfsmannavelta, veikindi og almenn 

líðan í starfi 

Hluti af úttektinni er einnig að leggja fyrir svokallaða hlýleikakönnun meðal íbúa, gesta í 

dagþjónustu og hvíldarinnlögn, og aðstandenda og starfsmanna. Könnuninni er ætlað að 

gefa nokkuð raunsanna mynd af þeirri menningu og því andrúmslofti sem ríkir á heimilinu. 

Þar kemur fram mat á stöðunni og hvernig íbúum, gestum, og starfsfólki líður á heimilinu. Í 

niðurstöðum könnunarinnar fást vísbendingar um hvar heimilið er statt á Eden ferðalagi sínu 

og um leið verður hún vegvísir á áframhaldandi ferðalagi og úrbótum. 

Könnunin er sem lögð er fyrir, kemur frá Eden samtökunum í Bandaríkjunum og er hún þýdd 

og staðfærð með hliðsjón af danskri fyrirmynd. 

Framkvæmd 

Hlýleikakönnun Eden fór fram á ÖA á tímabilinu 1.-15. nóvember 2013. Spurningarlistarnir 

voru þrír, listi fyrir íbúa og gesti í hvíldarinnlögn og dagþjónustu, listi fyrir aðstandendur og 

listi fyrir starfsmenn. Að þessu sinni var viðmið um stærð úrtaks ákveðið sem 25% af fjölda í  

hverjum þátttakendahópi. Valið var handahófsúrtak, af nafnalista, þar til tilskildum fjölda var 

náð. Könnunin var send út og svarað á rafrænu formi. 
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Spurningarnar eru staðhæfingar og eru svarkostirnir: mjög sammála, sammála, veit ekki, 

ósammála og mjög ósammála.  

Spurningarlistinn fyrir íbúa og gesti samanstendur af 20 spurningum og fengu þeir íbúar sem 

þess þurftu/óskuðu, aðstoð frá iðjuþjálfum heimilisins við svörun könnunarinnar. Alls fengu 

55 einstaklingar boð um þátttöku og tóku þeir allir þátt.  

Spurningarlistinn fyrir aðstandendur er líka byggður upp af 20 spurningum og var hann var 

sendur á rafrænu formi á skráð netföng þeirra. Alls svöruðu 60 aðstandendur könnunni.  

Spurningarlistinn fyrir starfsmenn inniheldur 45 spurningar og var hann einnig sendur á 

raflænu formi til þeirra. Starfsmenn voru að auki spurðir um starfsaldur hjá ÖA og hvað það 

væri að þeirra mati sem gæti bætt starfsandann á heimilinu. Alls tóku  46 starfsmenn þátt í 

könnunni.  

Svörin eru ekki persónugreinanleg og framsetning á niðurstöðum því aðeins hægt að greina 

eftir einstökum heimilum og ÖA í heild. Í þessari samantekt er unnið með heildarniðurstöður 

fyrir ÖA, en úrvinnsla einstakra heimila einnig nýtt sem grunnur að úrbótaáætlunu, sem eftir 

er að vinna. 

Unnið var úr niðurstöðum með því að slá þær inn í fyrirfram gerðan excel-grunn frá 

Edensamtökunum (sjá í niðurstöðukafla). Í einstaka kökuriti, mynda samanlagðar 

prósentutölur ekki samtölun 100%. Skýringin liggur í mismun/hlutfalli þeirra sem svara ekki. 

  

Íbúar; 55 

Aðstandur; 
60 

Starfsfólk; 
46 

Fjöldi svarenda 
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Niðurstöður 

Niðurstöður eru flokkaðar eftir sex þemum og svo eru settar fram í kökuriti. Kökuritið skiptist 

í tvennt, rauðan lit sem á að mæla hlýju heimilisins (jákvætt) og bláan lit sem mælir svalann 

(neikvætt/úrbótaþörf).  

 

Þátttaka og skilningur (gagnkvæmni) 

 

Sjá má töluverðan samhljóm milli þátttakendahópanna. Um 67-71% telja heimilið 

endurspegla hlýju, en um 28-30% telja svo ekki vera.  

Tortryggni og vantraust 

 

Þessi þáttur er einungis mældur hjá starfsmönnum og er hlýja 73% en svalin um 25%. 

Nokkrar spurningarnar í þessum þætti endurspegla almenna afstöðu svarenda og 

samfélagsviðhorf. Við úrvinnslu svara kom í ljós nokkur ónákvæmni í þýðingum á 2-3 

spurningum, sem gerir að taka þarf niðurstöðunni á þessum þætti með fyrirvara. Könnunin 

var send til starfsmanna sem voru í meira en 30% starfshlutfalli.  Þeir sem hafa unnið þrjú ár 

eða lengur hjá ÖA voru 51% svarenda. 
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Sjálfræði og virðing 

 

Íbúar/gestir upplifa meira sjálfræði og virðingu, en aðstandendur og starfsmenn gera. Á 

meðan 90% íbúa upplifa hlýju, gera 78% aðstandenda það. 

Einmannaleiki og vanmáttur 

 

Einmannaleiki og vanmáttur mælist um 27% að mati íbúa/gesta, en minnst hjá 

starfsmönnum. Eins má segja að 73% íbúa upplifi ekki einmanaleika og vanmátt, jafnframt 

sem 84% starfsmanna upplifa það ekki heldur. 

 

Tiltrú og öryggi 

 

Aðstandendur upplifa tiltrú og öryggi í meira mæli en starfsmenn, en íbúar/gestir minnst.  
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Leiði og bölsýni 

 

Íbúar/gestir upplifa leiða og bölsýni í meira mæli en aðstandendur og starfsmenn gera. 

Talsverður munur er á svörum hópanna. 

Heildarniðurstaða  

 

Samanlagt er heildarniðurstaða úr hlýleikakönnuninni að mati þessara þriggja svarendarhópa 

(íbúa-gesta/aðstandenda/starfsfólks), að svali mælist 23.7% og hlýja mælist 75.3% á 

heimilum ÖA.  
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Umræða og ályktanir 

”Hlýja” á heimilinu er það andrúmsloft sem einkennir heimilið. Heimili sem eru SVÖL, gefa 

vísbendingar um andrúmsloft sem einkennist af: Bölsýni, neikvæðni, kaldhæðni og 

óvingjarnlegu viðmóti. Heimili sem eru HLÝ, gefa vísbendingar um andrúmsloft sem 

einkennist af: Bjartsýni, jákvæðni, trausti, velvilja og hjálpsemi.  

SVALT heimili líkist frosinni jörð – ekkert grær í frosinni jörð þrátt fyrir ríkulegan áburð. HLÝ 

heimili gefur eðlilega möguleika á breytingum og vexti. Þau eru vongóð og gengur yfirleitt 

betur. Á heimili þar sem andrúmsloftið er HLÝTT eru samskiptin opin, einlæg, og þar ríkir 

samvinna og jafnvægi.  

Helstu niðurstöður eru: 

 Það er jákvætt og ánægjulegt hve íbúar og gestir upplifa sjálfræði og virðingu sterkt 

því það er eitt af áhersluatriðunum að auka og viðhalda sjálfræði íbúa/gesta. 

Aðstandendur hins vegar upplifa það í minna mæli. 

 Einmannaleiki, leiði og vanmáttarkennd eru plágurnar sem herja á íbúa 

hjúkrunarheimila skv. Eden-hugmyndafræðinni. Niðurstöður þessarar könnunar gefa 

vísbendingu um sömu niðurstöðu, og þar liggja einnig áherslurnar og umleið 

tækifærin til úrbóta í starfinu.  

 Tiltrú og öryggi vantar uppá hjá íbúum/gestum, starfsmenn og aðstandendur hafa 

meiri tiltrú og öryggi, og er þar töluverður munur á sem kemur nokkuð á óvart.  

 Ekki er mikil munur á upplifun milli hópa í þátttöku og skilningi, en þar er svali sem 

væntanlega bendir til tækifæra til úrbóta. 

 

Í svörum íbúa/gesta og aðstandenda kemur svarmöguleikinn ,,veit ekki“ nokkuð oft fyrir. Hjá 

íbúum/gestum er það í spurningunum: ,,ég er með í ákvörðunartöku“, ,,ég treysti lækninum 

mínum“ og ,,ég á trúnað eins eða fleirri starfsmanna“. Hjá aðstandenum er það í  

spurningunum: „ég sé oft börn á heimilinum“, „nágrannar koma að heimilinu með ýmsum 

hætti“, ,,ég ber traust til læknis heimilismanna“. Í úrbótaáætlun til næstu tveggja ára, þarf að 

ávarpa þessa þætti. 

Starfsmenn voru spurðir ,,hvað gæri bætt starfsandann í húsinu“. Í svörum þeirra komu fram 

eftirfarandi áhersluþættir: temja sér meiri jákvæðni, bæta samvinnu og skipurlag, efla 

liðsheild, samstaða milli heimila/vakta, hreyfanleiki og fjölbreytileiki í starfi og aukið 

félagslíf/samvera utan vinnu. 

Sem dæmi um áhersluþátt í úrbótum, mætti sjá fyrir sér áherslu á upplýsingastreymi/ miðlun 

til aðstendenda varðandi það hvernig heimilin vinna með sjálfræði og virðingu. Eins má ætla 

að heimilin þurfi að bæta frammistöðu sína t.d. varðandi þátttöku íbúa í ákvörðunum, og 

upplýsa og auka þátttöku í félagslífi, iðju og viðburðum. Eden-verkfærin „börn , dýr og blóm“ 

eru tól sem hugmyndafræðin bendir á að mætti útfæra og nýta betur. 
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Niðurstöður úr þessari könnun gefa tilefni til frekari úrvinnslu og að sett verði upp 

úrbótaáætlun sem unnið verði að á næstu tveimur árum. Jafnframt kalla minnháttar ágallar á 

spurningalistum á að könnunin verði endurtekin á árinu 2014, til að staðfesta mælinguna og 

þau viðmið sem höfð verða til hliðsjóna þegar mæla á framvindu og árangur. 


