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Útdráttur
Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) er eitt af þeim hjúkrunarheimilum á Íslandi sem hafa tekið upp og
starfa eftir Eden hugmyndafræðinni, sem leggur áherslu á og vinnur markvisst að því að uppræta
einmanaleika, leiða og vanmáttarkennd á meðal íbúa. Könnun sem gerð var árið 2013 leiddi í ljós
að talsvert var um að íbúar greindu frá þessari vanlíðan og því var ákveðið að gera eigindlega
rannsókn til að reyna að kafa dýpra í það sem íbúum þykir hægt að gera til að auka vellíðan sína.
Niðurstöður leiddu í ljós að íbúum þótti dýrmætt að eiga samskipti og náin tengsl við annað fólk en
margir töluðu um skort á slíkum tengslum. Íbúar lýstu löngun til að fara oftar út af heimilunum og
gaman væri að hafa eitthvað meira fyrir stafni á daginn. Það ætti því að leggja áherslu á að virkja
íbúa enn frekar og koma meira til móts við þessa þætti. Niðurstöðurnar eru samhljóma við aðrar
rannsóknir og áherslur Eden hugmyndafræðinnar um að ekki sé nóg að vera við góða líkamlega
heilsu heldur er nauðsynlegt að huga að sálfélagslegri heilsu.
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Ég veit ekki hvort þú hefur,
huga þinn við það fest.
Að fegursta gjöf sem þú gefur
er gjöfin sem varla sést.
Ástúð í andartaki,
augað sem glaðlega hlær,
hlýja í handartaki,
hjarta sem örar slær.
Allt sem þú hugsar í hljóði,
heiminum breytir til.
Gef þú úr sálarsjóði,
sakleysi, fegurð og yl.
Úlfur Ragnarsson
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Inngangur
Öldruðum einstaklingum á Íslandi hefur fjölgað jafnt og þétt á síðustu áratugum og í dag
nær fólk að meðaltali hærri lífaldri en forfeður þeirra. Í dag er fjöldi 67 ára og eldri um það bil 11%
af þjóðinni en samkvæmt spá Hagstofu Íslands mun þetta hlutfall verða orðið rúmlega 22% árið
2060 (Velferðarráðuneytið, 2012). Vegna þessarar hröðu fjölgunar í eldri aldurshópum
samfélagsins, er gert ráð fyrir að á komandi árum muni æ stærri hluti aldraðra eyða sínum síðustu
æviárum á hjúkrunarheimilum. Að flytja á hjúkrunarheimili hefur í för með sér miklar breytingar á
lífi fólks og algengt er að við flutningana rýrni eða missi einstaklingar tengsl við fjölskyldu og
nágranna og upplifi þannig einmanaleika (Owen, 2006), leiða og vanmáttarkennd (Thomas, 1994).
Það var læknir að nafni William H. Thomas sem lýsti því yfir í kjölfar rannsókna sinna við
störf á bandarísku hjúkrunarheimili að einmanaleiki, leiði og vanmáttarkennd væru plágur sem herja
á íbúa hjúkrunarheimila og væru helstu ástæður fyrir vanlíðan íbúa (Thomas, 1996). Hann komst að
því að íbúa hjúkrunarheimilisins skorti innihald og tilgang í líf sitt. Thomas einsetti sér að þróa og
taka upp hugmyndafræði á hjúkrunarheimilum sem myndi miða að því að uppræta þessa þætti með
markvissum hætti þar sem áhersla væri á að skapa aðstæður fyrir innihaldsríkt líf íbúanna.
Hugmyndafræðina kallaði hann „the Eden Alternative“, en markmið hennar er að öll þjónusta og
umhverfi sé með heimilisbrag í stað sjúkdómsmiðunar, að horft sé á getu íbúanna í stað getuleysi og
að þeir fái tækifæri til að veita umhyggju en ekki einungis þiggja hana (The Eden Alternative Inc,
e.d).
Eden hugmyndafræðin byggir á tíu grunnþáttum sem stuðla að því að auka lífsgæði íbúa á
hjúkrunarheimilum og auka náin samskipti og tengsl á milli íbúa, starfsfólks og fjölskyldu.
Grunnþættirnir tíu í Eden hugmyndafræðinni eru:
1. Einmanaleiki, hjálparleysi og leiði eru aðalástæður fyrir vanlíðan á meðal aldraðra sem
dvelja á hefðbundnum hjúkrunarheimilum.
2. Eden hugmyndafræðin hafnar hefðbundinni stofnanastefnu en tileinkar sér mannlegt
umhverfi þar sem lífið snýst um nálægð og samband við börn, plöntur og dýr. Þessi
nálægð og samskipti skapar það líf sem er þess virði að lifa.
3. Mótvægi við einmanaleika er að einstaklingar fái nægan félagsskap. Mikilvægt er að
koma á fót nánu og stöðugu sambandi á milli íbúa og umhverfis.
4. Mótvægi við vanmáttarkennd/hjálparleysi er samfélag sem skapar tækifæri fyrir
heimilismenn til að vera gefendur alveg eins og að vera þiggjendur.
5. Mótvægi við leiða er samfélag þar sem óvæntir óundirbúnir atburðir gerast.
6. Áhersla er lögð á það sem þykir þýðingarmikið og ómissandi fyrir heilsuna.
7. Læknismeðferð er þjónusta við einstaklinginn en er ekki aðalatriði.
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8. Reynt er að draga úr stjórnunarstíl þar sem tilskipun kemur ofan frá og niður. Í staðinn er
ákvörðunartaka færð eins mikið og hægt er í hendur fólksins sjálfs eða þeirra sem standa
þeim næst.
9. Eden hugmyndafræðin er endalaust ferli en ekki staðlað kerfi og umhverfið mótast af
aðstæðum sem hjálpar heimilisfólkinu að blómstra.
10. Stjórn hjúkrunarheimilisins leggur alla áherslu á að auka lífsgæði heimilismanna.
(Thomas, 1996).
Eden hugmyndafræðin leggur áherslu á að öldrun sé ekki sjúkdómur heldur eðlilegt ástand.
Hjúkrunarheimili hafa í gegn um tíðina verið rekin á svipaðan hátt og sjúkrahús og með því verður
áherslan oftar en ekki á meðferð í stað umhyggju. Hugmyndafræðin leggur áherslu á að meðferð sé
einhliða verkefni þar sem starfsmaður annast íbúa en umhyggja sé gagnkvæmt samband á milli
þessara aðila. Á hjúkrunarheimilum skal vera til staðar umhyggja sem er gagnkvæm svo að íbúar og
starfsfólk vinni saman. Það hvetur íbúa til þátttöku og með því geta þeir haft hlutverk og haft áhrif á
sitt eigið líf. Með því færist áherslan á samveru og félagsskap (Thomas, 1996).
Eigindleg rannsókn á tveimur sænskum hjúkrunarheimilum leiddi í ljós að stuðningur frá
bæði ættingjum og starfsfólki og samskipti þar á milli dró úr einmanaleika íbúa og styrkti
sjálfsmynd þeirra (Franklin, Ternestedt og Nordenfelt, 2006). Ingibjörg Hjaltadóttir gerði eigindlega
rannsókn á lífsgæðum íbúa á hjúkrunarheimilum árið 2001. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að
íbúar töldu framkomu starfsfólks við íbúa og samskipti á milli íbúa og starfsfólks skipta miklu máli.
Í rannsókninni kom fram að lykilþættir í andlegri vellíðan íbúa á hjúkrunarheimilum eru virðing og
traust, ásamt örvandi samskiptum (Ingibjörg Hjaltadóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2002).
Samkvæmt Velferðarráðuneytinu eru þetta þættir sem eiga að vera hafðir að leiðarljósi á
hjúkrunarheimilum (Velferðarráðuneytið, 2013) og það er ljóst að þessir þættir endurspeglast í Eden
hugmyndafræðinni (Thomas, 1996).

Einmanaleiki, leiði og vanmáttarkennd
Einmanaleiki (e. loneliness) hefur verið skilgreindur sem huglægt ósamræmi á magni
félagslegra samskipta sem einstaklingur óskar sér og þeirra sem í boði eru (Andrews, Gavin, Begley
og Brodie, 2003). Einstaklingur getur verið umvafinn fólki og haft stórt félagslegt tengslanet en
samt fundið fyrir einmanaleika. Á sama hátt er ekki öruggt að einstaklingur sem á fáa að sé einmana
(Hole, 2011). Með þetta í huga hafa ýmsir sérfræðingar lagt áherslu á að þrátt fyrir að íbúar
hjúkrunarheimila séu umkringdir bæði starfsfólki og öðrum íbúum geti þeir fundið fyrir
einmanaleika (Victor, Scambler, Bond og Bowling, 2002). Mikilvægi vinasambanda og félagslegra
samskipta íbúa við starfsfólk eru því oft á tíðum jafn mikilvæg og þau tengsl sem þeir eiga við
ættingja og vini (Carpenter, 2002). Það virðist vera sem einmanaleiki sé algengur á meðal íbúa
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hjúkrunarheimila (Slettebø, 2008) og rannsókn á einmanaleika á meðal íbúa norskra
hjúkrunarheimila leiddi í ljós að 56% íbúanna höfðu upplifað einmanaleika (Drageset, Kirkevold og
Espehaug, 2011). Þessar niðurstöður eru í takt við rannsókn á einmanaleika á sænskum og finnskum
hjúkrunarheimilum sem sýndi að 55% íbúanna hafði stundum eða oft fundið fyrir einmanaleika
(Nyqvist, Cattan, Andersson, Forsman og Gustafson, 2013). Samkvæmt Eden hugmyndafræðinni
eru það auknar samverustundir og náið og stöðugt samband milli íbúa, starfsfólks og umhverfis sem
koma til móts við einmanaleika íbúa á hjúkrunarheimilum (Thomas, 1996).
Hugtakið leiði (e. boredom) er huglæg upplifun , sem inniheldur mat á eigin aðstæðum
(Bowling, 2005) og hefur meðal annars verið skilgreint sem áhugaleysi og aðgerðaleysi eða skortur
á virkni (Fisher, 1993). Rannsóknir hafa leitt í ljós að íbúar hjúkrunarheimila eyða gjarnan tímanum
í aðgerðaleysi og lítil samskipti við annað fólk (Nolan, Grant og Nolan, 1995). Niðurstöður
eigindlegrar rannsóknar sem gerð var á bandarísku hjúkrunarheimili árið 2002 leiddu í ljós að íbúar
hjúkrunarheimila eyddu um 66% af tíma sínum í aðgerðaleysi og aðeins 12% af tíma sínum í
félagsleg samskipti. Mestum tíma sínum eyddu þeir einir á herbergjum sínum, sátu og biðu (Harper
Ice, 2002). Rannsókn á hjúkrunarheimili í Wales leiddi í ljós að íbúar áttu ekki í miklum
félagslegum samskiptum og eyddu 70% af tíma sínum í aðgerðaleysi (Nolan o.fl., 1995). Íslensk
rannsókn frá árinu 2006 leiddi í ljós að aðeins 26,1% íbúa hjúkrunarheimila á landinu voru virkir í
daglegum athöfnum. Með virkni var átt við ýmsar athafnir daglegs lífs, svo sem þvott, klæðnað og
fleira. Aðeins 14,3% íbúa vörðu miklum tíma í virkar athafnir, 31% þó nokkrum tíma og 43,7%
litlum tíma. Því minni sem geta íbúanna var til að sinna daglegum athöfnum, auk þess sem hugræn
færni þeirra var minni, því minni var virknin. Bent er á að þessum hópi fólks þurfi að hlúa
sérstaklega að, aðstoða við og hvetja til þátttöku í fjölbreyttri dægradvöl til að auka virkni og
vellíðan (Dagmar Huld Matthíasdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2009).
Samkvæmt Eden hugmyndafræðinni eru það fjölbreytileiki og óundirbúnir atburðir sem koma til
móts við leiða íbúa á hjúkrunarheimilum (Thomas, 1996).
Vanmáttarkennd eða hjálparleysi (e. helplessness) er tilfinning sem kemur upp þegar
einstaklingi líður eins og hann hafi ekki stjórn yfir þeim aðstæðum sem hann er í (Heinrich og
Gullone, 2006). Samkvæmt Eden hugmyndafræðinni er vanmáttarkennd sú tilfinning sem
einstaklingur finnur fyrir þegar hann fær ekki tækifæri til að veita umhyggju, einungis þiggja hana
(Thomas, 1996). Vanmáttarkennd vekur upp áhugaleysi, dregur úr virkni einstaklinga og getur leitt
til minna sjálfstrausts (Teitelman, 1982). Eigindleg rannsókn á tveimur sænskum
hjúkrunarheimilum leiddi í ljós að athafnaleysi vakti upp vanmáttarkennd á meðal íbúa en það dró
úr slíkum tilfinningum þegar íbúar nutu virðingar og fengu tækifæri til að gefa af sér (Franklin o.fl.,
2006). Þetta kemur heim og saman við ábendingar Teitelman (1982) um að það sé hægt að draga úr
vanmáttarkennd hjá öldruðum með því að fjölga valmöguleikum þeirra til þess að taka ábyrgð á
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eigin lífi. Þessar áherslur eru í Eden hugmyndafræðinni sem segir að til þess að draga úr
vanmáttarkennd sé nauðsynlegt að skapa samfélag sem veitir íbúum tækifæri til að veita umhyggju
en ekki einungis þiggja hana. Það er meðal annars gert með því að efla sjálfræði íbúa og hvetja þá
til að taka þátt í ákvörðunum sem tengjast þeirra eigin lífi (Thomas, 1996).

Eden hugmyndafræðin á Öldrunarheimilum Akureyrar
Eden hugmyndafræðin hefur verið yfirlýst stefna Öldrunarheimila Akureyrar (ÖA) frá árinu
2009. Í upphafi árs 2013 ákváðu Öldrunarheimili Akureyrar að sækja um alþjóðlega viðurkenningu
sem Edenheimili. Umsókn um slíka viðurkenningu felur í sér allnokkurt umsóknarferli þar sem gerð
er fyrirfram skilgreind úttekt á starfsemi heimilanna. Hluti af úttektinni er að leggja fyrir svokallaða
hlýleikakönnun á meðal íbúa, gesta í dagþjónustu og hvíldarinnlögn, aðstandenda og starfsmanna.
Könnunin á að veita nokkuð raunhæfa mynd af því andrúmslofti sem ríkir en þar kemur fram mat á
því hvernig íbúum, gestum og starfsfólki líður á heimilinu. Hlýleikakönnun Eden var gerð á ÖA á
tímabilinu 1. til 15. nóvember 2013. Niðurstöður hlýleikakönnunarinnar sýndu að einmanaleiki og
vanmáttarkennd ásamt leiða og bölsýni voru talsverð á meðal íbúa. Þegar íbúar voru beðnir um
ábendingar um það sem betur mætti fara svöruðu þeir að jafnaði með „veit ekki“ eða sögðu að allt
væri í lagi og að það þyrfti ekkert að bæta. Það var þó greinilegt að eitthvað vantaði upp á til að
bæta enn hlýleika heimilanna og auka lífsgæði íbúanna.
Í ljósi þessa var talið nauðsynlegt að reyna að dýpka skilning á því hvað það væri sem leggja
mætti áherslu á að bæta úr. Ákveðið var að framkvæma vettvangsathuganir og viðtöl með því
markmiði að komast að því hvaða þættir það eru sem íbúar telja að geti bætt vellíðan sína og
lífsgæði.
Niðurstöður rannsóknarinnar verða notaðar til að beina sjónum að líðan íbúa
hjúkrunarheimila og vekja athygli á því sem þeim þykir vera hægt að bæta úr. Ekki er mögulegt að
alhæfa út frá eigindlegri rannsókn sem þessari en niðurstöðurnar veita vísbendingar og innsýn í
hugarheim íbúa á Öldrunarheimilum Akureyrar.

Nýsköpunargildi
Öll getum við verið sammála því að öldrunarmál eru mikilvæg og eitthvað sem nauðsynlegt
er að beina sjónum að. Það er mikilvægt að hafa aldraða með í ráðum og leyfa þeim að vera
þátttakendur í leiðum til að bæta eigin vellíðan. Tilgangur rannsóknarinnar var að gefa öldruðum
íbúum Öldrunarheimila Akureyrar tækifæri til að koma á framfæri skoðunum sínum á því hvað það
er sem hefur áhrif á vellíðan þeirra.
Nýsköpunargildi verkefnisins felst í því að með endurteknum vettvangsathugunum var hægt
að gefa hverjum og einum íbúa lengri tíma og byggja upp traust og tengsl á milli rannsakanda og
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íbúa. Þannig var lögð áhersla á samtöl og tengslamyndun við íbúana áður en leitað var þátttöku
þeirra í rýnihópaviðtölum. Með þessum hætti var talið að íbúar finndu fyrir trausti í garð
rannsakanda sem gerði það að verkum að svörun við spurningum og ábendingar yrðu markvissari
og áreiðanlegri. Að auki er talið að með þessu móti hafi íbúarnir fundið að þeir væru virkir
þátttakendur í sínu eigin umhverfi og þar með eigin lífi.
Eden hugmyndafræðin er nýleg á Íslandi og ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á því
hvernig hún reynist á íslenskum hjúkrunarheimilum. Helsti ávinningur rannsóknarinnar er að
þátttakendur höfðu möguleika á að tjá sig um líðan sína og koma á framfæri skoðunum varðandi
ýmislegt sem tengdist lífsgæðum þeirra. Vonandi verður hægt að nota niðurstöðurnar til að bæta
líðan og lífsgæði íbúanna á hjúkrunarheimilinu. Væntingar eru til þess að verkefnið verði hvatning
fyrir samfélagið til að nýta sér hina miklu fyrirsjáanlegu fjölgun eldra fólks og líta á og mæta
þróuninni sem verðmæti en ekki sem byrði.
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Framkvæmd rannsóknar
Rannsóknaraðferðir
Við framkvæmd rannsóknarinnar voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative
research methods) og gögnum var safnað bæði með athugunum og viðtölum. Markmið eigindlegra
rannsókna er að skoða mannleg fyrirbæri undir eðlilegum aðstæðum og fá fram reynslu og viðhorf
einstaklinga. Niðurstöður slíkra rannsókna eru notaðar til að dýpka skilning á mannlegum
fyrirbærum (Anna Birna Almarsdóttir, 2005). Með þessum aðferðum var hægt að kynnast
þátttakendum og mynda við þá tengsl á vettvangi áður en þeim var boðið í rýnihópaviðtöl.
Athuganir (e. observational methods) er ein gerð eigindlegra aðferða þar sem rannsakandi
fylgist með því sem gerist á vettvangi. Athuganir skiptast í athuganir með og án þátttöku og valið
var að framkvæma vettvangsathugun með þátttöku (e. participant observation). Í slíkum athugunum
verður rannsakandi hluti hópsins og tekur þátt í því sem gerist innan hans en viðheldur á sama tíma
ákveðinni fagmannlegri fjarlægð (Fife, 2005). Á meðan rannsakandi er á vettvangi skráir hann niður
með nákvæmni hvað hann sér og upplifir. Rannsakandi þarf að gæta þess að geta greint á milli
hlutlausra og huglægra lýsinga (Mack, Woodsong, MacQueen, Guest og Namey, 2005).
Rýnihópar (e. focus groups) er önnur gerð eigindlegra aðferða sem byggjast á viðtölum við
þátttakendur. Tilgangurinn með rýnihóp er að skoða mismunandi reynslu og viðhorf þátttakenda.
Viðtalsformið var opið (e. semi-structured interview) en það felst í því að rannsakandi er með
ákveðið efni í huga og styðst við viðtalsramma til að fá svör við spurningum (Davies, 2007). Þannig
eru þátttakendur í góðri aðstöðu til að útskýra tilfinningar sínar og reynslu (Barker, Pistrang og
Elliott, 1994). Rannsakandinn verður að nota virka hlustun til að skilja skoðanir og tilfinningar
þátttakenda, sýna samhygð, hlýju og einlægni, en það er forsenda fyrir því að viðtölin verði
árangursrík (Helga Jónsdóttir, 2003).
Þátttakendur
Þar sem skipta má rannsókninni í tvo hluta má segja að um sé að ræða tvo hópa þátttakenda.
Allir sem eru á vettvangi verða sjálfkrafa þátttakendur í vettvangsathugun. Vettvangur var
Öldrunarheimili Akureyrar og því voru þátttakendur íbúar heimilisins, dvalargestir í
skammtímadvöl og einstaklingar sem sækja dagþjónustu. Þetta var stór hópur fólks á breiðu
aldursbili með misjafna hugræna og líkamlega getu.
Notast var við tilgangs- og hentugleikaúrtak til að velja þátttakendur í rýnihópaviðtöl. Með
tilgangsúrtaki (e. purposive sampling) er átt við því að þátttakendur eru valdir vegna þess að talið er
að þeir geti veitt góðar upplýsingar um viðfangsefnið og með hentugleikaúrtaki (e. convenience
sampling) er átt við að þátttakendur eru valdir vegna þess að þeir eru aðgengilegir (Marshall, 1996).
Þátttakendur voru íbúar sem rannsakandi hafði hitt og kynnst á þeim tíma sem vettvangsathugunin
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fór fram. Rannsakandi hafði samband við fimmtán mögulega þátttakendur á fjórum heimilum, 3-4
íbúa á hverju heimili, og bauð þeim þátttöku í rannsókninni. Skilyrði fyrir þátttöku var að þeir væru
íbúar á Öldrunarheimilum Akureyrar og hefðu hugræna getu til þess að taka þátt í viðtölunum. Af
þeim fimmtán íbúum sem boðið var að taka þátt, samþykktu tíu að taka þátt í rannsókninni. Ekki
gáfu allir upp ástæður fyrir því að vilja ekki taka þátt en nokkrir töldu að þeir hefðu ekki nægilega
mikið til málanna að leggja. Tveir íbúar sem höfðu samþykkt að taka þátt voru illa fyrir kallaðir
daginn sem viðtalið átti að fara fram og treystu sér ekki til að taka þátt. Þátttakendur urðu því alls
átta og viðtölin fjögur, með tveimur þátttakendum hvert. Þátttakendur voru á aldrinum 77 til 95 ára
og meðalaldur var 87 ár. Kynjaskipting þátttakenda var jöfn.

Vettvangsathugun
Frá 26. maí til 1. júní kynnti rannsakandi sér Eden hugmyndafræðina ásamt því að kynnast
starfsfólki og kynna sér vettvanginn. Í vettvangsathugunum sem þessum er mikilvægt að hafa
svokallaða hliðverði (e. gatekeeper) sem gerast tengiliðir fyrir rannsakandann til þess að auðvelda
honum aðgengi að vettvangi (Riemer, 2008). Tengiliðir voru því starfsfólk ÖA, en það veitti
rannsakanda upplýsingar og kynnti honum aðstæður á meðan hann reyndi að renna saman við
samfélagið líkt og aðrir starfsmenn.
Næstu fimm vikur, frá 2. júní til 6. júlí, var framkvæmd vettvangsathugun á fjórum
mismunandi heimilum ÖA, öllum með 14 til 16 íbúum hverju. Þannig gafst færi á að kynnast
þátttakendum. Að auki tók rannsakandi þátt í ýmsum viðburðum í dagþjónustu. Vinnutími var átta
klukkustundir á dag, en á mismunandi tímum dags.
Rannsakandi tók þátt í daglegu lífi og starfi íbúa og sinnti þeim án þess þó að sinna
líkamlegum þáttum í aðhlynningu. Dæmi um þetta var að sitja með íbúum í matar- og kaffitímum,
fara með þeim í gönguferðir um eða út fyrir heimilið og aðstoða þá við að komast inn á herbergin
sín. Með þessu móti gat rannsakandi notað tíma sínn í að tala við og kynnast íbúum og skapa
trúnaðarsamband. Rannsakandi gætti þess að sýna íbúum einlægni og traust í öllum samskiptum.
Rannsakandi hafði meðferðis minnisblöð og skráði hjá sér minnispunkta jafnóðum og atburðir
gerðust. Hver vettvangsathugun stóð yfirleitt yfir í um það bil sex klukkustundir. Að þeim loknum
fór rannsakandi afsíðis og skrifaði niður ítarlegri lýsingar á því sem hafði gerst. Rannsakendur sem
framkvæma eigindlegar etnógrafískar rannsóknir eyða yfirleitt nokkrum klukkutímum í að skrifa
upp vettvangsnótur eftir hverja athugun. Þetta er mikilvægt að gera strax eftir athugun svo
mikilvægir atburðir falli ekki í gleymsku (Blackstone, 2012).
Vettvangsnótur voru prentaðar út og greindar og úr því voru fundin helstu þemu.
Viðtalsramminn fyrir rýnihópaviðtölin var útbúinn í samræmi við þau þemu sem voru greind úr
vettvangsnótunum.
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Rýnihópaviðtöl
Viðtölin fóru fram á bilinu 7. til 20. júlí. Rannsakandi hitti þá fimmtán þátttakendur sem
boðið var í rannsóknina og fékk þeim í hendur kynningarbréf með upplýsingum um rannsóknina
og/eða las bréfið upp fyrir þá sem áttu erfitt með sjón. Í kynningarbréfinu var ákveðið að nota orðið
„verkefni“ í stað „rannsóknar“, því talið var að orðið „rannsókn“ gæti fælt fólk frá því að taka þátt.
Rannsakandi hitti þátttakendur daginn áður en viðtölin áttu að fara fram og minnti þá á viðtölin.
Viðtölin fóru fram á Kaffi Sól sem er matsalur/setustofa á Hlíð þar sem hægt var að stýra því að
engin utanaðkomandi truflun átti sér stað.
Hvert viðtal tók um það bil 40 til 60 mínútur. Í upphafi hvers viðtals var þess gætt að skapa
þægilegt andrúmsloft þar sem rannsakandi og þátttakendur ræddu saman um daginn og veginn. Í
eigindlegum rannsóknum hefur tíðkast að veita fólki þakklætisvott fyrir þátttöku í rannsókn og það
hefur reynst áhrifaríkt að nota til þess mat. Rannsakandi hafði komist að því í vettvangsathugunum
að íbúa langaði í pönnukökur og því bakaði rannsakandi pönnukökur fyrir hvert viðtal og færði
þátttakendum, ásamt sultu og rjóma. Í upphafi hvers viðtals voru því borðaðar pönnukökur og með
því skapaðist ákveðin einlægni sem sýndi þátttakendum að þátttaka þeirra væri metin að verðleikum
(Krueger og Casey, 2009). Rannsakandi hafði viðtalsramma til hliðsjónar og stuðnings í viðtölunum
en hann var búinn til út frá því sem komið hafði fram í vettvangsathugunum. Rannsakandi skrifaði
engar athugasemdir niður meðan á viðtölum stóð, bæði til að trufla ekki viðtölin og auðveldara væri
að fylgjast með viðbrögðum þátttakenda.
Viðtölin voru hljóðrituð og eftir viðtölin skráði rannsakandi hjá sér athugasemdir um
svipbrigði og önnur atriði sem komu fram á meðan á viðtali stóð. Viðtölin voru síðan vélrituð
orðrétt upp, í sömu viku og þau fóru fram. Rannsakandi hlustaði tvisvar á hvert viðtal til að ná
aukinni dýpt. Að því loknu taldist skráningu gagnanna lokið.
Nöfn viðmælenda voru fjarlægð svo ekki væri hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda.
Viðtölin voru flokkuð niður eftir þemum og innihaldi og það helsta sem kom fram í hverju
umræðuefni var fundið. Skráð voru niður aðalatriðin í svörum þátttakenda og teknar voru beinar
tilvitnanir í svör þeirra. Tilvitnanir voru lýsandi og gerðu grein fyrir þáttum sem komu fram hjá
öðrum viðmælendum. Þemun voru tími, samskipti, löngun til að fara oftar út af heimilunum og
afþreying.

Siðfræðileg álitamál og réttmæti rannsóknar
Rannsakandi gætti þess að fylgja lögum og reglum Persónuverndar um meðferð
persónuupplýsinga. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og ekki var hægt að rekja gögnin til
viðmælenda. Í upphafi viðtalanna gáfu þátttakendur skriflegt samþykki fyrir þátttöku ásamt því að
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vera gerð grein fyrir því að þeim væri heitinn fullur trúnaður. Að auki var þeim sagt að þeir gætu
dregið sig úr rannsókninni hvenær sem er. Samtölin voru tekin upp með leyfi þátttakenda.
Þegar tekin eru viðtöl við aldraða þarf að hafa ýmislegt í huga. Fyrstu mínútur viðtals eru
mikilvægar í að skapa tengsl á milli rannsakanda og þátttakenda (Ritchie og Lewis, 2003). Þessu
ferli hefur verið líkt við dans og áður en lagt er í dansinn er nauðsynlegt að hita upp (Janesick,
1994). Með þessu fari rannsakandinn úr því að vera einungis rannsakandi í að vera vinur sem
tilbúinn er að taka á móti upplýsingum. Það eykur líkur á að þátttakendur vilji deila með honum
reynslu sinni (Robertson og Hale, 2011). Seidman (1991) fjallar um að í rannsóknum sem varða
aldraða geti aldraðir átt erfitt með að treysta yngri rannsakendum því þeir telji að yngri
einstaklingur eigi erfitt með að skilja reynsluheim þeirra. Seidman segir enn frekar að svo þurfi ekki
endilega að vera. Hann leggur áherslu á að ef rannsakandi tekur viðtöl við þátttakendur sem eru
miklu eldri en hann sjálfur þurfi hann að vera sérlega næmur og kunna að skapa tengsl við
þátttakendur án þess að sýna þeim yfirlæti. Samskipti rannsakanda við aldraða verða að vera
hvetjandi, skýr og einfölduð. Rannsakandi verður að hafa góða samskiptahæfni, hlusta vandlega og
vera næmur, stýra samtalinu, hvetja þátttakendur til svara og leyfa þeim að finna að svör þeirra séu
metin (Seidman, 1991). Rannsakandi hafði þetta að leiðarljósi við gerð rannsóknarinnar, bæði í
vettvangsathugunum og í viðtölunum og vann að því að skapa traust og gera sig að jafningja.
Til að rannsakandi geti sýnt fram á trúverðugleika niðurstaðna þarf hann að vera meðvitaður
um réttmæti rannsóknarinnar en það er tryggt með því að huga að fjórum þáttum, trúverðugleika (e.
credibility), áreiðanleika (e. dependability), staðfestu (e. confirmability) og yfirfærslu (e.
transferability). Með trúverðugleika er átt við að það skiptir máli hversu lengi rannsakandi var á
vettvangi, hversu vel hann safnaði gögnum og hversu vel hann fylgdist með. Áreiðanleiki
rannsóknar byggist á því hvernig staðið var að gagnaöflun, til dæmis hvort rannsakandi hafi notað
sama viðtalsramma í viðtölum og hvort viðtölin hafi verið tekin við sömu aðstæður. Með staðfestu
er átt við hvort rannsakandi hafi náð að sýna hlutleysi við gerð rannsóknarinnar. Yfirfærsla
rannsóknar byggist á því hversu vel er hægt að alhæfa um niðurstöður yfir á þýði, en það er oft erfitt
þegar um eigindlegar rannsóknir er að ræða. Því er það undir lesanda rannsóknarinnar að dæma um
alhæfingargildi hennar (Lincoln og Guba, 1985). Þetta var haft í huga á meðan á rannsókninni stóð
og rannsakandi einsetti sér að muna eftir þessum þáttum, til dæmis með því að vera nægilega lengi
á vettvangi, skrifa ítarlegar vettvangsglósur og láta beinar tilvitnanir í þátttakendur fylgja með í
niðurstöðum. Eins og áður hefur verið nefnt var notast við bæði athuganir og viðtöl en það er talið
auka réttmæti rannsóknarinnar (Hammersley og Atkinson, 2007).

14

Niðurstöður
Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem settar eru fram í
þemum. Meginþemað kalla ég dýrmætasta gjöfin er tími. Það skiptist í þrjú undirþemu sem bera
heitin samskipti, löngun til að fara út af heimilunum, og afþreying.

Dýrmætasta gjöfin er tími
Íbúar ræddu mikið um tímann í viðtölunum, en hann var þeim hugleikinn. Aðallega talaði
fólk um liðinn tíma, en einnig um nútímann og framtíðina. Ég fékk staðfestingu á þessari afstöðu á
vettvangi en þar talaði fólk mikið um tímann. Fram kom bæði í viðtölum og á vettvangi að íbúar
sögðust eyða miklum tíma í að bíða. Fólk var sammála um að þar sem líf þeirra snerist mikið um
bið þá væri gott að geta notað tímann í eitthvað sem veitti þeim ánægju.
Á vettvangi fékk ég staðfestingu á því hversu dýrmætt það var fyrir fólk að einhver gæfi
þeim tíma. Ég reyndi að gefa hverjum og einum tíma, allt frá nokkrum mínútum upp í nokkra
klukkutíma. Ég eyddi gjarnan hálftíma með íbúum, einum eða fleirum í senn, hvort sem við sátum
og spjölluðum, fórum í gönguferðir eða ég heimsótti þá inn á herbergi þeirra. Ég reyndi að komast
að því hvað íbúarnir vildu gera og gætti mín á að virða óskir þeirra. Sumir óskuðu eftir að ég hitti þá
og færi með þeim út, á meðan aðrir vildu heldur vera inni. Íbúum þótti mörgum skrítið að ég hefði
tíma til að stoppa „svona lengi“ með þeim, sérstaklega ef ég var með þeim lengur en fimmtán
mínútur í senn. Ég útskýrði þá að ég væri ekki „venjulegur starfsmaður“ heldur væri ég að gera
verkefni á heimilinu svo ég gæti hagað tíma mínum eins og ég vildi. Nokkrir íbúar spurðu mig í
hverju verkefnið fælist og þá sagði ég þeim nánar frá því. Nánast á hverjum degi á meðan á
vettvangsathuguninni stóð var ég spurð hvort ég mætti vera að því að spjalla. Íbúar voru almennt
þakklátir og glaðir að heyra að ég væri ekki tímabundin og gæti veitt þeim tíma.
Máttu vera að þessu? Þarftu ekki að vera að gera eitthvað annað?
Takk innilega fyrir að gefa þér tíma.
Ef þú mátt vera að því.
Fyrirgefðu að ég tók tímann frá þér, ég veit þú ert með svo marga sem þú þarft að hitta.
Samskipti
Viðmælendur voru þakklátir fyrir samskipti við aðra, hvort sem það voru vinir, ættingjar eða
starfsfólk. Fólki þótti ánægjulegt að fá heimsóknir og sjá mannlíf á heimilunum. Nokkrir sögðu mér
að þeim þætti ákaflega gaman að sjá börn á heimilunum því þá fylltist allt af lífi. Viðmælendur voru
sammála um að samskipti við annað fólk skipti það máli og góð samskipti ýttu undir vellíðan þess.
Já það er alveg nauðsynlegt að hitta annað fólk. Sama hvort það er hér inni eða niðri. Það er
virkilega gaman að fara niður í kaffi á miðvikudögum, þá eru alltaf vöfflur og þá koma svo
margir. Sumir sem maður hefur ekki séð lengi.
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Tveir viðmælendur nefndu að þeim þætti gott að þeir væru farnir að þekkja „gamla góða“
starfsfólkið vel og það væri notalegt að finna hversu vel það þekkti til íbúanna. Margir viðmælendur
töluðu um að mikið af fasta starfsfólkinu væri í sumarfríi og þeir hlökkuðu til að fá það aftur.
Viðmælendum fannst skipta máli að geta átt náin samskipti við annað fólk, en nokkrir sögðu
mér að það væri ekki sjálfgefið að eiga slík sambönd þrátt fyrir að búa á heimili með mörgum
öðrum. Viðmælendur gerðu þannig greinarmun á kunningsskap íbúa sem búa á sama heimili og því
að eiga sér vin innan heimilisins. Einn lýsti því þannig að þó hann þekkti íbúana þá þekkti hann
raunverulega ekki marga. Meirihluti viðmælenda sagðist vita hverjir byggju á sama heimili og þeir,
en færri sögðust eiga nána vini innan veggja heimilisins. Viðmælendur höfðu mismikla löngun til
þess að stofna til fleiri vinasambanda en það var greinilegt að einhverjir viðmælendanna höfðu
áhuga á því. Konur frekar en karlar, nefndu skort á vinasamböndum innan veggja heimilsins.
Mörgum viðmælendum virtist þykja óþægilegt að tala um þetta og sögðu að þetta væri gott eins og
það er, þeir hefðu yfir engu að kvarta. Tveir viðmælendur sögðu mér að þó þeir hefðu löngun til að
stofna til vinasambanda innan heimilisins þá þætti þeim fólkið ekki nægilega skýrt.
Það eru nú ekki margir núna sem er hægt að tala við. Þetta blessaða fólk er nú svo mikið út
úr heiminum.
Það var hérna kona dálítið lengi, sem hægt var að tala við en svo dó hún skyndilega og það
kom önnur kona sem var alveg með og allt… svo bara dó hún snögglega. Síðan þá hef ég ekki
haft neina vissa konu.
Það sama kom skýrt fram á vettvangi en þar sögðu nokkrir íbúar mér að þeim þætti erfitt að kynnast
fólki því það væri misjafnlega á sig komið. Íbúar höfðu misjafnlega mikil samskipti við annað fólk
á heimilinu. Margir sögðu mér að þeir ættu einn eða fleiri vini á heimilinu sem þeir eyddu dögunum
með en aðrir sögðu að þeir töluðu sjaldan eða aldrei við aðra íbúa heimilisins. Einhverjir sögðu mér
að þeir vildu gjarnan kynnast öðrum íbúum en með aldrinum þætti þeim erfiðara að eignast nýja
vini. Einhverjir sögðu mér að þeir væru einrænir að eðlisfari og væru sáttir við að eiga ekki
samskipti við marga.
Flestir viðmælenda sögðust einhvern tímann fá gesti í heimsókn, hvort sem það var á
nokkurra mánaða fresti eða daglega. Gestir sem viðmælendur nefndu voru börn, barnabörn, systkini
og vinir. Það sama kom fram á vettvangi en íbúar höfðu mismikil samskipti við ættingja sína. Sumir
sögðust vera í reglulegum samskiptum við fjölskyldu sína en aðrir höfðu lítil sem engin samskipti. Í
einum rýnihópnum var rætt um að það væru ekki allir íbúar svo heppnir að eiga börn eða ættingja
og því þyrfti starfsfólk að huga að þeim sérstaklega og gæta þess að þeir hittu einhvern.
Viðmælendur mínir báru sig flestir vel og sögðu að þeir væru ekki ósáttir við magn samskipta sem
þeir ættu við ættingja sína. Nokkrir viðmælendur tóku það skýrt fram að þeir þyrftu ekkert að gera
nema að hringja í ættingja ef eitthvað kæmi upp á og þá kæmi einhver.
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Langafabörnin sem eru annars staðar hringja alltaf af og til til að vita hvort ég er nú lifandi.
Hún (dóttir) hefur mjög góð samskipti við okkur. Kemur hér flesta daga.
Ég er orðin svo gömul. Þetta er… þetta er bæði flutt í burt og dáið.
Á vettvangi var sagan aðeins önnur, en margir sögðu mér að þeim þætti leiðinlegt hversu sjaldan
þeir fengu heimsóknir og að þeir söknuðu þess að sjá ættingja sína ekki oftar. Þetta kom gjarnan
fram í samtölum okkar þegar við sátum saman á herbergjum íbúanna.
Það var ekki endilega fylgni á milli þess að fá sjaldan heimsóknir og þess að vera einmana.
Sumir sem fengu sjaldan heimsóknir frá ættingjum sögðu mér að þrátt fyrir það ættu þeir í nánum
og góðum tengslum við þá. Margir voru sammála um að ættingjar þeirra hefðu nóg að gera og það
væri skýringin á því að þeir kæmust ekki oftar í heimsókn. Þó að flestir viðmælendur væru ánægðir
með samskipti sín við ættingja þá nefndu tveir að þeim þætti óþægilegt að biðja ættingja sína um að
koma oftar í heimsókn því þeir vildu ekki láta þá halda að þeir væru ósjálfbjarga. Þetta kom heim
og saman við skoðanir íbúa á vettvangi en margir sögðu mér að þeir bæðu ættingja sína ekki um að
koma í heimsókn því þeir vildu ekki íþyngja þeim eða vera til trafala.
Það eru svo sem ekkert margir sem heimsækja mig… Þau (börnin) eru náttúrulega í vinnu og
hafa auðvitað nóg að gera með sitt.
Nei ég bið þau ekki um neitt, ég vil reyna að vera sjálfstæður. Maður biður aldrei um neitt.
Þau myndu nú koma ef ég hringdi, ég er handviss um það.
Einn viðmælandi talaði um að sér þætti dapurlegt hversu sjaldan hann fengi heimsóknir. Hann sagði
mér að gesturinn þyrfti ekkert að gera neitt ákveðið en það væri bara gaman að hafa einhvern hjá
sér. Þetta viðhorf endurspeglaðist á vettvangi en í mörgum tilfellum var það einungis samveran sjálf
sem var nóg til að láta íbúum líða vel. Það þurfti ekki endilega að gera eitthvað ákveðið eða fylgja
dagskrá. Dæmi um þetta er dagur þar sem ég varði þremur klukkutímum með einni konu. Við
spjölluðum, fórum í gönguferð um heimilið, sátum saman og horfðum á fólk ganga hjá og á meðan
hélt hún í höndina á mér. Eftir að við höfðum eytt saman nokkrum klukkutímum kemur starfsmaður
gangandi, nýkominn á vakt, og spyr hana hvernig hún hafi það.
Ég hefði setið hérna ein í allan dag ef hún hefði ekki setið með mér.
Viðmælendur töluðu um að þeir hefðu gaman af því að tala við annað fólk, hvort sem það væru
gestir eða starfsfólk. Einn viðmælandi sagði mér að vikulega fengi hann til sín heimsókn frá
Heimsóknarvinum Rauða krossins. Hann talaði vel um samskiptin, sagði að það væri gott að fá
heimsóknarvin og sagði samskiptin skipta sig miklu máli.
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Þetta kom skýrt fram á vettvangi en það var greinilegt að íbúum þótti vænt um heimsóknir
og að hitta annað fólk, sama hvort það var starfsfólk, ættingjar eða kunningjar. Ég bankaði gjarnan
upp á herbergi fólks, kynnti mig og hóf samtal. Nánast undantekningarlaust höfðu íbúar gaman af
því að fá heimsóknir og það var greinilegt að þeir voru þakklátir fyrir það að aðrir gæfu sér tíma og
sýndu þeim áhuga.
Það var fallegt af þér að heimsækja mig.. fáðu þér nú smá nammi. Það er það minnsta sem ég
get gert.
Þú ert alltaf hjartanlega velkomin að líta á mig inn á herbergið mitt.
Takk innilega fyrir komuna.
Á vettvangi tók ég eftir því að íbúar lögðu mikið upp úr og þótti vænt um snertingu. Algengasta
snertingin var að halda í höndina á mér á meðan við töluðum saman, en býsna margir gerðu það.
Nokkrum sinnum lagði fólk andlit sitt á mitt þegar við kvöddumst. Margir kysstu mig á kinnina og
gáfu mér faðmlög og klöppuðu mér á öxlina. Ein sem faðmaði mig oft sagði mér að sér þætti svo
gott að finna hvað ég væri hlý, notaleg og góð manneskja. Þetta gefur til kynna hversu mikið
fólkinu þótti vænt um snertingu sem þessa.
Löngun til að fara út af heimilunum
Nánast allir viðmælendur sögðust fara lítið út af heimilunum en flestir sögðust vilja fara
meira ef þeir gætu. Einungis einn sagðist auðveldlega geta farið út af heimilinu en kysi að gera það
ekki. Nokkrir sögðu mér að börnin þeirra kæmu stundum og færu með þau í bæinn, í matarboð eða
til vinafólks. Viðmælendum þótti gaman að fara, þó það væri ekki nema í bíltúr. Nokkrir nefndu að
þeir bæði heyrðu og finndu á talsmáta starfsfólksins að það væri of fátt starfsfólk til að fara með
þeim, svo sem út í göngutúra. Þeir sögðust einnig sjá það á þeim, þær væru „nú alltaf á hlaupum“.
Það kemur fyrir að þær fara með mig, en það er samt mjög lítið. Ég er stundum sótt og það er
farið með mig. Þær hafa alltaf svo mikið. Þær hafa verið að tala um að þær vildu gjarnan að
þær gætu farið með okkur eitthvað út. Það væri gaman að skreppa yfir í lystigarðinn. Það er
bara ekki nóg af fólki.
Nei ég fer ekkert út… Nema þetta, ég er boðin stundum í mat til barnanna minna. Það
náttúrulega munar dálitlu þegar maður getur ekkert farið nema að láta keyra sig.
Ég hef nú ekki farið mikið… Þær (vísar til starfsfólksins) væru til í það og myndu náttúrulega
gera það eins og skot ef maður bæði þær um það.
Þetta endurspeglaðist á vettvangi þar sem margir íbúar tjáðu mér löngun sína til þess að fara oftar út
af heimilunum, bæði út af heimilunum og út af hjúkrunarheimilinu almennt. Sumir sögðust vera of
slappir til að fara á meðan aðrir sögðu að þeir hefðu engan til að fara með. Nokkrir sögðu það vera
18

einmanalegt og leiðigjarnt að fara aldrei neitt. Margir nefndu löngun til að skreppa út í garð, í
Lystigarðinn eða „inn í sveit“ til að upplifa náttúruna og anda að sér sveitaloftinu. Á sama tíma og
þeim þótti leiðinlegt að komast ekki sjálfir út af heimilunum þá þótti þeim gaman að heyra sögur af
fólki sem hafði farið í ferðalög. Íbúar spurðu mig gjarnan hvað ég hefði gert í sumar, hvort ég
ferðaðist oft um Ísland og þótti gaman að heyra af ferðalögum mínum. Ég tók nokkrum sinnum með
mér spjaldtölvu og sýndi fólki ljósmyndir af ferðalögum mínum en það vakti almennt mikla lukku.
Einn daginn sat ég á tali við konu og sagði henni að það væri söngskemmtun í gangi í salnum og
spurði hvort hún ætlaði sér að fara. Hún hikaði og sagðist aldrei fara út af heimilinu en ég sagði
henni að ég myndi glöð fara með henni ef hún vildi. Hún þakkaði mér fyrir boðið og sagðist ekki
eiga neinn félaga sem hún gæti farið með. Hún sagði mér að sér þætti afar vænt um að ég vildi gera
þetta og þakkaði mér innilega fyrir að fara með sér.
Ég kynntist mörgum á göngum hjúkrunarheimilisins, hvort sem það voru íbúar eða
dvalargestir í skammtímavistun. Ég gaf mig að þeim á ganginum, gaf mér tíma til að heilsa þeim og
spyrja hvernig þeir hefðu það. Upp frá því sköpuðust umræður og oftar en ekki settist ég hjá þeim
eða gekk með þeim, ýmist úti eða inni. Suma hitti ég bara einu sinni en aðra rakst ég á aftur á
ganginum. Þeir þökkuðu mér ávallt vel fyrir spjallið, jafnvel þó við hefðum ekki talað saman nema í
nokkrar mínútur. Það er til marks um hversu dýrmætt það er að gefa sér tíma til að spjalla.
Nokkrum sinnum bauð ég íbúum sem ég var að tala við að koma með mér í keilu. Margir þáðu það,
sumir höfðu farið áður en aðrir ekki. Þeir sem þáðu það sögðu mér að það væri gaman að
tilbreytingunni.
Þakka þér kærlega fyrir, gaman að sjá þig alltaf.
Jæja við erum farin, takk fyrir skemmtunina, það var gaman að kynnast þér, við sjáumst aftur
vonandi.
Afþreying
Viðmælendur sögðu mér frá áhugamálum sem þeir höfðu átt í gegn um tíðina og þeir hefðu
stundað fram á gamals aldur. Nokkrir sögðu að þeir ættu sér áhugamál sem þeir gætu ekki stundað
lengur, svo sem hannyrðir, smíðar eða veiðar og virtust daprir að geta ekki sinnt þeim lengur. Þrátt
fyrir það virtust flestir hafa sætt sig við það að hafa ekki sömu færni og áður. Tveir viðmælendur
nefndu skýrt að þeir þyrftu ekki að gráta það að geta ekki stundað áhugamálin sín lengur, nú væru
þeir uppteknir af því að sinna börnum og barnabörnum.
Viðmælendur sögðust vita af því sem væri um að vera í boði í dagþjónustunni, svo sem spil,
keila eða söngur, en ekki höfðu allir tekið þátt í því. Einhverjir sögðust ekki hafa áhuga á því sem
væri í boði en aðrir sögðust stundum fara og hefðu gaman af. Einn viðmælandi sagði mér að hann
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hefði haft gaman af handavinnu en hefði misst færni í höndunum og hefði því hætt að stunda hana.
Ég spurði hvort hann hefði prófað að fara í handavinnustofu hjúkrunarheimilisins en hann hafði
ekki mikla trú á því að hann gæti gert eitthvað.
Ég hef nú ekki komist lengra en að hugsa um það en ég ætti náttúrulega að prófa að fara í
handavinnuna og vita hvort ég gæti gert eitthvað.
Viðmælendur voru sammála um að þeir reyndu að fara niður í sal ef það væri eitthvað um að vera
svo sem söngskemmtun eða tónleikar. Einn viðmælandi, sem bundinn var hjólastól, sagði að sér
þætti leiðinlegt hversu stuttir viðburðirnir væru því það tæki svo langan tíma að koma öllu fólkinu
niður í sal.
En mér finnst aðallega gallinn á því að þetta stendur svo stutt. Það er rétt búið að koma
fólkinu niður þegar það er farið að tína það aftur upp.
Viðmælendur höfðu gaman af bóklestri, en sjón þeirra var misjafnlega góð til að geta lesið bækur.
Tveir viðmælendur sögðust hlusta á hljóðbækur og voru sammála um ágæti þess en tveir höfðu ekki
heyrt um slíka þjónustu. Það sama kom fram á vettvangi en margir íbúar sögðu mér að þeir hefðu
haft gaman af bóklestri en nú væri sjónin orðin slæm og því ættu þeir erfitt með lestur. Einhverjir
þeirra sögðust vera komnir með hljóðbækur.
Ég hef gaman af bóklestri en ég á tæki til þess, hljóðbækur. Ég á ekkert gott með að lesa
lengur. Hlusta á ósköpin öll af hljóðbókum. Maður getur pantað að sunnan. Kemur á diskum.
Maður þarf að eiga tækið sjálfur…. Virkilega sniðugt. Það er orðið til svo mikið af
hljóðbókum.
Töluvert var rætt um tölvunotkun í viðtölunum og margir íbúar sýndu tölvunotkun áhuga. Tveir
viðmælendur höfðu tölvu á sínum snærum og annar sagðist nota hana daglega. Tveir sögðust hafa
átt tölvu áður en þeir fluttu inn á heimilið en þeir hefðu látið hana frá sér. Einn sagðist aldrei hafa
haft áhuga á tölvum á meðan þrír sögðust sjá eftir því að hafa aldrei lært að nota þær. Einn sagði að
hann hefði haft nægan tíma til að læra á meðan hann var „óruglaður“ en nú tæki það sig ekki. Það
sama kom fram á vettvangi. Sumir sögðu mér að þeir hefðu ekki áhuga á að læra á tölvur en margir
nefndu að þeir hefðu viljað að þeir hefðu gefið sér tíma til að læra á tölvur á meðan þeir gátu.
„Sonur minn bauð mér tölvu… Ég sá svo eftir að hafa ekki þegið hana… ég asnaðist ekki til
að læra.“
„Ég hélt maður hefði ekkert með það að gera.“
Almennt séð voru viðmælendur ánægðir með starfsfólkið og báru því vel söguna. Þeir notuðu orð
eins og „toppfólk“, „úrvalsfólk“ og „ljómandi gott“ til að lýsa því. Þrátt fyrir að margir
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viðmælendur nefndu að það væri oft mikið að gera sögðu þeir að starfsfólkið gerði allt sem þeir
bæðu um.
Það er fínt fólkið hér, það vantar ekki. Það er allt starfsfólkið svo indælt. Ég skal segja þér
það.
Ef maður biður um eitthvað þá gera þær það. Ég segi þér það, þær koma á hlaupum með kaffi
um leið og ég bið um það.
Þegar það barst í tal hvort íbúar myndu biðja starfsfólk um aðstoð við tómstundir eða aðstoð við að
fara út af heimilunum sögðu þeir nánast undantekningarlaust að fólk af þeirra kynslóð væri ekki
vant því að biðja um aðstoð. Þeir sögðu að „í gamla daga“ hefði hreinlega ekki tíðkast að biðja um
aðstoð eins og fólk gerði í dag. Á sama tíma sögðu viðmælendur að þeir þyrftu ekki að kvarta undan
neinu og þetta væri fínt eins og það væri. Einn viðmælandi sagði að sér þætti óþægilegt að biðja
starfsfólkið of mikið því hann vildi ekki vera þeim til ama.
Já maður kann það ekki, maður er vanur að ráða sér sjálfur og gera hlutina sjálfur.
Ég held að okkar árgöngum hafi verið kennt að hjálpa okkur sjálf. Ég held við leitum okkur
ekki aðstoðar nema við virkilega þurfum þess.
Það sama endurspeglaðist á vettvangi en margir íbúar höfðu blendnar skoðanir varðandi þetta mál.
Íbúar sögðu mér að þeir kynnu ekki við að biðja starfsfólk um aðstoð við annað en það sem sneri að
líkamlegum þörfum, bæði vegna þess að starfsfólkið væri svo upptekið og vegna þess að þeir vildu
ekki íþyngja því. Á sama tíma sögðu nokkrir íbúar mér að þetta væri þetta óþarfa raus í þeim, þau
hefðu allt til alls og þyrftu ekki að kvarta undan neinu.
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Umræður
Markmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um hvað það er sem eykur vellíðan og
dregur úr einmanaleika, leiða og vanmáttarkennd á meðal íbúa á Öldrunarheimilum Akureyrar. Á
sama tíma var markmiðið að skoða hvaða verkfæri það eru í Eden hugmyndafræðinni sem virka til
að vinna bug á þessum vandamálum. Leitast var eftir því að heyra það sem íbúar hefðu til málanna
að leggja og koma þeirra viðhorfum á framfæri. Niðurstöðurnar getur starfsfólk Öldrunarheimila
Akureyrar, sem og samfélagið, notað og haft í huga í samskiptum og samvinnu við aldraða.
Það var nokkuð samræmi á milli niðurstaðna úr viðtölum og athugun á vettvangi en margt
kom skýrar fram á vettvangi en í viðtölunum. Eins og þemun gefa til kynna voru helstu
niðurstöðurnar þær að íbúar hjúkrunarheimilisins kunnu að meta það að eyða tíma sínum á
hjúkrunarheimilinu í eitthvað uppbyggilegt svo sem að eiga samskipti við annað fólk, fara út af
heimilinu og hafa eitthvað fyrir stafni. Þessi atriði juku vellíðan þeirra og létu tímann líða.
Auðheyrt var að íbúar hjúkrunarheimilisins voru þakklátir fyrir tímann sem þeim var gefinn
og einlægnina sem þeim var sýnd. Íbúarnir lögðu áherslu á að þeim liði vel á hjúkrunarheimilinu,
væru öruggir og þar væri þeim sýnd virðing. Á sama tíma og íbúar voru ánægðir með starfsfólkið
töluðu sumir um að þeir tækju eftir því að starfsfólkið væri mjög upptekið og væri oft á hlaupum.
Nokkrir sögðust einnig hafa heyrt starfsfólkið tala um að það hefði ekki nægan tíma til að sinna því
sem það þyrfti að sinna. Jafnframt sögðu margir að þeir vildu ekki trufla starfsfólkið nema þegar
þeir þyrftu nauðsynlega aðstoð við líkamlegar þarfir. Starfsfólk verður því að huga að því að það er
mikilvægt að veita íbúum heildræna nálgun sem tekst á við bæði líkamlegar og félagslegar þarfir.
Eins og fram kemur í fyrsta undirþemanu þótti íbúum hjúkrunarheimilisins eftirsóknarvert
að eiga góð samskipti við fólk og þótti vænt um að eiga náin tengsl við einhvern inni á heimilinu en
það var misjafnt hvort íbúar höfðu náð að mynda slík tengsl. Mörgum íbúum þótti erfitt að eignast
nýja vini inni á heimilinu en það er í takt við rannsókn sem Sigurveig H. Sigurðardóttir (2006) gerði
en hún leiddi í ljós að íbúum hjúkrunarheimila þótti erfitt að eignast nýja vini og töldu að
vinasambönd sem mynduðust á gamals aldri gætu ekki orðið eins náin og þau sem myndast á yngri
árum. Íbúarnir sögðu að ástæðan fyrir því að þeir ættu erfitt með að eignast vini væri sú að það væri
erfitt að finna aðra íbúa sem ættu eitthvað sameiginlegt með þeim eða íbúarnir væru misjafnlega á
sig komnir. Þetta er í takt við niðurstöður rannsóknar Ingibjargar Hjaltadóttur þar sem kom fram að
íbúunum þótti þeir ekki eiga nóg sameiginlegt með öðrum íbúum heimilsins auk þess að eiga erfitt
með tjáskipti (Ingibjörg Hjaltadóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2002).
Það kom skýrt fram að þrátt fyrir að íbúar heimilisins séu umkringdir fólki, bæði íbúum og
starfsfólki geta þeir orðið einmana. Það gefur auga leið að það sem skiptir máli eru gæði tengslanna
en ekki fjöldi þeirra. Þetta kemur heim og saman við erlendar rannsóknir sem hafa sýnt að það er
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ekki magn tengsla sem einstaklingur hefur við aðra heldur eru það gæði tengslanna sem skipta
raunverulega máli fyrir vellíðan hans (Carpenter, 2002).
Margir íbúar nefndu að vegna þess að þeir hefðu ekki mikil samskipti við annað fólk væru
samskipti við starfsfólk dýrmæt. Íbúum þótti kærkomið að sjá sama starfsfólkið daglega og þótti
vænt um þegar það var farið að þekkja til íbúanna sem einstaklinga. Þetta er í samræmi við íslenska
rannsókn þar sem kom í ljós að helstu samskipti íbúa við annað fólk voru við starfsfólk og því þurfi
að leggja áherslu á mikilvægi þess að samskipti á milli íbúa og starfsfólks séu vinsamleg (Ingibjörg
Hjaltadóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2002).
Það var greinilegt að íbúum þótti vænt um heimsóknir frá ættingjum og vildu gjarnan fá
heimsóknir oftar. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa sýnt að íbúum hjúkrunarheimila
þykir gott að hitta ættingja og fá heimsóknir. Heimsóknir viðhalda fjölskyldutengslum og hjálpa
íbúum að halda utan um það sem er að gerast í gamla samfélaginu þeirra fyrir utan
hjúkrunarheimilið. Í þessu samhengi er nándin mikilvæg (Murphy, O'Shea, Cooney, Shiel og
Hodgins, 2006). Mörgum íbúum þótti óþægilegt að hafa samband við ættingja af fyrra bragði til að
biðja þá um aðstoð eða einfaldlega um fleiri heimsóknir. Mörgum þótti mikilvægt að vera
sjálfstæðir í augum barna sinna og vildu því ekki krefjast einhvers af þeim. Við það að eldast verður
til ákveðin hlutverkaskipting þar sem hlutverk aldraðra færist úr því að hugsa um og aðstoða börn
sín yfir í að þurfa að þiggja aðstoð frá þeim (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Bandarísk
viðtalsrannsókn við íbúa hjúkrunarheimila leiddi í ljós að íbúunum þótti óþægilegt að íþyngja
börnum sínum og voru hræddir um að vera þeim byrði. Íbúarnir nefndu að börnin ættu sjálf
fjölskyldur sem þeir þyrftu að hugsa um og það myndi einungis flækja líf barnanna að hafa
áhyggjur af þeim líka (Cahill, Lewis, Barg og Bogner, 2009).
Eins og kemur fram í öðru undirþemanu kom skýrt fram að íbúar höfðu löngun til að fara
oftar út af heimilunum, hvort sem það var út af heimilum sínum eða hjúkrunarheimilinu almennt.
Þrátt fyrir að sumir íbúar færu reglulega út þá sögðust flestir gjarnan vilja fara oftar. Þetta er í
samræmi við niðurstöður íslenskrar rannsóknar frá árinu 2005 þar sem kom fram að útivera íbúa á
hjúkrunarheimilum mætti vera meiri (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, Þuríður Björnsdóttir,
Ingibjörg Steinunn Sigurðardóttir og Harpa Karlsdóttir, 2010). Margir íbúar voru það lasburða að
þeir gátu ekki farið hjálparlaust út. Íbúa langaði út í garð til að finna ilm trjánna og sjá grasið.
Íbúum þótti starfsfólk hafa nóg að gera og fannst þess vegna óþægilegt að biðja það um aðstoð sem
tengdist ekki líkamlegum þörfum. Á sama tíma sögðu íbúar að þeir þyrftu ekki að kvarta yfir neinu,
því þeim liði vel og það væri ekki nauðsynlegt fyrir þá að fara út af heimilunum. Rannsóknir hafa
leitt í ljós að öldruðum þykir ánægjulegt að komast í snertingu við náttúruna en það veitir
frelsistilfinningu að vera ekki alltaf inni. Margir njóta þess að fara út í göngutúra, anda að sér fersku
lofti, finna fyrir golu og sjá dýr og gróður (Townsend og Weerasuriya, 2010). Náttúran hefur áhrif á
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heilsu og útivera eykur vellíðan, losar um streitu og veitir mörgum ánægjutilfinningu (Frumkin,
2001). Í íslenskri rannsókn voru áhrif útivistar á vellíðan íbúa á hjúkrunarheimilinu Sóltúni skoðuð.
Niðurstöðurnar leiddu í ljós að vellíðan íbúa jókst með reglulegri útivist og yfirbragð þeirra varð
léttara. Virkni íbúa jókst, bæði í leikfimi og annarri dagskrá. Líðan einstaklinga varð ekki einungis
betri á meðan á útiverunni stóð heldur entist hún í nokkrar klukkustundir eða daga á eftir (Júlíana
Sigurveig Guðjónsdóttir o.fl., 2010).
Eins og kom fram í þriðja undirþemanu höfðu íbúar hjúkrunarheimilisins gaman af því að
hafa einhverja afþreyingu yfir daginn. Íbúar höfðu mismikið fyrir stafni en nokkrir töluðu um að
þeir vildu gjarnan hafa meira að gera. Sumir sögðust upplifa gagnsleysi því þeir gætu ekkert gert og
væru einungis byrði fyrir ættingja og starfsfólk. Slíkar tilfinningar um gagnsleysi geta ýtt undir
örvæntingu, vanlíðan og þunglyndi (Moberg, 2001) og því er mikilvægt að gera það sem hægt er til
að vinna bug á þessum tilfinningum. Með því að virkja íbúa hjúkrunarheimila og leyfa þeim að vera
þátttakendur í sínu eigin lífi, finna íbúar að þeir eru einhvers virði og það dregur úr þessum
tilfinningum. Eden hugmyndafræðin leggur áherslu á að það sé mikilvægt að hjálpa íbúum að hafa
alltaf nóg fyrir stafni og stuðla að óvæntum uppákomum á heimilunum til að virkja íbúana
(Thomas, 1996). Því ættu hjúkrunarheimili að bjóða íbúum upp á umhverfi sem veitir þeim tækifæri
til að eiga samskipti við annað fólk, stunda tómstundir og vera virkir þátttakendur í daglegu lífi.
Rannsóknir sýna að einstaklingar sem eru í reglulegum samskiptum við fólk og stunda tómstundir
sem þeir hafa ánægju af eru líklegri til að vera virkari og hamingjusamari en þeir sem gera það ekki.
Eldri borgarar sem stunda ekki afþreyingu sem þeim líkar við eru líklegri til að einangrast og verða
einmana og óhamingjusamir (Leitner og Leitner, 2009).

Takmarkanir
Rannsóknin var eigindleg og því eru helstu takmarkanir rannsóknarinnar lítið
alhæfingargildi niðurstaðna. Þátttakendur í rýnihópaviðtölum voru einungis átta talsins og því er
erfitt að alhæfa um skoðanir annarra íbúa heimilisins. Það er mat rannsakanda að það hefði ekki
endilega verið til bóta að hafa fleiri þátttakendur þar sem sumir áttu erfitt með samskipti, töluðu
hægt eða heyrðu illa. Ef það hefðu verið fleiri þátttakendur í hverju viðtali hefði það ef til vill
skapað truflun. Ákjósanlegt er að vettvangsathugun standi yfir frá nokkrum mánuðum upp í nokkur
ár og því eru fimm vikur stuttur tími fyrir slíka athugun (Fife, 2005). Það er álit rannsakanda að það
hafi verið komið til móts við það með því að framkvæma bæði athugun og taka viðtöl.
Rannsakandi sem framkvæmir viðtöl þarf að hafa í huga að það er hætta á því að
viðmælendur vilji líta vel út í augum rannsakanda og frásögn þeirra verði því örlítið jákvæðari en
hún er í raun. Á sama tíma geta viðmælendur sagt rannsakanda það sem þeir halda að hann vilji
heyra. Viðmælendur vissu að í viðtalinu var verið að fjalla um persónuleg málefni sem tengdust
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einmanaleika, vanmáttarkennd og leiða og því gætu viðmælendur hafa gert þetta, meðvitað eða
ómeðvitað.
Þrátt fyrir að það sé ekki hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á önnur
hjúkrunarheimili þá gefa þær sterkar vísbendingar um líðan og skoðanir íbúa á Öldrunarheimilum
Akureyrar. Helstu styrkleikar rannsóknarinnar felast í því að gagna var aflað á mismunandi hátt og
notaðar voru bæði athuganir og viðtöl. Að auki jókst áreiðanleiki rannsóknar með því að nota sama
viðtalsramma í öllum viðtölum.

Ábendingar til úrbóta
Það er mikilvægt að starfsfólk hjúkrunarheimila sé meðvitað um að það, ásamt öðrum
íbúum, er oft eina fólkið sem íbúar hjúkrunarheimila umgengst svo dögum skiptir. Því er brýnt að
starfsfólk sýni hlýju og einlægni í samskiptum og sé meðvitað um að sálfélagslegar þarfir íbúa séu
jafn mikilvægar og líkamlegar.
Starfsfólk hjúkrunarheimila þarf að hafa í huga að vellíðan íbúa eykst ef þeir eiga náin
sambönd við annað fólk og því ætti starfsfólk að aðstoða íbúa við að viðhalda og stofna til náinna
sambanda við annað fólk ef þau eru ekki til staðar.
Það þarf að leita leiða til þess að gefa íbúum kost á því að fara oftar út af heimilunum.
Starfsfólk ætti að hafa í huga að ef það hefur tíma aflögu er kærkomið að skreppa út með íbúum, þó
ekki sé nema í stuttar ferðir. Starfsfólk getur einnig hvatt ættingja til þess að koma og bjóða íbúum í
slíkar ferðir. Það er mikilvægt að tengslin á milli íbúa, aðstandenda og starfsfólks séu góð og
starfsfólk verður að vera duglegt að eiga frumkvæði í að viðhalda þessum tengslum.
Starfsfólk þarf að vera meðvitað um að þó það hafi mikið að gera ætti það að reyna að láta
sem minnst á því bera. Það að íbúar finni fyrir, sjái eða heyri starfsfólk tala um að það sé mikið að
gera leiðir til þess að íbúar kunna ekki við að biðja um aðstoð.
Eden hugmyndafræðin byggir á því að allir íbúar séu virkjaðir til athafna en það virðist vera
sem það sé ekki hægt að innleiða hana að fullu og virkja alla íbúa nema það sé nægilegt starfsfólk
fyrir hendi. Til þess að koma til móts við þetta vandmál væri ákjósanlegt að fjölga starfsfólki en of
fátt starfsfólk á hjúkrunarheimilum og mikil starfsmannavelta leiðir til þess að starfsfólk hefur
minni tíma til þess að veita sálfélagslegri heilsu íbúa athygli.
Hugsanlega má auka fjölda sjálfboðaliða sem sinna sálfélagslegum þörfum íbúa, til dæmis
að virkja þá til ýmissa athafna. Mögulega er hægt í þessu sambandi að auka samstarf við
framhaldsskóla þar sem nemendur myndu stofna til tengsla við íbúa hjúkrunarheimilisins og bjóða
þeim í ferðir út af heimilinu, í ís-bíltúr eða annað skemmtilegt.
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Starfsfólk getur rætt við ættingja íbúa og brýnt fyrir þeim hversu dýrmætar heimsóknir eru
fyrir fólk en aldraðir eiga oft erfitt með að biðja ættingja sína um aðstoð. Ættingjar geta þannig
aðstoðað við að virkja íbúa.
Fólk á öllum aldri ætti að rækta sambönd við sína nánustu, ekki síst þá sem eldri eru. Þeir
sem eiga ættingja á hjúkrunarheimilum ættu að venja sig á heimsóknir, símtöl eða myndsímtöl. Það
er dýrmætt og þroskandi að skapa og viðhalda nánum tengslum við aldraða.
Brýn þörf er á að samfélagið veiti þessu málefni athygli og leggi sitt af mörkum til að
viðhalda og bæta líkamlega, sem og sálfélagslega heilsu aldraðra með bæði eftirliti og
fyrirbyggjandi aðgerðum. Við verðum að átta okkur á því að aldraðir eru hæfileikaríkir
einstaklingar sem eru uppfullir af visku og þekkingu.
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Lokaorð
Markmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um líðan íbúa Öldrunarheimila
Akureyrar og komast að því hvað það er sem talið er geta aukið vellíðan þeirra og dregið úr
einmanaleika, vanmáttarkennd og leiða. Til þess að afla þessara upplýsinga voru gerðar
vettvangsathuganir auk þess sem rýnihópaviðtöl voru framkvæmd.
Niðurstöður hópviðtala við íbúa ásamt viðveru á vettvangi gerðu mér kleift að finna svör við
þeim vangaveltum sem ég lagði upp með í upphafi rannsóknar. Svörin komu fram í þeim þemum
sem gerð var grein fyrir hér fyrir framan. Íbúar segja að samskipti og náin tengsl við annað fólk
auki vellíðan þeirra en margir sögðust ekki eiga í slíkum tengslum við annað fólk. Það er ljóst að
samveran ein nægir oft til þess að auka vellíðan og létta lundina. Það kom skýrt fram að íbúar hafa
löngun til að fara oftar út, hvort sem það er út af heimilum þeirra eða hjúkrunarheimilinu almennt.
Bæði ættingjar og starfsfólk þurfa að hafa í huga að aldraðir eiga oft erfitt með að biðja um aðstoð
við þarfir sem eru ekki lífsnauðsynlegar. Íbúar höfðu gaman af því að hafa eitthvað fyrir stafni á
daginn en margir voru ekki eins virkir og þeir vildu. Virkni skapar lífsfyllingu, eykur vellíðan og
bætir félagslega færni. Það ætti að vera hægt að virkja íbúa ennþá frekar og aðstoða þá við að
stunda áhugamál sín. Ef starfsfólk hefur ekki tíma er hægt að hvetja ættingja til þess, en einnig gætu
sjálfboðaliðar veitt aðstoð.
Þessar niðurstöður beina sjónum að mikilvægi þess að efla umræðu í samfélaginu um hvað
felst í lífsgæðum aldraðra. Það er ekki bara að vera við sem besta líkamlega heilsu sem skiptir máli
heldur er nauðsynlegt að huga að sálfélagslegri heilsu. Eins er mikilvægt að starfsfólk
hjúkrunarheimila, sem og almenningur allur, hafi í huga hversu dýrmætt það er að halda tengslum
við þá sem eldri eru. Aldraðir eru fólk með langanir og væntingar og þarfir þeirra hvað það varðar
breytast ekki þó þeir búi á hjúkrunarheimilum.
Það er gott að hafa í huga að það er einfaldlega ekki nóg að bæta árum við lífið, heldur þarf
einnig að gæða árin lífi.
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Upplifun rannsakanda á vettvangi
Á fyrstu dögunum á ÖA sló það mig að ég gekk allt of hratt um gangana, ég var ekki í takt
við það samfélag sem hjúkrunarheimilið er. Íbúar ganga flestir í rólegheitum, einhverjir eiga erfitt
með gang, aðrir ganga með göngugrindur og enn aðrir eru í hjólastólum. Sumir eru einfaldlega að
njóta þess að þurfa ekki að flýta sér. Strax á fyrsta degi spurði íbúi mig með bros á vör hvort ég
væri „ein af þeim sem er alltaf að flýta sér“. Ég prófaði því að ganga hægar. Ég stoppaði þegar ég
gekk fram hjá íbúum, heilsaði og gaf mig að þeim. Það stofnaði til samræðna og vinskaps.
Einn daginn um fimmleytið þegar ég var á leiðinni upp á skrifstofu gekk ég óvenjulega
hratt. Á einum ganginum mætti ég konu sem sat í stól. Ég brosti og bauð góðan dag og hún heilsaði
á móti. Um leið og ég var komin upp á skrifstofu áttaði ég mig á því að ég hafði gengið óþarflega
hratt fram hjá henni og ekki stoppað og spurt hana hvernig hún hefði það eins og ég var vön að
spyrja íbúa. Ég fór aftur niður og afsakaði hversu hratt ég hefði gengið fram hjá, spurði hana að
nafni og kynnti mig. Ég settist hjá henni og við töluðum saman. Hún var döpur, sagðist vera
nýkomin í hvíldarinnlögn en hún vildi frekar vera heima hjá sér því hún hvíldist betur þar. Þegar við
kvöddumst tók hún um hönd mína og þakkaði kærlega fyrir spjallið.
Nokkrum dögum síðar hitti ég hana á ganginum en þá var hún að tala við annan íbúa. Ég
bauð þeim góðan daginn og þá sagðist hana langa til að sýna mér svolítið næst þegar við sæumst.
Ég sagði henni að það væri sjálfsagt. Viku síðar hitti ég hana aftur og þá bað hún mig um að koma
með sér inn á herbergið sitt. Hún bað mig að setjast hjá sér og við sátum í hálftíma að skoða
ljósmyndir. Hún hélt í höndina á mér á meðan hún sýndi mér myndir af börnum sínum og
barnabörnum og sveitinni þar sem hún ólst upp. Hún talaði mikið og sagði mér ýmsar sögur af ævi
sinni. Skyndilega varð hún klökk og reyndi að halda aftur af tárunum. Ég spurði hana hvað amaði
að henni og hún sagði mér frá raunum sínum. Ég faðmaði hana og við sátum saman í rúmlega
hálftíma í viðbót og skoðuðum myndir. Þegar við kvöddumst föðmuðumst við aftur og hún þakkaði
mér fyrir tímann sem ég gaf henni.
Ég er bara búin að vera að blaðra og blaðra. Þú ert alveg yndisleg. Þakka þér kærlega fyrir
að vera hjá mér og hlusta á mig.
Það er erfitt að hafa engan að tala við, þó það sé ekki bara nema til þess að romsa.
Það er svona fólk eins og þú sem ég tók eftir… og svo að finna þig.. það var gott.
Ég hitti hana aftur viku síðar. Hún faðmaði mig og sagðist líða mun betur. Hún sagði mér að
starfsfólkið hefði verið ákaflega gott og hún hrósaði því fyrir að hafa sýnt henni velvild á meðan
hún var þarna. Við kvöddumst með faðmlagi og breiðu brosi.
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Það eru atburðir líkt og þessi sem undirstrika boðskapinn sem ég vil breiða út með þessu verkefni.
Það getur verið ómetanlegt að sjá einhvern brosa til þín, heyra hann spyrja um þína hagi og finna að
hann hlusti á svarið. Raunin er sú að dýrmætasta gjöfin sem þú gefur er tími.

Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt
sem dropi breytir veig heillar skálar.
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Viðauki 1 - Kynningarbréf til þátttakenda
Ég heiti María Guðnadóttir og er meistaranemi í Lýðheilsuvísindum við Háskóla
Íslands. Ég er að vinna að verkefni um Eden hugmyndafræðina og hlýleika hér á
Hlíð. Verkefnið er styrkt af Rannsóknarmiðstöð Íslands, RANNÍS.
Markmið verkefnisins er að fá vísbendingar um þá þætti inni á heimilunum
sem íbúum þykir möguleiki á að bæta. Þá þekkingu er hægt að nýta til þess að dýpka
skilning starfsfólks og bæta úr þeim þáttum sem geta aukið hlýleika og vellíðan íbúa
inni á heimilunum. Ég tel mikilvægt að skoðanir íbúa á þessum málum verði að fá að
heyrast, þar sem þetta er jú ykkar heimili.
Mig langar til að bjóða þér að taka þátt í þessu verkefni með því að hitta mig í
svokölluðum rýnihóp, ásamt nokkrum einstaklingum sem búa á Víðihlíð eins og þú.
Rýnihópar eru viðtöl við einstaklinga í hóp og niðurstöður úr viðtölunum eru
notaðar til þess að kortleggja aðstæður og gera tillögur að úrbótum.
Hver hópur mun hittast einu sinni í rúmlega eina klukkustund. Í miðju viðtali
verður gert hlé og boðið upp á nýbakaðar pönnukökur með sultu og rjóma áður en
haldið verður áfram. Samtölin verða tekin upp á segulband og síðan verða þau greind
og flokkuð í ákveðna þætti. Niðurstöðurnar munu vonandi reynast gagnlegar við
úrbætur á heimilunum.
Fyrirkomulag
Ef þú hefur áhuga á því að vera með mér í þessu verkefni ertu beðin/n um að skrifa
undir svokallaða samþykkisyfirlýsingu. Ég mun koma og minna þig á viðtalið daginn
áður en það fer fram. Fyrirhugað viðtal er þann __ júlí klukkan ___ og mun fara fram
á ______________.
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Trúnaður
Þér er heitið fullkominni nafnleynd og ég mun gæta þess að nafn þitt og upplýsingar
um þig komi hvergi fram. Eina manneskjan sem sér nafnið þitt er ég og nafnið þitt
kemur einungis fram á samþykktarblaðinu. Eftir að viðtalið hefur verið vélritað
verður upptökuspólunum og frumgögnum eytt.
Réttur þinn
Þú hefur rétt til að hætta þátttöku hvenær sem er án þess að útskýra ástæður fyrir því.
Ávinningur
Með þátttöku í rannsókninni færð þú tækifæri til að koma á framfæri upplýsingum
sem gætu haft áhrif á möguleika starfsfólks til að vita hvað hægt væri að gera betur til
að stuðla að vellíðan íbúa.
Ef þú hefur áhuga á því að vita niðurstöður verkefnisins vil ég endilega koma og
kynna þær fyrir þér þegar verkefninu er lokið.
Nánari upplýsingar
Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum um verkefnið getur þú snúið þér til mín, Maríu
Guðnadóttur í síma 867-1195 eða beðið starfsmann á heimilinu að hafa samband við
mig fyrir þína hönd.
Kærar kveðjur,
María Guðnadóttir
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Viðauki 2 - Samþykkisyfirlýsing
Nafn:________________________________________________________________
Hér með staðfesti ég að ég hef lesið kynningarbréf varðandi verkefnið Eden
hugmyndafræðin og hlýleiki á Öldrunarheimilum Akureyrar.
Ég samþykki hér með að taka þátt í verkefninu. Mér er ljóst að ég hef rétt til þess að
hætta þátttöku hvenær sem er og mér er heitið fullum trúnaði og nafnleynd varðandi
þátttöku í þessu verkefni.
Dagsetning: __________________________________________________________
Samþykki þátttakanda:__________________________________________________
Samþykki rannsakanda:_________________________________________________
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Viðauki 3 - Viðtalsrammi
Viðtalsrammi sem er gerður til stuðnings í viðtalinu til að halda umræðum innan ákveðins ramma.
Samskipti
1. Hafið þið reglulega samskipti við vini og ættingja? Í hvaða formi er það þá, heimsókn, í síma
eða í gegn um tölvu?
2. Hversu oft eru þessi samskipti? Árlega, mánaðarlega, vikulega? Vilduð þið hafa meiri
samskipti? Hversu lengi í senn? Stuttar heimsóknir eða langar?
Ferðir út af heimilinu
1. Farið þið út af heimilinu, svo sem í búðir eða í heimsóknir? Hversu oft og hvert? Með hverjum?
2. Þarftu að treysta á aðra til þess að komast út? Starfsmann, ættingja eða vini?
3. Hvað er það skemmtilegasta sem þið gerið þegar þið farið eitthvað?
4. Myndi ykkur langa til þess að fara oftar? Hvað er það helsta sem stoppar ykkur? Biðjið þið
starfsfólk um að aðstoð? Ef það væri fleira starfsfólk, mynduð þið biðja það oftar um það?
Afþreying
1. Hver eru ykkar helstu áhugamál?
2. Getið þið stundað ykkar áhugamál? Hvers vegna ekki? Væri hægt að stunda það með aðstoð?
Hafið þið beðið starfsfólk um aðstoð við það?
3. Hvað finnst ykkur um úrval tómstunda og skemmtunar á heimilinu? Takið þið þátt í því? Farið
þið niður í dagþjónustuna?
4. Hafið þið nóg fyrir stafni?
Starfsfólk
5. Hvernig ganga samskipti íbúa og starfsfólks almennt? Sýnir starfsfólk ykkur þá virðingu sem
þið teljið ykkur eiga skilið?
6. Hversu oft gefur starfsfólk sér tíma til að tala við ykkur um daginn og veginn? Finnst ykkur það
vera nægur tími?
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Viðauki 4 - Tilkynning til Persónuverndar
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