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Inngangur
Í kjölfar fræðslu sem Jafnréttisstofa hélt fyrir stjórnendur Akureyrarbæjar haustið 2012 var
skipaður starfshópur stjórnenda sem fór í ýmis verkefni á viðkomandi vinnustöðum.
Hjúkrunarforstjóri ÖA og þjónustustjóri ÖA voru í starfshópnum og var tekin ákvörðun í lok
árs 2012 að kanna hvort starfsemi félagsstarfs aldraðra í Hlíð skilaði sér jafnt til beggja kynja
og hvort aðgengi þeirra að þjónustunni sé sambærilegt. Úttekt var gerð í janúar 2013 og
byggðist hún á 4H aðferðinni. Stuðst var 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 var að greina stöðuna var
spurt Hvernig getum við bætt stöðuna? Niðurstöður þeirra úttektar voru m.a. þær að tækifæri
í félagsstarfi eru fyrir bæði kynin og gáfu niðurstöður til kynna hefðbundið kynjamynstur, þ.e.
að konur velja frekar að prjóna, sauma, kaffihús og söng á meðan karlar velja meiri virkni "að
gera" eins og smíði, keilu, leikfimi, bingó og spil. Á þeim tíma var lagt til að bæta stöðuna
með því meðal annars að sameina starfsstöðvar sem veita sértæka og almenna þjónustu í iðjuog félagsstarf og ná með því betur til alls markhópsins. Þessari tillögu var mætt á þann hátt að
að iðjuþjálfun hefur verið sameinuð félagsstarfi. Einu stöðugildi leiðbeinanda (100%) í
félagsstarfi var breytt í 75% stöðugildi iðjuþjálfa. Með því er verið að einstaklingsmiða
þjónustuna í auknu mæli meðal annars með því að færa hluta þjónustunnar frá miðlægu rými
inn á heimilin.
Ákveðið var að endurtaka sambærilega úttekt í janúar 2014 og byggir skýrsla þessi á þeirri
úttekt. Söfnun gagna fór fram 19. janúar til 1. febrúar 2014 og fór úrvinnsla gagna fram í
ágúst 2014. Kynning á niðurstöðum fyrir starfsfólki í iðju- og félagsstarfi fór fram í september
2014.
Í skýrslunni er iðju- og félagsstarfið í Hlíð kortlagt og greint með tilliti til hverjir njóta
þjónustunnar og hverjir taka ákvarðanir um veitta þjónustu. Þá er skoðað hvaða
þjónustuúrræði eru í boði fyrir karla og konur og hvort breytingar hafi átt sér stað á milli
úttekta. Þá er skoðað hverjir nýta þjónustuna eftir kyni og hversu mikill tími starfsmanna fer í
mismunandi virkniframboð. Að lokum eru ályktanir dregnar út frá niðurstöðum.
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Kortlagning og greining
Hverjir njóta þjónustu og hverjir taka ákvarðanir?
Á þeim tíma sem úttektin fór fram samanstóð markhópurinn af 196 einstaklingum. Í
hjúkrunarrýmum var n = 112, í dvalarrýmum var n = 13, í hvíldarinnlögn var n = 29 og í
dagþjónustu var n = 42. Á mynd 1. sést að íbúar í hjúkrunar- og dvalarrýmum voru 64%
þjónustuþega.

Dagþjónusta
21%

Hjúkrunarrými
57%

Hvíldarinnlögn
15%
Dvalarrými
7%

Mynd 1. Hlutfallsleg skipting markhóps eftir þjónustuhópum.
Á mynd 2. sést kynjaskipting markhóps og skipting hans eftir mismunandi þjónustuhópum.
Heildarfjöldi einstaklinga var n = 196, 129 konur og 67 karlar. Hins vegar var kynjaskipting
marhópsins mismunandi eftir þjónustuhópum. Íbúar voru n = 125, 88 konur og 37 karlar, í
hvíldarinnlögn n = 29, 16 konur og 13 karla og í dagþjónustu n = 42, 25 konur og 17 karlar.
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Mynd 2. Hlutfallsleg kynjaskipting markhóps og hvers þjónustuhóps.
Kynjaskipting var jöfnust hjá fólki í hvíldarinnlögn en ólíkust hjá íbúum eins og sést á mynd
2. og var þessi munur áþekkur því sem var í úttektinni 2013.
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Kynjaskiping innan markhóps var ólík milli heimila eins og sést á mynd 3, mestur var
munurinn í Skógarhlíð en minnstur í Furuhlíð þar sem kynjahlutföll voru jöfn.
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Mynd 3. Hlutfallsleg kynjaskipting eftir þjónustuhópum.
Ákvarðanir varðandi framboð og þjónustu eru í flestum tilvikum teknar af stjórnendum og
starfsfólki en ákvarðanir um nánari útfærslu eru í samráði við notendur. Með auknu
íbúalýðræði og notendaráðsfundum má búast við virkari þátttöku notenda í ákvarðanatöku en
notendur hafa almennt lítið frumkvæði og þurfa mikla hvatningu til ákvarðanatöku.

Hvaða þjónustuúrræði eru í boði fyrir karla og konur?
Dagskrá iðju- og félagsstarfs í Hlíð skiptist annars vegar í þjónustu sem staðsett er á miðlægu
svæði heimilisins og hins vegar inn á heimilum. Á heimilunum byggist þjónustan á hópastarfi.
Á miðlægu svæði skiptist hún í starfsemi handavinnustofu (Eden torg), fasta liði afþreyingar
(t.d. spil, keila og Kaffi Sól), Smiðju og meðferð í lokuðum hópum „Sólskinsklúbbur“.
Á úttektartíma árið 2013 fóru 62 klst. á viku í skipulagt iðju- og félagsstarf en 84 klst. 2014
og liggur sá munur að mestu í innleiðingu hópastarfs inn á heimilum. Áætlaður tími (klst.) í
hvert virkniframboð á viku árið 2014 var: Handverksstofa 37 klst., Hópastarf á heimilum 21
klst., Sólskinsklúbbur 4 klst., Smiðja 4 klst., Leikfimi 2,5 klst., Orðaleikur 2 klst., Keila 2
klst., Spil 4 klst., Bingó 1,5 klst. og Kaffi Sól 6 klst.
Í handverskstofu er fjölbreytt starfsemi svo sem ýmiss konar handverk, lestur dagblaða, spjall
og söngur ásamt skipulagningu stórra og minni viðburða, árlegra sem og tilfallandi auk þess
að sinna upplýsingamiðlun til notenda til dæmis auglýsingagerð og tölvupóstsamskiptum. Í
Smiðjunni er aðstaða fyrir smíðavinnu af ýmsu tagi, allt frá hönnun til lokaafurðar og hefur
starfsemi hennar notið krafta sjálfboðaliða til viðbótar starfi starfsmanna. Í tengslum við
Smiðjuna er Smiðjukaffi 1x í viku sem leiðbeinandi iðju- og félagsstarfs heldur utan um.
Sólskinsklúbbur er sértækt meðferðarúrræði fyrir fólk með heilabilun og stýrt af
sérmenntuðum iðjuþjálfa ásamt þjálfuðum leiðbeinendum. Kaffi Sól er einu sinni í viku og
hefur fest sig í sessi. Starfsemin þar er dyggilega studd að sjálfboðaliðum sem koma í viku
hverri. Hópastarf á heimilum er skipulagt og stýrt af iðjuþjálfum og er 1x í viku á hverju
heimili klukkustund í senn þar sem fyrirfram undirbúið efni er tekið fyrir. Lítil breyting hefur
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orðið á þjónustuframboði fastra liða á miðlægu svæði milli ára. Árið 2014 bættist Orðaleikur
við en Söngur í sal hefur að mestu fallið niður og var ekki á úttektartímabilinu.
Á mynd 4 sést hlutfall hvers þjónustuframboðs af heildar þjónustuframboði félagslegrar virkni
á úttektartíma 2014.
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25%
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Mynd 4. Hlutfall hvers þjónustuframboðs af heildarframboði í iðju- og félagsstarfi á
úttektartíma út frá áætluðum tíma sem fór í hvert framboð árið 2014.

Hvaða breyting hefur orðið á þjónustuúrræðum milli úttekta?
Skipta má starfsemi iðju- og félagsstarfs niður í fjóra þjónustuflokka: 1. Hópastarf, 2.
Handverksstofa, 3. Fastir liðir og 4. Smiðja. Á mynd 4. sést hlutfall þjónustuframboða eftir
ofangreindri flokkun fyrir árin 2013 og 2014.
Á mynd 5. sést að skipulagt hópastarf var 30% af félagslegu þjónustuframboði árið 2014 en
var 0% á úttektartíma 2013 (starf Sólskinsklúbbs lá niðri á úttektartíma 2013). Viðvera
starfsmanna í Smiðju dróst saman um 4% á milli ára.
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Mynd 5. Hlutfallslegur samanburður milli áranna 2013 og 2014 eftir grunnþáttum í
þjónustuframboði í iðju- og félagsstarfi.
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Hverjir nýta sér þjónustuna?
Á úttektartímanum var þjónusta iðju- og félagsstarfs nýtt í 296 skipti (talning var skilgreind á
þann hátt að hver þjónustuþegi var talinn einu sinni við hvert virkniframboð á tímabilinu þó
svo að sumir mættu oftar í sama virkniframboð). Á mynd 6. sést hlutfall nýtingar eftir
þjónustueiningum.
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Mynd 6. Hlutfall nýtingar á þjónustu í iðju- og félagsstarfi eftir þjónustuhópum og heimilum.
Dagþjónustugestir nýta þjónustu í iðju- og félagsstarfi mest en þau heimili sem fjærst eru
miðlægri þjónustu minnst.

Heildar notkun á þjónustu eftir þjónustuhópum samanborið við markhóp
Heildarnýting á virkniframboðum eftir mismunandi þjónustuhópum var borin saman við
markhóp (sjá mynd 7), þar sést að notendur í öllum þjónustuhópum voru að nýta sér
hlutfallslega svipað þjónustuframboð. Ögn hallar á íbúa í hjúkrunarrýmum.
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Mynd 7. Hlutfall þjónustuþega eftir þjónustuhópum sem nýttu eitthvert
þjónustuframboð á úttektartímanum.
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Heildarnotkun á þjónustuframboði þegar búið er að sundurgreina hjúkrunarrýmin eftir
heimilum sést í mynd 8. Af heimilum sem byggja á hjúkrunarrýmum sést að íbúar á Víði- og
Furuhlíð nýta sér þjónustu iðju- og félagsstarfs umfram hlutfall þeirra í markhópi. Hlutfall
karla á þessum heimilum var hærra en í markhópnum.
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Mynd 8. Hlutfall af heildarnotkun á þjónustuframboði þegar búið er að
sundurgreina hjúkrunarrýmin eftir heimilum.

Miðlæg þjónusta eftir þjónustuhópum samanborið við markhóp
Þegar nýting á miðlægri þjónustu er skoðuð eftir þjónustuhópum kemur í ljós að íbúar í
hjúkrunarrýmum nýta þá þjónustu hlutfallslega minna en aðrir þjónustuhópar. Í dagþjónustu
er nýtingin umfram hlutfall markhóps, sem bendir til að stór hluti nýti miðlæga þjónustu og
það við fleira en eitt þjónustuframboð.
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Mynd 9. Hlutfall þjónustuþega eftir þjónustuhópum sem nýttu sér miðlæg
þjónustuframboð á úttektartímanum.
Við samanburð á myndum 7 og 9 má draga þá ályktun að sú viðbót sem hópastarf á heimilum
er, jafni að töluverðum hluta út nýtingu þjónustuþega eftir þjónustuhópum. Í hjúkrunarrýmum
eru almennt veikustu einstaklingarnir auk þess sem það er lengst fyrir þá að fara sem eru í
nýjustu álmu Hlíðar og á jarðhæð í elstu álmu Hlíðar.
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Mynd 10. Hlutfall af miðlægðri notkun á þjónustuframboði þegar búið
er að sundurgreina hjúkrunarrýmin eftir heimilum samanborið við markhóp.
Á mynd 10 sjáum við hlutfall þeirra sem nýta sér miðlægt framboð iðju- og félagsstarfs þar
með talið Sólskinsklúbb. Fólk í dagþjónustu, hvíldarinnlögnum, raðhúsum og Víði- og
Furuhlíð nota þessa þjónustu hlutfallslega meira en hlutfall þeirra af markhóp er. Meðan við
sjáum hér á myndinni að fólk sem býr á Skógar- og Reynihlíð og í Aspar- og Beykihlíð ásamt
Eini- og Grenihlíð eru ekki að nýta sér miðlæga þjónustu miðað við hlutafall af
þjónustuhópum. Við sjáum hér hvernig fólk í Grenihlíð eru sérlega lítið að nýta sér miðlæga
þjónustu. Má velta því fyrir sér hversu mikinn þátt heilsuleysi spilar þar inn í (RAI mat) og
hvort taka þurfi tillit til þess við skipulagningu á vetrarstarfi, þannig á þeim stöðum þurfi að
leggja meiri áherslu á virkniframboð á heimilinum sjálfum og/eða meira utanum hald til að
aðstoða fólk við að nýta sér miðlæg virknitilboð.

Skipulögð virkni á heimilum - hópastarf

Hlutfall

Af þjónustuframboðum iðju- og félagsstarfs var þátttaka í hópastarfi á heimilum 20% af
heildarnýtingu (60 af 296 skiptum á heimilum). Á mynd 11 sést hvernig sú þátttaka skiptist
eftir hlutfalli íbúa sem tóku þátt í hópastarfinu eftir heimilum. Mest þátttaka í hópastarfi var á
Aspar- og Beykihlíð ásamt Furuhlíð. Minnst þátttaka var á Skógar- og Reynihlíð (ekki var
hópastarf í Skógarhlíð á úttektartíma).
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Mynd 11. Hlutfallsleg þátttaka í hópastarfi eftir heimilum.
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Hver er nýting þjónustuþega eftir þjónustuframboðum í heild?

Hlutfall

Á mynd 12 sést að stærsti hluti markhóps nýtti sér miðlæg virkniframboð (80%) og 20%
hópastarf á heimilum.
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Virkniframboð

Mynd 12. Hlutfall af nýtingu eftir þjónustuframboðum.

Hver er nýting þjónustu eftir kyni?
Á mynd 13 sést kynjasamsetning markhópsins. Þegar þjónustuhópurinn í heild er skoðaður
sést að karlmenn eru almennt duglegri að nýta sér þjónustuframboð iðju- og félagsstarfs en
konur, en þegar betur er að gáð þá kemur það til af því að þeir nýta sér hlutfallslega betur
miðlæga þjónustu en þegar kemur að hópastarfi á heimilinum þá snýst þetta við.
Konur

Karlar
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Allt

Miðlægt

Heimilin

Mynd 13. Hlutfall kynjasamsetningar eftir mismunandi þjónustuflokkum í
samanburði við kynjasamsetningu markhóps.
Á mynd 14 sést hvernig heildarnýting markhóps skiptist niður á mismunandi þjónustueiningar
eftir kyni. Konur voru almennt duglegri að nýta sér þjónustu iðju- og félagsstarfs en karlar.
Undantekning var á tveimur þjónustueiningum, karlar í dagþjónustu og Furuhlíð nýttu sér
þjónustuna betur en konur.
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Mynd 14. Hlutfallsleg kynjaskipting á heildarnotkun eftir þjónustueiningum.
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Mynd 15. Hlutfallsleg nýting markhóps á þjónustuframboðum eftir kyni.

Hversu mikill tími starfsmanna fer í mismunandi þjónustuframboð
Á mynd 16 sést að hlutfall af tíma starfsmanna sem fór í virkni (275 af 382) á
úttektartímabilinu var mestur í handverksstofu, 63% og minnstur í Smiðju, 2%. Greina þarf
nánar tímanotkun einstakra liða í handverksstofu.
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Mynd 16. Hlutfall af tíma starfsmanna sem fór í virkni (275 af 382) á úttektartímabili.

Hvert er hlutfall af tíma starfsmanna eftir kyni þjónustuþega?
Konur nýttu iðju- og félagsstarf í 168 skipti af þeim 297 skiptum sem kynin notuðu
þjónustuna samtals eða í 57% tilfella á úttektartímabilinu. Þess má geta að á tímabilinu var
Bóndadagurinn og að því tilefni var boðið upp á óvænt dekur fyrir karla sem getur skýrt að
hluta hina miklu þátttöku karla sem var 43% sem er meira en hlutfall þeirra af markhópi.
Hlutfall af tíma starfsmanna
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Þjónustuframboð

Mynd 17. Hlutfall af tíma starfsmanna borið saman við hlutfallslega nýtingu eftir
þjónustuframboði.
Tími á hvern notanda eftir framboði var reiknaður með því að deila fjölda notenda (hver
einstaklingur talin bara einu sinni) upp í heildarvinnustundir starfsmanna fyrir hvert
þjónustuframboð.
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Niðurstöður
Hvaða kynjamynstur sjáum við?
Tæplega 66% markhóps eru konur og 34% karlar. Kynjaskipting var jöfnust hjá fólki í
hvíldarinnlögn en ólíkust hjá íbúum í hjúkrunar- og dvalarrýmum, er þessi munur áþekkur því
sem var í úttektinni 2013. Kynjaskipting innan markhóps var ólík milli heimila, mestur var
munurinn í Skógarhlíð en minnstur í Furuhlíð þar sem kynjahlutföll voru jöfn. Þegar
þjónustuhópurinn í heild er skoðaður sést að karlmenn eru almennt duglegri að nýta sér
þjónustuframboð iðju- og félagsstarfs en konur, en þegar betur er að gáð þá kemur það til af
því að þeir nýta sér hlutfallslega betur miðlæga þjónustu en þegar kemur að hópastarfi á
heimilinum þá snýst þetta við.

Er þörfum og tækifærum kvenna og karla mætt?
Tækifæri eru til staðar fyrir bæði kynin. Niðurstöður gefa til kynna hefðbundið kynjamynstur
þ.e. hvaða virkni tilboð höfða til kynjanna. Konur eru notendur í handverksstofu, leikfimi,
orðaleik, sólskinsklúbb, hópastarfi á heimilum og Kaffi Sól. Karlar eru notendur í
Smiðjukaffi, spilum, keilu og söng og sherry.

Eru málefnalegar skýringar á bak við það kynjamynstur sem komið er í
ljós?
Virkni tilboð eru til fyrir bæði kynin. Karlar eru 34 % notenda og konur eru 66% notenda.
Karlar nýttu iðju- og félagsstarf í 168 skipti af þeim 296 skiptum sem kynin notuðu
þjónustuna samtals eða í 57% tilfella á úttektartímabilinu. Þess má geta að á tímabilinu var
Bóndadagurinn og að því tilefni var boðið upp á óvænt dekur fyrir karla sem getur skýrt að
litlum hluta hina miklu þátttöku karla.

Aðgerðir
Hvernig getum við bætt stöðuna?







Áframhaldandi þróun sem miðar að því að auka vægi iðju- og félagsstarfs inn á
heimilum. Með því er unnið markvisst að því að hafa áhrif á menningu heimilanna þar
sem aukin er félagsleg virkni íbúa og unnið gegn einmannaleika, vanmáttarkennd og
leiða (sálfélagslegir þættir).
Innleiða starfsemi Sólskinsklúbbs.
Efla hópastarf á heimilum.
Vera með öfluga kynningu á virknitilboðum fyrir markhóp og notendasamráð verði
bætt. Notendur verði virkari í ákvarðanatöku.
Vinna að því að efla tengsl mismunandi faghópa innan ÖA, íbúa og aðstandenda.
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Greining á óskum og þörfum nýrra íbúa verður í höndum iðjuþjálfa.
Samkvæmt greiningu er tími starfsmanna mestur í handverksstofu. Greina þarf nánar í
hvað tími starfsmanna fer, t.d. aðstoð við handverk og bein þjónusta við einstaklinga
ásamt skipulagningu starfseminnar eins og auglýsingagerð, innkaup og skipulagning
viðburða.
Fylgja eftir innleiðingu á skipulagsbreytingum sem miða að því að einstaklingsmiða
þjónustuna í auknu mæli.
Koma á relgubundnu stöðumati sem framkvæmt er þrisvar til fjórum sinnum á ári í
samráði við starfsfólk í iðju- og félagsstarfi.
Vinna markvisst með niðurstöður/gæðavísa í RAI mati, ásamt niðurstöðum í
þjónustukönnunum og Eden hlýleika könnun með tilliti til sálfélagslegra þátta.
Skoða ástæður þessa að karlar taka minni þátt í hópastarfi á heimilum og sækja
miðlæga virkni hlutfallsega meira en konur og öfugt.
Huga betur að mönnunarþörf, þ.e. flæði starfsfólks á milli þjónustutilboða eftir ásókn í
þau.
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