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Hagsmunir aldrað
Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason telja að aldraðir
íbúar vistheimila búi á margan hátt
við skert sjálfræði og hafi oft og tíðum lítil áhrif á sitt daglega líf og
umhverfi. Aðalheiður Inga Þorsteinsdóttir ræddi við þau um nýútkomna bók þeirra, Sjálfræði og
aldraðir.

E

ins og Ástríður Stefánsdóttir,
læknir og dósent við Kennaraháskóla Íslands, og Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands,
benda á teljum við það flest
sjálfsagt að ráða því hvernig
heimili okkar lítur út, hverju við klæðumst og
hvenær við förum í bað. En rannsókn þeirra
á högum aldraðra íbúa vistheimila bendir til
þess að sá hópur ráði oft litlu um þessa hluti.
Í nýútkominni bók þeirra, Sjálfræði og
aldraðir, sem Háskólaútgáfan gefur út, fjalla
Ástríður og Vilhjálmur um sjálfræðishugtakið
og skoða íslensk lög um málefni aldraðra í
ljósi þess. Þá eru í bókinni birtar niðurstöður
spurningakönnunar sem gerð var á fimm íslenskum öldrunarstofnunum til að varpa ljósi
á hversu mikil áhrif íbúarnir hefðu á sitt daglega líf og umhverfi.
Ástríður og Vilhjálmur segja að rætur
verkefnisins megi rekja til ársins 1995. „Ástríður og María Sigurjónsdóttir, sem var með
okkur í upphafi, eru báðar læknar og höfðu
síðan farið út í heimspeki, og við deildum öll
þessum áhuga á sjálfræðishugtakinu,“ segir
Vilhjálmur. „Okkur fannst forvitnilegt að
kanna hvernig hömlur á sjálfræði birtust hjá
einstökum hópum sem stæðu á einhvern hátt
höllum fæti, og töldum það ákjósanlega leið
til að jarðtengja þetta mikilvæga hugtak, sem
segja má að sé lykilhugtak í hagnýtri siðfræði. Við ætluðum okkur upphaflega að gera
fjölþætta rannsókn, en við völdum að byrja á
því að kanna sjálfræði aldraðra. Það er brýnt
mál sem brennur á mörgum.“
Ástríður segir að þessi hópur, aldraðir íbúar vistheimila, hafi fljótt komið til álita, ekki
síst vegna þess að lítið hafi verið fjallað um
hvaða áhrif það hefði á sjálfræði þeirra að
þurfa að búa inni á stofnunum og njóta aðstoðar við ýmsa þætti daglegs lífs. „Það tók
okkur drjúgan tíma að forma rannsóknina og
semja spurningarnar. En við tókum þá
ákvörðun tiltölulega snemma að ganga út frá
því að spyrja aldraða sjálfa, frekar en fagfólkið sem vinnur með þeim, því við vildum fá
fram rödd einstaklinganna sjálfra,“ segir Ástríður.
Þau segjast hafa leiðst inn í félagsvísindalegar rannsóknaraðferðir, sem hafi verið
nýjung fyrir þau öll. Það hafi hægt töluvert á
vinnunni, en jafnframt hafi verið lærdómsríkt
og gefandi að beita nýrri nálgun. Ástríður og
Vilhjálmur taka fram að þau hafi hlotið aðstoð við framkvæmd könnunarinnar og úrvinnslu niðurstaðna, og notið faglegrar ráðgjafar, meðal annars af hálfu Gallup á Íslandi.

Félagsstarf aldraðra veitir mörgum dýrmæta lífsfyllingu. Frá skemmtun í íþróttahúsinu við Austurberg á leikdegi aldraðra fyrr á þessu ári.
Morgunblaðið/Ásdís

tegund af mat, ber að virða það, það er hennar lífsmáti. Sjálfræði binst að mörgu leyti í
vana. Þarna gerir maður greinarmun á sjálfræði og sjálfstæði. Við leggjum ekki áherslu á
hinn sjálfstæða einstakling, heldur einfaldlega það að manneskjan fái að lifa eins og
hún sjálf kýs eða hefur vanist á að vera, svo
lengi sem hún veldur ekki öðrum skaða.“

Minna rými til athafna

Sjálfræðishugtakið
Vilhjálmur ritar kafla í bókinni um sjálfræðishugtakið og setur það í samhengi við
aðstæður aldraðra. Hann segir sjálfræði í
sinni einföldustu mynd þýða að ráða sér sjálfur. „En hin heimspekilega umræða um sjálfræði getur auðvitað orðið býsna snúin. Skoða
þarf hvað felst í því að ráða sér sjálfur og
hvað það þýðir að virða sjálfræði annarra.
Eins er vart hjá því komist að skoða sjálfræði
í ljósi þess hvað hamlar því. Það er náttúrlega bundið ákveðnum aðstæðum og samhengi.“
Vilhjálmur kveðst draga fram þrjú meginatriði í umræðunni um sjálfræði. „Í fyrsta
lagi er það í ákveðnum skilningi nauðsynleg
forsenda þess að manneskja geti talist sjálfráða að hún hafi valkosti og rými til athafna,
svigrúm til að vera hún sjálf. Þetta tengist
hugtakinu mannhelgi, skilið líkt og landhelgi,
þetta svæði sem við verðum að hafa og enginn má koma inn í án okkar leyfis. En í öðru
lagi skiptir auðvitað máli að geta nýtt sér
þetta rými til athafna, að vera fær um að
skilja aðstæður sínar og hafa þekkingu á
þeim kostum sem standa til boða. Þessari
getu eða hæfni getur auðvitað verið hamlað

Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason segja að viðhorfsbreytingar sé þörf.
með ýmsum hætti, til dæmis af vanþekkingu
og vanþroska í æsku, eða heilsubresti og
heilabilun við lok lífs. Eins getur sjálfræði
verið hamlað með afskiptum annars fólks. Í
þriðja lagi skiptir máli að kjósa að nýta sér
sjálfræði sitt, að hafa áhuga og hvata til þess
að nýta sér rýmið og valkostina. Í könnuninni
komum við einmitt töluvert inn á þennan
þátt, spurðum heimilismenn ekki aðeins að
því hvort þeir réðu til dæmis hvenær þeir

færu í bað heldur hvort þeir vildu ráða því
sjálfir,“ segir Vilhjálmur
Hann segist notast við tiltölulega veikt
sjálfræðishugtak í bókinni. „Ég er ekki að
tefla fram neinni fyrirmynd um manneskju
sem er alltaf mjög umhugað um að vera sjálfráða og hafa frumkvæði, heldur fremur einhvers konar lágmarksskilgreiningu. Ef manneskjan hefur fest í ákveðnu fari í sínu lífi, er
orðin vanabundin og vill til dæmis ákveðna

Hverjar eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar?
„Það kemur mjög glögglega í ljós að þeir
sem búa inni á öldrunarstofnunum hafa miklu
minna rými til athafna heldur en fólk sem býr
á eigin heimili,“ segir Ástríður. „Það kemur
manni í sjálfu sér ekki svo mikið á óvart. En
eins og Vilhjálmur nefndi spurðum við líka að
því hvort fólk kysi að ráða meiru sjálft. Og
það sem kemur kannski frekar á óvart er að
fólk virðist ekki endilega kjósa að ráða meiru
en það gerir. Það er þó ekki algilt, en þetta
vekur vissulega upp spurningar. Það kann að
vera vegna þess að fólk gerir ekki sömu kröfur þegar það er komið inn á stofnun og það
gerir á sínu eigin heimili. Ég hygg að fólk líti
svolítið þannig á að þetta sé eins og að fara
inn á spítala. En við verðum að horfast í augu
við það að vistheimili eru ekki spítalar, íbúarnir eiga í rauninni ekkert annað heimili. Við
verðum að spyrja okkur þeirrar spurningar
hvort það væri ekki eðlilegt að þeir gerðu
meiri kröfur en þeir gera,“ segir Ástríður.
Hvernig birtist þessi sjálfræðisskerðing
helst?
„Við spurðum um ýmsar hversdagslegar
athafnir, til dæmis hvort fólk réði því sjálft
hvenær það færi í bað, rakaði sig, hverju það
klæddist, eða hvernig gardínur væru fyrir
gluggum,“ segir Vilhjálmur. „Svörin voru
auðvitað misjöfn, en það var til dæmis furðu
algengt að fólk réði því ekki hvenær það færi
í bað, en það átti við um 63% svarenda. Eitt
sláandi svar var frá konu sem kvaðst vera lát-
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’

Manneskjan fái að lifa
eins og hún sjálf kýs eða
hefur vanist á að vera, svo
lengi sem hún veldur ekki
öðrum skaða.

‘

’

Fólk gerir ekki sömu kröfur þegar það er komið inn
á stofnun og það gerir á
sínu eigin heimili.

‘

Vistheimili eru ekki spít’alar,
íbúarnir eiga í raun-

‘

inni ekkert annað heimili.

’

Í mörgum tilfellum miðast rekstur vistheimila við
að vinnuferlið sé sem hagkvæmast, en síður er spurt
hvaða þjónustu íbúarnir
óska.

‘

in fara í bað á föstudögum, en það kæmi sér
mjög illa fyrir hana vegna þess að hún stundaði félagsstarf á fimmtudögum og vildi vera
fín þar. Við könnuðum einnig hvort það væri
algjör samsvörun á milli þess hvort fólk
þyrfti aðstoð við að fara í bað og hvort það
fengi að ráða baðtímanum sjálft, en það
reyndist ekki vera tæmandi skýring.“ Ástríður tekur undir að það hafi ekki endilega ráðið
úrslitum. Aðrir þættir eins og vinnuferli virtust vera ríkari og það kæmi á óvart.
„Þarna kann líka að koma til ákveðin lítilþægni eða nægjusemi, sem þessi kynslóð
hefur hugsanlega í ríkari mæli heldur en við
sem yngri erum,“ segir Vilhjálmur. „Það viðhorf hefur verið svolítið ríkjandi að þegar
aldraðir fari inn á vistheimili eigi þeir svo að
segja að draga sig í hlé og eiga bara áhyggjulaust ævikvöld, þeir séu komnir inn á stofnun
þar sem séð sé fyrir þörfum þeirra og það sé
kannski ekki við hæfi að vilja ráða einhverju
sjálfur. Ákveðnar reglur og vinnuskipulag sé í
gildi og maður verði að gangast undir það.
Ég hef það sterkt á tilfinningunni að þessar
væntingar ráði mjög miklu og örugglega ekki
minna en hið ytra umhverfi, þetta spilar mjög
mikið saman.“
Hvernig teljið þið að bregðast þurfi við?
„Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að
fá þessa umræðu í gang, því lausnin felst að
miklu leyti í því að breyta ákveðnum viðhorfum,“ segir Ástríður. „Í mörgum tilfellum
miðast rekstur vistheimila í dag við að vinnuferlið sé sem hagkvæmast, en síður er spurt
hvaða þjónustu íbúarnir óska eftir og hvernig. Oft er skipulagið starfsfólksmiðað, fremur
en sniðið að vilja íbúanna. Þeir fá það gjarnan
á tilfinninguna að þeir séu gestir stofnunarinnar, frekar en að starfsfólkið sé gestir á
þeirra heimili. Þarna held ég að þurfi ákveðinn viðsnúning í hugsunarhætti. Ég tel því að
þetta sé ekki bara spurning um peninga,
heldur að mjög miklu leyti spurning um afstöðu og viðhorf.“

Vilhjálmur tekur undir með Ástríði og
bendir á að þegar verið sé að meta og greina
þjónustu við aldraða sé jafnan fyrst og fremst
talað um þarfir. „Það er auðvitað gríðarlega
mikilvægt hugtak, auðvitað viljum við að
þörfum fólks sé sinnt og að það búi við öruggar aðstæður, en það þarf líka að spyrja hvers
fólk æski sjálft og hversu mikið sé hægt að
virkja það í að móta sitt eigið umhverfi.
Kannanir sýna að fólki líði betur þegar það
hefur meiri áhrif á umhverfi sitt.“

Lögin geta aukið á mismunun
Í kafla sínum um lög um málefni aldraðra
bendir Ástríður á að gildi eins og öryggi og
velferð séu þar gjarnan í fyrirrúmi, á kostnað
gilda á borð við sjálfræði, vilja og virðingu. „Í
tengslum við þetta hef ég oft nefnt að við getum byggt á reynslunni af málefnum fatlaðra.
Þeir þurfa oft mikla umönnun, og í mörgum
tilfellum miklu meiri en þeir aldraðir sem eru
vistaðir á hjúkrunarheimilum, en er þó gert
kleift að búa á eigin heimilum. Gerðar hafa
verið tilraunir með búsetuform fyrir fatlaða,
bæði sjálfstæða búsetu og sambýli. Leitast er
við að einstaklingurinn ráði sem mestu um
sitt daglega líf sjálfur og að heimilið endurspegli persónuleika hans. Sú hugsun er
komin miklu lengra varðandi málefni fatlaðra
en aldraðra. Það hvarflar að manni að um sé
að ræða einhvers konar aldursmisrétti.
Ég geng svo langt í kaflanum sem ég skrifa
um löggjöfina að draga beinlínis í efa að það
sé rétt að gera slíkan greinarmun, til dæmis á
fötluðum og öldruðum. Þegar manneskja sem
er fötluð verður 67 ára og fer yfir í flokkinn
aldraðir samkvæmt lögum getur það breytt
þjónustunni sem hún nýtur, því þá verður
hún á forsendum annarrar löggjafar. Þetta er
sérkennilegt. Af hverju spyrjum við ekki bara
beint hvaða þarfir, vilja og óskir þessi manneskja hefur og hvort við getum komið til móts
við þær, og látum aldurinn liggja á milli
hluta? Lögin eiga auðvitað að tryggja að aldraðir fái ákveðna þjónustu og sitji við sama
borð og aðrir. En ég tel að þessi lög geti í
sumum tilfellum aukið á mismunun,“ segir
Ástríður.
Vilhjálmur tekur undir að þetta sé tvíbent,
því hugsunin á bak við það að hafa ólík lög
um ólíka hópa sé vitaskuld velviljuð, en slík
flokkun geti haft óheppilegar afleiðingar. Það
eigi heldur ekki að þurfa að taka fram hluti
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Ummæli vikunnar
REUTERS

varðandi aldraða sem teljist sjálfsagðir um
fólk almennt. Þau benda á að í eldri lögum,
sem nú hafi verið numin úr gildi, hafi jafnvel
verið kveðið á um að virða ætti sjálfræði aldraðra „eins og kostur væri“.

Starfsfólk jákvætt
Ástríður og Vilhjálmur segjast þó merkja
nokkra viðhorfsbreytingu á síðustu árum. Til
dæmis sé farið að halda íbúaþing á sumum
vistheimilum, þar sem íbúarnir sjálfir og aðstandendur þeirra geti látið í ljósi óskir sínar
og haft áhrif á vinnuskipulagið.
„Starfsfólk sem við ræddum við í tengslum
við rannsóknina var almennt mjög jákvætt og
kannaðist við þessa hugmyndafræði, en íbúarnir sjálfir voru oft síður reiðubúnir að
hugsa á þessum nótum,“ segir Vilhjálmur.
„Við leggjum áherslu á að sjálfræði er ekki
eina verðmætið sem skiptir hér máli, og jafnvel ekki það mikilvægasta. Auðvitað er það
mjög skiljanlegt að fólk sé komið á stofnun til
að fá góða þjónustu, öruggan samastað, og
við erum alls ekki að draga úr því. En það er
spurning hvernig hægt er að sætta þessi
sjónarmið. Að vilji og frumkvæði einstaklinganna fái að njóta sín, samhliða því að þeir
njóta aðstoðar og öryggis. Svona samfélag
hefur alltaf ákveðinn stofnanabrag og því er
áherslan kannski frekar lögð á að gæta þurfi
jafnræðis og sanngirni og slíkra almennra
sjónarmiða, en þetta þarf ekki að rekast á.
Það getur líka alið á öryggisleysi hjá fólki ef
ekki er tekið mið af óskum þess og sérþörfum.
Það má segja að í samfélaginu hafi borið á
ákveðinni tvíhyggju varðandi aldraða. Það er
að segja að mikið er rætt um að gera eigi
hverjum einstaklingi kleift að dvelja eins
lengi á sínu eigin heimili og hann kýs, og
reynt er að stuðla að því með heimaþjónustu.
En svo er eins og snúið sé við blaðinu þegar
fólk þarf að flytja inn á vistheimili. Þá sé það
komið inn á stofnun og í hendur eða umsjá
annarra.“
Þau leggja áherslu á að aldraðir eigi að fá
að móta umhverfi sitt og halda áfram að lifa í
samræmi við þær venjur og siði sem þeir
hafa tamið sér á langri ævi, einnig eftir að
þeir hafi flust á vistheimili. „Það þarf ekki að
kosta mikla peninga,“ segir Ástríður, „en getur skipt gríðarlega miklu máli upp á þá tilfinningu að upplifa sig sem einstakling, einstaka manneskju, en ekki bara hluta af
einhverri stofnun þar sem öll gluggatjöld eru
eins. Það elur líka á þeirri hugsun að allir
sem búa þar séu eins. Þegar maður skapar
sér sitt eigið heimili er maður að einhverju
leyti að varpa persónuleika sínum út í umhverfið. Þetta er ekki síður mikilvægt þegar
maður er orðinn eldri og er jafnvel farinn að
tapa einhverju af sínum persónuleika og þarf
að notfæra sér venjur sínar og siði til að sýna
hver maður er og var.“
Þau segja það gríðarlegan bjarnargreiða
við einstakling á þessu stigi lífsins að ganga
algjörlega undir honum, því það geri hann
ósjálfbjarga og ali á sinnuleysi og skorti á
frumkvæði.
Vilhjálmur bendir einnig á að fólk sé orðið
hrumara og veikara þegar það kemur inn á
vistheimili en áður var, og það skýri ef til vill
að einhverju leyti hvernig slíkar stofnanir fái
á sig hálfgerðan sjúkrahúsbrag. „Oft þarf að
minna vistmenn á að taka lyfin sín eða jafnvel
sjá til þess að þeir geri það. En það má samt
ekki gleymast að einstaklingurinn á þarna
heima og það þarf að banka hjá honum áður
en starfsfólkið fer inn til að sinna þessum
störfum. Það má ekki rugla þessum sjónarmiðum um umönnun og einkalíf saman.
Friðhelgi heimilisins er almennt mjög vel
tryggð á Íslandi, en það virðist vera erfitt að
tryggja hana í þessu samhengi.“

Öll á sama báti
Verkefni Ástríðar og Vilhjálms hlaut á síðasta ári 2.–3. verðlaun í hugmyndasamkeppni
sem Rannsóknaþjónusta Háskóla Íslands og
Nýsköpunarsjóður stóð fyrir um nýtingu
rannsóknaniðurstaðna, og segja þau það hafa
verið hvatningu til að ljúka verkinu og koma
því til útgáfu. Þau hafa hug á að fylgja verkefninu eftir, meðal annars með því að bjóða
upp á fundi með starfsfólki og heimilisfólki á
vistheimilum.
Þau benda á að hagsmunir aldraðra snerti
alla. „Þegar hulu tímans er svipt burtu erum
við öll á sama báti,“ segir Vilhjálmur að lokum.
adalheidur@mbl.is

David Beckham í öngum sínum eftir að hafa
brennt af víti í leik Englendinga og Portúgala í
Evrópukeppninni í knattspyrnu.

’

Ég trúi því að ég muni enda feril minn
án eftirsjár. Ég gef alltaf eins mikið af
mér og ég get í leikjum og ég er sáttur við
það.

‘

David Beckham, fyrirliði enska landsliðsins í knattspyrnu, við heimkomuna til Englands á föstudag, eftir
að Portúgalar slógu Englendinga út í átta liða úrslitum Evrópumótsins á fimmtudagskvöld. Beckham
brenndi af í vítaspyrnukeppni sem réð úrslitum leiksins.

’

Ég lít þannig á að þetta sé góður stuðningur við þau störf sem ég hef unnið að
undanfarin tvö ár sem forseti og þær
breytingar sem ég hef beitt mér fyrir á
starfsháttum í borgarstjórn og aðstöðumálum borgarfulltrúa.

‘

Árni Þór Sigurðsson, að loknum borgarstjórnarfundi
á fimmtudag, þegar hann var endurkjörinn forseti
borgarstjórnar með samhljóða atkvæðum allra borgarfulltrúa. Hefð hefur verið fyrir því að minnihluti
sitji hjá við kosningu forsetans.

’

Mamman var hrædd en ég sagði henni
bara að vera róleg.

‘

Védís Vaka Kristjánsdóttir, sex ára stelpa sem lætur
sér annt um þröst sem gerði sér hreiður við vegg á
húsi ömmu hennar við Ofanleiti. Hún hafði áhyggjur
af fuglinum og fimm ungum þegar verið var að mála
húsið

’

Ég hugsaði með mér að sú staðreynd að
ég svæfi á sófanum og þær væru enn í
húsinu þýddi að Hillary og Chelsea hefðu
ekki gefist upp á mér.

‘

Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, um
hjónabandsvandræði sín eftir að samband hans við
Monicu Lewinsky komst upp, í viðtali í þættinum
Panorama á BBC á þriðjudagskvöld, en sjálfsævisaga
hans kom út í vikunni.

’

Við erum með hæsta áfengisgjald í
heimi á vín sem er hluti máltíðarinnar
fyrir flesta okkar ferðamenn.

‘

Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, benti á að gjaldtaka ríkisins ætti
nokkra sök á því að Ísland telst samkvæmt nýrri
könnun vera dýrasta ferðamannaland í heimi.

‘

’

Þetta gengur framar björtustu vonum.

Helgi Einar Harðarson hjartaþegi í viðtali við Morgunblaðið á þriðjudag. Hann gekkst undir hjarta- og
nýrnaígræðslu í Gautaborg fyrr í mánuðinum.

’

Við munum ekki leyfa glæpsamlegum
undirróðurshópum að draga úr öryggi
landsins.

‘

Fahd, konungur Sádí-Arabíu, sagði á mánudag að ríkisstjórnin myndi ekki unna sér hvíldar fyrr en hryðjuverkahópar í landinu hefðu verið upprættir. Í síðustu
viku var leiðtogi al-Qaeda í Sádí-Arabíu felldur ásamt
fleiri eftirlýstum hryðjuverkamönnum.

’

Vilji íslensk þjóð vera frjáls og fullvalda
í framtíðinni á hún núna að leggja allt í
sölurnar fyrir hagsmuni, langanir og
ástríður sem stefna að því marki einu að
efla, auka og breiða út skilning og þekkingu á sjálfum okkur og heiminum, náttúrunni og samfélaginu.

‘

Páll Skúlason, rektor Háskóla Íslands, í ræðu sinni
við útskrift um liðna helgi.

