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Formáli
Tilefni þessa áfangamats er samningur milli Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og Öldrunarheimila
Akureyrar (ÖA) sem undirritaður var þann 26. júní 2019. Samningurinn fjallar um þjónustu
hjúkrunarheimilis, dagdvöl aldraðra og þróunarverkefni á sviði öldrunarþjónustu á Akureyri.
Samkvæmt 6. grein samningsins á ÖA að gera áfangamat á 12 mánaða fresti um
nýsköpunar- og þróunarverkefnið um sveigjanleg dagdvalar- og hjúkrunarrými. Sjá
samninginn hér. Um tilurð, bakgrunn og framkvæmd þessa verkefnis má lesa í áfangamati
eftir fyrsta starfsárið sem er að finna hér (Öldrunarheimili Akureyrar, 2020).
Í þessu áfangamati er farið yfir stöðu verkefnisins og rakin framvinda og þróun annað
starfsárið. Áfangamatið er unnið af Ingunni Eir Eyjólfsdóttur verkefnisstjóra og Guðrúnu Rut
Guðmundsdóttur fyrir hönd stýrihóps nýsköpunar- og þróunarverkefnis. Guðrún Rut var
fengin til liðs við verkefnið sem óháður aðili til að vinna viðtals- og viðhorfskönnun á
úrræðinu. Þetta var gert til að skapa fjarlægð og gæta hlutleysis í matinu.
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Samantekt
•

Annað starfsár nýsköpunar- og þróunarverkefnisins hefur verið litað af
heimsfaraldrinum Covid-19. Þrátt fyrir það hélst starfsemin órofin en áhrifa gætti á
nýtingu dagþjálfunar, biðtíma og fyrirhugaða þróun verkefnisins. Nýting rýma jókst milli
ára en var þó minni en stefnt var að.

•

Starfsemi sem áður var nýtt sem 10 hjúkrunarrými fyrir sólarhringsdvöl hefur umbreyst í
það að veita flestar þjónustustundir á dagvinnutíma. Með þessu nýtist þjónustan
fleirum.

•

100 einstaklingar hafa nú nýtt sér starfsemina frá því að hún hófst í febrúar 2019. Af
þeim hafa 29 einstaklingar flutt í hjúkrunarrými og 18 eru með færni- og heilsumat og
bíða eftir dvalar- eða hjúkrunarrými. 16 einstaklingar eru látnir, af þeim létust 11 eftir
flutning í hjúkrunarrými. Fjórir einstaklingar hafa útskrifast úr sveigjanlegri dagþjálfun.

•

Fjölgun dagþjálfunarrýma hefur stytt bið eftir dagþjálfun umtalsvert þrátt fyrir meiri
eftirspurn. Um áramót 2019-2020 var enginn biðtími eftir dagþjálfun, samanborið við 816 mánuði áður en starfsemin hófst.

•

Biðlisti eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum styttist eftir að starfsemin hófst 2019 og hefur
að mestu staðið í stað síðan. Að jafnaði er helmingur þeirra einstaklinga sem voru með
færni- og heilsumat síðastliðin tvö ár jafnframt í dagþjálfun.

•

Sterkar vísbendingar eru um að sveigjanleg dagþjálfun stytti dvalartíma einstaklinga í
hjúkrunarrýmum og haldi biðlistanum eftir varanlegri vistun stöðugum.

•

Með aukinni nýtingu þjónustustunda á dagvinnutíma í formi stuðnings og virkrar
þjónustu í stað sólarhringsdvalar sparast töluverðir fjármunir. Þessi fjárhagslegi
ávinningur reiknast um 96 milljónir króna fyrir árið 2020.

•

Fyrstu tvö ár starfseminnar hafa kostað 237 milljónir og hefur samanlögð áætlun
hljóðað upp á 248 milljónir. Tekjurnar sem fást í verkefnið í formi greiðslu án tillits til
nýtingar á rýmum hafa verið samanlagt 240 milljónir króna.

•

Niðurstöður mælitækja benda ótvírætt til þess að umsækjendur séu að jafnaði komnir í
allnokkra þörf fyrir stuðning í daglegu lífi. Að mati flestra notenda og aðstandenda sem
rætt var við væri mjög erfitt eða illmögulegt fyrir þá að búa áfram heima ef dagþjálfunar
nyti ekki við.

•

Ávinningur fyrir notendur, aðstandendur og aðra þjónustuaðila var metinn með
viðtölum, spurningalistakönnun og stöðluðum matslistum til þarfagreiningar.
Niðurstöðurnar mega teljast mjög jákvæðar og hvetjandi fyrir verkefnið.
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•

Notendur greina frá því að úrræðið sé þeim mikilvægt og að það væri þeim mjög erfitt
að búa áfram heima ef þess nyti ekki við. Að þeirra mati mætir þjónustan þörfum þeirra
vel.

•

Aðstandendur og starfsfólk upplifa að jafnaði jákvæðar breytingar á líðan og atgervi
notenda. Gögn úr sjálfsmatslistum OARS styðja þetta mat.

•

Sveigjanlegur þjónustutími utan dagvinnu og möguleiki á nætur- og helgardvölum með
stuttum fyrirvara hefur skipt sköpum fyrir aðstandendur og möguleikinn einn og sér
veitir öryggistilfinningu.

•

Meirihluti notenda í viðhorfskönnun lýsir skýrum vilja til þess að búa áfram heima með
stuðningi frekar en að flytja inn í fast hjúkrunarrými. Úrræðið svarar því köllun eftir
breyttum áherslum og fjölbreytni í þjónustu við aldraða.

•

Samstarfsaðilar (heimaþjónusta, heimahjúkrun og SAk) eru ánægðir með samstarfið við
dagþjálfun og meta hana sem góða viðbót í þjónustukeðjuna við aldraða. Þeim hefur
reynst erfitt að meta áhrif á eigin þjónustu vegna þess hve mjög heimsfaraldurinn hefur
sett starfsemi þeirra í uppnám á liðnu ári.

•

Samfélagið og þjónustuaðilar hafa fengið tíma til að kynnast úrræðinu og viðbrögð og
viðhorf eru orðin jákvæðari. Þetta sýnir hversu mikilvægt er að njóta trausts og leyfis
yfirvalda til að þróa verkefni sem þetta yfir nokkurra ára tímabil.

•

Niðurstaða áfangamatsins er sú að ávinningur af starfseminni er mikill og margþættur.
Starfsemin virðist skila sér í auknum lífsgæðum notenda og fjölskyldna þeirra,
möguleikanum til að styðja við fleiri einstaklinga, styttingu biðlista og betri nýtingu
fjármuna.
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Inngangur
Óhætt er að fullyrða að mikið hefur verið fjallað um málefni aldraðra árið 2020. Ber þar helst
að nefna ágreining á milli ríkis og sveitarfélaga um rekstur hjúkrunarheimila, aðbúnað og
húsakost hjúkrunarrýma og mikilvægi þess að samfélagið og stjórnvöld hugi að því að auka
fjölbreytni í þjónustu við aldraða. Í grein sem birtist í Læknablaðinu í janúar 2021 kemur
fram að eitt af stærstu verkefnunum í heilbrigðisþjónustu við aldraða er að vinna að því að
seinka færniskerðingu þeirra (Ólafur Helgi Samúelsson, 2021). Ennfremur að leggja áherslu á
félagsleg tengsl, heilbrigðari lífshætti og mikilvægi hreyfingar til að byggja grunn að betri
lýðheilsu. Þetta er hægt með því að byggja upp heilbrigðiskerfi sem mætir öldruðum sem
glíma við langvinn og flókin vandamál á samþættan og heildrænan hátt.
Niðurstaða fyrsta áfangamats nýsköpunar- og þróunarverkefnis um sveigjanlega dagþjálfun
var sú að úrræðið væri orðið mikilvægur hlekkur í því að mæta þeirri áskorun sem blasir við
heilbrigðisþjónustu og samfélaginu öllu með hækkandi hlutfalli aldraðra og breytilegum
þörfum einstaklinga.
Annað starfsárið hefur verið litað af heimsfaraldrinum Covid-19. Tekist hefur að halda
starfseminni órofinni allt árið og halda starfseminni sem eðlilegastri þrátt fyrir takmarkanir
vegna sóttvarnaaðgerða.
Helstu áherslur starfseminnar hafa verið að vinna að þróun millistigsúrræðis til að koma í
veg fyrir ótímabæra stofnanadvöl. Í þeirri þróunarvinnu er mikilvægt að afla gagna til að
geta sýnt fram á þörf, ávinning og mikilvægi úrræðisins. Gagnöfluninni og niðurstöðum
hennar verða gerð skil í þessu áfangamati þar sem meginmarkmið verkefnisins eru höfð að
leiðarljósi.

Markmið verkefnisins:
•

Aðlaga stuðning að þörfum aldraðra sem búa heima og þurfa stuðning til að búa
áfram heima.

•

Þróa sérhæfðari og einstaklingsmiðaðri dagþjálfun sem snýst um víðtækari og
sveigjanlegri þjónustu og opnunartíma.

•

Auka stuðning við aðstandendur (með sveigjanlegri þjónustu).

•

Bæta nýtingu fjármuna.

•

Vinna með samfélagsleg viðmið og viðhorf um áherslur og stuðning við eldra fólk til
að búa áfram heima.

•

Leggja mat á samfélagslegan ávinning af breyttum áherslum.
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1. Áhrif Covid-19 á starfsemi sveigjanlegrar dagþjálfunar
Annað starfsárið í sveigjanlegri dagþjálfun fór vel af stað en vegna heimsfaraldurs dróst
starfsemin verulega saman seinni hluta mars. Í upphafi fyrstu bylgju Covid-19 var lítið vitað
um veiruna og því gripið til harðra aðgerða til að veita sem mesta mótspyrnu og vernda
viðkvæmasta hópinn. Starfsemin var því í lágmarki frá 23. mars - 5. maí 2020. Í samráði við
aðra þjónustuaðila var þeim einstaklingum, sem metnir voru í mestri þörf fyrir þjónustuna,
veittur forgangur. Starfsmannahópnum var skipt upp í tvo hópa sem unnu annan hvern dag.
Starfsemin var flutt um set innanhúss þegar sett var á laggirnar sérstök Covid-deild til að
geta flutt íbúa ÖA ef upp kæmi smit. Breytt staðsetning á starfseminni, færri notendur og
færra starfsfólk einkenndi tímabil fyrstu bylgjunnar.
Sumarið gekk áfallalaust fyrir sig en í þriðju bylgjunni á haustmánuðum 2020 þurfti aftur að
grípa til hertra aðgerða og takmarkana en vegna aukinnar þekkingar og reynslu af veirunni
þurfti ekki að draga eins mikið úr starfseminni og í fyrstu bylgjunni. Starfsemin var aðlöguð
fjöldatakmörkunum sem hafði lítil sem engin áhrif á notendur. Í báðum bylgjunum voru
nokkrir einstaklingar sem óskuðu eftir að vera í verndarsóttkví og sóttu þá ekki dagþjálfun á
þeim tíma. Haft var samband við þessa einstaklinga símleiðis með reglulegu millibili, að
minnsta kosti einu sinni í viku.
Á meðan bylgjurnar stóðu sem hæst var ekki unnt að vinna nýjar umsóknir eða taka inn nýja
notendur. Í fyrri bylgjunni var hvorki boðið upp á næturgistingu né kvöld- eða helgardvöl en í
þeirri seinni var takmarkað framboð af þessum sveigjanlegu möguleikum.
Eins og fyrr segir hélst starfsemin órofin árið 2020 en eins og tölfræðin sýnir hér síðar í
áfangamatinu höfðu hertar aðgerðir og fjöldatakmarkanir áhrif á nýtingu dagþjálfunar,
vinnslu umsókna, biðtíma eftir dagþjálfun, gagnaöflun og frekari þróun verkefnisins.
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2. Skilgreining rýma
Starfsemin hóf göngu sína 4. febrúar 2019. Lögð var niður hefðbundin starfsemi tíu
hvíldarinnlagnarrýma og breytt í dagþjálfun með sveigjanlegan opnunartíma sem aðlagaður
er þörfum notenda. Opnunartími er frá kl. 08.15-21.00 alla daga vikunnar, einnig rauða
daga. Opnunardögum var fjölgað úr 250 dögum í 365 daga. Möguleiki er á næturgistingu,
þ.e. sólarhringsdvöl í stuttan tíma. Notendur Grænuhlíðar (hefðbundin dagþjálfun með 36
rými) hafa möguleika á að nýta sér sveigjanleika dagþjálfunarinnar.
Gagnaöflun í umsóknarferli og eftir að þjónusta hefst hefur haldið sér eins og lagt var upp
með.

2.1. Almenn dagþjálfun
•
•
•
•
•
•
•

Áætluð allt að 10 tímabundin rými.
Þarfagreining út frá umsóknareyðublaði dagþjálfunar.
RAI HC mat lagt fyrir umsækjanda. Ef búið er að meta einstakling og niðurstöður eru
ekki eldri en sex mánaða gamlar eru þær nýttar.
ASEBA-matslistar (OASR og/eða OABCL). Sjálfsmatslisti og matslisti sem aðstandandi
svarar um færni, getu og líðan umsækjanda.
Innskriftarviðtal.
Upphafsmat iðjuþjálfa.
Einstaklingsáætlun.

2.2. Sértæk dagþjálfun
•
•
•
•
•
•
•
•

Áætluð allt að 10 rými fyrir einstaklinga með heilabilun.
Þarfagreining út frá umsóknareyðublaði dagþjálfunar.
Vottorð frá lækni, hjúkrunarfræðingi eða ráðgjafa sem staðfestir greiningu um
heilabilunarsjúkdóm.
ASEBA-matslisti (OABCL). Matslisti sem aðstandandi svarar um færni, getu og líðan
umsækjanda.
Innskriftarviðtal.
Upphafsmat iðjuþjálfa.
Einstaklingsáætlun unnin í samráði við heilabilunarráðgjafa.
Lífssaga – unnin út frá vellíðunarlyklum Eden Alternative hugmyndafræðinnar.

2.3. Endurhæfingardagþjálfun
•
•
•
•
•
•

Áætluð allt að 5 tímabundin rými í 10-16 vikur.
Þarfagreining út frá umsóknareyðublaði dagþjálfunar.
RAI HC mat lagt fyrir umsækjanda. Ef búið er að meta einstakling og ef niðurstöður
eru ekki eldri en sex mánaða gamlar eru þær nýttar.
ASEBA-matslistar (OASR og/eða OABCL). Sjálfsmatslisti og matslisti sem aðstandandi
svarar um færni, getu og líðan umsækjanda.
Innskriftarviðtal.
Upphafsmat iðjuþjálfa.
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•
•

Einstaklingsáætlun.
Tilvísun, læknabréf og/eða hjúkrunarbréf ásamt beiðni um sjúkraþjálfun.

3. Þarfagreining umsækjenda – mælitæki
Mælitæki eiga sér ákveðna sögu og reynslu í gagnaöflun varðandi vinnslu umsókna um
dagþjálfun og þau verið notuð til að forgangsraða í rými dagþjálfunar á Akureyri. Frá árinu
2016 hafa ASEBA listar og RAI HC mat verið notuð, svo dæmi sé tekið. Hér er stutt lýsing á
þeim matstækjum sem sveigjanleg dagþjálfun nýtir:

3.1. ASEBA
Achenbach System of Empirically Based Assesment (ASEBA) er matskerfi sem byggir á
stöðluðum matslistum sem ætlaðir eru til að leggja mat á styrkleika og veikleika fólks og
aðlögunarhæfni þess. Með matstækinu er einnig lagt mat á andlega líðan og stöðu
einstaklingsins. Matskerfið samanstendur af tveimur hliðstæðum listum: sjálfsmatslista
(OASR) og sambærilegum lista (OABCL) sem svarað er af þeim sem þekkir einstaklinginn vel,
aðstandanda eða starfsmanni. Þegar unnið er úr gögnunum raðast fullyrðingar í átta
einkennaflokka ASEBA; kvíði/þunglyndi, áhyggjur, líkamlegur vandi, skert færni, minnis/vitrænn vandi, geðrænn vandi, bráðlyndi/hvatvísi og annar vandi. Spurningarnar eru einnig
flokkaðar á grunni DSM-5 sjúkdómsflokkunarkerfisins (Halldór Sig. Guðmundsson og
Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009).

3.2. RAI mat og MAPLE reiknikvarðinn
RAI matið (raunverulegur aðbúnaður íbúa) er alþjóðlegt mælitæki til að meta heilsufar,
hjúkrunarþarfir og þörf skjólstæðinga fyrir þjónustu. Mælitækið er þróað í Bandaríkjunum og
Kanada, en hefur verið þýtt og staðfært víða um heim. Ýmsar útgáfur eru til af RAI mati en í
þessu verkefni er notast við RAI HC (home care). Matstækið er þróað til að meta aðbúnað
einstaklinga sem búa heima og fá heimaþjónustu. Það metur heilsufar og hjúkrunarþarfir.
RAI HC er stytt útgáfa og inniheldur 80 atriði.
Matið skiptist í þrjú stig:
•

Fyrsta mat sem gert er í upphafi og er grunnmat.

•

Útskriftarmat sem er gert í lok dvalar.

•

Endurmat sem er gert við komu einstaklings í nýja dvöl og/eða ef heilsa hans hefur
breyst frá síðasta mati.

MAPLE er reiknikvarði sem byggir á 36 atriðum úr RAI HC matinu. MAPLE kvarðinn raðar
einstaklingum í þjónustuflokka eftir upplýsingum úr matinu. Flokkarnir eru fimm: lítil þörf,
14
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væg þörf, meðalþörf, mikil þörf og mjög mikil þörf. Einnig koma fram þrír undirflokkar: ADL
kvarði (athafnir daglegs lífs), vitrænn kvarði og viðfangsefni. Í viðfangsefni er eitt svokallað
viðfang sem er „hætta á langtímavistun“. Ef einstaklingar eru metnir í mjög mikilli þörf gefur
það vísbendingu um að þeir séu í brýnni þörf fyrir hjúkrunarrými.

3.3. COPM
COPM (mæling á færni við iðju) er kanadískt matstæki sem notað er til að greina iðjuvanda
einstaklinga. Það kom fyrst út árið 1990 og er hálf opinn viðtalsrammi sem er notaður til að
meta mikilvægi, frammistöðu og ánægju einstaklingsins við athafnir daglegs lífs. COPM er
ætlað til notkunar fyrir einstaklinga, óháð aldri.
Matstækinu er skipt í þrjá hluta: eigin umsjá, störf og tómstundaiðju. Einstaklingur tilgreinir
iðju sína og notar mælikvarða 1-10 til að meta hversu mikilvægar þær athafnir eru. Að því
loknu forgangsraðar einstaklingurinn þeim viðfangsefnum eftir þeim áherslum sem hann
hefur um að bæta sig. Hann leggur líka mat á núverandi færni sína á sérstökum kvarða og
metur hversu ánægður eða óánægður hann er með stöðu mála (frammistaða/ánægja).
Þegar búið er að tilgreina iðjuvanda með þessum hætti, eru sett upp markmið og
einstaklingsáætlun. Endurmat er síðan gert til að leggja mat á hvort framfarir hafi orðið.
Sumir notendur dagþjálfunar hafa átt og eiga erfitt með að gefa sér stig fyrir mikilvægi iðju,
ánægju og frammistöðu við iðju. Matstækið gefur samt sem áður mynd af daglegri iðju
einstaklingsins (Law o.fl., 1994).

3.4. SPPB mælikvarðar
Sjúkraþjálfarar ÖA hafa notað SPPB mælikvarða í meðferð þeirra einstaklinga sem eru í
endurhæfingarrýmum. Það er lagt fyrir í upphafi tímabils og í lokin. Mælitækið metur styrk,
jafnvægi og göngugetu hjá eldra fólki sem er í endurhæfingu. SPPB er röð nokkurra prófa til
að meta líkamlega virkni og hreyfanleika í ganglimum. Jafnvægi er metið í standandi stöðu
með mismunandi stærð undirstöðuflatar, gönguhraði er mældur og færni við að standa upp
úr stól og setjast er metið á tíma.

4. Niðurstöður mælitækja í umsóknarferlinu
Meðalskor umsækjenda um dagþjálfun árin 2019 og 2020, sem eru ekki með greinda
heilabilun, er 2,92 í MAPLE á RAI HC sem þýðir að umsækjendur eru að jafnaði frá því að
vera í meðalþörf til mikillar þarfar fyrir þjónustu/stuðning í daglegu lífi. 30% umsækjenda fá
viðfang 1, sem er hætta á langtímavistun.
Mynd 1 sýnir meðaltal t-skora fyrir einstaka erfiðleikaþætti skv. DSM-5 á OABCL lista sem
lagður var fyrir aðstandendur umsækjenda dagþjálfunar á árunum 2019 og 2020. Fyrri
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mæling OABCL er upphafsmat í sjálfu umsóknarferlinu. Aðstandendur notenda sem fara í
endurhæfingarrými svara sama lista aftur við lok endurhæfingar.
„Normalhópur“ eða viðmiðunarhópur væri með meðaltalið 50 og er breyting um 10 t-gildi
samsvarandi einu staðalfráviki.
Svörun aðstandenda sýnir að þeir meta sinn aldraða aðstandanda í vanda í þessu þáttum.
Karlmenn eru að jafnaði metnir í meiri vanda en konur varðandi þunglyndi, kvíða, elliglöp og
líkamlega vanlíðan. Eru þeir rúmlega 1 staðalfráviki frá meðaltali varðandi þunglyndi og
elliglöp. Bæði kynin eru því yfir viðmiðunarmörkum sem leiðir líkur að því að aðstandendur
umsækjenda um dagþjálfun hafa nokkuð miklar áhyggjur af líðan og heilsu þeirra.

Mynd 1. Mat ættingja skv. OABCL lista á erfiðleikaþáttum eftir kyni. Myndin sýnir meðaltal t-skora
skv. DSM-5 þar sem meðaltal er 50 og staðalfrávik er 10.

Mynd 2 sýnir meðaltal t-skora fyrir styrkleika og einstaka erfiðleikaflokka eftir kyni á OABCL
lista sem lagður var fyrir aðstandendur umsækjenda dagþjálfunar bæði 2019 og 2020. Aftur
sést að karlmenn eru metnir í meiri vanda en konur varðandi ADL (rýrð virkni), kvíða/depurð,
minni og heildarvanda. Aðstandendur meta konur að jafnaði með meiri styrkleika en karla.
Rétt er að ítreka að í þessum niðurstöðum hefur verið tekið mið af aldri og kyni og að
meðaltal íslenska karla og kvenna á sama aldri reiknast vera 50 t-gildi.
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Mynd 2. Mat ættingja skv. OABCL lista á styrkleikum og erfiðleikaþáttum eftir kyni. Myndin sýnir meðaltal t-skora
skv. DSM-5 þar sem meðaltal er 50 og staðalfrávik er 10.

Mynd 3 sýnir svörun sjálfsmatslista (OASR) einstaklinga sem ekki eru með heilabilun. Karlar
meta sig að jafnaði með meiri styrkleika en konur. Jafnframt meta þeir sig í meiri erfiðleikum
með minni (memory cognition) en konur. Konur meta sig með örlítið meiri kvíða en karlar.
Konur meta sig í meiri erfiðleikum með ADL (rýrð virkni) en karlar en bæði kynin eru rúmlega
1 staðalfráviki frá meðaltali í þessum flokki.

Mynd 3. Sjálfsmat skv. OASR lista á styrkleikum og erfiðleikaþáttum eftir kyni. Myndin sýnir meðaltal t-skora
skv. DSM-5 þar sem meðaltal er 50 og staðalfrávik er 10.
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Samkvæmt sjálfsmati (mynd 4) meta karlar sig í meiri vanda er varðar kvíða, erfiðleika með
minni og líkamlega kvilla en konur. Konur meta meiri erfiðleika þegar kemur að þunglyndi en
karlar.

Mynd 4. Sjálfsmat skv. OASR lista á erfiðleikaþáttum eftir kyni. Myndin sýnir meðaltal t-skora
skv. DSM-5 þar sem meðaltal er 50 og staðalfrávik er 10.

Niðurstöður þessara mælitækja benda ótvírætt til þess að umsækjendur og notendur
dagþjálfunar séu komnir í allnokkra þörf fyrir stuðning í daglegu lífi og má af því álykta að
um viðkvæman og þjónustuþurfandi hóp sé að ræða. Aðeins einn umsækjandi á árinu 2020
var ekki metinn í þörf fyrir dagþjálfun sem bendir til að umsækjendur sækja ekki of snemma
um úrræðið en þeir sem verst eru staddir mættu sækja fyrr um.
Ljóst er að í dagþjálfun koma einstaklingar með flóknar og ólíkar þarfir. Því er brýnt að halda
áfram að vinna af krafti í uppvinnslu og áætlanagerð hvers og eins. Þetta kallar á að breiður
faghópur vinni saman þverfaglega að markmiðsetningum og framvindumati einstaklinga. Til
yrðu nákvæm gögn sem liggja þá fyrir og geta fylgt viðkomandi þegar/ef hann flyst í
varanlega búsetu á hjúkrunarheimili og komið þar, sem og í dagþjálfun, að góðum notum til
að stuðla að persónumiðaðri þjónustu.
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5. Nýting og þjónustustundir
5.1. Notendur í þjónustu
Frá því að starfsemi sveigjanlegrar dagþjálfunar hófst í febrúar 2019 hafa 100 einstaklingar
haft viðkomu í henni. Mynd 5 sýnir okkur þann fjölda einstaklinga sem nýttu sér þjónustuna
í hverjum mánuði eftir rýmum. Til að fá sem einfaldasta framsetningu á nýtingu eftir rýmum
verða tölulegar upplýsingar settar fram í mánuðum en hafa þarf í huga að einstaklingar geta
hafa flutt á milli rýma, t.d. úr almennu rými í sértækt rými ef einstaklingur fær greinda
heilabilun eða einstaklingur útskrifast úr endurhæfingu í almennt rými.

Fjöldi einstaklinga eftir rýmum
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Mynd 5. Fjöldi einstaklinga eftir mánuðum og rýmum í sveigjanlegri dagþjálfun.

Í heild eru þetta 100 einstaklingar. Af þeim hafa 29 einstaklingar flust í hjúkrunarrými og 18
eru með færni- og heilsumat og bíða eftir dvalar- eða hjúkrunarrými. 16 einstaklingar eru
látnir, af þeim létust 11 eftir flutning í hjúkrunarrými. Fjórir einstaklingar hafa útskrifast úr
sveigjanlegri dagþjálfun. Myndir 6 og 7 sýna fjölda einstaklinga sem hafa verið í
dagþjálfuninni og skiptingu þeirra eftir kyni og aldri.
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Fjöldi einstaklinga eftir kyni
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Mynd 6. Fjöldi einstaklinga í sveigjanlegri dagþjálfun eftir kyni frá febrúar 2019.

Mynd 7. Aldur einstaklinga í sveigjanlegri dagþjálfun frá febrúar 2019.

5.2. Þjónustustundir og sveigjanleiki
Eitt meginviðfangsefni sveigjanlegrar dagþjálfunar er að nýta hverja þjónustuklukkustund á
annan hátt og markvissar en í hefðbundnu hjúkrunarrými. Fljótlega í umræðu um verkefnið
varð því til hugtakið virkar þjónustustundir. Með hugtakinu virkar þjónustustundir er átt við
þann tíma sem notendur eru í dagþjálfun eða úrræði og áhersla lögð á virkni og hæfingu.
Misjafnt er eftir einstaklingum hversu margar virkar þjónustustundir þeir nýta í sveigjanlegri
dagþjálfun, en það getur í raun verið allt frá 4 klst. til 24 klst.
Á árinu 2019 reiknast virkar þjónustustundir samtals 16.394 klst. Til samanburðar reiknast
virkar þjónustustundir á árinu 2020 26.401 klst. Á mynd 8 má sjá hvernig virkar
þjónustustundir í sveigjanlegri dagþjálfun skiptust eftir mánuðum á fyrstu tveimur árum
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starfseminnar. Sjá má að í upphafi verkefnisins er farið rólega af stað og síðan jafnt og þétt
aukið við fjölda einstaklinga og virkra þjónustustunda. Nýting 2020 er nokkuð sveiflukennd
og sést vel í mars-apríl og aftur nóv.-des. vegna takmarkana í fyrstu og þriðju bylgju Covid19. Þrátt fyrir heimsfaraldurinn jókst nýting á milli ára en var þó minni en stefnt var að í
upphafi árs 2020.
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Mynd 8. Virkar þjónustustundir.

Mynd 9 sýnir okkur hvernig virkar þjónustustundir, innan og utan dagvinnutíma, skiptast á
milli ára. Starfsemi sem áður var nýtt sem 10 hjúkrunarrými fyrir sólarhringsdvöl hefur
umbreyst í það að veita flestar þjónustustundir á dagvinnutíma. Nýttar voru færri
klukkustundir utan dagvinnutíma árið 2020 sem skýrist af því að í mars-maí, þegar ráðist var
í harðar aðgerðir vegna Covid-19, var ekki unnt að bjóða upp á þjónustu utan dagvinnu.
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Mynd 9. Virkar þjónustustundir innan og utan dagvinnutíma.
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Þegar rýnt er í skiptingu þjónustustunda á milli rýma (sjá mynd 10) sést að sértæku rýmin
fyrir þá sem eru með heilabilun, nýttu fyrst og fremst þjónustustundir utan dagvinnu, þar á
eftir eru almennu rýmin. Fæstar þjónustustundir fara til endurhæfingarrýmanna sem helgast
af því að þeir einstaklingar sem eru metnir í endurhæfingu eru almennt taldir betur staddir
en þeir sem eru metnir í þörf fyrir sértæk og almenn rými.

Dvöl innan og utan dagvinnutíma eftir rýmum
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Mynd 10. Dvöl innan og utan dagvinnutíma eftir rýmum.

Þjónustustundir um helgar og í næturgistingu eru færri á árinu 2020 sem skýrist af
sóttvarnaaðgerðum, þá sérstaklega í fyrstu bylgjunni eins og mynd 11 sýnir. Nýting á
rauðum dögum dróst einnig saman á árinu 2020 (sjá mynd 12).
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Mynd 11. Fjöldi stunda í helgardvöl.
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Fjöldi stunda á rauðum dögum eftir rýmum
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Mynd 12. Fjöldi stunda á rauðum dögum eftir rýmum.

Möguleikarnir um sveigjanleikann eru margir og birtast fyrst og fremst í því að notendurnir
sjálfir hafa áhrif á það hvernig þjónustan er sniðin að hverjum og einum. Þeir hafa áhrif á
mætingartímana sem áður voru einungis tveir. Þeir hafa möguleika að vera fram á kvöld, um
helgar, á rauðum dögum og að gista yfir nótt. Þannig er hægt að auka og draga úr þjónustu
eftir þörfum.

5.3. Næturgisting
Möguleiki á næturgistingu er einn af mikilvægum þáttum sveigjanlegrar dagþjálfunar sem
hefur reynst vel. Úthlutun næturgistingarrýma hefur og getur gerst samdægurs með mjög
stuttum fyrirvara. Með öðrum orðum er lögð áhersla á að mæta óskum notenda eða
aðstandenda þeirra þegar virkileg þörf er á. Í raun mætti segja að sveigjanleg næturgisting
sé andstæðan við úthlutun hjúkrunarrýma í tímabundinni dvöl eða skýrt dæmi um
persónumiðað úrræði.
Notendur hafa nýtt sér gistingu, t.d. eftir innlögn á sjúkrahús, og fengið að jafna sig í nokkra
sólarhringa. Einnig við skyndileg væg veikindi. Þá hafa þeir gist í óveðri vegna kvíða og ótta,
t.d. vegna einmanaleika eða veðurhræðslu.
Aðstandendur sem gegna veigamiklu umönnunarhlutverki gagnvart þeim öldruðu
einstaklingum sem hafa nýtt næturgistingu í sveigjanlegri dagþjálfun, hafa getað komist frá
með stuttum fyrirvara, t.d. vegna læknisheimsókna á höfuðborgarsvæðið, komist til
jarðarfara og fengið frí frá ummönnunarhlutverki sínu um helgar.
Frá haustinu 2019 hefur sveigjanleg dagþjálfun í ríkari mæli veitt notendum dagþjálfunar,
sem hafa lagst inn á bráðadeildir SAk og lokið meðferð, möguleika á að koma í næturgistingu
í nokkra sólarhringa til að jafna sig eftir bráð veikindi. Þetta fyrirkomulag hefur gefist
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sérstaklega vel og kemur fram hér síðar í áfangamatinu í viðtölum okkar við aðra
þjónustuaðila. Mynd 13 sýnir fjölda stunda í næturgistingu. Árið 2019 nýttu 22 einstaklingar
172 nætur sem gera 7,8 nætur á hvern einstakling. Árið 2020 voru það einnig 22
einstaklingar sem nýttu sér 174 nætur sem gera 7,9 nætur á hvern einstakling. Á fyrstu
tveimur mánuðum ársins 2021 hefur nýting næturgistingar aukist.

Fjöldi stunda í næturgistingu
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Mynd 13. Fjöldi stunda í næturgistingu.

5.4. Nýting tímabundinna dvala
Ein helsta gagnrýni sem þróunarverkefnið fékk í upphafi, og heyrist stundum enn, var sú
umræða að verið væri að leggja niður en ekki breyta rýmum tímabundinna dvala (10
hjúkrunarrými) þegar þeim fækkaði því úr 17 í 7 líkt og ekkert annað úrræði kæmi í staðinn.
Við nánari skoðun kemur hins vegar í ljós að með fækkun rýmanna er samt sem áður fleiri
einstaklingum veitt þjónusta í hverju rými en árin á undan eins og sést í töflu 1 og mynd 14.

Ár

Fjöldi rýma

Fjöldi
einstaklinga

Nýting rýma
(einstaklingar á
hvert rými)

2017

17

134

7,8

2018

17
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8,6
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7
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12,6

2020

7

91

13,0

Tafla 1. Nýting rýma í tímabundinni dvöl milli ára.
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Nýting rýma í tímabundinni dvöl
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Mynd 14. Samanburður á fjölda rýma og nýtingu þessara rýma eftir árum.

Þrátt fyrir sex vikna lokun tímabundinna dvala í fyrstu bylgju Covid-19 og takmarkaðs
aðgengis í þriðju bylgjunni, nýttu fleiri einstaklingar hvert rými árið 2020 en árin á undan.
Þann árangur má þakka markvissari teymisvinnu og forgangsröðun í rýmin. Notendur
dagþjálfunar hafa einnig fleiri möguleika í formi sveigjanleika dagþjálfunar en áður var. Fyrir
tilkomu sveigjanlegrar dagþjálfunar höfðu notendur dagþjálfunar möguleika á opnunartíma
hefðbundinnar dagþjálfunar og þess utan komið í sólarhringsdvöl í 3-4 vikur. Þörfum þeirra
er betur mætt með styttri dvölum í næturgistingunni þar sem þau halda sinni daglegu rútínu
í samvinnu við dagþjálfunina.
Flest bendir því til að þrátt fyrir fækkun hjúkrunarrýma í tímabundinni dvöl hafi jafnmargir
eða fleiri einstaklingar fengið þjónustu – en núna í formi stuðnings og virkrar þjónustu þar
sem horft er til eflingar og viðhalds á færni. Ljóst er að með nýtingu rýma í dagþjálfun frekar
en í tímabundinni dvöl hefur verið hægt að þjónusta mun fleiri einstaklinga á hverjum tíma.
Hingað til hefur dagþjálfun tekið á móti mest 47 einstaklingum í einum mánuði og að jafnaði
sækja um 35-40 dagþjálfun í hverri viku en áður gátu aðeins 10 verið í tímabundinni dvöl í
einu í sömu rýmum. Í heildina hafa notendur dagþjálfunar og tímabundinna dvala árin 2019
og 2020 verið aðeins fleiri en árin á undan (í kringum 155 á ári samanborið við 134-147) og
ljóst er að möguleikinn á að taka á móti fleiri notendum yfir árið er til staðar.
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6. Ávinningur fyrir notendur og aðstandendur
Mikilvægt er að meta upplifun notenda af úrræðinu, persónulegan ávinning og framfarir.
Líkt og í fyrra áfangamati var stuðst við stöðluð matstæki og framvindumat í þeim tilgangi.
Því til viðbótar var farið af stað með sér rannsókn þar sem stuðst var bæði við eigindlega og
megindlega aðferð. Eins og áður kom fram var óháður aðili fenginn í það verk. Með
rannsókninni var markmiðið að skyggnast inn í reynsluheim notenda, aðstandenda auk
starfsfólks og draga af því ályktanir um mikilvægi úrræðisins og það hversu vel hefði tekist
að mæta þörfum og bæta lífsgæði notenda. Þá var leitað eftir viðhorfum fólks til þess að
geta búið lengur heima samanborið við að flytja inn í fast pláss á hjúkrunarheimili.
Ástæður þess að fenginn var inn aðili sem ekki var tengdur starfsemi dagþjálfunar voru
hvoru tveggja persónu- og rannsóknarmiðaðar. Mikilvægt er að einstaklingar upplifi ekki
pressu til að taka þátt eða svara á ákveðinn hátt vegna ótta um að svör þeirra geti haft áhrif
á viðmót starfsfólks og/eða þá þjónustu sem þeim er veitt. Því var lögð áhersla á að svör
einstaklinga yrðu ekki rakin. Einnig er mikilvægt að hagsmunir og vilji úttektaraðila hafi ekki
áhrif á niðurstöður, hvorki í vali á þátttakendum né í gagnaöflun.

6.1. Framvindumat
Sjálfsmatslistar OASR eru lagðir fyrir notendur sem ekki eru með greinda heilabilun, á að
jafnaði 6 mánaða fresti hjá einstaklingum í almennum rýmum. Í endurhæfingarrýmum er
lagt fyrir í upphafi og við útskrift. Mynd 15 sýnir niðurstöður mælinga milli fyrsta og annars
mats. Niðurstöðurnar benda ótvírætt til framfara og minni vanda í öllum þessum tilteknu
erfiðleikaþáttum nema erfiðleikum með minni. Þetta samræmist upplifun notenda,
aðstandenda og starfsfólks, eins og komið verður inn á hér á eftir, að með aukinni hæfingu
eykst sjálfstraust fólks, það upplifir almennt betri líkamlega og andlega líðan. Hins vegar
lagar eða bætir dagþjálfun ekki erfiðleika með minni.
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Mynd 15. Meðaltal t-gilda milli fyrsta og annars mats skv. sjálfsmatslista OASR.

Til að gefa skýrari mynd af því hvernig mælingarnar nýtast við framvindumat fyrir
einstaklinga í almennum og endurhæfingarrýmum er hér yfirlit yfir fjórar mælingar fyrir
sama einstaklinginn sem hefur verið í dagþjálfun frá upphafi starfseminnar í febrúar 2019.
Mælingarnar voru gerðar með 6-7 mánaða millibili.

OASR sjálfsmatslisti einstaka erfiðleikaþátta
+/-10= 1 staðalfrávik
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Mynd 16. Sjálfsmatslisti – OASR hjá sama einstaklingi. Mælingar að jafnaði á 6-7 mánaða fresti. Brotalínur tákna jaðar
klínískra marka (ísl.viðmið).
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Um er að ræða 92 ára einstakling sem eftir fyrstu mælingu datt og lærleggsbrotnaði. Hann lá
í kjölfarið inni á SAk en fór svo í framhaldinu í langa endurhæfingu í Kristnes. Við útskrift úr
endurhæfingu var ljóst að þáverandi húsnæði hentaði illa breyttum aðstæðum hans og fór
svo að hann skipti um húsnæði. Hann útskrifaðist því í annað og betra húsnæði og fékk
aukna þjónustu heim. Hann kom aftur í dagþjálfun og er hér enn.
Við skoðun á mun á milli mælinga kemur skýrt fram aukin rýrð virkni (adl) eða
færnisskerðing eftir fyrstu mælinguna og er hann því yfir klínískum mörkum, sem er eðlilegt
eftir það áfall sem fylgir byltu og broti. Hins vegar er afar athyglisvert að sjá að færnin
stendur í stað – eða með öðrum orðum seinkar markviss viðhaldsþjálfun aukinni
færniskerðingu. Kvíði og þunglyndi minnkar hjá honum þrátt fyrir áfallið og stendur nokkuð í
stað á milli mælinga og er undir klínískum mörkum. Sjálfstraust hans hefur aukist en minnið
eitthvað dalað að hans eigin mati. Skemmst er frá því að segja að fljótlega eftir heimkomuna
úr Kristnesi dró smám saman úr þjónustunni heima þannig að hún er orðin svipuð og hún
var áður en hann brotnaði.
Með því að nota gagnreynt mat og matsaðferðir sést það svart á hvítu út frá niðurstöðum
hvernig einstaklingar meta sjálfir eigin líðan og heilsu. Þannig er auðveldara að meta
ávinning og framvindu og út frá því sníða þjónustu og áætlun að þörfum hvers og eins.

6.2. Viðtals- og spurningalistarannsókn
6.2.1. Gagnaöflun í viðtalshluta
Rætt var við notendur, aðstandendur og starfsfólk í formi hálfopinna einstaklingsviðtala með
það að markmiði að öðlast hlutlæga sýn á upplifun þeirra af úrræðinu. Brýnt var fyrir
viðmælendum að nafnleysis væri gætt og að þátttakan hefði engin áhrif á þá þjónustu sem
þeim væri veitt. Upphaflega stóð til að þýðið samanstæði af öllum notendum og
aðstandendum, bæði þeim sem nú nýttu sér sveigjanlega dagþjálfun og einnig þeim sem
væru hættir, auk starfsfólks dagþjálfunar sem væri komið með ágæta reynslu af úrræðinu.
Hugmyndin fól í sér að ræða við að lágmarki fimm einstaklinga, valda af handahófi úr
hverjum hópi. Stuðst var lauslega við fyrirframgerðan viðtalsramma þar sem spurt var m.a.
út í hvaða þýðingu úrræðið hefði fyrir fólk, hvort það uppfyllti þarfir þess og hvernig því
fyndist að bæta mætti þjónustuna. Eftir fyrstu viðtölin voru markmiðin endurskoðuð og
ákveðið að hanna spurningalista byggðan á viðtalsrömmum og svörum viðmælenda og
leggja fyrir stærri hóp.
Af þeim sem tóku þátt í viðtalshluta rannsóknarinnar voru þrír notendur, þar af einn sem var
fluttur í hjúkrunarrými. Nokkrir af þeim notendum í þýðinu sem voru fluttir inn í fast pláss
voru teknir út af lista þar sem starfsmaður mat það svo að þeir gætu að öllum líkindum ekki
svarað spurningunum sökum vitrænnar skerðingar. Það kom svo í ljós að fyrsti notandinn úr
þessum hópi sem fenginn var í viðtal gat heldur ekki gefið greinargóð svör og virtist ekki gera
greinarmun á dagþjálfuninni og því heimili sem hann var fluttur inn á. Ekki var þó leitast við
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að ræða við fleiri viðmælendur úr þessum hópi notenda vegna umgengnistakmarkana innan
ÖA í tengslum við Covid-19 faraldurinn. Þrír aðstandendur tóku þátt, þar af tveir sem áttu
foreldra sem voru fluttir inn í fast pláss og einn maki núverandi notanda. Að lokum var rætt
við þrjá starfsmenn, einn úr Grænuhlíð og tvo úr sveigjanlegri dagþjálfun.
Viðtölin við notendur og aðstandendur fóru fram maður á mann en viðtölin við starfsfólk í
gegnum myndsímtöl vegna þeirra samskiptatakmarkana sem þá voru í gangi innan ÖA. Öll
viðtölin voru tekin upp og síðan endurrituð orðrétt án persónugreinanlegra upplýsinga og
geymd á lokuðu vefsvæði ÖA.
6.2.2. Niðurstöður í viðtalshluta
Helstu niðurstöður úr þessari úttekt voru að almenn ánægja ríkir með úrræðið. Allir
viðmælendur voru sammála um að úrræðið gagnist vel og mæti þörfum notenda. Ljóst er að
viðkomandi notendum líður vel (eða leið vel í tilfelli þeirra sem voru hættir) í dagþjálfun og
að úrræðið hefur létt á umönnunarhlutverki aðstandenda.
Eiginkona eins notanda var spurð út í hvernig það væri fyrir hana ef dagþjálfunar nyti ekki
við:
Ég yrði bara lokuð inni [...} það eru allir í vinnu. Og það er enginn til að hlaupa í þetta
[...] nú fór ég nú oft út að labba, þá lá hann inni bara, en ég treysti honum ekki núna.

Annar aðstandandi svaraði sömu spurningu á þessa leið:
Það hefði bara orðið ofboðslega erfitt. Alveg rosalega erfitt. Fyrir aðstandendur og líka
fyrir hann í hans sporum af því að hann [...] finnur sig gleyma. Og hann veit. Og í hans
tilfelli, og þá var hann orðinn svo óöruggur [...] þetta létti svo bara af honum.

Það er einnig upplifun starfsfólks að notendur sem og aðstandendur séu mjög ánægðir með
þjónustuna:
[F]lestir sem eru hjá okkur þeim líkar þetta alveg svakalega vel, alveg svakalega. Já.
Það er algjörlega mín upplifun líka eftir að hafa talað við nokkra notendur og
aðstandendur líka. [...] ég hef bara heyrt jákvæða hluti. Og maður finnur það alveg að
fólki líður vel og, og finnst það geta leitað til starfsfólksins.

Í viðtölunum við aðstandendur voru tveir af þremur sem sögðu að sveigjanleikinn hefði verið
nýttur, þ.e. framlenging dvalar utan dagvinnutíma. Báðum fannst þeim það hafa verið
mikilvægt. Í öðru tilfellinu hafði notandinn verið fram á kvöldin og einnig um helgar undir
lokin áður en hann flutti í hjúkrunarrými:
Þetta skiptir máli fyrir fólk sem að er ennþá heima, hefur ekki þétt net eða fólk getur
ekki alveg verið í tuttugu og fjóra tíma sólarhringsins og hjálpar mikið. [...] Þannig að
dagþjálfunin í raun og veru, hún lokar klukkan ákveðið á daginn, þá heldur þetta
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áfram. [...] Sem er mjög til fyrirmyndar! Já, ég mæli mjög með því vegna þess að þetta
hjálpar þegar búið er að taka öll heimilistæki hreinlega úr sambandi [...] Já, við fundum
það allavega, það var að gera mikið gagn. Mjög mikið gagn.

Það kom nokkuð á óvart að í meirihluta viðtala, eða þremur af fimm, kom fram skýr vilji,
annars vegar aðstandenda og hins vegar notanda, til að komast fljótt í fast pláss á
hjúkrunarheimili. Aðstandendur töluðu um úrræðið sem „björgunarhring“ eða eins konar
millibilsástand á meðan beðið væri eftir föstu plássi. Til að mynda svaraði einn aðstandandi
spurningu um hvort honum hefði þótt betra að viðkomandi hefði farið beint inn í fast pláss á
þessa leið:
Jú, það hefði verið mikill kostur fyrir okkur sko og jafnvel fyrir hann, en með þessu, eins
og okkur bauðst þetta þá gripum við þetta bara sem björgunarhring.

Hér voru áhyggjur aðstandenda af viðkomandi einstaklingi orðnar verulegar og töluverð
heilabilun farin að gera vart við sig og því ekki að undra að viðhorfin hafi verið á þessa leið.
Fljótlega eftir að viðkomandi byrjar í dagþjálfun er hann kominn í þörf fyrir svo gott sem
sólarhringsumönnun:
Hún [dagþjálfunin] hefði kannski getað nýst í lengri tíma og verið svo mikið svona
jákvætt inn í bara daglega lífið. [...] En þegar þetta er komið á þennan stað, að þá
verður þetta bara auðvitað svolítil bið líka. Að komast í alveg, í þá aðstoð sem þarf,
allan sólarhringinn. Þá verður þetta sennilega svolítið öðruvísi.

Þessi staða á þó aðeins við um lítinn hluta notenda dagþjálfunar og kæmi því á óvart ef
meirihluti notenda og aðstandenda sjá úrræðið aðeins sem björgunarhring á meðan
biðlistinn styttist. Til að fá betri tilfinningu fyrir því hvort þetta viðhorf sé reglan eða
undantekningin voru starfsmenn spurðir út í það hvernig þeir upplifðu viðhorf notenda
almennt.
Allir þeir þrír starfsmenn sem rætt var við vildu meina, út frá því sem þeir höfðu séð og
heyrt, að það væri minnihluti sem „biði á klukkunni“ eftir að komast inn í fast rými. Flestir
vildu búa áfram heima eins lengi og þeir hefðu tök á og koma í dagþjálfun. Þetta kæmi skýrt í
ljós þegar útskýrt væri fyrir fólki að ef það færi í fast pláss gæti það ekki komið áfram í
dagþjálfun. Þá ættu notendur til að eiga erfiðara með að ákveða sig hvort þeir myndu þiggja
úthlutuðu rýmin. Þetta ætti einnig stundum við um þá notendur sem starfsfólki fyndist vera
komnir í þörf fyrir innlögn. Einn starfsmaður komst svo að orði:
Það er fullt af fólki á lista yfir föstu plássi og svo kemur kallið og þá svona „já þér var
boðið pláss hérna“, þá svona „já en get ég komið til ykkar á daginn?“, „nei, þú getur
það ekki“, þá er svona „okei, já“ þú veist, þá finnur maður að fólk svona bakkar. Þannig
að þetta er svona eiginlega bara bæði og held ég, en meira samt þá held ég að þegar
á hólminn er komið þá höfum við alveg vitað að fólk neiti plássi, kannski á þeim
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forsendum að einhverju leyti að það missi þá niður dagþjálfunina og treystir sér að
vera aðeins lengur heima.

Annar starfsmaður upplifir dagþjálfunarúrræðið sem mikilvægt skref í átt að því að flytja inn
í fast pláss á hjúkrunarheimili og einnig sem nauðsynlegan valkost fyrir þá sem vilja ekki
flytja strax inn þó svo að þeir eigi orðið erfitt með ýmislegt í daglegu lífi:
Það hafa þó nokkrir sagt við mig sem eru að bíða eftir plássi að áður en þau komu í
dagþjálfun þá óaði þeim við því að koma inn á hjúkrunarheimili. [...] En svo koma þau
inn í þetta umhverfi [...] og þá er eins og „heyrðu jú það er allt í lagi að sækja um“ og
„það er bara, kannski verður lífið bara léttara og betra“. Þannig að ég upplifi
dagþjálfunina sem svona nauðsynlega millibils, eða hvað á maður að segja, [...] þetta
er aðlögun [...] Og það er náttúrulega frábært að þeir sem vilja vera heima, að þeir
geti það með aðstoð dagþjálfunar. [...] það er mjög mikilvægt að geta boðið upp á
þetta finnst mér.

6.2.3. Gagnaöflun með spurningalista
Til að fá skýrari mynd af viðhorfum fólks til dagþjálfunar og til að renna frekari stoðum undir
þá niðurstöðu að almennt ríki mikil ánægja með úrræðið var ákveðið að skipta yfir í
spurningalista sem hægt væri að leggja fyrir stærra úrtak. Önnur ástæða fyrir þessu var
áhugi á að sjá þróun svara eftir því sem fram líður, en hugmyndin er að endurnýta sömu
listana til að sjá breytingar milli ára. Að hluta til var þetta einnig gert þar sem lítið var um að
viðmælendur gæfu mjög ítarleg svör og ábendingar sem myndu gagnast umfram svör við
spurningalista.
Við gerð spurningalistanna voru viðtalsrammarnir og svör viðmælenda höfð til hliðsjónar. Að
mestum hluta snerust spurningarnar um upplifun af mikilvægi og gagnsemi úrræðisins,
ástæður þess að sótt var um og hvort þjónustan hafi uppfyllt þarfir. Einnig um viðhorf til
ýmissa sérstakra þátta í þjónustunni, viðhorf til þess að búa heima og vilja til þess að komast
í fast pláss á hjúkrunarheimili. Notast var að mestu við fjölvalsspurningar. Í lok listans voru
opnar spurningar þar sem beðið var um ábendingar um hvað mætti bæta og fólki gefinn
kostur á að koma skoðunum sínum á framfæri. Spurningarnar má finna í viðauka II.
Spurningalistarnir voru sendir út á netföng aðstandenda og starfsfólks. Sent var á
aðstandendur núverandi notenda, sem og notenda sem fluttir voru í fast pláss. Svör fengust
frá 20 aðstandendum og 19 starfsmönnum. Svarhlutfall hjá aðstandendum var tæp 60% og
rúm 63% hjá starfsfólki. Tvö svör fengust frá aðstandendum þeirra sem voru fluttir í fast
pláss. Aðstandendur notenda í sveigjanlegri dagþjálfun sem svöruðu voru 13 og
aðstandendur notenda í Grænuhlíð sem höfðu fengið framlengda dvöl voru fimm. Notendur
fylltu út spurningalistann með aðstoð úttektaraðila, sem eins og áður var nefnt er ekki
starfsmaður dagþjálfunar. Átta notendur, fjórir karlar og fjórar konur, voru valdir af
handahófi, annars vegar úr hópi þeirra sem höfðu fengið framlengingu og hins vegar þeirra
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sem höfðu það ekki. Helmingur svarenda hafði fengið framlengingu. Rétt eins og í
viðtölunum var tekið skýrt fram að könnunin væri nafnlaus og hefði engin áhrif á
þjónustuna.
6.2.4. Niðurstöður úr spurningalista
Ástæður fyrir umsókn og álag á aðstandendur
Notendur og aðstandendur voru spurðir út í ástæður þess að þeir sóttu um úrræðið. Mynd
17 sýnir samanlögð svör notenda og aðstandenda um ástæður fyrir umsókn. Þátttakendur
voru beðnir um að merkja við allt sem þeim þótti eiga við af listanum.

Ástæður fyrir umsókn
Áfall

2

Einmannaleiki
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Leiði
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Líkamlegur heilsubrestur
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Óöryggi
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Vitræn skerðing/heilabilunarsjúkdómur

8

Þörf fyrir endurhæfingu

8

Þörf fyrir félagsskap

20

Þörf fyrir sjúkraþjálfun

13

Þörf fyrir virkni

17

Aðstandendur höfðu áhyggjur af mér
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Mynd 17. Samanlögð svör notenda og aðstandenda (n = 28) um ástæður fyrir umsókn.
Neðst má sjá hlutfall notenda (n = 8) sem merkti við möguleikann um að aðstandendur hefðu haft áhyggjur
af sér sem ástæða umsóknar.

Helstu ástæður eru líkamlegur heilsubrestur og þörf fyrir félagsskap og virkni. Á bilinu 6070% svarenda merkja við þessi atriði. Notendur fengu að auki möguleikann „Aðstandendur
höfðu áhyggjur af mér“. Meirihluti notenda merkti við þann þátt, eða fimm af átta. Í þessu
samhengi svara notendur því jafnframt að þátttaka þeirra í dagþjálfun hafi létt á
aðstandendum, en sex af átta segjast vera frekar (n = 2) eða mjög sammála (n = 4)
staðhæfingunni „Þátttaka mín í dagþjálfun hefur létt á fjölskyldunni minni“. Þetta er í
samræmi við svör aðstandenda sem segja að álag á þeim hafi minnkað. Þar segja 87% (n =
13) að álagið sé aðeins eða mun minna, eins og sjá má á mynd 18.
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„Hefur álag á þér sem aðstandanda (og/eða
öðrum aðstandendum) breyst eftir að hann/hún
kom í dagþjálfun?“
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Mynd 18. Svör aðstandenda (n = 19) við spurningunni um álag á aðstandendur.

Gagnsemi, mikilvægi og þarfir
Niðurstöður spurningalistans eru í samræmi við svör viðmælenda í viðtölunum hvað varðar
ánægju fólks með þjónustuna og viðhorf til þess hversu mikilvægt úrræðið sé og hvort það
uppfylli þarfir. Langstærstur hluti notenda, aðstandenda og starfsfólks lítur svo á að úrræðið
gagnist frekar eða mjög vel og mæti þörfum. Sjö af átta notendum segja að það gagnist
frekar eða mjög vel og 19 af 20 aðstandendum. Þar af svara 65% (n = 16) notenda og
aðstandenda að hún gagnist „mjög mikið“.

Hefur dagþjálfun gagnast?
60%

16
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40%

9
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2
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Já, mjög mikið

Já, frekar mikið

Hvorki né

Nei, frekar lítið

Nei, mjög lítið

Mynd 19. Samanlögð svör notenda og aðstandenda (n = 28) við spurningunum hvort dagþjálfun hafi gagnast.
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Mætir dagþjálfun þörfum?
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Mynd 20. Samanlögð svör notenda og aðstandenda (n = 28) við spurningunni um hvort dagþjálfun hafi mætt þörfum.

Spurt var út í hvort dagþjálfun mæti þörfum einstaklingsins, t.d. þörf fyrir félagsskap, virkni,
endurhæfingu, öryggi og/eða líkamlega aðhlynningu. Hér svara einnig sjö af átta notendum
og 19 af 20 aðstandendum „mjög vel“ eða „frekar vel“. Þar af svara 58% (n = 15) „frekar
vel“.
Upplifun starfsfólks af því hvort dagþjálfun gagnist notendum og mæti ólíkum þörfum þeirra
var samsvarandi, eins og mynd 21 sýnir. Af starfsmönnum svara allir að úrræðið gagnist
notendum almennt frekar eða mjög vel og 89% (n = 17) segja að dagþjálfun mæti almennt
ólíkum þörfum einstaklinga frekar eða mjög vel.

Upplifun starfsfólks af gagnsemi og þörfum
Mjög ábótavant
Frekar ábótavant
Hvorki né
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„Hvernig finnst þér úrræðið gagnast notendum?“
„Hvernig mætir úrræðið ólíkum þörfum notenda?“
Mynd 21. Samanlögð svör starfsfólks (n = 19) við spurningunum „Hvernig mætir úrræðið ólíkum þörfum notenda?“
og „Hvernig finnst þér úrræðið gagnast notendum?“
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Notendur og aðstandendur voru einnig spurðir út í mikilvægi þess að viðkomandi geti komið
í dagþjálfun (sjá mynd 22). Meirihluti segir að það sé mjög mikilvægt og að það væri erfitt að
búa áfram heima ef ekki væri fyrir þessa þjónustu. Sjö af átta notendum segja að það sé
frekar eða mjög mikilvægt fyrir þá að koma í dagþjálfun og allir 20 aðstandendur. Sex af átta
notendum segja að það væri frekar eða mjög erfitt að búa áfram heima og 19 af 20
aðstandendum.

Er mikilvægt að koma í dagþjálfun?
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Hvorki né
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sérstaklega
mikilvægt

Nei, gæti
auðveldlega verið
án þess

Mynd 22. Samanlögð svör notenda og aðstandenda (n = 28) við spurningunni
„Er mikilvægt fyrir þig [hann/hana] að koma í dagþjálfun?“

„Hvernig væri að búa áfram heima ef þú
[hann/hún] værir ekki í dagþjálfun?“
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Frekar auðvelt
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Mynd 23. Samanlögð svör notenda og aðstandenda (n = 28) við spurningunni „Að þínu mati, hvernig væri það [fyrir
hann/hana] að búa áfram heima ef þú [hann/hún] væri[r] ekki í dagþjálfun?“
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Notendur og aðstandendur eru sammála því að erfitt væri að búa áfram heima ef
dagþjálfunar nyti ekki við. Fimm af átta notendum segja að það væri frekar eða mjög erfitt
og 18 af 20 aðstandendum. Þar af segja 61% „mjög erfitt“.
Mikilvægi sveigjanleikans
Sumir notenda höfðu nýtt sér sveigjanleikann í opnunartíma, þ.e. fengið framlengingu á
dvöl. Fjórir höfðu fengið næturgistingu og þar af hafði einn sömuleiðis fengið að koma yfir
helgi eða á rauðum degi. Af þeim sögðu tveir að það hefði verið frekar eða mjög mikilvægt,
einn sagði hvorki né og einn sagði það ekkert sérstaklega mikilvægt.1
Fimm aðstandendur greindu frá því að viðkomandi hefði fengið framlengingu dvalar, flestir
næturgistingu. Af þeim sögðu fjórir að það hefði verið frekar eða mjög mikilvægt og einn
sagði það ekkert sérstaklega mikilvægt. Hér ber að taka fram að af þeim aðstandendum sem
fengu spurningalistann sendan voru 15 (samanborið við fimm) sem höfðu í raun fengið
framlengingu og svarhlutfall var tæp 60%. Sér listi var sendur á aðstandendur notenda í
Grænuhlíð sem höfðu allir fengið framlengingu. Af þeim fimm sem svöruðu, svaraði aðeins
einn því játandi að viðkomandi hefði fengið framlengingu. Það er því ljóst að einhverjir hafi
ekki gert sér almennilega grein fyrir því að viðkomandi hafi fengið framlengingu eða
mögulega ruglað næturgistingu sem framlengingu af dagþjálfun saman við tímabundna dvöl.
Þrátt fyrir þetta er óhætt að segja að sveigjanleikinn er mikilvægur fyrir suma, sérstaklega
þá sem komnir eru í mikla þörf og bíða eftir föstu plássi. Eins og áður kom fram var það
einnig upplifun þeirra sem komu í viðtal að sveigjanleikinn væri mjög mikilvægur og hrósuðu
þeir þessari viðbót við þjónustuna.
Annað athyglisvert sem kom í ljós var hlutfall þeirra sem sögðust ekki hafa vitað um
möguleikann á framlengingu. Tæpur helmingur af bæði aðstandendum og notendum, eða
44% (n = 8), sagðist ekki hafa vitað af honum. Þetta er sérstakt vegna þess að opnunartíminn
og möguleikinn á framlengingu er kynntur öllum í inntökuferlinu. Upplýsingarnar virðast því
fara fyrir ofan garð og neðan hjá mörgum. Af þeim sem vissu af sveigjanleikanum sögðu sjö
af tíu að það væri þeim frekar eða mjög mikilvægt að vita af honum og einn af notendunum
sem komu í viðtal sagði: „Já! Já, það er toppurinn í þessu, í raun og veru. Ég veit ekki hvað ég
get lengi staðið svona“. Hingað til eru bæði notendur og aðstandendur upplýstir um
sveigjanleikann og boðin framlenging ef starfsfólk metur að þörfin sé til staðar. E.t.v. mætti
leggja meiri áherslu á þetta við bæði notendur og aðstandendur, svo að sveigjanleikinn geti
nýst fleirum en einnig til að veita fólki þá öryggistilfinningu sem fylgir því að vita af
möguleikanum.

1

Sá síðastnefndi tók það að vísu sérstaklega fram við fyrirlögnina að þó svo að það hafi ekki skipt hann sjálfan svo miklu
máli, hafi það víst verið mikilvægt fyrir eiginkonuna.
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Breytingar á líðan og líkamlegu atgervi
Aðstandendur voru spurðir sérstaklega út í breytingar á líðan og líkamlegu atgervi hjá
viðkomandi notendum. Meirihluti tekur eftir breytingum til góðs á andlegri líðan en færri
taka eftir framförum í líkamlegri færni og atgervi. Langflestir, eða 85% (n = 17), segja að
líðan hafi breyst frekar eða mjög til hins betra. Þó svo að töluverður hluti, eða 40% (n = 8),
segja að líkamleg færni og atgervi hafi breyst frekar eða mjög til hins verra, er það þó
meirihluti, eða 60% (n = 12) sem sér enga afturför eða jafnvel framför í færni og atgervi.
Þegar tillit er tekið til þess að um er að ræða hóp aldraðra einstaklinga sem glíma við
heilsubrest, og einhver afturför því óhjákvæmileg, má það teljast jákvætt að svo stór hluti
telur að ekki hafi orðið afturför og fjórðungur tekur jafnvel eftir framför.

Breytingar á líðan og líkamlegu atgervi að mati
aðstandenda
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Hefur líkamleg færni og atgervi breyst?

Mynd 24. Svör aðstandenda (n = 20) við spurningunum „Hefur líðan hans/hennar breyst eftir að hann/hún byrjaði í
dagþjálfun?“ og „Hefur líkamleg færni og atgervi hans/hennar breyst eftir að hann/hún byrjaði í dagþjálfun?“

Starfsfólk var einnig spurt út í líðan og líkamlegt atgervi hjá notendum og voru þau svör í
samræmi við svör aðstandenda hvað varðar líðan. Mikill meirihluti eða 89% (n = 17) er
sammála því að notendur sýni almennt betri líðan og bætt lífsgæði frá því að þeir byrja að
koma í dagþjálfun. Aftur á móti var hlutfall þess starfsfólks sem tók eftir aukinni líkamlegri
færni hærra í samanburði við svör aðstandenda. 63% (n = 12) eru frekar eða mjög sammála
því að frá því að notendur byrja í dagþjálfun sýni þeir almennt aukna líkamlega færni.
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Breytingar á líðan og líkamlegri færni að mati
starfsfólks
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„Frá því að notendur byrja í dagþjálfun sýna þeir almennt betri líðan og meiri lífsgleði“ (n = 19)
„Frá því að notendur byrja í dagþjálfun sýna þeir almennt aukna líkamlega færni“ (n = 18)
Mynd 25. Afstaða starfsfólks (n = 19) við staðhæfingunum um bætta líðan og líkamlega færni.
Ath. Einn svarenda sleppti spurningunni um líkamlega færni (n = 18).

Allir í úrtaki starfsfólks eru sammála því að úrræðið bætir lífsgæði notenda og að meðal
þeirra ríki almenn ánægja með þjónustuna. Þau tóku afstöðu til staðhæfinganna „Notendur
lýsa almennt ánægju með úrræðið“ og „Úrræðið bætir lífsgæði notenda“ og í báðum
spurningum skiptust svörin til u.þ.b. helminga milli mjög og frekar sammála.
Þetta er í takt við niðurstöður sjálfsmatslista þar sem meðaltalsskor í kvíða og þunglyndi auk
færnisskerðingar lækka milli mælinga eins og fram kom hér að ofan. Auk þess endurspeglast
þetta í viðhorfum þeirra starfsmanna sem komu í viðtal. Þar var það sameiginlegt viðhorf að
notendur eru glaðir og ánægðir í dagþjálfun og margir „blómstra“. Viðmælendur sögðust
taka eftir jákvæðum breytingum frá því að fólk kemur fyrst í dagþjálfun og eru þetta bæði
breytingar á líðan og líkamlegri færni. Einn viðmælanda talaði sérstaklega um það hversu
nátengt þetta tvennt er og hvernig hann hefur séð tengsl milli þess hversu ánægt fólk virðist
og hvernig það tjáir verki og ber sig líkamlega.
[F]élagslegi þátturinn og andlegi þátturinn helst í hendur við þetta líkamlega [...] ég sé
það bara, ég meina maður veit það bara sjálfur þegar maður er ekki í stuði og þegar
maður er andlega niðurdreginn, þá gerirðu minna, þú orkar minna, borðar minna, og
þetta er grunnur að [...] heilsunni þinni. Að þú veist þér líði nægilega vel til þess að þú
reynir meira á þig, til þess að þú gerir meira og nýtur þess. [...] við sjáum alveg skýr
merki um þetta, hvað andlegi þátturinn hefur áhrif á líkamlega. Og þú tekst betur á
við verki, við höfum oft séð það.

Sá aðili nefndi dæmi um mann sem hafði takmarkaða hreyfigetu í öxl og fann fyrir verkjum,
en átti það svo til að gleyma sér þegar honum var skemmt og gat þá lyft öxlinni. Við
spurningunni um breytingar hjá notendum svaraði annar viðmælandinn þessu:

38

SVEIGJANLEG DAGÞJÁLFUN
Já að sjálfsögðu, [...] fólk náttúrulega fær örvun, til dæmis fólk sem býr eitt eða er ekki
með sterkt net í kringum sig, það er ekki spurning [...] smátt og smátt sér maður alveg
að það svona blómstrar [...] Og við erum náttúrulega líka að fylgjast með því, hvort
sem að því líður illa eða upp á næringu og bjóðum aukadaga [...] Ef það myndi ekki
mæta, eins og núna er ég að upplifa af hringilista, út af Covid eru náttúrulega nokkrir
heima, þannig að þá finnur maður alveg að það segir bara „Guð mér finnst alveg
agalegt að vera hérna heima!“. [...] maður myndi alveg sjá ef ég myndi loka hérna í
tvær vikur, ég held ég myndi sjá gríðarlegan mun á mörgum einstaklingum. Þú veist
þá bæði félagslega og bara almennt heilsufar. Myndi hraka. Maður finnur það þegar
maður þarf að skera úr þjónustunni, þá finnur maður það eiginlega bara þegar maður
hringir í þau.

Það má því ljóst vera að úrræðið er mjög mikilvægt notendum og aðstandendum, það mætir
þörfum þeirra, hvort sem er fyrir stuðning við eigin umsjá, virkni eða félagsskap, og með því
léttir þjónustan álagi af aðstandendum og gerir notendum betur kleift að búa áfram heima.
Það var einnig niðurstaða könnunarinnar að vilji notenda er að geta búið heima eins lengi og
kostur er.
Viðhorf til þess að búa heima
Eins og mynd 26 sýnir segja nær allir notendur að þeir vilji búa heima eins lengi og þeir geti.

„Ég vil [hann/hún vill] búa heima eins lengi og ég
get [hann/hún getur]“
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Mynd 26. Afstaða notenda (n = 8) og aðstandenda (n = 19) til staðhæfingarinnar
„Ég vil [hann/hún vill] búa heima eins lengi og ég get [hann/hún getur]“.

Sumir aðstandenda halda því gagnstæða fram, en 37% (n = 7) segjast vera frekar eða mjög
ósammála staðhæfingunni. Það er þó meirihluti aðstandenda, eða 58% (n = 11), sem segist
vera mjög eða frekar sammála því að viðkomandi vilji búa eins lengi heima og hægt er.
Einnig var spurt út í hversu líklegur viðkomandi væri til að þiggja boð um rými á
hjúkrunarheimili ef það byðist í dag. Niðurstöðurnar fyrir notendur má sjá á mynd 27. Fimm
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af átta segja að það væri frekar eða mjög ólíklegt að þau myndu þiggja hjúkrunarrými. Tveir
segja að það væri líklegt og eru einnig þeir einu sem segjast hafa lagt inn umsókn.
Aðstandendur tóku einnig afstöðu og svöruðu svipað hvað varðar fjölda þeirra sem telja það
líklegt að viðkomandi myndi þiggja rýmið. Þeir aftur á móti vanmátu vilja til að afþakka
rýmið ef marka má niðurstöður notenda, en 6% aðstandenda (n = 1)2 svöruðu „mjög
ólíklegt“ en 38% notenda (n = 3). Flestir aðstandendur sögðust ekki vissir (47%). Þriðjungur
(n = 6) sagði að búið hefði verið að sækja um varanlega vistun.

„Ef þér væri boðið fast pláss á hjúkrunarheimili í
dag, myndir þú þiggja það?“
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Mynd 27. Afstaða notenda (n = 8) til staðhæfingarinnar „Ef þér væri boðið fast pláss á
hjúkrunarheimili í dag myndir þú þiggja það?“.

Notendur og aðstandendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar „Ég hefði
viljað fara [að hann/hún færi] beint inn í fast pláss á hjúkrunarheimili frekar en í dagþjálfun.“
Þessu atriði var bætt við listann eftir að hafa prufukeyrt hann á litlu úrtaki. Sex notendur og
16 aðstandendur tóku afstöðu til þessarar staðhæfingar. Af þeim sögðu fimm notendur og
11 aðstandendur að þeir væru frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni, eða samtals 73%.
Þetta sýnir að sú mynd sem viðtölin gáfu af því hvernig notendur og aðstandendur litu á
úrræðið endurspeglar ekki þýðið. Af þessum niðurstöðum að dæma liggur meirihluta bæði
notenda og aðstandenda ekki á að komast í fast pláss á hjúkrunarheimili heldur vill frekar
nýta dagþjálfun og búa lengur heima. Þetta er einnig í samræmi við það sem starfsfólk
greinir frá í viðtölunum.

2

18 aðstandendur tóku afstöðu, tveir voru aðstandendur notenda sem voru þegar fluttir í fast pláss og fengu því ekki þessa
spurningu.
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„Ég hefði viljað [að hann/hún færi] fara beint í fast
pláss á hjúkrunarheimili frekar en í dagþjálfun”
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Mynd 28. Samanlögð svör notenda (n = 6) og aðstandenda (n = 16) til staðhæfingarinnar
„Ég hefði viljað fara [að hann/hún færi] beint í fast pláss á hjúkrunarheimili frekar en í dagþjálfun.”

Breytingar á heimaþjónustu
Spurt var einnig um það hvort viðkomandi hefði fengið þjónustu heim og þá hvers slags
þjónustu. Þá var spurt hvort sú þjónusta hefði aukist, minnkað eða staðið í stað eftir að
viðkomandi byrjaði í dagþjálfun. Erfitt er að álykta beint um áhrif dagþjálfunar á aðra
þjónustuaðila yfirleitt og hvað þá fyrir árið 2020 þegar heimsfaraldurinn varð þess valdandi
að sú þjónusta dróst mikið saman. Það er líklegt að einmitt þetta skýri að einhverju leyti svör
notenda og aðstandenda en minnihluti segir að þjónustan hafi aukist (19%), flestir segja að
hún hafi ekkert breyst (52%) og einhverjir að hún hafi minnkað (29%). Vonandi geta svör við
þessu samhliða upplifun starfsfólks heimaþjónustu og heimahjúkrunar og tölulegra gagna
frá þeim varpað skýrara ljósi á þetta á næstu árum.
Viðhorf og ábendingar
Fólk var beðið um að taka afstöðu til ýmissa þátta í þjónustunni, t.d. aðstöðu, framkomu
starfsfólks, skipulags og dagskrár. Þetta var aðallega gert fyrir stjórnendur dagþjálfunar til að
geta bætt einstaka þætti í þjónustunni ef þurfa þykir. Almenn ánægja ríkir með þessa þætti.
Nokkrum finnst skipulagi ábótavant og að dagskráin mætti vera fjölbreyttari þannig að það
sé eitthvað við allra hæfi. Einnig voru ekki allir ánægðir með húsakost og aðstöðu. Ekki var
mikið um sérstakar ábendingar frá þátttakendum um hvað mætti bæta, hvorki í viðtölum né
spurningalista. Einn notandinn sagði í viðtali: „Nei, nei, það er ekkert sem hægt er að betra,
þetta er svo indælt eins og þetta er bara“ og var það nokkuð endurspeglandi fyrir viðmót
notenda almennt séð. Það var þá helst eitthvað sem tengdist dagskránni (t.d. að það mætti
vera meiri söngur) eða aðstöðu (t.d. salernisaðstöðu). Það starfsfólk sem kom í viðtöl nefndi
helst skort á skipulagi. Það er víst að miklar skipulagsbreytingar hafa átt sér stað frá því að
úrræðið var sett á fótinn vegna þróunar á starfseminni, fjölgun notenda og takmörkunum
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vegna Covid-19 faraldursins. Sú vinna stendur yfir að koma á góðu skipulagi og fá meiri
stöðugleika í þjónustuna.
Í lok spurningalistans gafst fólki færi á að koma skoðunum sínum á framfæri í skriflegum
svörum. Hér koma nokkrar tilvitnanir frá aðstandendum og notendum sem undirstrika enn
frekar almenna ánægju fólks með þjónustuna:
•

„Okkur báðum finnst þessi þjónusta, yfir höfuð, alveg meiriháttar og ég veit ekki hvað ég
gerði ef hennar nyti ekki við. Takk Takk Takk.“

•

„Hún er mjög ánægð þarna, og tilhlökkun mikil, þið vinni frábært starf þarna.“

•

„Finnst mjög gott og þarft starf sem er unnið er í dagþjálfun. Mjög hlýlegt viðmót og
fagmennsk[a] í fyrirrúmi“

•

„Ég er bara svo þakklát fyrir þessa þjónustu og hvað maðurinn minn er ánægður þarna
uppfrá. Myndi vilja hvetja til að svona þjónusta væri aðgengileg á suðurlandinu“

•

„Þakklæti til allra sem hafa annast maka minn og létt honum lífið og mér!“

•

„Vegna dagþjálfunar getur hún verið í heimahúsi, væri annars búin að sækja um pláss hjá
ykkur.“

•

„Þjónustan hefur gagnast mjög vel og er honum og fjölskyldunni mikilvæg.“

•

„Ég er ánægður með hvað fólkið hérna er duglegt að skapa okkur tilbreytingu. Mér finnst
þetta frábært.“

•

„Þakklæti, ég var kvíðin að koma hingað en það var ástæðalaust og ég er mjög þakklát
starfsfólkinu.“

6.3. Samantekt
Ávinningur af sveigjanlegri dagþjálfun í formi bættra lífsgæða fyrir notendur og fjölskyldur
þeirra er ótvíræður. Notendur, aðstandendur og starfsfólk eru að mestu sammála um það
að úrræðið bæti andlega líðan og stuðli að viðheldni og jafnvel framförum í líkamlegri færni
og getu. Sjálfsmatslistar sem lagðir hafa verið fyrir notendur sem ekki eru með heilabilun,
fyrst þegar þeir byrja í þjónustu og aftur að ákveðnum tíma liðnum, gefa vísbendingar um að
dragi úr kvíða og þunglyndi eftir að þeir byrji í dagþjálfun og að líkamleg færni aukist.
Bæði notendur og aðstandendur lýsa miklu þakklæti og hrósa starfseminni. Ljóst er að
notendum líður vel í dagþjálfun og að þeir eru ánægðir með að geta búið áfram heima hjá
sér með þessum stuðningi. Það virðist vera lítill hluti notenda sem vill komast sem fyrst í fast
hjúkrunarrými á meðan þeir geta sótt dagþjálfun, en fyrir þann viðkvæma hóp er þjónustan
sérstaklega mikilvæg sem millistigsúrræði. Markmið dagþjálfunar er meðal annars að koma í
veg fyrir ótímabæra stofnanadvöl. Niðurstöður viðhorfskönnunarinnar gefa það skýrt til
kynna að það er ekki einungis fjárhagslegur hagur samfélagsins, heldur einnig hagur
einstaklingsins að eldra fólki gefist tækifæri til að halda í heimili sitt og sjálfstæði eins lengi
og hægt er með stuðningi eins og sveigjanlegri dagþjálfun og þjónustu heim.
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7. Áhrif á aðra þjónustuaðila
Auk þess að meta áhrif og ávinning fyrir notendur og aðstandendur er einnig mikilvægt að
skoða áhrif starfseminnar í víðara samhengi. Eins og áður hefur komið fram er um
viðkvæman og þjónustuþurfandi hóp að ræða. 64% þeirra sem hafa verið í sveigjanlegri
dagþjálfun eru með bæði heimahjúkrun og heimaþjónustu. 22% eru einungis með
heimaþjónustu og 4% einungis heimahjúkrun. 10% eru ekki með neina þjónustu heim. Til
lengri tíma litið voru væntingar um að sveigjanleg dagþjálfun myndi létta undir með öðrum
þjónustuaðilum og skapa þannig svigrúm og möguleika á hagræðingu af einhverju tagi. Rætt
var við stjórnendur heimaþjónustu Akureyrarbæjar, heimahjúkrunar HSN og útskriftarteymi
SAk.

7.1. Heimaþjónusta Akureyrarbæjar og heimahjúkrun HSN
Óskað var eftir upplýsingum um fjölda umsókna um þjónustu fyrir 65 ára og eldri árin 2017,
2018, 2019 og 2020.
Að auki voru tekin viðtöl við stjórnendur heimahjúkrunar og heimaþjónustunnar þar sem
stuðst var við eftirfarandi spurningar:
•
•
•
•
•

Hvaða þýðingu hefur fjölgun dagþjálfunarrýma fyrir þjónustuaðila?
Hefur fjölgun dagþjálfunarrýma áhrif á fjölda umsókna, fleiri/færri?
Hvernig finnst ykkur samstarfið við dagþjálfun vera?
Hvernig er úrræðið að virka fyrir ykkur?
Hvaða þýðingu hefur sveigjanleiki dagþjálfunar fyrir ykkur sem þjónustuaðila?

Stjórnendur heimaþjónustunnar áttu erfitt með að meta hvort umsóknum hefði fækkað eða
fjölgað á milli ára því starfsemi hennar hefði verið sveiflukennd á árinu 2020 vegna
heimsfaraldursins. Það kom skýrt fram í viðtali á síðasta ári að stjórnendur upplifðu fækkun í
umsóknum 65 ára og eldri og staðfesta tölur í töflu 2 að það var örlítil fækkun á milli ára.
Tölur fyrir árið 2019 sýna að færri einstaklingar en árið á undan fá þjónustu en það fara fleiri
vinnustundir af þjónustu til þeirra sem fá bæði þrif og persónulega þjónustu. Tölur fyrir árið
2020 sýna að viðtakendum félagslegrar heimaþjónustu 65 ára og eldri fækkar einnig á milli
ára, eins lækkar heildarvinnustundum til þessa hóps. Samkvæmt ársskýrslu Búsetusviðs
Akureyrarbæjar (2021) fyrir árið 2020 sést glögglega að frá árinu 2019 hefur fjöldi bakka
útseldra matarskammta til aldraðra einstaklinga fækkað talsvert miðað við árin á undan og
hefur kostnaðarþátttaka bæjarins við heimsendan mat lækkað úr 20-25% niður í 17% árið
2020.
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Ár

Fjöldi
viðtakenda

Fjöldi vinnustunda á árinu

Meðaltal*

Þrif
eingöngu

Persónuleg
þjónusta
eingöngu

Bæði þrif og
persónuleg
þjónusta

Alls

2016

446

8.622

728

19.783

29.133

1,26

2017

473

8.714

1.345

15.299

25.358

1,03

2018

510

9.074

1.358

13.504

23.936

0,90

2019

499

8.056

1.348

15.867

25.271

0,97

2020

481

6.240

1.448

12.337

20.026

0,80

Tafla 2. Þróun í fjölda notenda (65 ára og eldri) og vinnustunda eftir viðfangsefnum hjá heimaþjónustu Akureyrarbæjar.
*Stundir á hvern einstakling á viku.

Samþykktar nýjar beiðnir og aukning í þjónustu í
heimahjúkrun fyrir 65+
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Mynd 29. Fjöldi samþykktra beiðna og aukning í heimahjúkrun fyrir 65 ára+.

Heimahjúkrun upplifir hins vegar mikla fjölgun umsókna fyrir þennan aldurshóp á árinu 2020
eins og mynd 29 sýnir. Skýrist þetta einna helst af því að heimahjúkrun fór í
skipulagsbreytingar sem einkenndust af því að farið var að vinna markvissar í að meta þarfir
skjólstæðinga. Heimahjúkrun setti sér þá vinnureglu í byrjun árs 2020 að neita ekki beiðnum
og jók einnig aðgengi að þjónustunni að því leyti að aðstandendur geta nú sent inn beiðnir
án þess að þurfa að fara í gegnum lækni. Þessari breytingu fylgdi ekki aukið fjármagn en ljóst
er að heimahjúkrun samþykkir fleiri beiðnir 2020 en árin á undan. Jafnframt er
heimahjúkrun farin að taka að sér flóknari hjúkrunarþarfir einstaklinga t.d. vegna stóma,
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langveikra og sykursýki 1. Ennfremur skýrist aukningin af auknu samstarfi við
Heimahlynningu sem er sérhæfð hjúkrunar- og læknisþjónusta.
Ljóst er að margar breytur spila hér inn í og því vandi að álykta um áhrif sveigjanlegrar
dagþjálfunar á þessa þjónustuaðila og breytingu á innihaldi þjónustunnar til einstakra
notendahópa eins og t.d. notenda sveigjanlegrar dagþjálfunar. Eins og áður kom fram voru
þátttakendur í spurningakönnuninni spurðir út í breytingar á heimaþjónustu og þó svo að
fyrir árið 2020 sé erfitt að álykta út frá þessum svörum geta slík svör e.t.v. gert myndina
skýrari við síðari fyrirlagnir spurningalistans.
Í viðtölum við bæði heimahjúkrun og heimaþjónustu komu stjórnendur inn á það að um
ákveðna hagræðingu væri að ræða. Hún fælist í því að í stað þess að einn starfsmaður fari í
stutt innlit til einstaklings eða hjóna sé einn starfsmaður í dagþjálfun á hverja 5-7 notendur
sem dvelja þar í nokkrar klukkustundir í senn. Þeir vilja því meina að þeir notendur
dagþjálfunar sem eru í dagþjálfun 5-7 daga vikunnar gætu ekki búið heima ef ekki væri fyrir
dagþjálfun því þeir þurfi meiri viðveru og stuðning í daglegu lífi en þjónustuaðilar í
heimahúsum myndu mögulega veita með stuttum heimsóknum yfir daginn.
Ennfremur fagna stjórnendur þeim möguleika að notendur dagþjálfunar sem leggjast inn á
bráðadeildir fái nokkra sólarhringa í næturgistingu til að jafna sig fyrir heimferð. Stjórnendur
voru sammála um að oftast væri hægt að finna lausnir varðandi samhæfingu þjónustu við
notendur dagþjálfunar og að samstarfið við dagþjálfun væri gott. Samstarfið við
þjónustuaðilana jókst mikið á meðan fyrsta og þriðja bylgja Covid-19 stóð sem hæst sem
hefur skilað sér í aukinni samþættingu milli þjónustuaðila og utanumhalds fyrir sameiginlega
skjólstæðinga.
Í viðtölunum kom einnig í ljós að nýbreytnin í sveigjanlegri dagþjálfun, þá sér í lagi breyttur
og sveigjanlegri opnunartími, er að mati beggja þjónustuaðila góð viðbót í þjónustukeðjuna
fyrir aldraða. Þjónustan sem veitt er í heimahúsum byggir að mestu leyti á stuttu
innliti/viðveru inni á heimilum fólks allt eftir þjónustuþörf. Í þessu samhengi er því fjallað um
ákveðið öryggi í því að veita morguninnlit til aldraðra einstaklinga og vita að þeir séu svo að
koma í þjónustu í nokkrar klukkustundir á dag í dagþjálfun. Í því felist ákveðið öryggi fyrir
einstaklingana sjálfa en veiti þjónustuaðilum jafnframt öryggistilfinningu, vitandi af
skjólstæðingum sínum í dagþjálfun.
Áhrif þróunarverkefnis um sveigjanlega dagþjálfun birtast því helst að mati þjónustuaðila í
auknu þjónustuframboði fyrir aldraða. Með auknu þjónustuframboði hafi fólk meiri
möguleika á að búa lengur heima, meðal annars vegna sveigjanleika í opnunartíma í
dagþjálfun.
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7.2. Útskriftarteymi SAk
Útskriftarteymi Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) var innt eftir svörum við eftirfarandi
spurningum:
•
•
•

Getur útskriftarteymið upplýst um fjölda einstaklinga sem lagst hafa inn á bráðadeildir SAK
árið 2020 og eru jafnframt í dagþjálfun?
Hefur útskriftarteymið tölfræði eða getur sótt tölulegar upplýsingar yfir það hvort
einstaklingar í dagþjálfun komi sjaldnar eða oftar á bráðadeildir SAk en aðrir aldraðir sem
ekki eru notendur dagþjálfunar?
Upplifir starfsfólk útskriftarteymis að næturgisting í dagþjálfun sé að nýtast einstaklingum
sem leggjast inn á bráðadeildir og eru jafnframt í dagþjálfun?

Ekki var unnt að fá tölulegar upplýsingar frá útskriftarteymi SAk en skriflegt svar fékkst við
síðustu spurningunni. Starfsfólk útskriftarteymis er sammála um að þegar einstaklingar sem
eru í dagþjálfun leggjast inn á bráðadeild og hafa lokið meðferð en treysta sér ekki heim
vegna óöryggis hefur það létt á bráðadeildum að þessir einstaklingar geti komið í
næturgistingu í sitt þekkta umhverfi dagþjálfunar og komist í sína rútínu á meðan það jafnar
sig í nokkra sólarhringa fyrir heimferð.

7.3. Samantekt
Óhætt er að segja að stjórnendur heimaþjónustu og heimahjúkrunar auk útskriftarteymis
SAk eru ánægðir með samstarfið og þá viðbót við öldrunarþjónustu og hagræðingu sem það
felur í sér. Ætla má að þeir einstaklingar sem nýta sér dagþjálfun þarfnist færri innlita frá
þessum þjónustuaðilum, og sá tími sem þar sparast ætti að gagnast til að aðstoða fleiri
einstaklinga og/eða veita fjölbreyttari þjónustu. Erfitt er þó að leggja mat á bein áhrif af
starfsemi dagþjálfunar, sér í lagi vegna áhrifa Covid-19 faraldursins á alla hlutaðeigandi og
óháðra breytinga sem urðu á þjónustu heimahjúkrunar. Áhrifin munu að líkindum skýrast á
næstu árum.
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8. Áhrif á biðlista
Eftir að sveigjanleg dagþjálfun hóf starfsemi sína gefa tölulegar upplýsingar vísbendingu um
að hún hafi nú þegar haft áhrif á þróun biðlista.
Fyrst ber að nefna biðlista eftir dagþjálfun. Hann var orðinn ansi „þungur“ og var bið eftir
rými 8-16 mánuðir að jafnaði. Mynd 30 sýnir þróun listans á árinu 2019. Rými B eru sértæk
rými fyrir einstaklinga með heilabilun, rými C eru almenn rými og rými E eru
endurhæfingarrými. Sjá má að biðlistinn snarminnkar frá febrúar til mars og helst nokkuð
stöðugur út árið. Um áramótin 2019-2020 er enginn biðtími eftir dagþjálfun því strax er haft
samband við einstaklinga sem fara á biðlista.

Biðlisti eftir dagþjálfun 2019
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Mynd 30. Biðlisti eftir dagþjálfun árið 2019 eftir rýmum.

Biðtími eftir dagþjálfun lengdist á árinu 2020 vegna heimsfaraldursins. Mynd 31 sýnir vel
sveiflur í biðlistanum í takt við bylgjur Covid-19. Lögð var áhersla á að forgangsraða þeim
einstaklingum sem biðu eftir sértækum rýmum. Í janúar 2021 var byrjað að taka inn nýja
notendur eins og sóttvarnir og fjöldatakmarkanir leyfðu.
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Biðlisti eftir dagþjálfun 2020
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Mynd 31. Biðlisti eftir dagþjálfun árið 2020 eftir rýmum.

Fjöldi umsókna í dagþjálfun
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Mynd 32. Fjöldi umsókna um dagþjálfun.

Umsóknum um dagþjálfun hefur fjölgað lítillega á milli ára eins og mynd 32 sýnir. Biðlisti
eftir hjúkrunar- og dvalarýmum byrjaði að styttast fyrst eftir að verkefnið hófst árið 2019 og
hélst sú þróun áfram út árið. Í samantekt frá Embætti landlæknis um biðlista og biðtíma í
hjúkrunarrými á Íslandi kemur meðal annars fram; „Heldur voru færri á biðlista á
Norðurlandi árið 2019 en árin áður. Miðgildi biðtíma þeirra sem hafa fengið hjúkrunarrými
og hlutfall sem beið lengur en 90 daga hefur lækkað.“ (Embætti landlæknis, 2020)
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Á árunum 2019 og 2020 hafa að jafnaði 45%-65% þeirra sem eru á biðlista eftir hjúkrunarog dvalarrýmum einnig verið í dagþjálfun á ÖA. Mynd 33 sýnir þróun biðlista eftir
stofnanadvöl. Eins og áður segir hefur biðlistinn staðið nokkuð í stað frá því að verkefnið
hófst fyrir utan uppsveiflu í september 2020 sem ætla má að stafi af þeirri óvissu sem
heimsfaraldurinn hefur haft í för með sér. Þess ber að geta að biðlisti eftir hjúkrunar-og
dvalarrýmum var kominn niður í 45 einstaklinga í febrúar 2021.

Biðlisti eftir hjúkrunar - og dvalarrýmum
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Mynd 33. Biðlisti eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum.

Umsóknum um tímabundna dvöl fækkaði talsvert á milli áranna 2018-2019, en jókst árið
2020 (sjá mynd 34). Ekki er auðvelt að skýra þessa aukningu en velta má upp þeim
möguleika að sú óvissa sem ríkti í samfélaginu í heimsfaraldrinum hafi aukið eftirspurn eftir
þessari þjónustu. Þjónustuaðilar drógu saman þjónustu og félagsstarf aldraðra á Akureyri var
lokað um tíma í bylgjum Covid-19. Þegar biðlisti um tímabundnar dvalir er skoðaður kemur í
ljós að af þeim 116 umsóknum sem samþykktar voru árið 2020 hafa 52 einstaklingar ekki
nýtt sér úrræðið.
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Fjöldi umsókna í tímabundna dvöl
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Mynd 34. Fjöldi umsókna í tímabundna dvöl.

Eins og áður hefur verið nefnt, hafa 11 af þeim einstaklingum sem hafa nýtt sér sveigjanlega
dagþjálfun látist eftir flutning í hjúkrunarrými. Meðaldvalartími íbúa á ÖA árið 2020 var 2,2
ár en á landsvísu voru það 2,8 ár (skv. ársskýrslu RAI Nursing Home úr heilsumati Stika).
Meðaldvalartími þessara einstaklinga eru 5 mánuðir, allt frá 12 dögum upp í 17 mánuði sem
gefur sterkar vísbendingar um að sveigjanleg dagþjálfun stytti dvalartíma einstaklinga í
hjúkrunarrýmum og haldi biðlistanum eftir varanlegri vistun stöðugum. Eins og áður hefur
komið fram eru jafnframt dæmi um að notendur dagþjálfunar hafni boði um hjúkrunarrými
því viðkomandi vill ekki missa dagþjálfunina. Þetta styður við væntingar um að úrræðið komi
í veg fyrir ótímabæra stofnanadvöl.
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9. Reiknaður samfélagslegur ávinningur
Samfélagslegur ávinningur af úrræðinu felst ekki síst í betri nýtingu opinberra fjármuna. Eitt
af markmiðum þróunarverkefnisins er að umbreyta þjónustutíma í virkar þjónustustundir og
með því draga eins og kostur er úr óvirkum þjónustustundum sem felast fyrst og fremst í
eftirliti og minni áherslu á virkni og hæfingu.
Á árinu 2020 nýttu 65 einstaklingar sér sveigjanlega dagþjálfun í samtals 26.401
klukkustundir. Samanlagður dagafjöldi þessara einstaklinga er 3.857 dagar. Út frá því má
reikna út að ef þessir einstaklingar hefðu verið í sólarhringsþjónustu hjúkrunarrýmis hefði
dvalartíminn verið 92.496 klukkustundir á árinu. Þar af hefðu 26.401 stundir verið virkar og
þá 66.288 stundir óvirkar. Daggjald ÖA fyrir (hvíldar-) hjúkrunarrými á árinu 2020 var kr.
34.929,- sem gerir kr. 1.455,- á hverja klukkustund.
Út frá þessum forsendum og útreikningi má færa fyrir því rök að reiknaður samfélagslegur
ávinningur út frá daggjöldum sé þessi óvirki þjónustutími sem flyst yfir í virkan þjónustutíma.
Þessi samfélagslegi ávinningur og tilfærsla eða umbreyting, reiknast um 96 milljónir króna á
árinu 2020.
Við þetta bætist sá sparnaður sem fylgir seinkun flutnings í varanlega búsetu á
hjúkrunarheimili, sem sagt styttri dvalartíma, eins og komið var inn á hér að framan. Skoða
mætti nánar þennan kostnaðarþátt þegar meiri gögn um dvalartíma í hjúkrunarrýmum í
kjölfar dagþjálfunar liggja fyrir á næstu árum. Vonir standa til að hægt sé að vinna frekar
með og þróa útreikning á samfélagslegum ávinningi með tilliti til fleiri þátta.
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10. Rekstraryfirlit
Ein helsta áskorunin í upphafi verkefnisins var að aðskilja rekstur hjúkrunarheimilisins frá
sveigjanlegri dagþjálfun hvað varðar launaliðinn. Þetta tókst ágætlega á árinu 2020 og gekk
áætlun ársins að stærstum hluta eftir, þó svo að áhrif Covid-19 sæjust á þeirri starfsstöð eins
og öðrum.
Fjárhagsáætlun ÖA fyrir árið 2020 gerði ráð fyrir 129,1 milljóna króna útgjöldum en raunin
varð hins vegar 134,9 milljónir (sjá töflu 3). Verkefnið fór því 5,7 milljónir yfir áætlun. Vöruog þjónustukaup stóðust áætlun og námu 22,3 milljónum en launaliðurinn fór aftur á móti
10,3 milljónum fram úr áætlun. Þar af voru 3 milljónir króna vegna afturvirkra
launahækkana.
Lyklar

Raun 2020

Áætlun 2020

Mismunur

Notað (%)

112.537.702

102.263.000

-10.274.702

110,05

Vörukaup

1.539.452

1.737.000

197.548

88,63

Þjónustukaup

20.800.388

25.139.000

4.338.612

82,74

Samtals

134.877.542

129.139.000

-5.738.542

104,44

Laun og launatengd gjöld

Tafla 3. Rekstrarkostnaður og áætlun fyrir sveigjanlega dagþjálfun árið 2020.

Stöðugildi ársins 2020 voru 11,4 samanborið við 9,3 árið 2019 þar sem fjölgað var í hópi
ófaglærðra og iðjuþjálfa. Tekin var ákvörðun um að fjölga fagaðilum í starfi til að mæta
aukinni þörf á notkun matstækja og faglegri vinnu inni í verkefninu, sérstaklega þegar leið á
árið. Í fyrstu bylgju heimsfaraldursins var dregið úr innskriftum en þegar færi gafst var
gengið rösklega fram í að stytta biðlista, bæði í dagþjálfun og tímabundnum dvölum. Þetta
hafði í för með sér mikið álag sem mætt var með fjölgun í hópi ófaglærðra. Á mynd 35 má
sjá fjölda stöðugilda sem unnu við sveigjanlega dagþjálfun fyrir tvö síðastliðin ár, skipt upp
eftir stéttarfélögum:
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Stöðugildi eftir stéttarfélögum
Eining-Iðja
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Mynd 35. Samanburður á stöðugildum eftir stéttarfélögum milli ára.

Helstu vörukaup ársins lágu í tölvubúnaði, sem að stórum hluta má rekja til fjarvinnu
starfsfólks í kjölfar farsóttarinnar. Helstu þjónustukaup voru akstur með notendur eins og
árið á undan. Sá kostnaður nam rúmum 8 milljónum. Annar stór þáttur í þjónustukaupum
var þátttaka í rekstri eldhúss sem vegna bókhaldsreglna sveitarfélaga þarf að gera upp í
árslok. Sá liður nam tæpum 9 milljónum króna (sjá viðauka III).
Tekjurnar sem SÍ samþykktu að veita í verkefnið fyrir árið 2020 námu 125,6 milljónum en
eins og áður segir námu útgjöldin 134,9 milljónum. Niðurstaðan er því 9,3 milljóna króna
tekjuhalli eða 6,9%. Á árinu 2019 var gert ráð fyrir 118,4 milljónum í verkefnið en útgjöld í
raun urðu 102,2 milljónir og niðurstaðan því 16 milljónir undir áætlun. Á móti fór aðskilda
hjúkrunareiningin yfir áætlun. Þá var verkefnið að taka sín fyrstu skref og töluverð
samnýting starfsfólks á milli hjúkrunar og dagþjálfunar enda flókið að aðskilja starfsfólk
tímabundið á milli hjúkrunar og dagdvalar.
Lyklar

Raun 2019

Áætlun 2019

Raun 2020

Áætlun 2020

Laun og launatengd gjöld

82.411.235

91.424.000

112.537.702

102.263.000

Vörukaup

4.896.542

8.885.000

1.218.050

1.737.000

Þjónustukaup

14.926.875

18.126.000

20.800.388

25.139.000

Samtals

102.234.652

118.435.000

134.556.140

129.139.000

Tafla 4. Rekstrarkostnaður og áætlun fyrir sveigjanlega dagþjálfun fyrir 2019 og 2020.
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Fyrstu tvö ár sveigjanlegrar dagþjálfunar hafa kostað 237 milljónir og hefur samanlögð
áætlun hljóðað upp á 248 milljónir. Tekjurnar sem fást í verkefnið í formi greiðslu án tillits til
nýtingar hafa verið samanlagt 240 milljónir króna.
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11. Velferðartækni
Í upphafi verkefnisins var lögð rík áhersla á notkun og innleiðingu á velferðartækni. Með
aukinni tækni hafa komið fram á sjónarsviðið margs konar nýir möguleikar og lausnir í
daglegu lífi. Meðal annars voru keyptir rafknúnir hægindastólar, lyftibúnaður við klósett og
skolseta á klósett. Í desember 2020 var tekið í notkun bjöllukerfi/öryggishnappar sem hringir
í síma og þannig hægt að svara þeim sem hringir. Í hnappinum er fallskynjari og
staðsetningarbúnaður sem hægt er að virkja í samráði við notanda.
Einn hluti velferðartækni í sveigjanlegri dagþjálfun er notkun Memaxi sem er upplýsinga- og
skipulagskerfi, sem léttir fólki lífið og styður við sjálfstæði. Memaxi auðveldar notendum og
aðstandendum að skipta með sér verkum og deila ábyrgð. Fyrir notendur í dagþjálfun er
kerfið nýtt sem upplýsingaskjár fyrir þá dagskrá sem framundan er á hverjum degi. Fyrir
starfsfólk virkar kerfið sem verkstýringartæki fyrir starfsemina. Þar eru verkefni dagsins fyrir
hvern starfsmann sýnileg ásamt dagskrá notenda.
Enn er unnið að þróunarverkefni um samþættingu þjónustu við aldraða á Akureyri sem búa
heima. Memaxi er þá sett upp í heimahúsi til reynslu, í samvinnu við notanda,
aðstandendur, heimahjúkrun, heimaþjónustu og dagþjálfun. Þetta er til að einfalda og
auðvelda boðleiðir og samskipti á milli allra aðila sem koma að stuðningi við notandann.
Memaxi hefur verið í stöðugri þróun síðan nýsköpunar- og þróunarverkefnið var sett á
laggirnar og kerfinu breytt og það aðlagað eftir ábendingum okkar til geta nýst starfseminni
og öðrum notendum dagþjálfunar og þjónustuveitenda sem best.
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12. Kynning nýsköpunar- og þróunarverkefnis
Árið 2020 hafa farið fram kynningar og/eða verið fluttir fyrirlestrar um nýsköpunar- og
þróunarverkefnið hjá/á:
•
•
•
•
•
•
•
•

Félagsráðgjafaþinginu 21. febrúar 2020
Velferðarráði Akureyrarbæjar 4. mars 2020
Heilbrigðisráðuneytinu og Sjúkratryggingum Íslands 6. mars 2020
Árlegri ráðstefnu heilbrigðisvísindasviðs HA 13.-15. maí 2020
Starfsfólki dagþjálfunar og stjórnendum ÖA 26. maí 2020
Heimahjúkrun HSN 27. maí 2020
Heimaþjónustu Akureyrarbæjar 27. maí 2020
Fulltrúum útskriftarteymis og öldrunarlæknum SAk 26. júní 2020

Stefnt er að því að halda kynningar fyrir sömu aðila á árinu 2021 ásamt því að útbúa
kynningarefni fyrir fjölmiðla.
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Niðurlag
Niðurstöður viðhorfskönnunar og mælitækja benda til þess að sveigjanleg dagþjálfun bæti
lífsgæði notenda og aðstandenda þeirra, mæti vilja þeirra til áframhaldandi búsetu heima en
rjúfi jafnframt einangrun og uppfylli sálfélagslegar og færnitengdar þarfir. Það er einnig
niðurstaða áfangamatsins að með þessari hagræðingu í þjónustunni sé hægt að styðja við
fleiri einstaklinga, minnka líkur á ótímabærri stofnanadvöl, stytta biðlista og nýta fjármuni
betur en áður. Ávinningurinn er því í raun mikill og margþættur sem er mjög hvetjandi fyrir
verkefnið.
Fyrstu tvö ár starfseminnar hafa ekki verið laus við áskoranir. Fyrsta árið einkenndist að
miklu leyti af áskorunum tengdum breytingum á starfsháttum og áherslum sem höfðu áhrif
á ánægju starfsfólks og samstarf við aðra þjónustuaðila. Á öðru ári starfseminnar var það
heimsfaraldurinn sem setti stórt strik í reikninginn.
Það sem stendur upp úr eftir annað starfsárið er að þrátt fyrir áskoranir heimsfaraldursins
var haldið áfram og unnið eins vel úr aðstæðum og hægt var hverju sinni. Draga má þann
lærdóm af faraldrinum að það er sannarlega hægt að hugsa hlutina upp á nýtt í þjónustu við
aldraða. Það er meira að segja hægt að umbreyta og aðlaga þjónustu hratt og örugglega.
Vissulega gerðist það hratt á tímum Covid-19 þar sem lífsógnandi aðstæður komu upp.
Ástandið færði þjónustuaðila saman með auknu samráði og skipulagi til að komast í gengum
erfiðleikana og skilaði sér í þéttara samstarfi og samþættingu fyrir notendur. Ætla má að
þetta dragi úr þeirri sílóhugsun sem hefur einkennt samstarf félags- og heilbrigðisþjónustu
of lengi. Þetta endurspeglast líka í þeirri viðhorfsbreytingu sem virðist hafa átt sér stað
gagnvart nýsköpunar - og þróunarverkefninu. Samfélagið og þjónustuaðilar hafa fengið tíma
til að kynnast úræðinu, starfsfólk skilur hvernig það virkar og sér þá möguleika sem það
býður upp á. Þetta eitt og sér sýnir hversu mikilvægt er að njóta trausts og leyfis yfirvalda til
nokkurra ára til að þróa verkefni sem þetta því það tekur tíma fyrir alla aðila að læra og
venjast nýrri og fjölbreyttari þjónustu.
Unnið var að því að uppfylla flest þeirra markmiða sem sett voru á oddinn við lok fyrsta
starfsársins. Vonir standa til að þriðja starfsárið muni einkennast af meiri stöðugleika og
festu svo hægt verði að ráðast í þá metnaðarfullu framþróun sem fyrirhuguð er. Áfram
verður unnið eftir tillögum að breyttri starfsemi sem sjá má í samningi á milli SÍ og ÖA um
þróunarverkefnið (sjá viðauka I) og fyrrgreindum markmiðum:
•
•
•
•

Stöðug gagnaöflun yfir árið, meta og þróa skráningarkerfin.
Aukið notendasamráð.
Aukið samstarf og samþætting innan ÖA.
Aukin samþætting við þjónustuaðila og bráðaþjónustu.
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•
•
•
•
•

Þróun í skráningu og upplýsingakerfum.
Vinna með og þróa útreikninga á samfélagslegum ávinningi.
Útreikningar á nýju tekjulíkani sem komi í stað „daggjalda“.
Innleiða velferðartækni enn frekar, nýta og þróa Memaxi.
Koma á samstarfi við háskólana svo hægt sé að vinna nemendaverkefni úr
gagnasafninu og sem þátt í endurmati á verkefninu.
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Viðauki I
Yfirlit og myndræn framsetning
Á þessari mynd er leitast við að gefa yfirlit um hvernig hugmyndir á þessu stigi snúast um að
sjá fyrir ferli og vinnulag við að umbreyta 10 hvíldarrýmum í fjölbreytta, sveigjanlega,
umfangsmeiri og markvissa einstaklingsmiðaða dagþjálfun-/úrræði, sem einnig býður upp á
sveigjanleika til hvíldar-/tímabundinnar dvalar. Hér á eftir er síðan stutt lýsing á markmiðum
og einstökum atriðum um vinnulag.
Neðri hluti myndarinnar sýnir hvaða atriði og matstæki mynda gagnagrunn til inntöku og
endurmats og þar með grundvöll árangursmats á þessum umbreytingum
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Viðauki II
Spurningalisti lagður fyrir notendur3

3

Spurningalistinn var lagður fyrir á rafrænu formi (Google forms).
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Spurningalisti sendur á aðstandendur
Aðstandendur fengu sömu spurningar og notendur auk eftirfarandi þriggja spurninga:

Spurningalisti sendur á starfsfólk
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Viðauki III
Rekstraryfirlit
Lyklar
51110
51120
51800
51810
51940
51990

Dagvinnulaun
Yfirvinna
Tryggingagjald
Launatengd gjöld
Vinnufatnaður starfsmanna
Starfsmannakostnaður, annar

* Laun og launatengd gjöld
52010 Skrifstofuvörur
52050 Bækur, tímarit og blöð
52110 Matvörur
52610 Ræktunarvörur
52810 Áhöld og munir
52850 Tölvur og prentarar
52910 Rekstrarvörur
52920 Lyf og hjúkrunarvörur
52930 Hreinlætisvörur
52935 Ræstingavörur (endurgr. vsk.)
52941 Efni til myndmenntakennslu
52942 Efni til hannyrðakennslu
52943 Efni til smíðakennslu
52990 Vörukaup, önnur
* Vörukaup
54010 Símakostnaður
54020 Netáskriftir og línuleigur
54111 Leigubifreiðar
54112 Hópferðabifreiðar
54114 Vöru- og sendibifreiðar
54120 Bílaleigubifreiðar
54130 Starfsmannabifreiðar
54150 Sjúkraflutningar
54180 Flutningskostnaður
54210 Fargjöld
54331 Hugbv og notendaþj
54338 Tölvuþjónusta (án endurgr. vsk.)
54350 Þjónusta heilbrigðisstétta

Raun 2020
75.037.423
15.569.156
6.492.198
15.149.486
195.527
93.912

Áætlun 2020
66.046.000
15.865.000
7.610.000
12.482.000
150.000
110.000

Mismunur
-8.991.423
295.844
1.117.802
-2.667.486
-45.527
16.088

112.537.702
7.208

102.263.000
49.000
10.000
99.000

-10.274.702
41.792
10.000
-111.166
-8.195
397.133
-353.986
84.092
-35.657
75.907
20.000
18.030
16.940
20.000
22.658

210.166
8.195
390.867
649.986
63.908
114.657
13.093
1.970
3.060
76.342
1.539.452
61.443
5.861
3.507.575
4.684.058
110.225
15.400
3.100
81.078
44.606
55.308
1.225.698

66

788.000
296.000
148.000
79.000
89.000
20.000
20.000
20.000
20.000
99.000
1.737.000
49.000
3.940.000
5.418.000
20.000
20.000
49.000
15.000
20.000
49.000
197.000
197.000
1.478.000

197.548
-12.443
-5.861
432.425
733.942
20.000
-90.225
33.600
15.000
16.900
-32.078
152.394
141.692
252.302
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54390
54395
54610
54630
54730
54910
54915
54930
54940
54950
54960
54965
54975

Sérfræðiþj.önn.end.v
Sérfræðiþj.önn.án en
Viðhald fasteigna,
Viðhald áhalda og búnaðar
Ábyrgðar- og slysatryggingar
Prentun og bókband
Auglýsingar
Námskeiðsgjöld
Ræsting húsnæðis (endurgr vsk)
Skoðunar og eftirlitsgjöld
Risna og móttaka gesta
Fundakostnaður
Þátttaka í rekstri eigin deilda

* Þjónustukaup
** Samtals

20.000
8.150.000

2.463.000
637.900
190.532
195.171
20.781
-82.500
49.000
-53.100
195.823
-2.930
-161.500
-907
-770.305

20.800.388

25.139.000

4.338.612

134.877.542

129.139.000

-5.738.542

347.100
6.468
1.829
127.219
82.500

2.463.000
985.000
197.000
197.000
148.000
49.000

53.100
1.282.177
2.930
161.500
20.907
8.920.305
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