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Inngangur
Mánudaginn 18. maí kl. 16.30-20.30 var haldið Framtíðarþing um farsæla öldrun í Hátíðarsal
Háskólans á Akureyri. Þingið var samvinnuverkefni Öldrunarráðs Íslands, Akureyrarbæjar, Félags eldri
borgara á Akureyri, Háskólans á Akureyri, Landsambands eldri borgara og Velferðarráðuneytisins.
Stutt ávörp í upphafi þings fluttu Eyjólfur Guðmundsson rektor Háskólans á Akureyri og Eiríkur Björn
Björgvinsson, bæjarstjóri Akureyrar.

Þingið var með sama sniði og sambærilegt þing sem haldið var í Reykjavík í mars 2013. Þá var leitast
við að skapa vettvang fyrir þá sem koma að öldrunarmálum, vilja stuðla að uppbyggilegri umræðu um
málefni aldraðra og skiptast á skoðunum um það hvernig samfélag við viljum búa eldri kynslóðum
landsins.
Markmið framtíðarþingsins á Akureyri var að sama skapi að miðla upplýsingum og viðhorfum eldri
borgara til stjórnvalda um það hvernig aldraðir sjá framtíðina fyrir sér og skapa leiðbeiningar til
stjórnvalda hvernig aldraðir líta mál sín til framtíðar. Einnig að heyra sjónarmið og áherslur
Akureyringa á þinginu og hvort áherslumunur sé t.d. á lífsviðhorfum milli landshluta.
Fundarfyrirkomulag byggði á sömu hugmyndafræði og notuð var á Þjóðfundunum 2009 og 2010.
Unnið var á sjö 8-9 manna borðum og á hverju borði var þjálfaður borðstjóri en hans hlutverk var að
sjá til þess að allir við borðið fengju jöfn tækifæri til að tjá sig og að tryggja virka hlustun þannig að öll
sjónarmið kæmust að.
Þátttakendur voru 56 talsins úr eftirfarandi meginhópum (sjá viðauka 1):
o
o
o
o

Aldurshópurinn 75 ára og eldri
Aldurshópurinn 55-75 ára
Aldurshópurinn 55 og yngri
Starfsfólk sem tengist öldrunarmálum

Hóparnir voru blandaðir þannig að á hverju borði voru þátttakendur í mismunandi aldurshópum auk
starfsfólks sem tengist öldrunarmálum.
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Fundurinn var auglýstur í N4 Dagskrá 22. og 29. apríl 2015 auk þess sem allir þeir sem stóðu að
Framtíðarþinginu birtu auglýsinguna á heimasíðu sinni og auglýstu eftir þátttakendum með tölvupósti
á sína félagsmenn. Einnig var sendur tölvupóstur á póstlista Öldrunarráðs, Fjórðungssjúkrahúsið á
Akureyri, Heilbrigðisstofnun Norðurlands og Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.
Spurningarnar sem fundarmenn glímdu við voru
eftirfarandi:
1. Hvað er það besta við að eldast?
2. Hvaða væntingar hefur samfélagið til
aldraðra? / Hvaða væntingar hafa aldraðir til
samfélagsins?
3. Hvað er farsæl öldrun?
4. Hvernig stuðlum við að farsælli öldrun?
Salurinn var tvískiptur þegar kom að því að
svara spurningu 2 þannig að rúmur helmingur
fundarmanna ræddi væntingar samfélagsins og tæpur helmingur væntingar aldraðra.
Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er hægt að alhæfa um aldraða út frá þessum niðurstöðum þar
sem um afmarkaðan hóp þátttakenda er að ræða. Niðurstöðurnar gefa fyrst og fremst vísbendingu
um það sem brennur hæst á þeim sem tóku þátt.
Hér fyrir neðan eru niðurstöðurnar dregnar saman í stuttu máli og síðan fylgir ítarleg samantekt á
helstu niðurstöðunum.
Ingrid Kuhlman frá Þekkingarmiðlun ehf. sá um þingstjórn, þjálfun borðstjóra, undirbúning og
eftirfylgni þingsins og ritaði þessa skýrslu.

Þingstjóri og skýrsluhöfundur Ingrid Kuhlman
ásamt tveimur fundarmönnum.
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Niðurstöðurnar í hnotskurn
Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar standa eftirfarandi atriði upp úr:
Vera frjáls eins og fuglinn
Elliárin eru að mati fundarmanna kærkominn tími til að setja sjálfan sig í fyrsta sæti. Gott sé að geta
ráðið sínum tíma sjálfur og njóta lífsins á sinn eigin hátt.
Væntingar samfélagsins tvíþættar
Væntingar samfélagsins til aldraðra eru annars
vegar að aldraðir leggi sitt af mörkum og séu gegnir
þjóðfélagsþegnar og hins vegar að þeir þvælist ekki
mikið fyrir og geri sem minnstar kröfur.
Fundarmenn telja væntingar samfélagsins til
aldraðra almennt ekki miklar.
Að njóta virðingar sem þjóðfélagsþegnar
Fundarmenn telja að samfélagið eigi að meta aldraða að verðleikum og líta á þá sem auðlind. Vinna
þurfi gegn aldursfordómum og minnka neikvæðni í garð þeirra. Koma eigi fram við þá sem
einstaklinga en ekki sem einsleitan hóp. Samfélagið eigi ekki að flokka fólk eftir aldri. Fundarmenn
telja mikilvægt að aldraðir haldi fullri reisn.
Rödd aldraðra fái að heyrast
Mikilvægt er talið að hlustað sé á rödd aldraðra og þeir spurðir álits um þau mál sem að þeim snúa.
Hlusta þurfi á óskir þeirra og þarfir og taka mark á þeim. Fundarmenn nefndu mikilvægi þess að hafa
starfandi Öldungaráð og að Alþingið lögfesti Umboðsmann aldraðra.
Fjárhagslegt öryggi og sjálfstæði
Fundarmenn eru sammála um mikilvægi þess að öldruðum sé tryggt fjárhagslegt sjálfstæði þannig að
þeir upplifi sig örugga og geti átt áhyggjulaust ævikvöld. Stjórnvöld eigi að bæta stöðu aldraðra á
hverjum tíma.
Heilsutengd lífsgæði
Fundarmenn telja góða heilsu, bæði líkamlega, andlega og félagslega, lykillinn að því að geta notið
þess sem ellin hefur upp á að bjóða. Mikilvægt sé að hlúa að heilsunni og undirbúa sig fyrir ellina.
Samfélagið eigi að leggja meiri áherslu á forvarnir.
Sjálfræði um eigin þarfir
Aldraðir telja mikilvægt að geta haft val um það sem við
kemur þeim, t.d. hvað varðar búsetu, veitta þjónustu og
starfslok. Þjónusta þurfi að vera sveigjanleg og
einstaklingsmiðuð þannig að hægt sé að mæta fólki þar
sem það er statt. Mikilvægt sé að fólk fái að velja
hvernig það vill verja ævikvöldinu og hafi frelsi til að
vera það sjálft á eigin forsendum.
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Góð heilbrigðisþjónusta
Mikilvægt er talið að boðið sé upp á góða heilbrigðisþjónustu hjá heilsugæslu og á spítölum og að
dvalar- og hjúkrunarheimili séu nægilega mörg. Einnig að aldraðir eigi vísa umönnun og aðstoð þegar
þörf verður.
Góð félagsleg tengsl
Fundarmenn telja mikilvægt að aldraðir séu félagslega virkir og haldi góðum tengslum við fjölskyldu,
ættingja og vini. Þetta sé einnig tíminn til að rækta samverustundir við maka. Aðgengi að fjölbreyttu
félags- og tómstundastarfi eigi að vera óheft.
Búsetuúrræði
Mikilvægt er talið að geta verið í öruggu húsnæði og að fólki sé gert kleift að búa heima með því að
bjóða þá þjónustu og þann stuðning sem þörf er á hverju sinni.
Undirbúa efri árin
Talið er mikilvægt að hver og einn undirbúi sig andlega, fjárhagslega, líkamlega, tilfinningalega og
félagslega undir þær óumflýjanlegu breytingar sem ellin hefur í för með sér. Sá undirbúningur þyrfti
að hefjast fyrr eða við 60 ára aldur.
Að taka ábyrgð á eigin hamingju
Liður í farsælli öldrun er að mati fundarmanna að fagna hverju nýju ári með þakklæti og vera sáttur
við sjálfan sig, lífið og lífshlaupið. Mikilvægt sé að tileinka sér jákvætt viðhorf til lífsins, vera virkur
þátttakandi í lífinu og takast á við nýjar áskoranir. Hafa eitthvað sem fangar hugann á jákvæðan hátt
hvern dag og halda sér ungum í anda og athöfnum. Einnig að taka ábyrgð á eigin heilsu og taka
breytingum með æðruleysi.
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Hvað er það besta við að eldast?
„Að geta sofið frameftir þegar mig langar til...“ og „Að fá að eldast og þakka fyrir það.“
Upphitunarspurning Framtíðarþingsins var hvað sé það besta við að eldast (sjá viðauka 3).
Skipta má svörum þátttakenda í eftirfarandi flokka:

Frelsi til athafna og virkni
Fundarmönnum var tíðrætt um frelsið s.s. frelsi frá vinnuskyldu og að geta ráðið sínum tíma sjálfur til
að geta ferðast, sinnt áhugamálum og lært nýja hluti. Eftir að hafa tekið þarfir annarra fram yfir eigin
þarfir sé gott að geta sett sjálfan sig í fyrsta sætið. Þetta sé tíminn fyrir nýjar áskoranir og til að láta
drauma sína rætast. Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd í þessu samhengi:























Að vera frjáls eins og fuglinn.
Að geta sofið frameftir þegar mig langar til.
Að vera ekki bundinn við klukkuna og þurfa að mæta
í vinnuna.
Að vera laus við stressið.
Nægur tími fyrir félagsstarf og eigin hugðarefni.
Tækifæri til að þroskast og læra.
Tími fyrir ferðalög.
Gera meira af því sem maður hefur gaman af.
Maður má vera eins og maður vill vera.
Vera virkur.
Að hafa tíma til að hugsa og ígrunda.
Tími til að lesa, læra, fræðast, ganga, synda ofl.
Að trúa – meira kirkjustarf.
Sinna sjálfboðastörfum og gefa til baka.
Að rækta garðinn sinn, bæði eiginlega og óeiginlega.
Öll lífsins gæði á Akureyri.
Ég gef mér leyfi til að gera það sem ég nenni.
Að hafa tíma til að skoða hvað maður lætur ofan í sig og rækta líkamann vel.
Að læra allskonar handverk eftir áhugasviði.
Tími til að læra nýtt og miðla reynslu.
Nýjar áskoranir – kærkomin tímamót.
Að láta draumana rætast.

Þroski og þakklæti
Fundarmenn nefndu að gott væri að upplifa áhyggjuleysið sem fylgir því að eiga uppkomin börn.
Einnig að með ellinni færist yfir mann ró og sjálfsöryggi og maður njóti þess að rifja upp góðar
minningar. Maður öðlist skilning á lífinu og aukinn þroska og reynslu í gegnum leik og starf og það sé
gott að geta litið yfir farinn veg og hafa lært af mistökum sínum. Þakklæti fyrir að fá að eldast var
fundarmönnum einnig efst í huga. Það að verða gamall segi manni að maður hafi fengið tækifæri til
að lifa. Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd í þessu samhengi:
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Núvitund – að njóta hér og nú og kunna betur að meta tímann sem við höfum.
Að mega vera gamall án athugasemda.
Í mörgum tilfellum að vera vitur eftir á.
Að verða aftur ungur.
Að fá að eldast og þakka fyrir það.
Þakklæti til allra sem hjálpa okkur
gamlingjum.
Að fylgjast með breytingum í samfélaginu.
Að eiga sér líf sem maður er sáttur við og
þakklátur fyrir.
Sjá alltaf björtu hliðarnar á hverju sem fyrir mann kemur.
Að „þurfa“ ekki að eltast við tísku og trendin.

Að njóta samvista við ástvini
Fundarmenn voru sammála um að gott væri að hafa meiri tíma til að geta sinnt sínum nánustu og
finna fyrir meiri umhyggju frá þeim. Það góða við að eldast væri að njóta samvista við maka, börn,
barnabörn, barnabarnabörn og ættingja. Að sjá afkomendur þróast og geta miðlað af sinni lífsreynslu.
Einnig að hafa tíma til að rækta vini og samverustundir með maka.

Heilsan, búseta og fjárhagslegt öryggi
Fundarmenn voru sammála um að góð heilsa og hreyfigeta skipti öllu til að geta notið þess sem ellin
hefur upp á að bjóða. Mikilvægt sé því að hlúa vel að heilsunni og undirbúa sig fyrir ellina. Önnur
atriði sem þátttakendur töldu að skiptu máli væri að eiga góða íbúð og gott nærumhverfi og að vera
fullviss um að geta fengið þann stuðning sem þeir þarfnist. Einnig að geta búið heima sem sjálfstæður
einstaklingur og hafa fjárhagslegt öryggi.

9

Væntingar samfélagsins til aldraðra
„Haltu kjafti, hlýddu og vertu góður“ og „Samfélagið hefur of litlar væntingar til aldraðra.“
Rúmur helmingur fundarmanna eða fjögur borð tóku umræðu um þær væntingar sem samfélagið
gerir til aldraðra (sjá viðauka 4). Svörum þeirra má skipta í eftirfarandi flokka:

Að láta lítið fara fyrir sér
Þegar helstu niðurstöður hvers borðs fyrir sig eru
skoðaðar sést glöggt að fundarmenn telja
væntingar samfélagsins til aldraðra frekar óljósar
og jafnvel ekki miklar. Rauði þráðurinn í svörum
þeirra er að aldraðir eigi að sætta sig við það sem
samfélagið bjóði upp á og gera sem minnstar
kröfur:












Að þeir séu þakklátir fyrir það sem að þeim
er rétt og borgi glaðir skattana sína.
Að þeir hafi ekki skoðun – þeir fá jafnvel ekki að taka þátt í skoðanakönnunum.
Mjög óljósar væntingar nema helst á tyllidögum.
Samfélagið gerir væntingar um að fólk bara bjargi sér. Vill stundum lítið af þeim vita.
Að við sinnum handavinnu.
Að við tökum ekki vinnu frá yngra fólki.
Að við séum sátt við starfslok.
Að við getum búið sem lengst heima og bjargað okkur, sem mest án utanaðkomandi
aðstoðar.
Að aldraðir séu hraustir kerfinu til heilla kostnaðarlega séð.
Samfélagið sýnir eldri borgurum takmarkaðan áhuga. Mjög mikilvægt fyrir eldra fólk að því sé
sýnd virðing og hlýja.
„Haltu kjafti, hlýddu og vertu góður.“

Að koma að gagni
Á sama tíma og aldraðir eiga helst ekki að þvælast mikið fyrir er þess vænst af þeim að þeir séu góðir
þjóðfélagsþegnar og leggi sitt af mörkum, t.d. með því að vera til taks fyrir þá sem yngri eru, passa
barnabörnin og miðla þekkingu og visku. Einnig að það sé í lagi fyrir
samfélagið að ganga í sparnað aldraðra sem tekjulind eða skattstofn.







Að við séum góð fyrirmynd fyrir þá yngri.
Að við pössum barnabörn og barnabarnabörn.
Að við séum virk og tökum þátt í daglegu lífi.
Að við leggjum jafnt til þjóðfélagsins og þeir sem eru enn vinnandi.
Að við getum miðlað þekkingu og reynslu.
Að við viðhöldum heilsu með hreyfingu, mataræði ofl.
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Einsleitur hópur
Fundarmenn upplifa að samfélagið líti á aldraða sem einsleitan hóp, og að allir eigi að vera sáttir við
að hætta að vinna á sama aldri. Samfélagið virðist vænta þess að samskonar þjónustuúrræði nýtist
innbyrðis í ólíkum hópi aldraðra.
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Væntingar aldraðra til samfélagsins
„Að samfélagið flokki ekki fólk eftir aldri“ og „Hafa aldraðir allt of litlar væntingar til samfélagsins?“
Tæpur helmingur fundarmanna eða þrjú borð tóku umræðu um þær væntingar sem aldraðir gera til
samfélagsins (sjá viðauka 5). Svörum þeirra má skipta í eftirfarandi flokka:

Fjárhagslegt öryggi
Fundarmenn telja mikilvægt að öldruðum sé tryggt
fjárhagslegt öryggi og að þeir geti lifað mannsæmandi
lífi af greiðslum TR og lífeyrissjóða.

Góð heilbrigðisþjónusta
Fundarmenn telja mjög mikilvægt að öldruðum sé veitt
góð heilbrigðisþjónusta hjá heilsugæslu og á spítölum
og að dvalar- og hjúkrunarheimili séu nægjanlega mörg á hverjum tíma þannig að fólk komist að
þegar heilsan gefur sig. Læknisþjónustuna megi bæta þannig að allir hafi sinn heimilislækni. Einnig sé
mikilvægt að aldraðir fái aðstöðu til að geta viðhaldið heilsunni og t.d. afslátt í sund.

Búsetuúrræði
Fundarmenn telja mikilvægt að allir geti verið í öruggu húsnæði, líka þeir sem ekkert eiga. Samfélagið
eigi að gera ölduðum kleift að búa heima með því að bjóða þeim þá þjónustu og stuðning sem þörf er
á hverju sinni. Þeir telja að taka þurfi tillit til óska aldraðra t.d. búsetu maka saman á elliheimilum.
Einnig að vistunarmat taki til fleiri þátta í umsóknarferlinu þannig að fólk hafi val.

Félagsstarf
Fundarmenn vilja hafa óheft aðgengi að góðu félags- og tómstundastarfi.

Að njóta virðingar
Aldraðir vilja að þeir séu metnir að verðleikum eins og
aðrir í stað þess að samfélagið líti á þá sem bagga.
Samfélagið eigi að nýta reynslu þeirra og tryggja að þeir
geti verið virkir þátttakendur. Einnig að hlustað sé á óskir
þeirra og tekið mark á þeim. Koma eigi fram við þá sem
sjálfstæða einstaklinga og taka tillit til fjölbreytileika
aldraðs fólks.










Að fá að vera maður sjálfur, ekki bara eldri borgari.
Að samfélagið flokki ekki fólk eftir aldri. Að fólk sé ekki minna skilgreint eftir aldri.
Stórir sem smáir beri skilyrðislausa virðingu fyrir eldri borgurum.
Að við fáum jöfn tækifæri til þátttöku eins og aðrir.
Að hafa áhrif – að hlustað sé á okkur.
Að við fáum að hafa áfram hlutverk.
Að fá að miðla reynslu sinni til samfélagsins. Hafa tækifæri til að leggja til málanna.
Starfandi Öldungaráð til að við getum haft áhrif varðandi málefni eldri borgara.
Að Umboðsmaður aldraðra verði lögfest af Alþingi.
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Almennt
Almennt má segja að öryggi skiptir aldraða miklu máli, bæði félagslegt öryggi, afkomuöryggi, öryggi
hvað varðar heilbrigðisþjónustu og búsetuöryggi. Aldraðir vilja hafa frelsi til að vera þeir sjálfir á eigin
forsendum og hafa sjálfræði um eigin þarfir. Mikilvægt er að sú þjónusta sem er í boði sé
einstaklingsmiðuð og valmöguleikar í boði þannig að hægt sé að mæta þeim þar sem þeir eru staddir.
Mikilvægt er talið að stjórnvöld bæti stöðu aldraðra á hverjum tíma. Sumir veltu fyrir sér hvort
aldraðir hafi hugsanlega allt of litlar væntingar til samfélagsins.
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Hvað er farsæl öldrun?
„Að eldast með yndisþokka“ og „Að stunda útiveru á bleikri vespu.“
Þátttakendur veltu fyrir sér spurningunni hvað sé farsæl öldrun (sjá viðauka 6). Svörum þeirra má
skipta í eftirfarandi flokka:

Heilsutengd lífsgæði – andleg, líkamleg og félagsleg heilsa
Fundarmenn telja heilsuhreysti í víðum skilningi skipta miklu máli til að geta tekið virkan þátt í lífinu.
Einnig að þeir hafi öryggisventil ef heilsan gefur sig snögglega.
 Góð líkamleg og andleg heilsa/vellíðan og góðar félagslegar
aðstæður.
 Að vera heilsuhraustur, kátur og ánægður.
 Að geta hreyft sig, stundað íþrótta- og tómstundastarf og
notið félagsskapar og samveru annarra.
 Að hafa góða heilsu og geta verið sjálfbjarga.
 Góð heilsa, glatt sinni, góðir grannar, gott heimili og vinir.
 Missa aldrei sjónar á áhugamálum sínum.
 Inniaðstaða fyrir líkamsrækt að vetri.
 Að hafa ódýrari aðgang að lífrækt ræktuðum mat.
 Að sérfæði sé ekki flokkað sem lúxusfæði.
 Vera virkur - hreyfing getur komið í veg fyrir sjúkdóma.

Öryggi
Fundarmenn telja skipta miklu máli að aldraðir búi yfir fjárhagslegu sjálfstæði þannig að þeir upplifi
öryggi og áhyggjuleysi. Einnig að þeir búi við öryggi varðandi heilsugæslu og þjónustu og geti verið í
húsnæði við hæfi. Þátttakendur leggja áherslu á að geta haldið sjálfstæði, heilsu og sjálfsbjargargetu
eins lengi og unnt er. Síðan að eiga vísa umönnun og aðstoð þegar þörf verður. Einnig er talið
mikilvægt að vita hvað stendur til boða hverju sinni og hvert á að leita.

Góð félagsleg tengsl við fjölskyldu, ættingja og vini
Fundarmenn leggja áherslu á mikilvægi þess að vera félagslega virkur þátttakandi í samfélagi manna
og halda góðum félagslegum tengslum við maka, börn og barnabörn. Einnig að vinir séu innan
seilingar.

Sjálfræði
Farsæl öldrun felst að mati fundarmanna í því að hafa
efni og aðstæður til að haga lífi sínu að eigin geðþótta
t.d. með því að geta valið þá þjónustu sem maður vill
sjálfur og þiggja aðstoð og/eða stuðning ef þarf á sínum
forsendum og á þeim tíma sem „passar“ en ekki þegar
kerfinu hentar. Þeim var tíðrætt um mikilvægi þess að
hafa val um það sem viðkemur manni sjálfum og hafa
stjórnina, t.d. val um búsetu eða sveigjanleg starfslok.
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Að njóta virðingar
Farsæl öldrun er, að mati fundarmanna, að samfélagið beri virðingu fyrir mismunandi þörfum
aldraðra og sinni þeim. Þá telja fundarmenn mikilvægt að aldraðir haldi fullri reisn sem
þjóðfélagsþegnar. Til að eiga trausta og góða öldrun sé mikilvægt að vera metinn að verðleikum og
finnast maður enn skipta máli. Hluti af því að njóta virðingar sé að fá að taka áfram þátt í samfélaginu
eftir getu og vilja og hafa áhrif. Þetta snúist um það að fá að vera sá sem maður er áfram.

Að vera sáttur við hlutskipti sitt
Farsæl öldrun er, að mati fundarmanna, m.a. að gleðjast yfir hverju ári og vera sáttur við sjálfan sig,
lífið og lífshlaupið. Einnig að njóta þess að vera til og vera virkur og missa aldrei sjónar á því jákvæða
hvern dag. Hafa löngun til að halda í færni daglegs lífs. Mikilvægt sé að þroskast ævilangt, takast á við
nýjar áskoranir eins og t.d. nám og láta drauma sína rætast. Þá er talið mikilvægt að geta hlakkað til.
















Að vera glaður og hamingjusamur óháð aldri og
heilsu.
Að hafa kjark til að grípa tækifærin.
Að njóta þeirra lífsgæða sem öldrun býður upp
á.
Að hafa von og jákvæðni að leiðarljósi.
Að halda húmornum.
Að lifa fjölbreyttu og gefandi lífi.
Að lifa lífinu lifandi.
Að eldast í sátt við sig og sína þar sem jafnt félagslegum, samfélagslegum og líkamlegum
þörfum er fundinn farvegur sem viðkomandi er sáttur við.
Að fá að lifa í núinu.
Að njóta ellinnar.
Að varðveita barnið í sér.
Kampavín og súkkulaði í ísskápnum
Að hafa andlegan og líkamlegan sveigjanleika.
Að eldast í takt við þau markmið sem maður setur sér.
Að eldast með yndisþokka.

Að hafa hlutverk
Fundarmenn telja að í farsælli öldrun felist m.a. að geta verið áfram
nýtur þjóðfélagsþegn og lifað innihaldsríku og fjölbreyttu lífi.
Mikilvægt sé að hafa tilgang með lífi sínu þó maður sé aldraður og
finna tíma fyrir „fyllingu“ hvers dags. Hafa eitthvað sem fangar
hugann á jákvæðan hátt dag hvern og geta tekið þátt í
tómstundastarfi og samfélaginu með ungum sem öldnum. Þannig
verði maður þátttakandi en ekki aðeins áhorfandi af lífinu.
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Hvernig stuðlum við að farsælli öldrun?
„Að ganga um á sólarströnd berbrjósta í G-streng“ og „Meiri forvarnir, ekki bara viðgerðarþjónusta.“
Þátttakendur veltu fyrir sér spurningunni hvernig hægt sé að stuðla að farsælli öldrun (sjá viðauka 7).
Þeim varð tíðrætt um eftirfarandi atriði:

Fjölbreytt og einstaklingsmiðuð þjónusta
Fundarmenn eru sammála um mikilvægi þess að viðurkenna fjölbreytileika og veita sveigjanlega
þjónustu sem mætir mismunandi þörfum. Einnig er talið mikilvægt að vera stöðugt að þróa og
endurskoða þjónustuna og nýta velferðartækni og nýjungar sem stuðla að öryggi, vellíðan og
sjálfstæði. Aldraðir eigi að hafa val um að fá að búa sem lengst heima en mikilvægt sé að bjóða þeim
sem ekki geta eða vilja búa heima fjölbreytt búsetuúrræði. Gefa eigi fólki kost á að velja þá þjónustu
sem hentar því, jafnvel val um að kaupa sér hana ef þjónustuþörfin er meiri en samfélagið býður upp
á.















Með samvinnu, samþættingu og sameiginlegri ábyrgð á þjónustu til aldraðra.
Með því að styrkja og byggja upp heilsugæsluna.
Þurfum að breyta forgangsmálum í sveitarfélaginu og færa velferðarmálin ofar.
Búa öldruðum þær aðstæður um landið (þ.e. sveitarfélögin og ríkið) að auðvelt sé að stunda
íþróttir og aðra hreyfingu.
Fyrirtæki í einkageiranum fái
tækifæri til að stuðla að farsælli
öldrun.
Hafa fleiri búsetuúrræði. Ekki
allir sem vilja búa heima
„forever“. Nokkuð um einmana
einstaklinga sem hafa sig ekki
af stað í félagsstarf.
Hugum að aðgengi fyrir aldraða
þegar verið er að byggja
húsnæði og við framkvæmdir
fyrir almenning.
Tryggja góða félags- og heilbrigðisþjónustu.
Að fólk fái að velja hvernig það vill verja ævikvöldinu.
Ýta undir „seiglu“ fólks (ekki ofþjónusta).
Ekki steypa alla í sama mót!

Stuðla að viðhorfsbreytingu í samfélaginu
Fundarmenn telja mikilvægt að breyta viðhorfi samfélagsins til aldraðra þannig fólk hætti að tala um
aldraða sem vandamál. Með því að fræða og stuðla að jákvæðri og uppbyggilegri umræðu um
öldrunarmál í samfélaginu sé hægt að vinna gegn aldursfordómum og minnka neikvæðni.





Að brjóta upp staðnaðar hugmyndir um öldrunarmál.
Auka virðingu fyrir öldruðum.
Bera virðingu fyrir sjálfum sér.
Fræðsla um öldrun fyrir yngra fólk.
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Leggja áherslu á forvarnir
Að mati fundarmanna þurfi að stuðla að forvörnum allt lífið til að bæta heilsufar á efri árum.
Auðvelda eigi almenningi að velja heilbrigðan lífsstíl, t.d. með því að hafa fræðslu strax í leikskóla,
leggja á sykurskatt, og búa til göngu- og hjólastíga.








Eflum einstaklinga í heilsueflingu.
Meiri forvarnir, ekki bara viðgerðarþjónusta.
Hlúa að heilsunni með markvissri reglulegri
hreyfingu og borða hollan mat.
Leggja meiri áherslu á forvarnir t.d. heilsufar
sem stuðlar að því að við getum verið lengur
heima.
Lifa heilbrigðu lífi með því að stunda útiveru og
hreyfingu.
Með því að hugsa vel um heilsuna á fyrri hluta
ævinnar og út lífið.

Hlusta á raddir og óskir aldraðra
Að mati fundarmanna er mikilvægt að hlustað sé á rödd aldraðra og þeir séu virkir þátttakendur í
þeim málaflokkum sem að þeim snúa. Stjórnvöld þurfi að kalla eftir hugmyndum aldraðra varðandi
þætti sem stuðla að farsælli öldrun, hlusta á það sem þeir hafa fram að færa og taka tillit til skoðana
þeirra.




Ekki vera með einstefnu í málefnum aldraðra.
Köllum eftir þekkingu og reynslu aldraðra, sem er auðlind.
Verum virk og hugrökk og látum í okkur heyra.

Undirbúa efri árin
Fundarmenn telja mikilvægt að hver og einn undirbúi sig andlega, fjárhagslega, líkamlega,
tilfinningalega og félagslega undir þær óumflýjanlegu breytingar sem verða með hækkandi aldri.
Undirbúningurinn þurfi að hefjast fyrr eða við 60 ára aldur. Mikilvægt sé að undirbúa starfslokin og
taka þeim fagnandi.

Ábyrgð og hugarfar
Það sem fundarmenn telja sig sjálfir geta gert til að stuðla að
farsælli öldrun er að efla með sér æðruleysi og vera
jákvæður gagnvart þeim breytingum sem öldrun hefur í för
með sér. Hræðast ekki ellina heldur taka henni sem áskorun
og fagna hverju nýju ári með þakklæti. Einnig að taka ábyrgð
á eigin heilsu, vera virkur félagslega og tileinka sér jákvætt
og umburðarlynt lífsviðhorf. Vera góður við sjálfan sig og
aðra með kærleika og virðingu að leiðarljósi. Njóta þess að
vera til og lifa fyrirmyndarlífi hins aldraðra einstaklings.



Fara snemma að sofa, á fætur kl. 7 og fá sér hollan mat, hreyfa sig og fá sér hádegisblund.
Að sjá hið góða í fari annarra.
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Dansa, syngja, lifa og leika okkur.
Leyfa ástinni að blómstra ef hún bankar upp á!
Gefa af sér og rækta félagsskap við afkomendur og vini. Láta sig náungann varða.
Gera jákvæðar kröfur til sjálfs síns og njóta líðandi stundar.
Vera glaður og hlægja og hafa fallegt í kringum sig. Hláturinn lengir og bætir lífið.
Vera sáttur við að eldast og blása á æskudýrkun. „Verum sátt við grátt og hrukkur.“
Óttast ekki dauðann.
Elli er að stórum hluta andlegt ástand. Reynum að halda okkur ungum í anda og athöfnum.
Halda hlutverkum sínum og vera virkur þjóðfélagsþegn.
Umgangast yngra fólk.
Ferðast og fræðast.
Nota þau tækifæri sem eru til og jafnvel skapa ný.
Gera upp hluti jafnóðum í stað þess að safna þeim upp.

Almennt
Fundarmenn telja mikilvægt að stutt sé við rannsóknir í öldrunarfræðum til að geta metið hvaða
aðgerðir skila bestum árangri. Einnig að góðum hugmyndum sé komið á framfæri til ráðamanna.
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Viðauki 1: Þátttakendur
Meðfylgjandi er yfirlit yfir þátttakendur í Framtíðarþinginu um farsæla öldrun. Heildarfjöldi
fundargesta var 56.
Meirihluti þátttakendanna er í dag
búsettur á Akureyri en margir eiga rætur
að rekja til nærliggjandi sveita og má þar
m.a. nefna Ólafsfjörð, Þistilfjörð,
Hörgárbyggð-Birkihlíð, Eyjafjörð, Dalvík,
Grímsey, Hrísey, Kristnes, Bárðardal og
Mývatnssveit. Nokkrir eiga rætur í
öðrum landshlutum, m.a. Sauðárkróki,
Ísafirði og Kirkjubæjarklaustri. Þrír
þátttakendur eru fæddir erlendis
(Færeyjum, Finnlandi og Þýskalandi).

75 ára og eldri
55-75 ára
55 ára og yngri
Starfsfólk

12
20
13
11

21,4%
35,7%
23,2%
19,7%

56

100%
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Viðauki 2: Auglýsing
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Viðauki 3: Hvað er það besta við að eldast?











































Nýjar áskoranir – kærkomin tímamót.
Að eiga sér líf sem maður er sáttur við og þakklátur fyrir.
Að öðlast meiri lífsreynslu og nýta hana.
Að fá að njóta lífsins á sinn eigin hátt.
Að vera frjáls.
Að vera þakklátur fyrir að geta verið heima sem sjálfstæður einstaklingur.
Að hafa góða heilsu og geta notið þess sem ellin hefur upp á að bjóða.
Að geta sofið frameftir þegar mig langar til.
Að njóta gömlu góðu minninganna.
Núvitund – að njóta hér og nú, kunna betur að meta tímann sem við höfum.
Aukinn þroski.
Tími fyrir barna- og barnabarnabörn.
Áhyggjuleysi sem fylgir því að eiga aðeins uppkomin börn.
Meiri samvera með maka.
Nægur tími fyrir eigin hugðarefni.
Að ráða tíma sínum sjálfur.
Tækifæri til að gera það sem mann langar til.
Undirbúa sig, bæði líkama og sál.
Skilningur á lífinu.
Að mega vera gamall án athugasemda.
Tími til að læra nýtt og miðla reynslu.
Sjá alltaf björtu hliðarnar á hverju sem fyrir mann kemur.
Verja tíma með fjölskyldu og vinum.
Hafa góða heilsu.
Vera virkur.
Að verða aftur ungur.
Að þurfa ekki að vinna.
Að taka þátt í öllu sem í boði er ef maður getur.
Að geta skipulagt eigin tíma.
Maður fær tækifæri til að þroskast og læra.
Tími fyrir ferðalög.
Meiri tími fyrir fjölskylduna (börn, barnabörn og barnabarnabörn).
Að geta rifjað upp fjölda minninga, oftast góðra, með barnabörnum og barnabarnabörnum.
Að hafa lifað svo lengi að verða gamall við sæmilega heilsu.
Geta gefið af sér.
Minna áreiti.
Það segir manni að maður hefur fengið tækifæri til að lifa.
Geta sinnt áhugamálum meira.
Meiri tími fyrir sjálfan sig.
Að þurfa ekki að elda sjálf.
Í mörgum tilfellum að vera vitur eftir á.
Að fræðast og fræða aðra.
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Að hafa meiri tíma fyrir sjálfan sig.
Að vera fullviss um að geta fengið þann stuðning sem ég þarfnast.
Tækifæri til að miðla öðrum af reynslu sinni, tíma og þroska.
Maður má vera eins og maður vill vera.
Að ráða tíma sínum meira sjálfur.
Að hafa tíma til að hugsa og ígrunda.
Meiri frítími til að taka þátt í menningu og tómstundum (félagsstarfi).
Að vera ekki bundinn við klukkuna og þurfa að mæta í vinnuna.
Að læra allskonar handverk eftir áhugasviði.
Tími til að læra nýja hluti.
Tími til að lesa, læra, fræðast, ganga, synda ofl.
Takast á við ný verkefni.
Vinna aðra vinnu. Láta drauminn rætast.
Það besta er að hafa góða heilsu.
Hugsa betur um heilsuna.
Aðstoða börnin á mínum forsendum.
Gera meira af því sem maður hefur gaman af, t.d. ferðast og njóta samvista með öðrum.
Sofa vel – betra líf.
Hjón geta notið samverustundanna meir, meiri tími saman.
Að eiga ástríkan maka og börn.
Sinna sjálfboðastörfum – gefa til baka.
Að eiga góða íbúð og gott nærumhverfi.
Fjárhagslegt öryggi.
Að trúa – meira kirkjustarf.
Að fá tíma til félagslegra samskipta við fjökskyldu og vini.
Að búa við góða heilsu og geta notið lífsins.
Að geta búið heima og séð um mig sjálf.
Frelsi til að ráða sér sjálfur.
Öðlast meiri reynslu með aldrinum.
Njóta samvista við vini og fjölskyldu.
Þakklæti til allra sem hjálpa okkur gamlingjum.
Hreyfigeta – að geta hreyft sig.
Meiri fjárráð – tími til að gera það sem er skemmtilegt.
Geta miðlað af sinni reynslu.
Að fá að eldast og þakka fyrir það.
Margir fá meiri ró og sjálfsöryggi.
Að vera alltaf nógu glaður og kátur.
Að gerast sjálfboðaliði.
Þroski – færni á ýmsum sviðum sem maður öðlast í gegnum leik og starf.
Að hafa meiri tíma fyrir sjálfan sig og sína nánustu.
Að hjálpa útlendingum á íslensku.
Að rækta garðinn sinn, bæði eiginlega og óeiginlega.
Að þroskast, öðlast reynslu og læra af mistökum.
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Að geta sett mig í fyrsta sæti (hef tekið stórfjölskylduna fram yfir mínar þarfir).
Að finna fyrir meiri umhyggju frá sínum nánustu.
Að fylgjast með breytingum í samfélaginu.
Að hætta launavinnu (8-5 vinnu).
Að geta miðlað mikilli lífsreynslu.
Að fá tíma til að ferðast.
Ræktun í garðinum (matjurtir).
Að vera laus við stressið.
Öll lífsins gæði á Akureyri.
Ég gef mér leyfi til að gera það sem ég nenni.
Að „þurfa“ ekki að eltast við tísku og trendin.
Það er margt áhugavert í boði fyrir eldra fólk.
Aukið svigrúm til að sinna sjálfum sér.
Njóta samveru með börnum og barnabörnum.
Frelsi (ef heilsan er góð).
Tíminn nýtist svo vel til að sinna fjölskyldunni allri
þ.e. stórfjölskyldunni.
Sjá afkomendur þróast.
Maður getur leyft sér ýmislegt sem ekki var tími til
áður.
Stunda áhugamál.
Að geta litið yfir farinn veg og hafa lært af mistökum
sínum.
Að hafa tíma til að skoða vel hvað maður lætur ofan í sig og rækta líkamann vel.
Að vera frjáls eins og fuglinn.
Tímafrelsi.
Að sofa lengi á morgnana.
Vera sjálfum sér ráðandi, vera ekki öðrum háður.
Nægur tími gefst til að taka þátt í félagsstarfi og sinna eigin hugðarefnum.
Að fá tíma til að læra eitthvað nýtt.
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Viðauki 4: Væntingar samfélagsins til aldraðra
Borð 1:
1.
2.
3.
4.

Að aldraðir séu sáttir við það sem samfélagið býður upp á.
Að aldraðir séu sáttir við starfslok.
Að geta verið eins lengi heima (í eigin húsnæði/búa sjálfstætt) og heilsa þeirra leyfir.
Samfélagið virðist vænta þess að samskonar þjónustuúrræði nýtist innbyrðis í ólíkum hópi
aldraðra.
5. Að vera til staðar fyrir þá sem yngri eru, t.d. passa barnabörnin en líka miðla þekkingu og
reynslu.





Of litlar væntingar.
Að þeir sinni handavinnu.
Að aldraðir láti lítið fyrir sér fara.
Að þeir séu sjálfbjarga.

Borð 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Að miðla þekkingu og reynslu.
„Haltu kjafti, hlýddu og vertu góður.“
Mjög óljósar væntingar nema helst á tyllidögum.
Að vera góð fyrirmynd fyrir þá yngri, t.d. börn og barnabörn.
Að samfélagið geti gengið í sparnað aldraðra, sem tekjulind eða skattstofn.








Samfélagið hefur væntingar um að aldraðir bara bjargi sér. Vill stundum lítið af þeim vita.
Held að samfélagið hafi ekki miklar væntingar til aldraðra.
Að þeir geri sem minnstar kröfur.
Að þeir séu þakklátir fyrir það sem að þeim er rétt og borgi glaðir skattana sína.
Að samfélagið láti sparipeninga eldra fólks í friði.
Að þeir leggi jafnt til þjóðfélagsins og þeir sem eru enn vinnandi.

Borð 3:
1.
2.
3.
4.

Að aldraðir láti lítið fara fyrir sér.
Samfélagið hefur of litlar væntingar til aldraðra.
Að við séum virk og tökum þátt í daglegu lífi.
Að við getum búið sem lengst heima og bjargað okkur, sem mest án utanaðkomandi
aðstoðar.
5. Að vera fyrirmynd fyrir þá yngri.





Að við pössum barnabörn og barnabarnabörn.
Að við höldum heilsu með hreyfingu, mataræði ofl.
Að við tökum ekki vinnu frá yngra fólki.
Að við getum miðlað þekkingu og reynslu.
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Borð 4:
1.
2.
3.
4.
5.

Að aldraðir séu einsleitur hópur – sem þeir eru ekki.
Að aldraðir séu hraustir, kerfinu til heilla kostnaðarlega séð.
Væntir samfélagið einhvers af öldruðum???
Að aldraðir styðji þá sem yngri eru.
Samfélagið gerir ekki nógu miklar væntingar.







Að þeir miðli af reynslu sinni.
Að þeir hafi ekki skoðun – þeir fá jafnvel ekki kost á skoðanakönnun.
Að þeir verði yngra fólki góð fyrirmynd.
Að aldraðir taki virkan þátt í lífinu.
Samfélagið sýnir eldri borgurum takmarkaðan áhuga. Mjög mikilvægt fyrir eldra fólk að því sé
sýnd virðing og hlýja.
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Viðauki 5: Væntingar aldraðra til samfélagsins
Borð 6:
1. Að þeim sé tryggt fjárhagslegt öryggi til að lifa mannsæmandi lífi.
2. Að þeir séu metnir að verðleikum eins og aðrir.
3. Að þeir fái þá þjónustu sem hentar hverjum og einum t.d. í sambandi við heilsu og
tómstundir.
4. Samfélagið geri þeim kleift að búa heima með því að fá þá þjónustu sem þarf.
5. Veita okkur góða heilbrigðisþjónustu.










Að þeir séu metnir að verðleikum eins og aðrir.
Að það sé borin virðing fyrir öldruðum.
Að veita okkur félagslegt öryggi.
Að við fáum aðstöðu til að viðhalda heilsunni.
Að við fáum að hafa áfram hlutverk.
Að komið sé fram við okkur eins og annað fólk (við séum ekki einhver baggi).
Að fá að vera maður sjálfur, ekki bara eldri borgari. Að fólk sé ekki minna skilgreint eftir aldri.
Að við fáum jöfn tækifæri til þátttöku og aðrir.
Að tekið sé tillit til óska aldraðra, t.d. búsetu maka saman á elliheimilinu.

Borð 7:
1. Að hafa tækifæri til að búa á eigin heimili á meðan heilsan leyfir.
2. Að samfélagið veiti öldruðum öryggi hvað varðar t.d. heilsugæslu, félagsþjónustu og
löggæslu.
3. Að við komumst á hjúkrunarheimili þegar heilsan hefur gefið sig.
4. Að samfélagið flokki ekki fólk eftir aldri.
5. Að hafa áhrif – að hlustað sé á okkur.












Að við fáum afslátt af þjónustu s.s. sund.
Að aldraðir fái virðingu og tillitssemi frá þeim sem yngri eru.
Sömu væntingar og aðrir – þjónusta veitt þeim sem þurfa.
Að við búum við góða heilbrigðisþjónustu.
Að við fáum þjónustu þegar þörf er á.
Að við höfum aðgang að almennu íþrótta- og tómstundastarfi.
Að fá að eldast og búa við öryggi.
Að hafa aðgang að góðu félagsstarfi.
Ætlast til að fá þjónustu sökum aldurs.
Vera virkir þátttakendur í samfélaginu.
Starfandi Öldungaráð til að við getum haft áhrif varðandi málefni eldri borgara.
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Borð 8:
1.
2.
3.
4.
5.

Að aldraðir lifi góði lífi af greiðslum TR og lífeyrissjóða.
Að Umboðsmaður aldraðra verði lögfest af Alþingi.
Öruggt húsnæði fyrir alla (líka þá sem ekkert eiga).
Einstaklingsmiðuð þjónusta.
Að fá stuðning þegar maður þarf á því að halda – bæði heilsufarslega og fjárhagslega.


















Að hafa val – vistunarmat taki til fleiri þátta í umsóknarferlinu.
Að tekið sé tillit til fjölbreytileika aldraðs fólks.
Hafa aldraðir allt of litlar væntingar til samfélagsins?
Fullorðinsfræðsla.
Að fá að miðla reynslu sinni til samfélagsins. Hafa tækifæri til að leggja til málanna.
Óheft aðgengi að tómstundastarfi.
Samfélagið fræði börn og unglinga um eldri borgara svo þeir fái þá virðingu sem þeim ber.
Að stjórnvöld bæti stöðu aldraðra á hverjum tíma.
Að dvalar- og hjúkrunarheimili séu nægjanlega mörg á hverjum tíma.
Að kjör aldraðra séu mannsæmandi á hverjum tíma.
Að búa í öruggu húsnæði. Geta fengið aðstoð heim ef á þarf að halda.
Að vera metinn að verðleikum.
Læknisþjónustan verði betri, allir hafi sinn heimilislækni.
Stórir sem smáir beri skilyrðislausa virðingu fyrir eldri borgurum.
Góð heilbrigðisþjónusta hjá heilsugæslu, spítölum og hjúkrunarheimilum.
Að ég fái að vera ég sjálf á eigin forsendum.
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Viðauki 6: Hvað er farsæl öldrun?
Borð 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Að samfélagið beri virðingu fyrir mismunandi þörfum aldraðra og sinni þeim.
Að vera glaður og hamingjusamur óháð aldri og heilsu.
Góð líkamleg og andleg heilsa/vellíðan og góðar félagslegar aðstæður.
Að eldast í takt við þau markmið sem maður setur sér.
Að sá aldraði fái að ráða þjónustu til sín sjálfur – geti valið þá þjónustu sem hann vill sjálfur.








Að gleðjast yfir hverju ári.
Fjárhagslegt sjálfstæði.
Gott aðgengi að fjölskyldu sinni.
Félagsleg virkni og samskipti.
Að finnast maður enn skipta máli.
Að vera heilsuhraust, kát og ánægð.

Borð 2:
1. Að halda sjálfstæði, heilsu og sjálfsbjargargetu eins lengi og unnt er. Síðan að eiga vísa
umönnun og aðstoð þegar þörf verður.
2. Að hafa hlutverk/ögrandi verkefni.
3. Að vera sáttur við hlutskipti sitt.
4. Að halda sjálfstæði sínu.
5. Að hafa góða heilsu og geta verið sjálfbjarga.





Að viðkomandi sé sáttur við sjálfan sig og samfélagið.
Að njóta þeirra lífsgæða sem öldrun býður upp á.
Sátt, öryggi, gleði, þrek, jákvæðni, sjálfstæði.
Góður aðbúnaður – vera í húsnæði við hæfi.

Borð 3:
1.
2.
3.
4.
5.

Að halda fullri reisn sem þjóðfélagsþegn.
Að sætta sig við öldrunina.
Að hafa ekki fjárhagsáhyggjur.
Að finna tíma fyrir „fyllingu“ hvers dags.
Að líða vel andlega og líkamlega.








Að hafa kjark til að grípa tækifærin.
Að hafa ekki fjárhagsáhyggjur.
Að þroskast ævilangt.
Að vera sáttur við sjálfan sig og lífið.
Að hafa gott samband við vini og fjölskyldu.
Að geta búið heima.
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Borð 4:
1.
2.
3.
4.
5.

Að búa við öryggi, t.d. varðandi fjármál, heilsugæslu og þjónustu.
Að hafa tíma og tækifæri til að takast á við nýjar áskoranir, t.d. nám.
Njóta þess að vera til og vera virkur og jákvæður.
Að hafa val um búsetu.
Farsæl öldrun er að finna að maður sé metinn að verðleikum og eigi trausta og góða öldrun.







Passleg verkefni, jafnvel sveigjanleg starfslok.
Að halda húmornum.
Að geta sinnt og notið áhugamála.
Að geta hlakkað til.
Að þiggja aðstoð ef þarf á sínum forsendum og á þeim tíma sem „passar“ (ekki þegar kerfinu
hentar!).
Hafa löngun til að halda i færni daglegs lífs.
Lifa fjölbreyttu og gefandi lífi.
Góð heilsa, gott og hamingjuríkt líf.
Vera hraustur á sál og líkama og láta gott af sér leiða.
Njóta samvista og samskipta við fjölskyldu og vini.
Að eldast í sátt við sig og sína þar sem jafnt félagslegum, samfélagslegum og líkamlegum
þörfum er fundinn farvegur sem viðkomandi er sáttur við.








Borð 6:
1.
2.
3.
4.
5.

Að lifa lífinu lifandi.
Góð heilsa á sál og líkama.
Geta verið áfram nýtur þjóðfélagsþegn sem er sáttur við sjálfan sig, Guð og samfélag sitt.
Að hafa val um það sem viðkemur manni – hafa stjórnina.
Hafa fjárhagslegt öryggi.














Að fá að halda áfram að þroskast.
Að búa við öryggi – að hafa öryggisventil ef heilsan gefur sig snögglega.
Nauðsynlegt að halda góðum félagstengslum við maka, börn, barnabörn og vini.
Áskoranir og tækifæri.
Gleðjast yfir hverju nýju ári.
Njóta öðruvísi daga.
Varðveita barnið í sér.
Vera léttur í lund.
Að vita hvað stendur til boða hverju sinni og hvert á að leita.
Að hafa von og jákvæðni að leiðarljósi.
Að eldast með yndisþokka.
Innihaldsríkt líf.
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Borð 7:
1.
2.
3.
4.
5.

Að fá að taka áfram þátt í samfélaginu eftir getu og vilja.
Að búa við fjárhagslegt öryggi.
Að stunda útiveru á bleikri vespu.
Að fá að halda reisn.
Góð heilsa, glatt sinni, góðir grannar, gott heimili og vinir.





Að lifa sjálfstæðu og fjölbreyttu lífi.
Að geta látið draumana rætast.
Að geta hreyft sig og stundað íþrótta- og tómstundastarf og notið félagsskapar og samveru
annarra.
Að skipta aðra máli, hafa áhrif.
Að lifa lífinu lifandi – gera það sem ég vil.
Njóta ellinnar.





Borð 8:
1.
2.
3.
4.
5.

Að vera fær um að sjá um sig sjálfur og hafa eitthvað til að lifa fyrir.
Að finna tilgang með lífi sínu þó maður sé aldraður.
Að aldraðir hafi efni og aðstæður til að haga lífi sínu að eigin geðþótta.
Að hafa andlegan og líkamlegan sveigjanleika.
Að lifa í sátt við sína nánustu þ.e. fjölskyldu og aðra, og lífshlaupið.

























Að missa aldrei sjónar á því jákvæða hvern dag.
Friðsemi við Guð og menn.
Ódýrara sérfæði (ekki flokka það sem lúxusfæði).
Vera þátttakandi, ekki bara áhorfandi af lífinu.
Kampavín og súkkulaði í ísskápnum
Inniaðstaða fyrir líkamsrækt að vetri.
Stuðningur eftir þörfum.
Að geta tekið þátt í tómstundastarfi og samfélaginu með ungum sem öldnum.
Að hafa ódýrari aðgang að lífrækt ræktuðum mat.
Góð heilsa.
Fjárhagslegt öryggi.
Vera virkur. Hreyfing getur komið í veg fyrir sjúkdóma.
Vinir innan seilingar.
Að hafa eitthvað sem fangar hugann á jákvæðan hátt dag hvern.
Að fá að halda áfram að þroskast og læra.
Að hafa látið drauma sína rætast.
Að fá að lifa í núinu.
Að fá að vera sá sem maður er áfram.
Aðgangur að hollu fæði.
Að eiga val í lífinu í víðu samhengi.
Að horfa jákvæðum augum fram á veginn.
Að viðhalda heilsunni.
Góð heilsa, létt lund og missa aldrei sjónar á áhugamálum sínum.
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Viðauki 7: Hvernig stuðlum við að farsælli öldrun?
Borð 1:
1. Að vera stöðugt að þróa og endurskoða þjónustuna og nýta velferðartækni og nýjungar sem
stuðla að öryggi, vellíðan og sjálfstæði.
2. Með samvinnu, samþættingu og sameiginlegri ábyrgð á þjónustu til aldraðra.
3. Stuðla að jákvæðri og uppbyggilegri umræðu um öldrunarmál í samfélaginu þannig að raddir
sem flestra heyrist. Vinna með því gegn aldursfordómum.
4. Stuðla að forvörnum allt lífið til að bæta heilsufar á efri árum.
5. Vera jákvæður gagnvart þeim breytingum sem öldrun hefur í för með sér.






















Með því að tryggja samfélagslega ábyrgð á ólíkum þörfum aldraðra.
Styðja rannsóknir í öldrunarfræðum til að geta metið hvaða aðgerðir skila bestum árangri.
Sinna heilsueflingu.
Hlustum á það sem aldraðir hafa fram að færa og tökum tillit til þess.
Að viðurkenna fjölbreytileika og veita einstaklingsmiðaða þjónustu.
Berum ábyrgð á okkur sjálfum og höldum sjálfstæði okkar.
Vera virk, ábyrg og láta í okkur heyra.
Hugsa vel um sjálfan sig líkamlega og andlega.
Borin sé virðing fyrir öldruðum, hlustað á þá og fólk gefi sér tíma með þeim.
Undirbúa mig félagslega og fjárhagslega.
Dansa meira.
Taka þátt í samfélaginu.
Með jákvæðum huga.
Hugum að aðgengi fyrir aldraða þegar verið er að byggja húsnæði og við framkvæmdir fyrir
almenning.
Að efla og finna gleði með vinum og ættingjum og ferðast og fræðast.
Virkja aldraða til þátttöku.
Bera virðingu fyrir sjálfum sér.
Hafa hugrekki til að tala hug sinn.
Gera upp hluti jafnóðum í stað þess að safna þeim upp.
Vera virkur félagslega, andlega og líkamlega.
Undirbúa sig fyrr fyrir efri árin – umræður um farsæla öldrun um 60 ára aldur.

Borð 2:
1.
2.
3.
4.

Með því að rækta andlega og líkamlega heilsu.
Að láta sig náungann varða.
Að fólk haldi hlutverkum sínum og sé virkir þjóðfélagsþegnar.
Elli er að stórum hluta andlegt ástand og því mikilvægt að halda sér ungum í anda og
athöfnum.
5. Undirbúum starfslok og tökum þeim fagnandi.
6. Að ganga um á sólarströnd berbrjósta í G-streng 



Að umgangast yngra fólki.
Með góðri félags- og heilbrigðisþjónustu.
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Lifa heilbrigðu lífi með því að stunda útiveru og hreyfingu.
Burðumst ekki með mál sem við getum ekki breytt og eflum með okkur æðruleysi.
Hætta að tala um aldraða sem vandamál.
Með viðhorfum og jákvæðni.
Rækta félagsskap við eldri borgara og njóta þess að vera til.

Borð 3:
1.
2.
3.
4.
5.

Vera opin og jákvæð.
Fara snemma að sofa, á fætur kl. 7 og fá sér hollan mat, hreyfa sig og fá sér hádegisblund.
Að sjá hið góða í fari annarra.
Hláturinn lengir og bætir lífið.
Hafa hlutverk í lífinu.






Með því að óttast ekki dauðann.
Stuðla að góðum málefnum.
Vera stuðningur fyrir aðra sem þurfa hjálp.
Nota þau tækifæri sem eru til og jafnvel skapa ný.

Borð 4:
1.
2.
3.
4.
5.

Taka ábyrgð á eigin heilsu.
Hver og einn undirbúi elliárin.
Vera virkur sjálfur bæði í því sem er í boði og líka að eigin frumkvæði.
Stjórnvöld leiti eftir hugmyndum aldraðra varðandi þætti sem stuðla að farsælli öldrun.
Meiri forvarnir, ekki bara viðgerðarþjónusta.











Auka virðingu fyrir öldruðum.
Koma góðum hugmyndum á framfæri til ráðamanna.
Gefa af sér og rækta fjölskyldu og vini.
Vera jákvæð og örlítið áræðin.
Láta sig aðstæður annarra varða.
Gera jákvæðar kröfur til sjálfs síns og njóta líðandi stundar.
Dansa, syngja, lifa og leika okkur.
Leyfa ástinni að blómstra ef hún bankar upp á!
Gefa fólki kost á að velja þá þjónustu sem hentar því. Jafnvel val um að kaupa sér hana ef
þjónustuþörfin er meiri en samfélagið býður upp á.

Borð 6:
1. Hafa fleiri búsetuúrræði. Ekki allir sem vilja búa heima „forever“. Nokkuð um einmana
einstaklinga sem hafa sig ekki af stað í félagsstarf.
2. Fræðum samfélagið og komum í veg fyrir aldursfordóma.
3. Eflum einstaklinga í heilsueflingu.
4. Nýtum velferðartækni til að gera einstaklinga sjálfstæðari.
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5. Virðum þarfir hvers annars og aðstoðum eftir þörfum og getu.














Verum jákvæð og þakklát.
Með réttlæti og réttsýni.
Breyta forgangsmálum í sveitarfélaginu og færa velferðarmálin ofar.
Rækta fjölskylduna og vinina.
Verum virk og látum í okkur heyra.
Lifa heilsusamlegu lífi og temja sér jákvæð viðhorf til lífsins.
Verum opin, björt og tilbúin fyrir breytingar.
Fögnum hverju nýju ári.
Aldraðir þurfa að fá að vera virkir þátttakendur í þeim málaflokkum sem að þeim snúa.
Hræðumst ekki ellina heldur tökum henni sem áskorun og njótum.
Fyrirtæki í einkageiranum fái tækifæri til að stuðla að farsælli öldrun.
Ekki vera með einstefnu í málefnum aldraðra.
Viðhorf einstaklingsins til allra hluta skiptir svo miklu máli. Vera jákvæður, umburðarlyndur
og góðviljaður.

Borð 7:
1.
2.
3.
4.
5.

Með því að hugsa vel um heilsuna á fyrri hluta ævinnar og út lífið.
Með því að vera jákvæð og lífsglöð.
Með því að huga snemma að fjárhagslegu sjálfstæði á efri árum.
Að vera góður við sjálfan sig og aðra með kærleika og virðingu að leiðarljósi.
Veita sveigjanlega þjónustu sem mætir mismunandi þörfum. Nýta t.d. velferðartækni.




Ýta undir „seiglu“ fólks (ekki ofþjónusta).
Leggja meiri áherslu á forvarnir t.d. heilsufar sem stuðlar að því að við getum verið lengur
heima.
Með því að eiga fullt af afkomendum og sinna þeim vel.
Að hlusta á rödd aldraðs fólks.
Taka þátt í samfélaginu, vera virk og vera ekki heima.
Taka sjálf ábyrgð á okkar lífi.
Vera virkur félagslega og í samneyti við fjölskyldu og vini.







Borð 8:
1. Undirbúa sig andlega, fjárhagslega, líkamlega, tilfinningalega og félagslega undir þær
óumflýjanlegu breytingar sem verða með hækkandi aldri.
2. Hugsa jákvætt, vera sátt við að eldast. Blása á æskudýrkun. „Vera sátt við grátt og hrukkur.“
3. Vera glaður og hlægja og hafa fallegt í kringum sig.
4. Lifa heilbrigðu lífi: hreyfing, hollt mataræði, vera virk félagslega.
5. Búa öldruðum þær aðstæður um landið (þ.e. sveitarfélögin og ríkið) að auðvelt sé að stunda
íþróttir og aðra hreyfingu.


Að styrkja og byggja upp heilsugæsluna.
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Með því að taka áskorunum.
Fræða um öldrun fyrir yngra fólk.
Dansa og syngja.
Með því að komast inn á Lögmannshlíð úr I í lúxusinn þar.
Að aldraðir eigi val um að fá að búa sem lengst heima.
Að brjóta upp staðnaðar hugmyndir um öldrunarmál.
Að leyfa öldruðum að vera virkir þátttakendur í samfélaginu – þeir hafi hlutverk.
Að sætta sig við það sem ekki fæst breytt.
Með því að vera virkur fyrir sjálfan sig og aðra.
Með því að koma fram við aðra eins og sjálfan sig.
Köllum eftir þekkingu og reynslu aldraðra, sem er auðlind.
Ekki steypa alla í sama mót!
Að fólk fái að velja hvernig það vill verja ævikvöldinu.
Lifa sjálf fyrirmyndarlífi hins aldraða einstaklings.
Hlúa að heilsunni með markvissri reglulegri hreyfingu og borða hollan mat.
Að bjóða upp á einstaklingsmiðaða þjónustu.
Með því að undirbúa okkur undir það að breytingar eru óumflýjanlegar með hækkandi aldri.
Gera auðveldara fyrir almenning að velja heilbrigðan lífsstíl. Hafa fræðslu strax í leikskóla,
leggja á sykurskatt, búa til göngu- og hjólastíga.



Pétur Magnússon, formaður Öldrunarráðs
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