
 
 
Öldrunarþjónusta í skötulíki – smánarblettur á íslensku samfélagi 
Mikil og vaxandi umræða hefur verið innan Alþýðusambandsins undanfarið um stöðu 
öldrunarþjónustunnar í landinu. Stöðugt berast fréttir af löngum biðlistum, skerðingu á þjónustu, miklum 
fjárhagsvanda hjúkrunar- og dvalarheimila og vaxandi álagi á starfsmenn þessara stofnana vegna 
undirmönnunar og niðurskurðar. Samkvæmt gildandi lögum er gert ráð fyrir því að eldri borgarar búi sem 
lengst í heimahúsi og eiga að njóta þjónustu heimilisaðstoðar.  Gagnvart stórum hópi eldri borgara, sem 
ekki búa í skuldlitlu eigin húsnæði, reiða sig á bætur almannatrygginga en uppfylla ekki kröfur í 
vistunarmati blasir við mikill skortur á ódýrum þjónustuíbúðum. Engar upplýsingar liggja fyrir um umfang 
þessa vanda. Ekki er haldið utanum skráningu þeirra sem eru í þörf og er það eitt og sér afar 
gagnrýnivert. Fullyrða má að mikill fjöldi eldri borgara þessa lands, kynslóðarinnar sem lagði grunnin að 
okkar samfélagi, býr við algerlega óviðunandi aðstæður. 
 
Á fundi miðstjórnar ASÍ fyrir skemmstu kom þessi staða til umræðu, en fyrir lá greinargerð Hagdeildar ASÍ 
um stöðu mála og kynnt er í þessu fréttabréfi. Það er jafnframt athyglisvert, og vert að rifja upp hér, að 
Alþýðusambandið í samstarfi við Stéttasamband bænda og Þjóðkirkjuna stóð fyrir mikilli landssöfnun árið 
1985 til að byggja öldrunarheimili. Ástand öldrunarmála þá var vægast sagt slæmt, einkum hér í 
höfuðborginni. Yfirskrift þessa átaks var ,,Æskan hjálpar ellinni‘‘ með áherslu á að æskan í dag verði 
öldruð á morgun. Í átakinu voru tekin dæmi um slæmt ástand þessara mála, þar sem ,,93 ára gömlum 
manni var ekið í sjúkrabörum heim til 83 ára konu sinnar‘‘ eða ,,gömul kona, sem lá á sjúkrahúsi og var 
það kölkuð að hún rataði ekki í rétt rúm, var flutt heim þar sem hún bjó ein í íbúð í háhýsi‘‘. Í kjölfar 
söfnunar var Umönnunar- og hjúkrunarheimilið SKJÓL reist hér á höfuðborgarsvæðinu og víða um land 
voru síðan reist heimili fyrir aldraða.  
 
Það er þyngra en tárum taki að ástand þessara mála í dag, þremur áratugum síðar, er um margt svipað og 
þá var. Við erum að heyra svipaðar frásagnir og raktar eru hér að framan, en nú er margt af því fólki sem 
lagði sitt af mörkum fyrir rúmum 30 árum einmitt komið á efri ár og stendur frammi fyrir sama 
vandanum. Afstaða miðstjórnar ASÍ er mjög skýr í þessu máli, við þessum vanda verða stjórnvöld og 
samfélagið allt að bregðast við. Það er með öllu óásættanlegt að mikill fjöldi eldra fólks búi við óöryggi og 
sé neitað um að verja ævikvöldinu með reisn. Ef litið er til næstu tíu til fimmtán ára blasir við algert 
neyðarástand vegna mikillar fjölgunar í hópi eldri borgara. Forysta ASÍ hefur lagt til við stjórnvöld að 
þegar verði farið í endurmat frá grunni hvernig staðið er að húsnæðismálum eldra fólks, hjúkrunarheimili 
og þjónustuíbúðir eiga að vera á viðráðanlegu verði og einnig þarf að skoða umfang, innihald og skipulag 
öldrunarþjónustunnar í landinu. Alþýðusambandið skorar á félagsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra að 
setja málið strax á dagskrá og eiga um það samstarf við Landssamband eldri borgara og sveitarfélögin í 
landinu. Alþýðusambandið er meira en reiðubúið til að leggja sitt af mörkum. Við megum engan tíma 
missa. 


