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Upphafið 

• Árið 2006 kallaði 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) 
saman fulltrúa frá 33 borgum í 22 
löndum 

• Markmiðið var að finna hvaða 
lykilþættir gerðu borgir aldursvænar 

• Niðurstaðan – átta málefnasvið sem 
horfa þarf til.  

• Ákveðið var að stofna alþjóðlegt 
tengslanet borga sem vilja vinna að 
því að verða aldursvænar. 

• https://extranet.who.int/agefriendly
world/ 
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Málefnasviðin átta 
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Málefnasvið  

• Útisvæði og byggingar 
– Umhverfið utandyra og opinberar byggingar hafa mikil áhrif á lífsgæði eldri 

borgara, getu þeirra til að komast á milli áfangastaða og lifa sjálfstæðu lífi. 
Dæmi um mikilvæga þætti  eru sléttar og hreinar gangstéttir, aðstaða til að 
sitja og hvílast og að byggingar þar sem aldraðir sækja sér þjónustu séu 
heppilega staðsettar, aðgengilegar og góðum merkingum. 

• Samgöngur 
– Samgöngumál eru mikilvæg hvað varðar að öldruðum sé gert kleift að taka 

félagslegan og borgaralegan þátt í samfélaginu og eins að sækja sér 
heilbrigðisþjónustu. Almenningssamgöngur eru mikið notaðar af eldri 
borgurum og þurfa að vera áreiðanlegar og vel skipulagðar en aldursvæn borg 
býður líka upp á fleiri samgöngumöguleika.  

• Húsnæði 
– Húsnæðisöryggi er grundvallarþörf aldraðra sem annarra. Gátlistinn tekur m.a. 

á því að húsnæði sé á viðráðanlegu verði, vel hannað og öruggt fyrir aldraða 
og að heimaþjónusta geri öldruðum kleift að búa heima sem lengst. 
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Málefnasvið 

• Félagsleg þátttaka. 
– Hér er átt við þátttöku í tómstundastarfi af ýmsu tagi, aðgengi að 

menningarviðburðum, félagslíf með fjölskyldu og vinum o.fl., sem gerir 
öldruðum kleift að rækta tengsl við aðra og viðhalda færni af ýmsu 
tagi. Þátttökumöguleikar byggja ekki eingöngu á framboði heldur eru 
síst minna háðir samgöngum, aðgengi og kostnaði. 

• Virðing og félagsleg viðurkenning 
– Aldursfordómar og vanvirðing í framkomu gagnvart eldra fólki, fátækt 

aldraðra og fáfræði annars fólks um aðstæður og fjölbreytileika þessa 
hóps eru allt þættir sem geta hamlað farsælli öldrun, en borgir geta 
unnið gegn með aldursvænum aðgerðum.  

• Virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar 
– Eldri borgarar hætta ekki að gefa af sér til samfélagsins við 

eftirlaunaaldur. Aldursvæn borg veitir öldruðum hlutdeild í 
samfélaginu með áframhaldandi atvinnumöguleikum og tækifærum til 
sjálfboðastarfs, menntunar og stjórnmálaþátttöku. 
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Málefnasvið 

• Upplýsingamiðlun 
– Þátttakendur í rýnihópum við vinnslu gátlistans lögðu mikla áherslu á grundvallarnauðsyn þess 

að fá viðeigandi og réttar upplýsingar til þess að viðhalda virkni og stýra lífi sínu. Nánast 
allsstaðar komu fram áhyggjur eldri borgara af því að missa af upplýsingum. Aldursvæn 
upplýsingagjöf tekur tillit til mismunandi færni fólks og þekkingar og miðlar efni reglulega á 
margvíslegan fjölbreyttan hátt. Áhersla er á að upplýsingar sem gagnast öldruðum megi 
nálgast á einum aðgengilegum stað sem hentar hverju samfélagi. Opinberir aðilar geri 
öldruðum kleift að nálgast rafrænar upplýsingar með aðgengi að nettengdum tölvum á 
opinberum stöðum og að í boði sé aðstoð eða þjálfun í boði fyrir þá sem þurfa. 

 

• Samfélags- og heilbrigðisþjónusta 
– Í aldursvænni borg er heilbrigðisþjónusta og félagsleg þjónusta veitt á skipulagðan hátt án 

óþarfa skrifræðis og fjárhagslegra hindrana. Hugsað er fyrir forvörnum, þ.e. aðgerðum til þess 
að viðhalda heilsu og færni, ekki síður en viðbrögðum við vanda. Heimaþjónusta er samþætt 
og hjúkrunarrými eru til staðar fyrir þá sem þurfa, staðsett í eða nærri íbúðahverfum til þess 
að viðhalda tengslum íbúa við samfélagið. Æskilegt er að sjálfboðaliðar taki þátt í að aðstoða 
eldri borgara á ýmsan hátt og að þeir sem veita öldruðum þjónustu komi fram af virðingu og 
tillitssemi.  
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Fimm ára ferli 
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Reykjavíkurborg 
• Við gerð stefnu í málefnum 

eldri borgara til ársins 2017 var 
ákveðið að borgin myndi sækja 
um að vera þátttakandi í 
verkefni WHO um aldursvænar 
borgir. 

 
• Borgarstjórinn í Reykjavík 

ásamt stýrihópi um 
aldursvænar borgir sóttu um, 
fyrir hönd Reykjavíkurborgar, 
að vera þátttakandi í verkefni 
WHO um aldursvænar borgir 
og fékk Reykjavíkurborg 
inngöngu í maí 2015. 
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Lykilhugtök 

• Virðing – Virðing fyrir 
þekkingu, reynslu, skoðunum, 
sjálfsákvörðunarrétti og 
ólíkum aðgengisþörfum 
borgara.  

• Virkni – að hver og einn geti 
verið virkur samfélagsþegn 
óháð aldri eða 
þjóðfélagsstöðu. 

• Vinátta – að borgarar hafi 
möguleika á að rækta 
fjölskyldu- og vinatengsl, njóta 
samveru við aðrar og tækifæri 
til að taka þátt í félagsstarfi og 
tómstundum.  
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Rásfundur 25.nóv. 2015 
Rásfundur verkefnisins um Reykjavík, aldursvæn borg var 
haldin var í Tjarnarsal Ráðhússins 25. nóvember 2015.  
Boðnir voru 56 þátttakendur frá eftirfarandi 
hagsmunasamtökum, ráðum og félögum: 

Félag eldri borgara  
Farsæl öldrun  
Öldrunarráð  
Öldrunarfræðifélagið  
Samtök aldraðra  
Félag áhugafólks um íþróttir fyrir aldraða  
Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga 
(FAAS)  
Reykjavíkurráð ungmenna  
Korpúlfar  
Notendaráð félagsmiðstöðva velferðarsviðs  

 
Í janúar 2016 kom út  skýrsla þar settar voru saman allar 
tillögur og hugmyndir sem fram komu á rásfundinum, en alls 
komu fram um 100 hugmyndir/tillögur á rásfundinum. 
Skýrsluna er að finna á vef borgarinnar. Virðing      Virkni      Vinátta 



8 starfshópar – einn fyrir hvert 
málefnasvið 

• Til að vinna úr tillögum rásfundarins. 

• Hóparnir störfuðu frá 15. mars – 1. september 2016 en 
erindisbréf hópanna er að finna á vef Reykjavíkurborgar.   

• Í hverjum hópir voru 2-4 fulltrúar eldri borgara og 2-3 
starfsmenn borgarinnar.  

 

Virðing      Virkni      Vinátta 

http://reykjavik.is/reykjavik-aldursvaen-borg


Niðurstöður 

• Tillögur af rásfundinum eru settar fram með 
sambærilegum hætti og gert er í skýrslu 
starfshóps um heilsueflingu aldraðra frá jan. 
2016 enda markmið tillagnanna af sama meiði 
og mikilvægt að skoða tillögur beggja 
verkefnanna í samhengi.  Eftir slíka úrvinnslu 
standa eftir 14 tillögur með 45 undirverkefni.  

 

Virðing      Virkni      Vinátta 



14 tillögur með 45 undirverkefnum  
Einn ábyrgðaraðili fyrir hverri tillögu í samstarfi við aðra hlutaðeigandi 

• Tillaga 1: Bókasöfn og aðrar menningarstofnanir  
– Koma í veg fyrir að eldra fólk veigri sér vegna kostnaðar við að sækja bókasöfn, listasöfn og aðra staði andlegrar 

upplyftingar með því að gera aðgang gjaldfrjálsan fyrir 67 – 69 ára.  
 

• Tillaga 2: Félagsstarf  
– Til að sjálfbærni/sjálfbært félagsstarf virki þarf að tryggja sameiginlegan skilning á hugtakinu og auka fræðslu um það. 
– Gera þarf átak í fræðslu um réttindi borgara í samhengi við hugmyndina um borgaravitund.  
– Málefni eldri borgara m.t.t. félagsstarfs verði unnin þvert á svið eftir því sem ástæða er til.  
– Skoðaðir verði möguleikar á að starfsemi félagsmiðstöðva verði samfelld án tímabundinna lokana s.s. sumarlokana 

sem koma einkum illa við  þá sem elstir eru og aðra viðkvæma hópa.  
– Reykjavíkurborg geri rannsókn á þátttöku eldri borgara í félagsstarfi með það að markmiði að kanna þróun á þátttöku í 

slíku starfi.  
– Starfsfólki félagsmiðstöðva verði gefið aukið sjálfstæði í störfum sínum.  
– Skoða möguleika á að virkja fagmenntaða eldri borgara sem sjálfboðaliða inni í félagsstarfinu. Til þess að það sé hægt 

þarf að fræða fólk sem starfar í félagsstarfi um hvernig unnið er með sjálfboðaliðum og hvernig er tekið á móti 
sjálfboðaliðum. Koma á þróunarverkefni hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar ásamt félagsmiðstöðvum eldri borgara 
sem snýr að því að kenna starfsfólki að starfa með sjálfboðaliðum.  

 

• Tillaga 3: Samstarf og samvinna í samfélaginu  
– Eldri borgarar taki reglulega á móti börnum af leikskólum og grunnskólum eða eigi mót við þau á ýmsum vettvangi svo 

sem félagsmiðstöðvum, skólum og bókasöfnum. 
– Eldri borgarar fái tækifæri til að leiðbeina börnum og fræða þau og þannig sé mannauður eldri borgara, reynsla þeirra 

og þekking nýtt við uppeldi og menntun barna. Hér má m.a. líta til verkefnisins „Heilahristingur“ sem er aðstoð við 
heimanám í Borgarbókasafninu í samvinnu við Rauða krossinn.  

– Nemendur grunnskóla taki að sér að leiðbeina eldri borgurum með tölvur og önnur tæki.  
– Að því leyti sem um sjálfboðavinnu er að ræða þarf að huga að viðurkenningu fyrir það. 
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frh. tillögur 

• Tillaga 4: Hverfa- og íbúðahönnun, blönduð byggð, val - áb. Umhverfis og skipulagssvið 
– Skipulag hverfa og bygginga hvetji til virkni, hreyfingar og þátttöku m.a. með nálægð við fjölbreytta þjónustu og 

mannlíf.  
– Hverfisskipulag geri ráð fyrir fjölbreyttri byggð sem endurspegli samfélag hvers tíma.  Þvert á aldur, kyn, uppruna og 

annað.  
– Aukið framboð af íbúðum frá byggingasamvinnufélögum og í formi félagslegra búsetuúrræða fyrir aldraða.  
– Staðsetningar á íbúðum eldri borgara sem byggðar eru í Reykjavík og aðrar ákvarðanir um húsnæðismál eldri borgara 

séu teknar til umfjöllunar hjá öldungaráði og ferlinefnd borgarinnar, sem veiti umsagnir um áætlaðar staðsetningar.  
– Valkostir um búsetu verði til staðar í öllum hverfum að 5 árum liðnum.  
 

• Tillaga 5: Heilsugæsla og hjúkrunarheimili – áb. velferðarsvið 
– Aðkoma fleiri fagaðila í heilsugæslu og betri nýting á kröftum þeirra. 
– Öruggt aðgengi að nauðsynlegri þjónustu samdægurs hjá heilsugæslunni. 
– Tryggja þurfi að heilsuvernd aldraðra sé í boði á öllum heilsugæslustöðvum. 
– Efla heimavitjanir heilsugæslulækna og annarra fagaðila til aldraðra. 
– Velferðarráðuneyti efli kostnaðarþátttöku ríkisins í hjálpartækjum fyrir fólk með hreyfihömlun. 
– Í kröfulýsingu fyrir öldrunarþjónustu verði tekið tillit til aukinna þarfa fyrir  fagþjónustu á hjúkrunarheimilum s.s. vegna 

líknarmeðferðar og fjölbreyttan heilsufarsvanda íbúa. 
– Skilgreind verði sú grunnþjónusta sem hjúkrunarheimili eiga að sinna. 
 

• Tillaga 6: Heimaþjónusta - áb. velferðarsvið 
– Efling kvöld- og helgarþjónustu í heimaþjónustu.  
– Boðið verði uppá fjölbreyttari heimaþjónustu eftir þörfum hvers og eins.  Tækifæri í tækni og nýjum aðferðum nýtt. 
– Bæta þarf böðunarþjónustu, bæði heima við og í félagsmiðstöðvum eins og áður var.   
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frh. tillögur 

• Tillaga 7: Hjálpartæki, tæknilausnir - áb. velferðarsvið 

– Efla kynningar og fræðslu á tæknilegum lausnum meðal eldri borgara. 

– Skoða þarf sérstaklega tæknilausnir í þágu fólks með heilabilun og aðstandendur þeirra.   

– Efla þarf notkun og möguleika eldri borgara á að nýta tæknilausnir sem þegar eru til og hafa sannað ágæti 
sitt. 

– Mikilvægt er að hefja siðferðilega umræðu um notkun ýmissa eftirlitstækja s.s. notkun GPS til eftirlits með 
fólki með heilabilun. Lagt til að óskað verði eftir því að Félag aðstandenda alzheimersjúkra (FAAS) hefji þessa 
umræðu með hlutaðeigandi yfirvöldum. 

• Tillaga 8: Bæta samstarf heilbrigðis- og félagsþjónustu - áb. velferðarsvið 

– Samstarf þjónustuúrræða í einu hverfi eða borgarhluta. 

• Tillaga 9: Upplýsingagjöf - áb. Upplýsinga og vefdeild 
– Setja fleiri gögn á vefinn - Safna saman á einn stað tenglum á stefnur borgarinnar og tenglum inn á skýrslur sem 

samþykktar eru í nefndum og ráðum.  

– Setja inn upplýsingar um umferðarmagn á götum og lifandi upplýsingum um ástandið í umferðinni á hverjum tíma. 

– Skoða möguleika á að gera app með upplýsingum um samgöngumál. 

– Fjölbreyttari valkostir við að nálgast upplýsingar um almenningssamgöngur og akstursþjónustu eldri borgara. 

 

 

Virðing      Virkni      Vinátta 



frh. tillögur 

• Tillaga 10:  Hraðahindranir - áb. Umhverfis og skipulagssvið 
– Við endurskoðun á umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur verði skoðað með hvaða hætti aðrar afleiðingar af fjölgun 

hraðahindrana hafi haft fyrir borgina, t.d. í formi reksturs, tjóns á strætisvögnum og annarra ökutækja, pirrings 
ökumanna, loftgæða o.þ.h. 
 

• Tillaga 11: Síma- og almenn þjónusta til þeirra sem ekki hafa aðgang að netinu – áb. 
skrifstofa þjónustu og reksturs. 
– Símaþjónusta borgarinnar miði sérstaklega að þörfum eldri borgara fyrir upplýsingar um réttindi og þjónustu.     
– Skoðaðir verði möguleikar á „þjónustuhnapp“ í símsvörun þ.e. að fólk geti hringt og pantað símtal í stað þess að bíða á 

línunni eftir að fá samband.  
– Útbúa bækling með upplýsingum um þjónustu við eldri borgara.   
– Tryggja að það sé skýrt letur á upplýsingaefni fyrir eldri borgara.  

 

• Tillaga 12: Tölvufærni - áb. velferðarsvið 
– Auka framboð á tölvunámskeiðum fyrir eldri borgara og tryggja námskeið í félagsmiðstöðvum velferðarsviðs.  
– Tryggja aðgang eldri borgara að tölvum í félagsstarfi þar sem starfsmenn félagsstarfs geti aðstoðað ef þörf er 

á t.d. á föstum tímum.   
– Gera átak í að kynna vef borgarinnar t.d. ábendingarvef, borgarvefsjá og netspjallið og jafnvel halda 

námskeið um hann inni á þjónustumiðstöðvum/félagsmiðstöðvum til þess að auðvelda eldri borgurum að 
koma upplýsingum um það sem er ábótavant til hlutaðeigandi yfirvalda. 
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frh. tillögur 

• Tillaga 13: Bætt aðstaða til útivistar og hreyfingar - áb. Umhverfis 
og skipulagssvið 
– Bæta við skjólgóðum afdrepum með fallegum gróðri við útivistsvæði/stíga. 
– Skoðaðar verði leiðir til að gera kröfu um að lóðir fjölbýlishúsa eldri borgara 

verði hannaðar sérstaklega með afþreyingu og leik eldri borgara í huga.  
 

• Tillaga 14: Atvinnuþátttaka  – áb. Mannauðsskrifstofa Reykjavíkur 
– Skoða leiðir til að bjóða upp á tímabundnar ráðningar eftir ákveðinn aldur sem 

þyrftu að endurnýjast - t.d. í samræmi við endurnýjun ökuskírteina.  
– Skoða leiðir til að bjóða eldri borgurum upp á verktakavinnu til þess að þeir 

geti komið að ákveðnum verkefnum.  
– Skoða leiðir til að Reykjavíkurborg bjóði upp á meiri sveigjanleika í starfslokum 

starfmanna sinna.  
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Aðrar hugmyndir 
 

• Ekki urðu allar hugmyndir sem fram komu á 
rásfundinum að tillögu í skýrslunni.  

• Ástæður fyrir því eru t.d.  
– hugmyndir sem eru orðnar tillögur skv. skýrslu um 

heilsueflingu og eru komnar í farveg skv. bókun 
borgarráðs frá 24. maí 2016 

– hugmyndir sem eru nú þegar komnar í undirbúning 
og/eða til framkvæmdar  

– hugmyndir sem stýrihópurinn taldi ekki forsendur til 
að gera tillögu um framkvæmd á að svo komnu máli.  
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Að lokum…. 

• Til að borgin verði aldursvæn og heilsueflandi 
þurfa allir að vinna saman því það eru ekki 
eingöngu ofangreindar tillögur sem gera 
borgina aldursvæna heldur svo margt annað. 

 

virðing – virkni - vinátta  
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Takk fyrir 
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