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ekki verið ritrýndar og eru á vinnslustigi. Um vinnuskýrslu er að ræða. Gögn eru punktar frá 

riturum á þeim átta borðum sem umræður áttu sér stað. Einnig eru ,,gulir miðar“ 

þátttakenda skráðir.  
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Aldursvænar borgir 

Reykjavíkurborg var í júní 2015 samþykkt inn í verkefni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar 

(WHO) um aldursvænar borgir. Aldursvænar borgir er verkefni sem miðar að því að skoða 

þætti í þjónustu, umhverfi og skipulag borga og meta hvort og með hvaða hætti hægt væri 

að gera þær aldursvænni. Verkefnið leggur áherslu á að skoða átta málefnasvið sem hafa 

áhrif á lífsgæði eldri borgara. Þessum átta málefnasviðum er lýst í töflu 1. 

 

Tafla 1: Átta málefnasvið til skoðunar í verkefni WHO um aldursvænar borgir 

1 Útisvæði og byggingar 5 Virðing og félagsleg viðurkenning 

2 Samgöngur 6 Virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar 

3 Húsnæði 7 Fjarskipti og upplýsingar 

4 Félagsleg þátttaka 8 Samfélags- og heilbrigðisþjónusta 

 

Með þátttöku í verkefninu skuldbindur Reykjavíkurborg sig til þess að vinna stöðumat á 

þessum átta málefnasviðum með aðkomu eldri borgara. Úr stöðumatinu er svo unnin 

aðgerðaáætlun sem er skilað til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Myndun aðgerðaáætlunar, 

framkvæmd hennar og árangursmat er sett upp í fimm ára ferli eins og lýst er í töflu 2 hér að 

neðan.   

 

Tafla 2: Ferill aðgerðaáætlunar og árangursmat í verkefninu um aldursvænar borgir1 

Þrep Aðgerðir 

Myndun 

aðgerðaáætlunar 

(ár 1-2) 

a) Aðkoma og sjónarmið eldri borgara að verkefninu er tryggð 

b) Stöðumat á átta þáttum er framkvæmd 

c) Aðgerðaáætlun er gerð 

d) Tilgreindir eru árangursmælikvarðar 

Framkvæmd 

(ár 3-5) 

Aðgerðaáætlun er skilað til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar til 

samþykktar og fer í framkvæmd. Fylgst er með árangursmælikvörðum. 

Árangursmat 

(lok árs 5) 

Árangur er metinn og skýrsla unnin. Skýrslu er skilað til 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Metið er hvaða þættir mættu betur 

fara og lagður er grunnur að nýrri aðgerðaáætlun. 

 

Rásfundur sem haldinn var þann 25. nóvember 2015 var fyrsta skrefið í myndun 

aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar. Eftirfarandi vinnuskýrsla lýsir framkvæmd rásfundar og 

niðurstöðum. Þessar niðurstöður verða svo teknar til frekari greiningar og vinnslu.  

 

  

                                                           
1
 WHO (2009), sótt 24.01.2016 http://www.who.int/ageing/Brochure-EnglishAFC9.pdf 
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Rásfundur 25. nóvember 2015 

Rásfundur verkefnisins um aldursvænar borgir var haldinn í Tjarnarsal Ráðhús Reykjavíkur 

þann 25. nóvember 2015 á milli kl. 14:00 og 16:00. 

Samráð 

Boðnir voru 56 þátttakendur frá eftirfarandi hagsmunasamtökum, ráðum og félögum: 

 Félag eldri borgara 

 Farsæl öldrun 

 Öldrunarráð 

 Öldrunarfræðifélagið 

 Samtök aldraðra 

 Félaga áhugafólks um íþróttir fyrir aldraða 

 Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga (FAAS) 

 Reykjavíkurráð ungmenna 

 Korpúlfar 

 Notendaráð félagsmiðstöðva velferðarsviðs 

Dagskrá fundar 

Dagskrá fundar var eftirfarandi: 

14:00  Ávarp borgarstjóra, Dags B. Eggertssonar 
14:10  Inngangur – Ellý A Þorsteinsdóttir 
14:30  Umræður á borðum 
15:10  Kaffi - Skipt um borð  
15:25  Umræður á borðum 
15:55  Fundarslit - Ellý A Þorsteinsdóttir 

Þátttakendur og fyrirkomulag 

Í Tjarnarsal var komið fyrir 8 borðum þar sem fjallað var um þau átta málefnasvið sem 

verkefni WHO um aldursvænar borgir leggur áherslu á. Á hverju borði var fjallað um eitt 

málefni. Þátttakendur drógu miða við inngang sem raðaði þeim á borð á handahófskenndan 

máta. Eftir hlé drógu þátttakendur aftur og skiptu um borð. Þannig tók hver þátttakandi þátt 

í umræðum um tvö málefni í tveimur lotum. 

 

Á hverju borði voru tveir starfsmenn Reykjavíkurborgar þ.e. einn leiðari og einn ritari. 

Hlutverk leiðara var að halda utan um flæði umræðu og gæta þess að allir kæmust að. 

Hlutverk ritara var að skrá það helsta sem fór fram. Þátttakendum var einnig boðið að skrá 

sjálfir punkta á gula miða sem var safnað í lok hverrar umræðu með nafnlausum hætti. 

Hlutverk gulu miðanna var að fanga mál sem þátttakendum þóttu mikilvæg en e.t.v. höfðu 

ekki komist að á tilsettum tíma. 
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Af 56  þátttakendum sem var boðið mættu 38 á rásfundinn. Í fyrri umræðu tóku 38 þátt en í 

seinni umræðu voru þátttakendur 36.  

Röðun málefna og starfsmanna á borðum 

Eftirfarandi tafla greinir frá dreifingu málefna á borðum ásamt nöfnum þeirra sem störfuðu 

sem leiðari og ritari við hvert borð. 

Tafla 3: Yfirlit yfir borð á rásfundi 

Borð Málefni Starfsmaður Hlutverk 

1 Útisvæði og byggingar 
Hildur Gunnlaugsdóttir Leiðari 

Anna Bjarnadóttir Ritari 

2 Samgöngur 
María Níelsdóttir Leiðari 

Helga Haraldsdóttir Ritari 

3 Húsnæði 
Óskar Dýrmundur Ólafsson Leiðari 

Kristinn G. Kristinsson Ritari 

4 Félagsleg þátttaka 
Einar Ólafsson Leiðari 

Anna Hermannsdóttir Ritari 

5 Virðing og félagsleg viðurkenning 
Tómas Ingi Adolfsson Leiðari 

Helga Margrét Guðmundsdóttir Ritari 

6 
Virk samfélagsþátttaka og 
atvinnumöguleikar 

Þorkell Hreiðarsson Leiðari 

Sigrún Þórarinsdóttir Ritari 

7 Fjarskipti og upplýsingar 
Elfa Björk Ellertsdóttir Leiðari 

Árdís Freyja Antonsdóttir Ritari 

8 Samfélags- og heilbrigðisþjónusta 
Sigrún Ingvarsdóttir Leiðari 

Einar Kvaran Ritari 

Um þessa vinnuskýrslu 

Þessi vinnuskýrsla er samantekt á niðurstöðum sem ritarar hafa skráð á fundinn þann 25. 

nóvember 2015. Gögn frá ritara hafa verið yfirfarin og ummæli þátttakenda gróflega flokkuð 

eftir málefni. Við samantektina var leitast við að vinna gögnin frá ritara sem minnst og því 

geta verið tvítekningar á sumum stöðum og texti getur verið fremur hrár. Ennfremur eru í 

sumum köflum tillögur sem e.t.v. tilheyra öðrum málefnaflokki en þess sem var til umræðu á 

viðkomandi borði samkvæmt skipulagi.   

Við gerð samantektar var ekki lagt mat á tillögur heldur eru allar tillögur birtar. Þessar 

niðurstöður fara svo til frekari greiningar og vinnslu í starfshópum. Gulir miðar þátttakenda 

voru vélritaðir og birtast í þessa vinnuskýrslu eins og þeir komu frá borðunum. 
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Niðurstöður rásfundar 

1. Útisvæði og byggingar 

1.1.  Sundlaugar 

Sundlaugar voru tilgreindar sérstaklega sem mikilvæg og vel metin þjónusta fyrir eldri 

borgara. 

1.2.  Göngustígar 

Gott væri að hafa kílómetrafjölda á göngu-/hlaupaleiðum þar sem ekki allir treysta sér að 

labba ef ekki er vitað hversu löng leiðin er. Hiti í göngustígum allavega þar sem kemur t.d. 

halli eða brekka, hafa þetta í huga þegar verið er að skipuleggja gangvegi. Jákvætt að hægt sé 

hlaupa eða ganga inni í íþróttahúsunum, mætti vera meira af því. Mætti vera á grasvöllunum 

líka um vetur. Slæmt að hafa göngustíga og hjólastíga hlið við hlið, þyrfti að vera aðskilið þar 

sem sumir veigra sér við að fara út að ganga vegna þessa. Hundar ekki alltaf í bandi á 

göngustígum, sumir hræddir við hunda. Bæta aðgengi fyrir þá sem sjá ekki vel. Lýsing á 

gönguleiðum ábótavant og fólk getur verið hrætt við að ganga á illa upplýstum stöðum í 

myrkri. 

1.3.  Bekkir 

Eldra fólk er misjafnlega á sig komið og getur þurft að setjast niður með reglulegu millibili á 

göngustíga. Félag sjúkraþjálfara hefur skoðað bekkjarmál vel og niðurstaðan er að 250 m. 

eiga að vera á milli bekkja (Félag sjúkraþjálfara 2010 ,,Að brúka bekki“ 

http://www.physio.is/fyrir-almenning/ad-bruka-bekki/ ). Ekki er átt við marga bekki saman í 

hnapp og langt í annan. Bekkir geta líka verið félagslegir þar sem fólk kemur saman og 

spjallar. 

1.4.  Gróður og útisvæði 

Að geta notið gróðurs á svæði sem ætluð er sem útisvæði, s.s. að hægt sé að rölta um, 

setjast niður, spjalla saman ofl. (t.d. eins og Grasagarðurinn). Að grassvæðin séu meira kósí 

með afdrepum. Hafa t.d. skilti/merkingar um hvað gróðurinn heitir. 

1.5.  Afþreying og útisvæði 

Vera með eitthvað meira en bara göngustíga. Gamalt fólk getur líka leikið sér. Það má hafa 

stjörnukíki t.d. á einhverjum stöðum, útsýnisskífur, minigolf, myndir af t.d. fuglum og 

eitthvað skemmtilegt sem dregur fólk að. 

1.6.  Viðhald á göngustígum og gangstéttum 

Eftirlit og viðhald á gangvegum. Margir hrasa um laskaðar gangstéttir, hellur standa upp og 

o.s.frv. Gönguhópur Korpúlfa hafa með sér poka og taka upp rusl á leiðinni, þykir mjög 

snyrtilegt umhverfið þar. Gott að hafa gangstéttir án gangstéttarbrúna, erfitt oft fyrir gamalt 

fólk að taka skrefin upp og niður af gangstéttinni ef um gangstéttarbrún er að ræða. 

http://www.physio.is/fyrir-almenning/ad-bruka-bekki/
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Merkingar með litasteinum jákvætt. Vantar betra aðgengi fyrir fatlaða og þeirra sem eiga 

erfitt með gang. Sandur á göngustíg eftir vetur. 

1.7.  Sértæk mál eða dæmi 

Handrið vantar með hitastokknum sem liggur frá Grensás niður á Rafstöð, ansi hátt ef fall 

verður og bekki á leiðinni. Hjólastígur slæmur og illa lýstur á kílómeterskafla við 

Suðurlandsbraut frá sirka gamla McDonald til hjúkrunarheimilisins Mörk sem er illa hönnuð. 

Hjólastígur lélegur við Víkingsheimilið. Vantar lýsingu á Klambratún, ekki gott aðgengi. Á 

Klambratún vantar meiri afþreyingarmöguleika t.d. fótboltamörk, körfuboltakörfur, úti 

boccia o.fl. Laga innganga v/Furugerði, leiðindakantar. 

1.8.  Upplýsingagjöf 

Borgin gefi út bækling eða kynni betur það sem nýtt er, framkvæmdir, aðstaða og annað. 

1.9.  Önnur mál 

Vantar fleiri bílastæði í miðborgina. Vantar salerni fyrir fatlaða í grunnskólana, allavega í 

suma. Amma og afi ættu auðveldara með að fara á klósett ef það væri. 

1.10. Gulir miðar 

 Bekkir. Fleiri bekkir settir niður á 

250 m. fresti á þeim brautum sem 

fólk fer í daglegum erindum. 

 Bekkir. Útisvæði með stóla og 

bekki.  

 Aðgengi. Göngustígar, tröppur og 

misfellur. 

 Aðgengi. Hiti í vissa göngustíga. 

 Útisvæði. Trjágróður, rjóður. 

 Útisvæði. Minigolf, útsýnisskífur.  

 Sambýli 

 Gangandi / hjólandi. 

 Hundaeigendur. 

 Aðgengi fatlaðra. 
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2. Samgöngur 

2.1.  Almenningssamgöngur og Strætó 

Almenningssamgöngur eru ekki taldar sérstaklega þróaðar og strætókerfið ekki gott. Hér eru 

nokkur dæmi um umræður: 

 

,,Maður þarf að bíða lengi í tómu skýli, alltof lengi, og það eru gjarnar bara örfáar hræður 

sem sitja í strætó og þarf kynning á strætó að vera meiri. Ég forðast strætó, veit ekkert hvert 

hann fer með mig, það er bara óvissuferð. Held að samgöngur verði að byggja áfram á bílum 

eða þá að strætókerfið batni mikið.“ 

 

,,Ég nota ekki strætó en myndi ekki vilja stóla á þá því það er mjög langt í strætóskýli heiman 

frá mér. Það versta í samgöngum er gatnakerfið okkar, hola við holu og stórskemmdir á 

dekkjum o.fl. og svo þrengingar, af hverju er verið að þrengja Grensásveginn? Á umferðin að 

fara inn í hverfið, inn í litlu göturnar ? Ég skil það ekki, þá ákvörðun.“  

 

,,Það vantar góðar og skýrar upplýsingar varðandi strætóferðir þannig að allir skilji þetta. 

Upplýsingaflæðið sé á þessum stöðum þar sem gamla fólkið er og senda líka bæklinga inn til 

allra – inn á heimilin. Við erum ekki svo mikið að keyra bíl þegar ákveðnum aldri er náð.“  

Aðrir viðmælendur sammála um að kerfið ætti að vera eins og t.d. í London þar sem 

neðanjarðarlestarkerfið er mjög einfalt.  

 

,,Bara nokkrar hræður í strætó. Við viljum sjá minni vagna sem eru kallaðir stubbarnir og það 

verður að laga þetta leiðakerfi.  Við erum alltaf að moka útlendingum inn í þetta land en þeir 

skilja ekki bofs í þessu leiðakerfi og strætó.“  

 

,,Ég nota ekki strætó heldur lítinn bíl sem er þægilegur en það er vegna þess að strætókerfið 

er alveg ónýtt. Það er skipulagsleysi í almenningssamgöngum. Minni strætóvagnar hlýtur að 

vera frumskilyrði til að fá betra kerfi. Tekur langan tíma, þarft að taka skiptivagna o.s.frv.“ 

 

 Lýst var ánægju með strætó ferðir út á land en jafnframt lögð áhersla á að bæta ferðir á 

höfuðborgarsvæðinu.  

„Ég vil sjá lest. Alla vega sem myndi taka miðborgina og svo væri hægt að taka litla kálfa í 

framahaldi af því. þetta tekur mjög langan tíma í vinnslu en til framtíðar þá viljum við lestir 

eða metró.“ 

 

,,Mjög mikilvægt að strætó stoppi fyrir utan allar félagsmiðstöðvar velferðarsviðs og fyrir 

utan þjónustumiðstöðvakjarnana. Jafnvel ætti félag eldri borgara að vera í vinnuhóp um 

strætó. Það væri góð hugmynd af því Reykjavíkurborg leggur áherslu á hjólreiðar og það er 

ekki gáfulegt að hvetja 75-80 ára að fara á hjól í þetta veður og þessa umferð.“  
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,,Strætókerfið ekki nógu gott til að fólk nýti það vel, bara vitlaust hannað. Keyrt inn í hverfin 

fram og tilbaka svo tímasóunin verður svo mikil.“ 

  

Hugmynd um að hægt væri að bæta fleiri sérakreinum fyrir strætó og gefa þeim oftar 

forgang á ljósum. Öll við borðið eru keyrandi þar sem þau telja samgöngukerfið ábótavant. 

Einn viðmælandi tekur fram að erlendis þá noti hún bara almenningssamgöngur.  

2.2. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks og akstursþjónusta eldri borgara 

Tekin voru dæmi um annmarka í ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Að sögn viðmælenda hefur 

verið áberandi að oft þarf að handstýra fyrir fólk þó allar upplýsingar liggi fyrir hjá 

ferðaþjónustunni, panta ferðir aftur og bílar koma of seint. Einstaklingar í hjólastólum á 

Seltjarnarnesi hafa oftar en einu sinni fengið venjulegan fólksbíl. Fólk mætir þá of seint í 

vinnu og tómstundir. T.d. á Seltjarnarnesi eru fjórir sem voru allir að fara í dagvistun á sama 

stað og þeir búa mjög nálægt hvor öðrum en það komu fjórir bílar að sækja þá og eins fjórir 

bílar að skila þeim. Bent var á að samnýta mætti betur ferðir í einhverjum tilfellum. 

 

„Með ferðaþjónustu eldri borgara þarftu að panta daginn áður en þá er ekki hugsað um að 

dagsformið er misjafnt“. [innsk. staðreyndin er sú að hægt er að panta akstursþjónustu fyrir 

aldraða með tveggja klst. fyrirvara í þjónustuveri Strætó í síma 540 2700 ]. Einstaklingur 

getur verið hress í dag og þá myndirðu vilja fara og pantar en daginn eftir ertu svo bara ekki 

hress og kemst ekki.  Svo ef þú þarft að bíða lengur hjá lækninum þá geturðu lent í 

vandræðum væntanlega og bíllinn bíður ekki eftir þér.  Þarf væntanlega að vera með 

læknisvottorð á bak við þetta, alla vega er það þannig í Kópavogi og þá eru það ákveðið 

margar ferðir í mánuði. Þú færð það út á læknisvottorð en svo eftir ákveðinn aldur (kannski 

85) þá þarf ekki læknisvottorð. 

2.3. Umferðarflæði og áhersla á einkabíla 

Það þarf að stjórna umferðarflæði. Mikið magn af einkabílum í umferð á sama tíma þ.e. 

háannatíma. Víða erlendis er verið að biðja fólk um að dreifa vinnutíma sínum svo það séu 

ekki allir á götunum á sama tíma.  

 

,,Í London bjó ég í 5 ár og þar dettur engum í hug að fara á einkabílnum inn í miðborg – en 

hér er ekki annað í boði.“ 

 

Eldri borgarar eru oft keyrandi en þurfa að hafa heilsu til.  Varðandi ökuskírteini þá er farið til 

heimilislæknis til þess að endurnýja skírteinið árlega eftir áttrætt en á tveggja ára fresti fram 

að því. Það er krafist læknisvottorðs og ljósmyndar o.fl. Þetta er talið í raun heilmikil 

skattlagning á eldri borgara – margar milljónir á ári sem kerfið er að taka af eldri borgurum 

árlega í formi kostnaðar við að halda ökuskírteini. Mikil umræða um þetta – allir sammála og 

finnst þetta mjög slæmt. Þetta er punktur sem öllum finnst mikilvægt að komi fram. 
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Fjallað var um annmarka á gatnakerfinu. Mörg ljós þar sem hægt væri að koma fyrir 

hringtorgum eða slaufum. Einnig nefnt að umferðarljósin valda meiri mengun þegar allir bílar 

taka af stað á sama stað á sama tíma að þá fari svo mikil mengun út í loftið. Fjallað um 

mengun vegna hraðahindrana og að erfitt væri að vera í sjúkrabíl sem fer yfir hraðahindranir.    

 

Um umferðarmenninguna er sagt að fólk sé sífellt að skipta um akrein og það vanti meiri aga 

hjá bílstjórum á Íslandi. Bílstjórar á Íslandi á ,,frekjuplani“ en allt miklu rólegra erlendis. 

2.4. Göngustígar 

Jákvætt er að göngustígar eru alltaf að verða betur og betur útbúnir og hjólastígarnir eru 

frábærir. Spurning hvort það sé of mikið lagt í hjólastíga miðað við þann fjölda sem notar þá. 

Nefnt er að eldri borgarar noti ekki hjólastíga mikið og séu ekki líklegir til þess. Á móti kemur 

að hjólastígar geti fjölgað þeim sem stunda hjólreiðar. Hins vegar segir einn viðmælandi:  

 

,,Ég hjóla í Kaupmannahöfn en ekki hér, veðrið og brekkurnar hafa áhrif á það.“ 

 

Varðandi hjólreiðar og göngustíga þá er nefnt að hjólreiðafólk er stundum dálítið sjálfumglatt 

og heldur að það eigi allan rétt. 

 

,,Í göngutúrum koma allt í einu einhver hjól og manni dauðbregður og gæti orðið stórslys ef 

maður hefði aðeins gengið til hliðar. Fólk verður að gefa manni viðvörun þegar verið er að 

hjóla framhjá manni. Bjöllur á hjólum eru á flestum þeirra en þær eru bara ekki notaðar.“ 

 

Snjóbræðsla í göngustígum borgarinnar væri æskileg t.d. í nálægð Hörpu og fleiri staði. Einnig 

æskilegt að eigendur verslanakjarna hugsi um þetta. Mikilvægt atriði fyrir eldri borgara þar 

sem hálka getur orsakað alvarleg brot. 

 

Nefnt er að það vanti meiri lýsingu á sumar gangbrautir og svo er nauðsynlegt að fólk noti 

endurskinsmerki því það skiptir öllu máli. 

2.5. Bílastæði 

Fjallað var um þéttingu byggðar og áhrif á bílastæði. Byggður fjöldi hótela en bílastæði í 

miðbænum að hverfa. Elda fólk vill helst ekki fara í bílastæðahúsin þar sem þykir óþægilegt 

að leggja í þeim. Þá er vandamál að fara niður í bæ fyrir eldri borgara t.d. að borða því það er 

langt að ganga ef þú ferð með strætó og svo vantar bílastæðin. Spurning um að fatlaðir 

fengu frí bílastæði og líka þeir sem eru orðnir 80 ára og eldri. Aðrir taka undir þetta. Oft geta 

einstaklingar keyrt þó þeir eigi erfitt með gang.  

2.6. Lýsing gatna 

Götuljósin kveikt seinna eftir hrunið og slökkt fyrr á þeim. Einn viðmælandi segir ,,Ég er 

náttblindur og læt konuna yfirleitt keyra út á landi og sum staðar hér í bænum, má bæta 

götulýsinguna.“  
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2.7. Upplýsingagjöf 

Fram kom ósk um betri upplýsingagjöf og nefnt að vefurinn reykjavik.is er alltof flókinn. 

Upplýsingamiðlun þarf að bæta hjá Reykjavíkurborg. Leigubílastöð – ef þú borgar kontant og 

segist vera í félagi eldri borgara þá færðu afslátt þar. Það vantar miklu meiri upplýsingar um 

afsláttarkjör til eldri borgara – þetta vissi ég ekki segir einn sem er mjög ósáttur við litla 

upplýsingagjöf og t.d. að hann sé nálægt áttræðu og hafi aldrei heyrt neitt frá borginni um 

þjónustu við sig og hafi þurft að bíða í tvö ár eftir að fá heimaþjónustu.  

 

Um upplýsingar strætó var sagt að það vanti góðar og skýrar upplýsingar varðandi 

strætóferðir þannig að allir skilji þetta. Upplýsingaflæðið sé á þessum stöðum þar sem gamla 

fólkið er og senda líka bæklinga inn til allra – inn á heimilin.  

2.8. Önnur mál 

Olíubílar í Örfirisey ættu bara að vera á ferðinni á öðrum tíma en þegar traffíkin er og nr. eitt 

þá ættu tankarnir ekki að vera staðsettir þarna þar sem þeir eru. Við malbikun lokaðist bíllinn 

minn einu sinni inni. Það þarf að senda dreifibréf og láta vita en það var ekki. Mjög ósátt við 

hraðahindranir. Í Langarima eru stundum bara nokkrir metrar á milli hraðahindrana og þetta 

er ekki til góðs. Göngubrautir eru ekki nógu vel merktar, þær eru merktar á sitt hvorn 

háttinn, best að hafa þar blikkljós. Einnig þarf að láta vita að hraðahindrunum svo fólk skelli 

ekki bara allt í einu á þeim.  

2.9. Gulir miðar 

 Samgangna kerfi. Strætókerfi. 

 Kostur er að Reykjavíkurborg er 

frekar falleg borg. 

 Götur eru óvenju slæmar, holóttar 

og sumstaðar hættulegar. 

 Nóg af hjólastígum en gönguleiðir 

víðast hvar ágætur. 

 Sundstaðir góðir. 

 Samgangna kerfið (lestarkerfi 

London). Uppbygging. 

 Strætó. Minni vagnar og fleiri 

leiðir. Þverleiðir. 

 Aðgengileg. 

 Þrengingar. 

 Skýr fyrirmæli. 

 Götum verði vel við haldið. 

 Ég vil sjá lest/metró. 

 Minni vagnar. 

 Góðar upplýsingar. Kerfi Strætó. 

 Minni bílar Strætó og fjölga 

ferðum. 

 Fjölga bílastæðum í borginni 

miðbæ. 

 Strætó akstursþjónusta. Nokkrir að 

fara af nánast sama stað á sama 

stað á sama tíma þá koma 4 bílar. 

Lendir mikið í að handstýra. 

 Strætó akstursþjónusta. Bílar koma 

ekki samkvæmt pöntun. Koma of 

seint. Einstaklingur í hjólastól fær 

t.d. venjulegan bíl. 

 Strætó akstursþjónusta. 

Ferðaþjónusta aldraðra og fatlaðra. 

 Stoppistöðvar vel staðsettar. 

 Borgin falleg. 

 Þrengingar á götum. 

 Betri rampar. 

 Slæmar götur. 
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 Hjólastígar. 

 Forgangs bílastæði. 

 Opinbert strætókerfi er framandi, 

ekki nálægt borgurum.  

 Gatnakerfi um margt laskað. 

 Veðráttan kallar á einkabíla. 

 Betri samgöngur fyrir fatlaða og 

aldraða. 

 Falleg og aðgengileg. 

 Hvenær og hvar er reglubundnar 

kannanir? Kannast ekki við. 

 Hvar eru ábendingar um þjónustu 

safnaðar? 

 Strætó. 

 Leigubílar. 

 Ferðaþjónusta. 

 Hraðahindrun. 

 Ferðaþjónusta mismunandi heilsa. 

 Bæta ljós. 

 Betrumbæta gatnalýsinguna v. 

eldra fólks. 

 Fjölga sérakreinum fyrir strætó. 

 Afsláttur fyrir eldir borgara á 

bílastæði, jafnvel frítt fyrr 75 ára og 

eldri. 

 Hjólreiðarmenn bjalli áður en þeir 

fara fram úr fólki. 

 Endurskoða strætókerfið með eldri 

borgurum sem eru með í ráðum. 

 Strætó bíði eftir að fólk safnist. 

 Umferðarskilti og nöfn á götum og 

götunúmer séu sýnileg. 

 Góðar stoppistöðvar. 

 Eldra fólk fer ekki að hjóla. 

 Ljós. Hraðahindranir. 

 Snjóbræðsla í göngustíga í nálægð 

þjónustukjarna, verslanir og Hörpu. 

 Þétting byggðar bílastæði? 

 Hótel, íbúðir, bílastæði. 

 Könnun meðal íbúa. 
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3. Húsnæði 

3.1. Nýbyggingar 

Hagkvæmar íbúðir, hvernig höldum við gæðum en náum fram lægri byggingarkostnaði? Nýtt 

húsnæði sé í nágrenni við þjónustu og verslun, liður í þéttingu byggðar. Stór hluti kostnaðar 

er í lóðum. Við hvern húskjarna verður þjónustusel. Húsnæði ekki við miklar umferðaræðar. 

Skoða sérstaklega hindranir fyrir gangandi t.d. þeirra með göngugrind. Huga að 

gangstéttarbrúnum Þjónustuíbúðir í kjarna eins og í Borgum. Gæta að eignarhaldi, 

fjármunum fólks (varnaðarorð eins og var hjá Eir). Meira af húsnæði með allri þjónustu, t.d. 

dagvist. Verktakar hafa of mikið frumkvæði í uppbyggingu húsnæðis fyrir aldraða. Hönnun 

þarf að mæta þörfum fólks, (dæmi um að aldraður í hjólastól nái ekki í krana á baðvaski þar 

sem hann kemst ekki nægilega nærri krananum. Að aldraðir séu með í hönnun húsnæðis fyrir 

aldraða. 

3.2. Aðgengi 

Aðgengi í kringum húsnæði fyrir aldraða, t.d. að fólk komist greiðlega í verslun og þjónustu. 

Aðgengi að grænum svæðum úr byggðakjörnum. Snjóbræðsla (affall frá húsi) í göngustíga. 

3.3. Blöndun íbúa m.t.t. aldurssamsetningar 

Vantar húsnæði sem tekur meira mið af breytilegum þörfum einstaklinga, þ.e. breytilegar 

þarfir innan sama hús. Byggðakjarni, tveir leikskóli, einn skóli, allt til alls, (þorp í borg) 

aldraðir blandist inn. Umræða um blöndun aldraðra og ungra í sama húsnæði. Má blanda 

saman námsmönnum og öldruðum? Engin þörf á að vera eingöngu með hús fyrir aldraða => 

blöndun íbúa. 

3.4. Gera eldri borgurum kleift að búa sem lengst í eigin húsnæði 

Huga að því að húsnæðislausnir verði sveigjanlegri t.d. að innréttingar séu 

hækkanlegar/lækkanlegar með rafmagnsstýringu. Gera öldruðum kleift að búa sem lengst 

heima t.d. með tæknilausnum t.d. að fólk geti fengið lyftu í stað þess að flytja. Þörf á að geta 

bætt utanáliggjandi lyftu við eldri lyftulaus fjölbýlishús. Gæta að því að fólk geti verið með 

rafmagnsskutlur í húsnæði, bæði til að geyma og hlaða. 

3.5. Viðhald og breyting húsnæðis 

Ákveðnar Þjónustuíbúðir eru barn síns tíma (úreltar t.d. Furugerði) er hægt að breyta því í 

húsnæði t.d. fyrir stúdenta (smátt og smátt) og fá nýrra húsnæði sem hentar öldruðum 

betur. 

3.6. Önnur mál 

Umboðsmann aldraðra. Umboðsmaður borgarbúa skilur ekki þarfir eldri borgara. 

Öldungaráð leysir ekki mál einstaklinga. Að fólk geti haft val um húsnæðisform. Það eru ekki 

allir sem vilja vera einir. Að geta verið með dýr í húsnæði. Það samrýmist ekki lífsgæðum 

fólks að banna dýr. Mikilvægi sundlauga. Vantar bekki, til að njóta útsýnis. 
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3.7. Gulir miðar 

 Tengiliður við umboðsmann 

borgarbúa. 

 Strætisvagn á Hverfisgötu vegna 

mikilla umferðar á Sæbraut sem 

þarf að fara yfir. 

 Handstýrð ljós yfir gangbrautir í 

hverfin vegna öryggis fyrir aldraða. 

 Vetrar aðgengi. 

 Snjóbræðsla í göngustíga 

borgarinnar. 

 Byggja hagkvæmari 

byggingar/húsnæði. 

 Rampar fyrir fólk með hjálpartæki 

til þess að komast inn í verslanir og 

veitingahús. 

 Sveigjanlegra húsnæði þegar 

hannað/byggt 

 Sundlaug. 

 Rúta sem minnkar einangrun. 

 Íbúðir sem geta virkað sem 

hjúkrunarheimili. 

 Lóðargerð. Lyftur. 

 Vantar húsnæði fyrir fólk með 

mismunandi þarfir miðað við 

heilsu, þarfir, fjölskyldu og 

áhugamál. 

 Byggðakjarni með íbúðir, verslanir 

og þjónustu. 

 Blönduð byggð frá vöggu til grafar. 

 Nýtt húsnæði fyrir aldraða verði í 

nágrenni við þjónustu og verslun 

t.d. í nágrenni við sundlaugar, 

þjónustumiðstöðvar og 

dagvöruverslun. Liður í að rjúfa 

einangrun. 

 Vantar bekki til að setjast niður og 

njóta útsýnis t.d. við Sæbraut. 

 Hverjum íbúðakjarna fylgi 

þjónusta. 

 Húsnæði sé í tengslum við græn 

svæði og aðgengi og öryggi tryggt. 

Sjá t.d. Klambratún, Öskjuhlíð og 

hlíðar sunnan Miklubraut. 

 Lifa og búa í hverfinu frá vöggu til 

grafar. 

 Stoppa þá þróun að safna 

öldruðum saman í fjölbýli og hverfi 

aldraðra. 

 Tæknilausnir þarf að kynna og nýta 

til að fólk geti búið heima. 

 Aldraðir búi í sínu hverfi - kynslóðir 

saman. 

 Ekki bara fyrir eldri borgara, mætti 

líka vera fyrir barnafólk. 

 Húsnæði með plássi fyrir 

rafmagnshjólastól ásamt annarri 

hjálp. 

 Gera fólki mögulegt að búa sem 

lengst í eigin húsnæði með 

breytingum sem þarf. 

 Leiguíbúðir. Þjónustu íbúðir án 

kjarna/ með kjarna. 

 Ódýrari íbúðir. 

 Íbúðakjarnar jarðhæð, 2 hæðir. 

 Margar íbúðir í hverjum kjarna.  

 Litlar íbúðir, 2 til 3 herbergi. 60 til 

100 fermetra. 

 Miðkjarni í húsi með allri þjónustu. 

 Félagsstarf, matur, líkamsrækt. 

 Dagvistun eða dagþjálfun með 

góðu líkamlega og andlega virkni. 

 Þjónustuíbúðir/öryggisíbúðir. 

 Dvalarheimili/hjúkrunarheimili. 

 Færni- og heilsumat. 

 Val. Aldraðir - ungir. 

 

  



13 
 

4. Félagsleg þátttaka 

4.1. Sundlaugar 

Sundlaugar í Reykjavík eru mjög góðar. Allir sammála um að sundlaugar séu góðar. 

4.2. Félagsmiðstöðvar 

Félagsmiðstöðvar eru mikilvægar bæði hádegisverður og það að taka þátt en það þarf að 

virkja alla til að koma bæði eldri og yngri. Óskað er eftir því að fyrirkomulag um lokun 

félagsmiðstöðva einn mánuð á ári sé breytt. 

4.3. Sjálfbært félagsstarf 

Reykjavíkurborg greiðir ekki leiðbeinendum í sjálfbæru félagsstarfi svo notendur þurfa að 

borga. Dæmi um söngstarfið í Hæðagarði og félagsstarf í Árskógum. Margir eru óánægðir 

með þetta fyrirkomulag. 

 

Fjallað er um félagsstarf sem réttindi sem eru áunnin og á ekki að taka. Bent er á mikilvægi 

umsjónar með félagsstarfi og hvatningu um verkefni og að fólk er vant að vera ,,matað“ og 

því er erfitt að breyta. Sem dæmi um nauðsynlegan fjölbreytileika er rætt um fyrirlestra um 

ofbeldi gagnvart öldruðum. ,,Hræðilegt þetta sjálfsprottna starf hjá borginni.“ Þarf að skapa 

þessi tækifæri. 

4.4. Samstarf og samvinna í samfélaginu 

Hugmyndir um gagnkvæm samskipti á milli kynslóða. Bent á mikið samstarf á milli fólks í 

Hæðagarði og barna í grunnskólanum, m.a. tekur eldri borgari á móti börnum einu sinni í 

viku. 

 

Tengsl við unglinga gæti t.d. verið hjálp með tölvur t.d. hvernig hægt er að nota Skype. 

Mögulega ætti samfélagsþátttaka að verða að skylduáfanga í framhaldsskólum. Dæmi í 

Þýskalandi um að ungt fólk er sett í vinnu með eldri borgurum. Dæmi um vinaheimsókn 

Rauða Krossins og þátttöku eldri borgara í fræðslu um Íslendingasögur. 

4.5. Fjárhagur og félagsleg þátttaka 

Fjárhagur einstaklinga getur verið svo þröngur að þeir hafa ekki efni á að sækja ýmislegt í 

félagstarfi. Minnt er á að það er til fátækt í Reykjavík. Það er umgjörðin og fjárhagur sem þarf 

að huga að ef styðja á eldra fólk til þátttöku.  

 

Ábending um að það er oft áhuginn sem skiptir máli þ.e. sumir vilja ekki að taka þátt og 

,,tuða svo.“ Þeirri spurningu um hvernig best sé að vekja áhuga og vilja einstaklinga til 

þátttöku er varpað fram en ekki svarað. 

 

Hugmynd um að notendur greiði bara eitt mánaðargjald fyrir þátttöku í 

félagsmiðstöðvunum. Dæmi um ársgjald í samtökum eldri borgara þar sem margt er gert. 
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4.6. Samgöngur og aðgengi að félagsstarfi 

Almenningssamgöngur eru ekki góðar og of margar hraðahindranir eru í borginni. 

Viðmælendur eru sammála um það. Nefnt er að eldri borgarar sem eru ekki með bíla eru í 

vandræðum með samgöngur. Þó eru samgöngur betri á vissum stöðum s.s. í Árskógum og 

tengsl við Mjóddina. 

4.7. Félagsleg einangrun 

Félagsleg þátttaka byrjar þegar við erum börn og þörfin er ekki síðri hjá eldri borgurum. 

Hópurinn hefur áhyggjur af þeim sem ekki eru félagslega virkir og nefnt er að hinir bjarga sér 

frekar. Sérstaklega þarf að huga að félagslegri einangrun karlmanna sem oft leysir úr læðingi 

þunglyndi og fleiri heilsubresti en þetta á líka við um konur. 

 

Það barst í tal hugmynd um að Heilsugæslan hefði reglubundið samband og samráð við 

hvern og einn. Dæmi frá Danmörku en þar fá allir heimsókn frá sveitarfélaginu sem eru 

komnir yfir ákveðin aldur þar sem þarfir hvers og eins eru kortlagðar og eins er bent á 

þjónustuleiðir. 

4.8. Upplýsingagjöf 

Mikilvægt er að huga að því hvernig félagsstarfið er kynnt fyrir eldra fólki sem hefur ekki 

tölvu. Rætt um starfsemi félags eldri borgara og það sem það gerir til að laða fólk að t.d. gefa 

út Félagstíðindi sem berast til allra eldri borgara. 

 

Umræða áfram um aðgengi að upplýsingum um hvað er í boði. Hugmynd eins og Mogginn 

gerði fyrir ungt fólk að gefa Ipad til eldri borgara. Dæmi: Appelbúð í New York sem bauð eldri 

og yngri í fræðslu. 

 

Hugmynd kemur fram um að einfalda möguleika á að kalla fram upplýsingar um 

félagsmiðstöðvarnar t.d. að það væri einn hnappur sem kallaði fram alla staði og dagskrá 

þeirra. Í dag er mjög erfitt að fá þessar upplýsingar og það þarf að bæta úr. Önnur hugmynd 

um hvernig megi nota Facebook þ.e. að þar geti orðið félagsleg samskipti. 

4.9. Önnur mál 

Hæðagarður nefndur þar sem er hár meðalaldur notenda, skoða vel það sem er jákvætt við 

félagsstarfið þar. Þjónustumiðstöðin er til fyrirmyndar.  Um 6 einstaklingar eru komnir yfir 90 

ára. Félagsstarfið mjög gott fyrir eldri borgara. 

 

Rætt um Árskóga jákvætt með hádegismat þar. Ánægja er um fjölgun íþróttahúsa í borginni. 

Ef hugsað er fram á við hvernig verður þróunin áfram eru aðrar þarfir hjá hópi sem á næstu 

árum er komið á aldur? Hvernig er hægt að efla  frumkvæði? Er til umboðsmaður aldrara? 

Það væri æskilegt en í dag er umboðsmaður íbúa í Reykjavík. Fyrir aldraða sem þurfa 

hjálpatæki í dag er svo langur biðtími 3-5 mánuðir, hvers vegna setur Reykjavík ekki á 
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laggirnar viðgerðarþjónustu þar sem gert er við tæki eða styrkir úrræði til þess að þetta 

breytist ? 

4.10. Gulir miðar 

 Hraðahindranir. 

 Hæðargarður 31. Hafa líka opið á 

sumrin. 

 Vinaheimsóknir. 

 Upplýsingar aðgengilegar á einum 

stað.  

 Fjárhagur. Umgjörð. 

 Fylgja betur eftir áhættuhópum 

gagnvart félagslegri einangrun. 

 Tölvupóstar sendir á yngri 

aðstandendur þegar þeir eldri eiga 

ekki netfang. Stuðlar að 

samskiptum. 

 Sjálfsprottin þjónusta hefur 

neikvæðar afleiðingar. 

 Tryggja betra aðgengi og þjónustu 

vegna hjálpartækja. 
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5. Virðing og félagsleg viðurkenning 

5.1. Virðing 

Virðing leiðir af sér virðingu.  

 

,,Þetta vefst fyrir mér af því ég fæ alls staðar virðingu. Við þurfum að vera jákvæð og eldri 

borgara þurfa að sýna virðingu líka.  Ef eldri borgara fá ekki virðingu þá þurfa þeir bara að 

opna sig. Það þarf að vera yfirskriftin að ef maður sýnir öðrum virðingu þá fær maður 

virðingu. „Eldra fólkið gleymir oft að þakka kurteislega framkomu.“ 

 

,,Maður getur ekki ætlast til að fá virðingu ef maður sýnir ekki virðingu. Við þurfum að sýna 

hinu ósýnilega virðingu og það sem við vitum ekki alveg hvað er. T.d. núna í fjölmenningunni 

að taka henni með virðingu. Ég ólst upp í sveit og þar voru kynslóðir saman. Við þurfum að 

bera virðingu fyrir því að tímarnir breytast og ekki er allt sem var. Við þurfum að viðurkenna 

það sem er og að tímarnir breytast – vera opin fyrir nýjum hugmyndum.“ 

 

,,Svo er það þessi nýja kenning að lifa í núinu. Við byggjum á  gömlum grunni en þurfum að  

þola breytingar.“ 

 

Það reynir á að fá virðingu þegar maður er veikur eða þarf á öðrum að halda. Orðræðan 

skiptir miklu máli og hvaða merkimiða við setjum á fólk. Það reynir á þegar aldraðir geta ekki 

tjáð sig sjálfir, að ekki sé talað yfir fólk. Sýnum virðingu með því að tala við fólk. Það á ekki að 

aðgreina fólk og segja ,,hinir heilabiluðu.“ 

5.2. Almenningssamgöngur 

Að standa upp fyrir eldra fólki í strætó? Maður var fyrst orðin frú eða eldri ef einhver stóð 

upp fyrir manni í strætó. – Spurning hvort Strætó sýni eldri borgurum virðingu eða tekur mið 

af eldri borgurum sem t.d. aka ekki  lengur sjálfir.  Það vantar aldursvænar samgöngur og 

aldursvænar byggingar. Rútur ekki gerðar fyrir hjólastóla og erfitt aðgengi fyrir eldri borgara 

með göngugrindur og hjólastóla að fara í ferðir. Rætt um úthlutun um akstur fatlaðra líka. 

Viljum skapa meira frelsi og virðingu fyrir öldruðum þá þurfum við að bæta þetta. 

Skv. Alþjóðaheilbrigðismálstofnun WHO þá koma lélegar samgöngur í veg fyrir lýðræðislega 

þátttöku eldri borgara. Þarna þarf meiri félagslega viðurkenningu. Af hverju eru þessar 

framkvæmdir t.d. við Grensásveg?  Umræður um gönguljós og göngubrautir og hvernig eldri 

borgara komast leiðar sinnar í borginni. 

 

Tekið er dæmi um Strætóstoppistöðvar teknar úr umferð í einu hverfi t.d. við 

Réttarholtsskólann. Við þurfum strætó inni í hverfunum. T.d. ef maður ætlar að fara í 

félagsstarfið í Hæðargarð þarf maður að fara frá Grensásvegi. 



17 
 

5.3. Samstarf og samvinna í samfélaginu 

Aldraðir í skólum: Samvinnuverkefni kynslóða. Rætt var um lítil samskipti á milli unglinga og 

eldra fólks. Unglingar í skólum séu ekki að fræðast mikið um eldra fólk eða hitta það. Það 

mætti tengja kynslóðir meira og auka samskiptin. Ungt fólk veit lítið um eldri borgara og veit 

lítið hvað þeir eru að gera á daginn. Held að það væri hægt að nota meira reynslu og 

þekkingu eldri borgara í skólum. Gott að fá eldri borgara í heimilisfræði, sögukennslu, smíðar, 

textile – prjóna og lífsleikni. Miklir möguleikar á að fá eldri borgara inn í skólana. Umhverfið 

skapar stemminguna. Mynda slíkan vettvang og skólabrag t.d. er áhugamannahópur sem 

kemur á Hrafnistu í Hafnarfirði með ljóðahóp með yngri og eldri. Það gefur aðra sýn á ljóð og 

ljóðagerð.  Nú er átak í læsi og mikilvægt að eldri lesi fyrir yngri og yngri lesi fyrir eldri. Unnið 

að því að gera lesvini. Foreldrafélag Víðistaðaskóla í Hafnarfirði og skólinn vinna þetta 

verkefni saman. Lestrarátak um áhugalestur.“  

 

Gott að hafa samstarf við leikskóla og eldri borgara – vinadeildir. Sömu börnin sem koma inn 

á sömu deild. Þá myndast ömmu og afa tengsl. Gera kort og eldri að prjóna fyrir yngri. Þrír 

leikskólar í samvinnu við Hrafnistu. 

 

Tölvur: Nemendur í 7. bekk og í grunnskólum hafa komið inn í félagsmiðstöðvar aldraðra í 

Reykjavík og gefst mjög vel. Börnin blómstra í hlutverkinu og aldraðir mjög ánægðir. Allir 

njóta sín. ,,Ég hef tekið þátt í slíku starfi. Hjálpar krökkum sem jafnvel hafa verið „ á 

jaðrinum“. Brúa kynslóðabilið. Þó börn séu með greiningar og eiga erfitt innan skólans þá 

detta þau í annan gír innan um aldraða. Fá annað hlutverk. Þarna kynnast kynslóðir og eykur 

færni eldri borgara  á tölvu.“ 

 

Vilja sjá meiri samfélagslega vinnu hjá nemendum í skólum t.d. að nemendur fái reynslu af 

að vinna með eldri borgurum og kynnist lífi þeirra. Auðveldara að kynnast þessu ungur og að 

yngri kynnist störfum í þjónustu við aldraðra.  Gott að hafa kynnst þeirra veruleika í 

framtíðarstörfum. 

 

Tillaga er um að koma á heimsóknarþjónustu til aldraðra – kortleggja 75 ára og eldri og skoða 

aðstæður þeirra. Gera fólk sjálfbjarga og auka virkni. Ekki bjóða upp á innlitið  heldur koma á 

standard – INNLITIÐ ER -  skoða aðstæður og stuðla að meiri virkni og samþætta þjónustu frá 

kirkjum og Rauðakrossinum. Það þarf einhver að koma þessu af stað.  Í gegnum virkniþjálfa í 

félagsmiðstöðvum væri hægt að koma þessu á. Kortleggja og fara í heimsóknir. Rjúfa 

félagslega einangrun. Styðja einstakling með virðingu og félagslegri viðurkenningu – skoða 

áhættuþætti eins og einsemd og kannski  áfengisdrykkju. Skoða líðan og hagi fólksins og 

umhverfislega þætti, félagslegt net – aðgengi að hjálpartækjum o.fl. iðjuþjálfun. Að fræðsla 

fari líka í gegnum heilsugæsluna. Hafa svona innlit óháð búsetu. Huga má að ekklum 

sérstaklega – því þeir eru meira félagslega einangraðir. Fólk í yfirþyngd og fl.(fyrirmynd frá 

Heller í Danmörku). 
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Mikilvægt að aðgreina ekki kynslóðir – ekki hafa alla sem eru aldraðir sér. Aldraðir þurfa að 

fá að umgangast aðra aldurshópa. Einn viðmælandi hefur tekið þátt í svona starfi fyrir allan 

aldurshóp í Myndlistarskólanum. 

 

Auka þarf samskipti kynslóða til að vinna gegn fordómum. Börn hitta of sjaldan langömmu og 

langafa. Sumir hafa fordóma gangvart öldruðum. Of mikið vinnuálag á fjölskyldufólki hefur 

áhrif á það að minni tími er til samskipta við hina eldri. 

 

Kalla eldri borgara til skrafs og ráðagerða t.d. varðandi skipulag borgarinnar og öll ferli og 

aðgengismál. Hafa eldri borgara með í ráðum. Að eldri borgarar séu kallaðir til t.d. þegar 

rædd eru skipulagsmál. Eldri borgarar hafa mjög sterkar skoðanir á ferlimálum en þeir hafa 

ekki verið að mæta á fundi t.d. í hverfum um skipulagsmál. 

 

Eldri borgarar og samstarf við skóla. ,,Ég les og syng fyrir leikskólabörn einu sinni í mánuði. 

Það er samstarf félagsmiðstöðvarinnar og leikskólans í hverfinu. Leikskólinn Jörfi. Við höldum 

jólaball saman og unglingar kenna á tölvur. Mikilvægt að eldri borgarar hjálpi til við aðlögun 

innflytjendabarna og varðandi læsi.  Unglingar hjálpa við að efla tölvulæsi eldri borgara.“ 

5.4. Atvinnuþátttaka og sveigjanleg starfslok 

Mannauður: Að nýta mannauðinn í eldri borgurum þó þeir séu hættir að vinna. Að eldri 

borgarar fái tækifæri til að kenna og miðla þekkingu sinni og reynslu. Bendir á „Lifðu núna“ 

vefinn. Þar er fyrirhugað að setja upp vef með upplýsingum um eldri borgara sem gefa kost á 

sér til að halda fyrirlestra vera með fyrirlestra og vera með námskeið. Nýta þá þekkingu sem 

eldri borgarar eða þeir sem eru farnir af vinnumarkaði búa yfir. 

 

Sveigjanleg starfslok. Við sýnum eldri borgurum virðingu með því að bjóða upp á sveigjanleg 

starfslok. Þeir eru ekki síðri starfskraftar og eru ekki bundnir yfir ungum börnum.  Hlutfall 

öryrkja er að hækka hverfandi og við erum að missa marga í starfsendurhæfingu og ættum 

að nota betur starfskrafta þeirra sem eldri eru ef þeir vilja vinna. Eigum ekki að hindra flotta 

einstaklinga í að fá tækifæri til að leggja sitt af mörkum í samfélaginu. Bjóða upp á lítið 

starfshlutfall og eldri borgarar þurfa að hafa tilgang með því að fara á fætur. 

 

Reykjavíkurborg er stærsti atvinnurekandi í Reykjavík. Það þarf að auka tengsl við gamla 

fólkið eftir að starfsævinni lýkur. Er hóað í fyrrum starfsmenn t.d. jólagleði. Það er mikilvægt 

að Borgin fylgi eftir sínum starfsmönnum eftir að fólk lýkur störfum. Hitta gamla vinnufélaga 

og halda áfram tengslum við staðinn. T.d. í álverinu  í Straumsvík var farið í ferð með eldri 

borgara sem höfðu eytt starfsævinni þar.  Líka hafa leigubílstjórar á eftirlaunum og maka 

þeirra farið í ferð.  

 

Virðingu skortir hjá hinu opinbera og ofan frá gagnvart hinum öldruðu – t.d. eldri borgarar 

sem eru 70 – 100 ára fá ekki nægilega virðingu. Þeir eru búnir að vinna sitt dagsverk og 
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mörgum þeirra er haldið niðri. Ég  þekkti til lífseyrissjóða og veit að ungu mennirnir höfðu 

völdin en eldri menn höfðu lítinn rétt.  Ég hef reynslu af því að öldruðum varðandi 

lífeyrirssjóðsmál er ekki sýnd virðing. Þetta eru 140 þús. og þetta er bara ekki virðing. Það 

skortir virðingu fyrir fólki þegar það hefur lokið störfum sínum. 

5.5. Umræða um eldri borgara t.d. í fjölmiðlum 

Við þurfum að endurskoða umræðu okkar um aldraða. Við erum með of gildishlaðinn orð. Af 

hverjum tölum við um aldraðra og elli það höfðar of mikið til þeirra sem eru veikburða. Ég er 

76 ára og mér finnst ég ekki ÖLDRUÐ.  Við þurfum kannski að skilgreina yngri aldraða og eldri 

aldraða. Umræðan er of neikvæð – að eldri borgarar eigi bágt séu hrumir og þurfi þjónustu. 

Það er ekki svo. Þetta er mjög heilbrigt og frambærilegt fólk oft á tíðum. 

 

Við erum 67 ára öldruð en erum kannski  eldri borgarar í 40 ár. Börn eru ekki börn til 40 ára 

Þetta er jafnvel 40 ára tímabil.  Í sumum tilfellum er talað um að 65 ára séu háðir öðrum en 

fram að því veitendur. Fyrst vinnur þú fyrir öðrum og svo eftir 65 ára þá vinna aðrir fyrir þér. 

Umræðan um eldri borgara er stundum niðrandi. Talað er um að fleiri verði 100 ára. Þetta er 

svo stór hluti af ævinni.   Nýta þetta æviskeið betur – nota heilann.  

 

Fjölmiðlar virðast ekki hafa áhuga á eldri borgurum.  Fjölmiðlar  hafa ekki mikinn áhuga á að 

heyra raddir aldraðra nema til að segja frá lífinu í gamla daga og í sveitinni. 

5.6. Sporna gegn stofnanavæðingu 

Eigum ekki að þurfa að eyða ævinni á stofnun – við byrjum á leikskóla svo grunnskóla og 

skóla og svo á vinnustöðum og svo á stofnun. Sýna meiri virðingu með því að vera ekki með 

stofnanavæðingu. Við ættum að auka möguleika á því að allir geti verið heima lengur og færa 

þjónustuna heim. Í Þýskalandi er háskólanemum boðið að búa inni á hjúkrunarheimilum með 

því skilyrði að þeir sinni félagslega þættinum um helgar. Ein kona sagði: „það myndi enginn 

taka eftir því hvort ég gengi nakinn hér á hjúkrunarheimili um helgar.“ 

 

Það er skortur á virðingu þegar fólki á hjúkrunarheimilum eru skaffaðir vasapeningar. Ef þú 

ert veikburða þá missir þú allt. Það er virðingarleysi og þá missir fólk sjálfsvirðinguna. 

Fjárhagsleg sjálfræðisleg svifting er virðingarleysi. Fólk fær ókeypis húsnæði og mat- þá 

minnka útgjöldin og þá er spurning hvort eðlilegt er að það borgi eitthvað. Ég þekki þetta frá 

Danmörku, auðvitað er mismunandi hvað fólk á  af peningum en þar er sjálfræðið meira. þú 

getur ráðið hvernig rúmfötin eru og fl.  Inni á hjúkrunarheimilum er allt greitt, er það ekki? 

 

Ég veit um dæmi þess að maður sem þurfti að fara í blóðskimun 3x í viku var vikum saman á 

sjúkrahúsi. Af því að ekki var hægt að taka við honum á hjúkrunarheimilum því það var of 

dýrt fyrir hjúkrunarheimilið að senda hann í þessa meðferð. Fólki er þá mismunað. Þá kemur 

upp jafnvel að fólk BÚI sem sé á spítala. 
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5.7. Þátttaka í félags- og menningarlífi 

Það er bara ákveðinn hópur sem sækir félagsstarfið. Það þarf að skoða hina sem sitja heima 

og auka þarf félagslega virkni og ná þessu fólki kannski í gegnum heilsugæsluna. Það þarf að 

ná betur til fólks  

 

Fátækt má ekki koma í veg fyrir þátttöku í félags – og menningarlífi á vegum borgarinnar.  

,,Þar sem ég er greiðir fólkið – þátttakendur – sjálfir leiðbeinendum, engir leiðbeinendur á 

vegum borgarinnar. Þetta er breyting. Ég sé það fyrir mér að fólk sem hefur ekki næga 

peninga getur ekki tekið þátt í félagsstarfinu. Já sumir fara ekki í leikhús eða tónleika. Af 

hverju ekki að hafa ódýrt t.d. hálfvirði fyrir eldri borgara? Margt fólk þarf stuðning. 

Fjárhagslegan stuðning. Ég veit að það er til staðar  fátækt á meðal eldri borgara í Reykjavik.“  

 

,,Mér finnst það brot á jafnrétti og virðingarleysi að loka félagsmiðstöðinni á sumrin. Það þarf 

matarþjónustu. Í húsinu hjá okkur er meðalaldur 82 ár og margir komnir yfir nírætt. Fólkið er 

upp á aðra komið að fá mat. Ekki gott að fá heimsendan mat. En ef maður vaknar seint og vill 

bara hafa þetta svona. En mér finnst þetta ekki rétt og finnst þetta virðingarleysi.“ 

5.8. Upplýsingagjöf 

Það þarf að kenna fólki á miðjum aldri hvernig það ætlar að eyða efri árunum að lokinni 

vinnu. Fólk þarf að vera meðvitað um að ellin kemur og þarf að undirbúa sig fyrir þetta 

tímabil á ævinni. Auka upplýsingaflæði til og frá eldri borgurum. Allir sammála um að ,,allt er 

sjötugum fært“ og leggja ætti áherslu á það. 

5.9. Önnur mál 

Umræða um mengun, sjálfbærni og mataræði. 

5.10. Gulir miðar 

 Sjónarmið aldraðra sýnileg. 

 Markviss tengsl. 

 Hækka lífeyri. 

 Tækifæri til þátttöku náms. 

 Samvera með öllum aldurshópum. 

 Jákvæð umfjöllun. 

 Finna jákvætt orð yfir ,,eldri 

borgari". 

 Aðgengi að upplýsingum. 

 Meira samstarf á milli eldri borgara 

og grunnskólakrakka. 

 Samfélagsvinna skylda í grunn- og 

framhaldsskólum. 

 Samvinnuverkefni á milli kynslóða. 

 Sveigjanleg starfslok. 

 Fræðsla. 

 Gagnsemi og möguleikar. 

 Félagsleg tengsl og möguleika á að 

vera virkur. 

 Útivistarsvæði. 

 Sjálfbjarga. 

 Afslættir og niðurgreiðsla t.d. SÍ. 

 Rútur ætlaðar öldruðum og 

fötluðum. 

 Samgöngur. Strætó og rútur t.d. í 

Bónus. 

 Umhverfi og byggingar. 

 Upphitaðir göngustígar. 
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 Að fátækt komi ekki í veg fyrir 

þátttöku í félags- og menningarlífi 

á vegum borgarinnar. 

 Fjölmiðlar hafi ekki mikinn áhuga á 

að heyra raddir aldraðra - nema til 

að segja frá lífinu í gamla daga í 

sveitinni. 

 Eldra fólk sé kallað til skrafs og 

ráðgerðar t.d. við skipulag 

borgarinnar og öll ferli og 

aðgengismál. 

 Kjör eldri borgara. 

 Forvarnir draga úr einmannaleika. 

 Ef sjúkdómur hætta á útilokun. 

 Hangir saman með aðgengi. 

 Þátttaka á eigin forsendum. 

 Styrkur ekki veikleikar. 
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6. Virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar 

6.1. Þátttaka í félags- og menningarlífi 

Félagsleg virkni sparar samfélaginu fjármagn og fyrirbyggir margt. Félagsmiðstöðvar eru oft 

með starfsmenn til að stýra félagsstarfinu en rætt um að það að virkja þátttakendur í að 

stýra félagsstarfinu. Sporna þarf gegn einangrun, mögulega gætu eldri borgarar í 

félagsstarfinu farið og kynnt fyrir öðrum félagstarfið. 

 

Húsdýragarðurinn er vannýttur garður fyrir aldraða. Mögulega væri hægt að fá sjálfboðaliða 

úr röðum aldraða í störf þar eða að þeir fái launuð störf. 

 

Rætt um að hafa ekki ókeypis í sundlaugar og að aldraðir séu hópur sem markaðsöflin þurfi 

að ná til s.s. í gegnum kannanir og auglýsingar og viðskipti. Bent á að kannanir séu oft ekki að 

taka aldraða með. 

 

Hugmynd um að veittur sé styrkur og stuðning til að fara í félagstarf og til að fá fræðslu. þ.e. 

sumir þurfa mikla aðstoð og aðrir enga. Hvað með frístundakort fyrir eldri borgara? 

 

Dæmi um hugmyndafræði ,,livelong learning“ í Hæðargarði þar sem einstaklingar eru virkir 

þátttakendur í námi t.d. endurmenntun. Í framhaldi var rætt um styrki til að endurmennta 

sig. Sumir fá styrk eftir starfslok en það er yfirleitt stuttur tími en starfsmenntunarsjóðir eru 

ungir og þarf að reyna á það. Með endurmenntun er ákveðin forvörn í því að virkja fólk til að 

koma í veg fyrir ótímabæra öldrun.  

6.2. Samstarf og samvinna í samfélaginu 

Sjálfboðaliðar: gott starf þar sem börn koma og kenna öldruðum á félagsmiðstöð. Gott væri 

að hafa samskipti milli fólks á öllum aldri s.s. félagsmiðstöð fyrir alla aldurshópa eða 

menningarmiðstöð fyrir alla aldurshópa. Þar gæti starfsmaður á félagsmiðstöð sinnt fólki í 

félagsmiðstöð í hverfi viðkomandi og stýrt hverfisbundnu sjálfboðastarfi. Þar  væri til staðar 

hvatning og formlegt utanumhald.    

 

Heimsóknarvinir eru til en þeir eru ekki margir og þyrftu að vera meira hverfisbundnir og fá 

börn og kynslóðir til að taka þátt í þessu verkefni. T.d. er samband við milli Breiðagerðisskóla 

og Hæðargarðs. Sum börn þekkja ekki gamalt fólk og væri gott að eiga að einhverja aldraða í 

hverfinu. Tengja ungar fjölskyldur og aldraða. Sjálfboðaliðar eru mikilvægir t.d. hollvinir vinna 

fyrir bingó í Hæðargarði og gefa síðan félagsmiðstöðinni eitthvað nytsamlegt.  

6.3. Atvinnuþátttaka og sveigjanleg starfslok 

Aldraðir eru virkari í dag og þurfa sveigjanlegri vinnualdur þ.e. gætu hætt seinna eða fyrr að 

vinna, jafnvel hætt tímabundið og komið svo aftur á vinnumarkað. Tilhneiging er til 

,,æskudýrkunar“ í samfélaginu sem hefur gert reynslu fólks á ákveðnum aldri að engu en 

mikilvægt er að blanda saman fólki á  öllum aldri á vinnustað. Mikilvægt er að skatti á 
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ákveðnum lágum launum sé haldið í lágmarki ,,skattur á lág laun ætti ekki að vera til staðar 

s.s. lopapeysur má alls ekki skattleggja.“ 

6.4. Blöndun íbúa m.t.t. aldurssamsetningar 

Verktakar hafa ráðið ferðinni með að byggja húsnæði sér fyrir aldraða og heilu hverfin orðin 

fyrir aldraða. Hópurinn telur þetta vera neikvæða þróun sem eykur hættu á einangrun fyrir 

aldraða sem í ofanálag fá oft ekki að hafa gæludýr á heimilinu.  

6.5. Viðhalda líkamlegri færni 

Hægt er að bæta heilsuna með skipulagðri hreyfingu og lyfjanotkun minnkar og lengir 

heilsuárin. Aldraðir eru stór og fjölbreyttur hópur. Þar kemur margt til s.s. breytileg 

hreyfigeta og andleg heilsa. Meira skipulag á hreyfingu fólks þyrfti að vera með einhverri 

hvatningu s.s. endurhæfingarstöðvar sem byggja upp líkamlega færni. Hægt er að bæta 

heilsuna með skipulagðri hreyfingu og lyfjanotkun minnkar og lengir heilsuárin.   

6.6. Upplýsingagjöf 

Einkenni minnisskerðingar er ekki nægilega vel þekkt meðal almennings, að kunna að 

bregðast við því. Kynna þarf þetta betur s.s. líkt og skyndihjálpin er kynnt í dag. Boðleiðir til 

upplýsinga þurfa að vera vel útfærðar s.s. hvað snertir áhugamál eða vinnu og það þarf að 

kanna þetta vel. 

6.7. Önnur mál 

Skapa þarf öryggi í hverfinu til þess að halda betur utan um eldri borgara svo þeir geti verið 

lengur heima hjá sér og seinka flutningum Umræða um gæludýr snerist um að á 

hjúkrunarheimilum er farið að hafa gæludýr fyrir heimilisfólk sem er jákvætt. 

6.8. Gulir miðar 

 Lífsgæði aldraðra að geta átt og 

haft dýr. 

 Menningarmiðstöð fyrir alla 

aldurshópa. 

 Aldraðir hafi athvarf í 

Húsdýragarðinum. 

 Tengja ungar fjölskyldur og 

aldraða. 

 Sjálfboðastarf hverfisbundið. 

Hvatning og utanumhald formlegt. 

 Starfsloka námskeið. 

 Styrkir til þátttöku og stuðningur í 

félagsstarfi sem og fræðslu. 

 Að boðið sé upp á stuðning 

varðandi atvinnuleit. 

 Skipulag hreyfings. 

 Sköttun á lítilsháttar launum, má 

ekki skerða bætur. 

 Boðleiðir til upplýsinga séu mjög 

vel útfærðar þ.e. varðandi smá 

vinnu og eða tómstundir. 

 Að í boði séu sveigjanlegir 

launamöguleikar fyrir eldra fólk og 

tímavinnu. 

 Sjálfboðaliðaverkefni. 

 Sveigjanleg starfslok. 

 Virkni - vinna lífsgæði. 
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7. Fjarskipti og upplýsingar 

7.1. Tölvu- og símakennsla 

Eldra fólk fái aðstoð við að læra á snjallsíma og tölvur. Þessi aðstoð þarf að berast núna því 

að seinni tíma árgangar munu ekki þurfa á því að halda. Þessi þjónusta þarf að vera stöðug 

en ekki bara einstaka námskeið. Á félagsmiðstöðvum verði boðið upp á umræðuhópa 1 x 

viku þar sem fólk geti fengið upplýsingar og aðstoð við að takast á við tæknina. Koma því á 

framfæri hvað er í boði. Mikilvægt að koma af stað prógrami sem aðstoði fólk við tæknilega 

erfiðleika. Tölvufærni fyrir aldraða. Vantar kennslu á tölvuna og aðrar tækninýjungar. 

7.2. Aðgangur að netinu 

Netið verði aðgengilegt öllum án kostnaðar. Reykjavík verði „heitur reitur“. Borgin reyni í það 

minnsta að hafa áhrif á gjald fyrir internet. Gefa öldruðum snjalltæki. Gott að hafa síður þar 

sem hægt er að spjalla við þjónustufulltrúa, fá svör án þess að þurfa að bíða. 

7.3. Upplýsingagjöf til þeirra sem hafa ekki aðgang að netinu 

Stór hópur í dag sem ekki hefur tölvur og það verður að taka tillit til þess. Vantar kannski 

fleiri bæklinga fyrir eldri borgara. Væri t.d. leið að senda hverfisbæklinga um alla borg? 

Myndi gefa upplýsingar um hvað er til, hvað fólk er að gera annars staðar og hvað vantar í 

mínu hverfi. Eru blöð og tímarit sóun á verðmætum? Fer það allt ólesið í tunnuna? Of mikið 

vísað í Facebook, galli að ganga út frá því að allir séu með það, nægir ekki. Nota marga miðla 

þannig að upplýsingar berist með margvíslegum hætti. Hafa einhvers konar borgargátt 

daglega í útvarpi, þarf jafnvel bara korter. Fráleitt að Strætó gefi ekki út leiðabók nema í 

tölvunni. Þarf að vera á prentuðu formi líka. Vont að Hlemmur skyldi loka, þurfa að vera 

upphitaðar biðstöðvar.  

7.4. Leturstærð og auglýsingar 

Athuga letur, stærð, liti og leturgerð. Skoða mætti hljóðkerfi á opinberum stöðum. 

7.5. Mannleg samskipti 

Mannleg samskipti í félagsstarfi, tæknin kemur ekki í staðinn fyrir það. 

7.6. Símasamskipti 

Margir eldri borgarar kvarta yfir að fá vonda símsvörun, fá ekki nógan tíma og þolinmæði, 

fólk missir móðinn og kjarkinn og gleymir því sem það ætlaði að segja. Vont að vera númer 5 

í röðinni eða fá aðra vélræna svörun. Oft er samt notalegt viðmót hjá opinberum stofnunum 

og það er vel. Ánægð með það. Símsvörun hjá borginni þarf að batna. Þegar þú pantar bíl hjá 

akstursþjónustu er oft löng bið og fólk gefst upp, er nr. 10 í röðinni og hættir við. Á þessum 

tímum upplýsinga að þá vantar oft þolinmæði þegar fólk er seint til máls eða heyrir illa. Ef til 

vill lausn að fleiri væru við að svara í símann.  Ath. að það var framför þegar hægt var að 

hringja í eitt númer hjá Reykjavíkurborg í stað þess að finna númer hjá hverjum fyrir sig. 
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7.7. Útvarp 

Reykjavíkurborg verður að koma að því að tryggja útsendingar ríkisútvarpsins. Öryggisventill 

fyrir eldri borgara. Menningarlegur útvörður. Gæti borgin verið með hálftíma þátt í útvarpi 

eða sjónvarpi með upplýsingagjöf fyrir eldri borgara? Þjónusta og viðburðir. 

 

Rás 1 með marga góða þætti sem höfða til eldra fólks. Vantar kannski meira af 

tónlistarþáttum frá liðinni tíð og með tónlist sem höfðar til eldra fólks. Músíkina man maður 

oft lengur en annað, þeir sem eru ekki virkir syngja með gömlu lögunum. Fá meira af gömlum 

íslenskum lögum en minna af nýjustu dægurlögunum. 

7.8. Aðgangur að hjálpartækjum 

Mikilvægt að tryggja aðgengi að hjálpartækjum fyrir eldri borgara og að þau kosti ekki of 

mikið t.d. heyrnartæki og gleraugu. 

7.9. Kannanir 

Athugið að þegar kannanir eru gerðar er oft ekki gert ráð fyrir eldri borgunum. Gera mætti 

könnun á því hversu marga klukkutíma eldra fólk er að hjálpa unga fólkinu til að lifa af 

nútímann. 

7.10. Umræða um eldri borgara t.d. í fjölmiðlum 

Eldri borgarar eru ekki vandamál. Eldri borgarar eru ekki einn hópur. Umræðan er of 

neikvæð í samfélaginu t.d. tappi í heilbrigðiskerfinu, dýr í þjónustu eins og heilbrigðiskerfið 

o.fl. 

7.11. Önnur mál 

Borgin orðin skemmtilegri með árunum, byggingar, veitingastaðir, uppákomur eins og þessar 

[rásfundurinn]. Skrýtið hvað allt miðast við 101 en ekki nóg tekið tillit til þeirra sem búa í 

úthverfum. Jákvætt að halda fundi sem þessa til að koma athugasemdum á framfæri. Mikið 

af fallegum görðum, mikið gert til að lífga upp á 101. Ánægð með að borgin hefur tekið 

stakkaskiptum miðað við þegar ég var ung. Hrein og fögur borg. Ánægð með breytingar eins 

og á Hverfisgötunni í sumar. Gott að ganga um miðbæinn. Reykjavíkurborg er falleg borg. 

 

Undirbúningur fyrir atvinnulífið til 25 ára aldurs. 40 ár á vinnumarkaði. Þá eigum við kannski 

25 ár eftir. Er gott að verða atvinnulaus 65 ára? Eða sjötugur? Mannréttindabrot að mega 

ekki vinna lengur. Hvað með atvinnumiðlun fyrir eldri en sjötuga þannig að þeir eigi 

möguleika á að vinna lengur. Fólk þarf að hafa val og á rétt á að vera ánægt með sína stöðu. 

Þegar Bismark fann út að fólk gæti unnið til sjötugs, þá var meðalaldur fólks 45 ára. Erum svo 

langt á eftir í þessari hugsun. 
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7.12. Gulir miðar 

 Aðstoða fólk við að læra á GSM 

síma. 

 Aðstoða fólk við að læra á tölvur. 

 Munnleg samskipti og hitta fólk. 

 Samskipti á íslensku. 

 Meira unnið af fólki fyrir eldri 

borgara og aðstandendum. Netið 

dugar ekki. 

 Texti sé skýr og vel skrifaður á 

hvítum grunni t.d. í auglýsingum og 

í tölvu. 

 Stærra letur á símum GSM. 

 Passa að allir geti fylgst með því 

sem hægt er að fara í eins og 

dagsferðir. 

 Flæði upplýsinga. Netfyrirtæki. 

Verðskrár.  

 Prentað mál. Blöð og tímarit. 

 Bláa tunnan. 

 Útvarp. Ríkisútvarpið. Rás 1. 

 Að húsfélög þar sem aldraðir búa 

séu upplýstir í þeim tilgangi að 

koma upplýsingum til íbúa. 

 Hengja upp í húsum eldri borgara 

eða koma upplýsingum í matsal. 

 Hringja í þá sem búa einir. Kannski 

innan ákveðins aldursbils. 

 Það væri einn staður sem gæfi þér 

upplýsingar t.d. ef þú stæðir uppi 

með ósjálfbjarga mömmu. 

 Skýrt letur. Litur á stöfum.  

 Geta fengið lesið upp. 

 Meira til upplestrar. 

 Einföld leið til að fá upplýsingar. 

 Tryggja einhver samskipti v. þá sem 

búa einir. 

 Tryggja að þjónusta verði 

einstaklingsmiðuð. 

 Aðgengi að viðeigandi 

hjálpartækjum sé tryggð án mikils 

auka kostnaðar. 

 Samráð við aldraða ekki bara þá 

sem veita þjónustu. 

 Gagnvirk samskipti. Gátt / 

spjallsíða v. borgina. 

 Rofi með sérstaka síðu fyrir 

upplýsingaflæði. 

 Borgin gefi öllum 70 ára spjaldtölvu 

eða snjallsíma og býður í kennslu. 

 Aldraðir vita ekki hvar upplýsingar 

eru að fá eftir að tölvur komu til 

sögunnar. Ef þú ert ekki á netinu þá 

veistu lítið því það er alltaf verið að 

vísa í það. 

 Prentuð leiðabók Strætó. 

 Vantar tölvunámskeið fyrir eldri 

borgara. 

 Samskipti alúðleg. Upplýsingar 

þolinmæði. 

 Að símsvörun sé kurteis og alúðleg 

við eldri borgara. Gefa þeim tíma til 

að tjá sig. 

 Þættir (tónlist sérstaklega) hugsuð 

fyrir eldra fólk  

 Opinber þjónusta er orðin 

vingjarnleg. 

 Gott að hafa breitt letur á skjá þar 

sem við á. 

 Gott að huga að málfari í 

fjölmiðlum (ljósvaka, rás og hljóð). 

 Minnka (fækka) sjálfvirkum 

símsvörum og fá fólk í staðin. 

 Upplýsingar frá Reykjavíkurborg 

eru ekki góðar nema þú hafir tölvu. 

Ekkert er sent heim fyrir aðra aðila. 

Símleiðis er ekki gott að fá 

upplýsingar. Oftast er svarið þið 

eruð númer 4-7 í röðinni og svo 
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þarf upplýsingar í minni hverfi. Var 

þannig en þótti of dýrt að senda til 

upplýsinga fyrir eldri borgara í 

hverfum um það sem var í boði. 

 Halda áfram með verkefnið 

,,Tölvufærni" 

 Sérstakur sjónvarpsþáttur fyrir 70 

ára + málefnin rædd 

 Búa til sýndarveröld fyrir 50+, 60+ 

og 70+ þar sem einstaklingar geta 

hist. 
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8. Samfélags- og heilbrigðisþjónusta 

8.1. Heilsugæsla 

Hópurinn taldi efling heilsugæslu forgangsverkefni og einnig lykilatriði varðandi forvarnir. 

Einstaklingar ættu að geta mætt í almennt tékk á heilsugæslu, heilsugæslan ætti að hafa 

frumkvæði að því líkt og haft er frumkvæði að því að láta fólk fara með bíla í skoðun. Aðgengi 

fyrir alla að heilsugæslu - sbr. yfir 30 þúsund í Reykjavík sem ekki hafa heimilislækni. Teymi 

inn á heilsugæslu fyrir þá sem eru í áhættuhóp t.d. endurhæfingarverkefni sem eru uppi í efri 

byggðum. Nauðsynlegt að aðgengi að heilsugæslunni batni þannig að hægt sé að fá tíma hjá 

lækni með dagsfyrirvara og að hún verði öflugri í forvörnum. Efling heilsugæslu, fjölgun 

lækna. 

8.2. Samvinna heilbrigðis-, félags- og heimaþjónustu 

Einfalda kerfin og láta þau tala betur saman þannig að menn þurfi ekki að hringja og hafa 

samband við fjölda ólíkra aðila. Notendavænna fyrirkomulag. Aukin samræming um 

heimsóknir - t.d. aukna þjónustu um kvöld og helgar. Er í dag of tilviljanakennt,  fólk er að fá 

margar heimsóknir á stuttum tíma og svo kannski ekkert. Almennt þarf að styttra biðtíma 

eftir þjónustu, Varðandi heimaþjónustu og félagsþjónustu - að kerfin tali betur saman og að 

þjónustan verði persónulegri. Betra samtal á milli ríkis og sveitarfélaga og aukin teymisvinna. 

Öflugri samvinna fagaðila t.d. hjúkrunarfræðinga, lækna, félagsráðgjafa o.fl. Tryggja fjármagn 

og mannafla. 

8.3. Þjónusta heim 

Meiri stuðningur heim er æskilegur. Persónulegri þjónusta t.d. að efla þjónustu heim eftir 

útskrift af stofnunum þegar fyrirsjáanlegt er aukið álag á aðstandendur. Efla þjónustu um 

helgar. Þarf meira en heimahjúkrun til þess að hægt sé að bregðast við þegar höggið kemur. 

Tæknilegar lausnir sem aðstoða fólk að búa lengur heima. 

8.4. Hjúkrunarheimili 

Byggja fleiri hjúkrunarheimili. Hjúkrunarheimili eru í dag orðin að líknarheimili. Menn koma 

of seint inn, þurfa því öðruvísi þjónustu en áður þegar menn komu "labbandi inn." Aukin 

fagmennska inni á hjúkrunarheimilum. Hjúkrunarheimili  hafa dregið úr hliðarþjónustu. 

Skoða mætti stöðuna núna miðað við t.d. 30 árum? Stöndumst ekki samanburð við 

nágrannalöndin í dag. 

8.5. Heilsurækt 

Æfingaaðstaða úti fyrir eldri borgara líkt og er erlendis - gott að fá slíkt á Klambratún og í 

Laugardal. Hreyfing, æfing og útivera mikilvægt t.d. fyrir þá sem glíma við sjúkdóma, hrörnun 

eða félagslega einangrun. Bæta aðgengi að mötuneytum og matsal t.d. um helgar. 

8.6. Félagsleg einangrun og einmannaleiki 

Aukið félagsstarf á félagsmiðstöðvum og kynningarstarf. Nánara samráð við fólk varðandi 

það hvað því liggur á hjarta. Mikilvægt að ná til þeirra sem glíma við félagslega einangrun og 
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einmannaleika. Mikilvægt að upplýsingatækni taki mið af þörfum eldri borgara og að 

rafvæðing stuðli ekki að félagslegri einangrun. 

 

Efnahagsleg staða og félagsleg einangrun sem afleiðing af henni. Sjálfboðaliðastarf: Aukið 

sjálfboðaliðastarf í gangi - hið besta mál og má gera enn betur 

8.7. Upplýsingagjöf 

Kynna það tilboð sem er til staðar betur. Fræðslu og leiðbeiningar um hvert hægt er að beina 

fólki. Félagsmiðstöðvar: Vöntun á upplýsingum og fræðslu t.d. um þjónustutilboð. Væri hægt 

að skipuleggja fræðslu í þeim húsakynnum þar sem fólk er að koma saman. 

8.8. Önnur mál 

Fjöldi bíla og þung farartæki á götum sem eru ætlaðar fyrir fólksbíla  getur valdið vanlíðan 

hjá öðrum ökumönnum. Gangbrautir með góða lýsing eru mikilvæg. Mikilvægt að ekki séu 

brotnar hellur eða lélegt aðgengi sem býður uppá hættu að fólk hrasi.  

 

Merkja betur gönguleiðir. Bekkir mikilvægasta atriðið í þessu samhengi, almenn vöntun 

virðist vera í borginni. Hugmynd um að miða fjölda bekkja við fjölda hraðahindranna. Eðlilegt 

að bekkir séu nálægt sundlaugum, skólum og opinberum byggingum. Undirgöng við 

Kirkjusand til að hægt sé að nota bekki og útivistarsvæði meðfram Sæbraut. Rétt staðsetning 

bekkja einnig mikilvæg - hafa markhóp t.d. eldri borgara með í ráðum - staðsetning bekkja 

t.d. við Sogaveg ekki rétt. Gera ráð fyrir rafskutlum. 

8.9. Gulir miðar 

 Vantar handavinnukennslu. 

 Bekki á göngustígum. 

 Leikfimi og íþróttir. 

 Sundlaugar eru góðar (jákvætt). 

 Almenningssamgöngur. 

 Heilsugæsla. 

 Heimaþjónusta. 

 Félagslíf. 

 Umhverfismál aldraðra/eldri 

borgara. 

 Samgöngur. Góðar og ódýrar 

samgöngur. 

 Sund og útiaðstaða góð. 

 Handavinna. Leikfimi. Bekkir. 

 Kjör eldri borgara. 

 Koma í veg fyrir félagslegar 

hindranir. 

 Akstur fyrir eldri borgara. 

 Heilsugæsla fyrir alla. 

 Meiri hreyfingaraðstaða fyrir eldra 

fólk. 

 Upplýsingargjöf taki mið af eldra 

fólki. 

 Samvinna. 

 Samgöngur og gott aðgengi. 

 Góð lýsing á gönguleiðum. 

 Greinargott upplýsingaflæði um 

aðgang að ólíkum stofnunum. 

 Gott aðgengi að heilsugæslu. 

 Fræðsla um heilabilun. Stuðningur 

ef sjúkdómsgreindur. 

 Möguleiki á fríi með aðstoð. 

 Aðgerðir til þess að fyrirbyggja 

einmannaleika. 

 Forvarnir. 
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 Æfingaaðstaða úti t.d. Klambratún 

og Laugardalur. 

 Gagnkvæm virðing. 

 Hætta að flokka fólk í kassa eftir 

aldri sem dæmi. 

 Leggja af ákveðinn eftirlaunaaldur. 

Hugsanlega að taka tilganginn / 

þjáninguna frá fólki. 

 Aldur er afstæður. Ekki tala á blaði. 

 Jafnrétti fyrir alla. 

 Félagsmiðstöðvar - fræðsla. 

 Heimaþjónusta - aukning, 

skipulagning. 

 Skipulag fyrir heilbrigðisþjónustu í 

Reykjavík. Öll öldrunarþjónusta til 

sveitarfélaga. 

 Efla aðgengi. 

 Stytta biðtíma eftir þjónustu. 

 Persónulegri þjónusta. 

 Bekki við gönguleiðir. 

 Byggja ekki hús á bílastæðum. 

 Byggja hjúkrunarheimili. 

 Rýmri bílastæði. 

 Nýta meira unga fólkið til að koma 

með krafta sína í samstarf við eldri 

borgara. 

 Ýta undir þjónustu þannig að eldra 

fólk geti búið lengur heima. 
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Yfirlit yfir niðurstöðum rásfundar 

Yfirflokkur Kafli Málefni 

Útisvæði og byggingar 
bls. 4-5 

1.1. Sundlaugar 

1.2. Göngustígar 

1.3. Bekkir 

1.4. Gróður og útisvæði 

1.5. Afþreying og útisvæði 

1.6. Viðhald á göngustígum og gangstéttum 

1.7. Sértæk mál eða dæmi 

1.8. Upplýsingagjöf 

1.9. Önnur mál 

1.10. Gulir miðar 

Samgöngur 
bls. 6-9 

2.1. Almenningssamgöngur og Strætó 

2.2. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks og akstursþjónusta eldri 
borgara 

2.3. Umferðarflæði og áhersla á einkabíla 

2.4. Göngustígar 

2.5. Bílastæði 

2.6. Lýsing gatna 

2.7. Upplýsingagjöf 

2.8. Önnur mál 

2.9. Gulir miðar 

Húsnæði 
bls. 11-12 

3.1. Nýbyggingar 

3.2. Aðgengi 

3.3. Blöndun íbúa m.t.t. aldurssamsetningar 

3.4. Gera eldri borgurum kleift að búa sem lengst í eigið 
húsnæði 

3.5. Viðhald og breyting húsnæðis 

3.6. Önnur mál 

3.7. Gulir miðar 

Félagsleg þátttaka 
bls. 13-15 

4.1. Sundlaugar 

4.2. Félagsmiðstöðvar 

4.3. Sjálfbært félagsstarf 

4.4. Samstarf og samvinna í samfélaginu 

4.5. Fjárhagur og félagsleg þátttaka 

4.6. Samgöngur og aðgengi að félagsstarfi 

4.7. Félagsleg einangrun 

4.8. Upplýsingagjöf 

4.9. Önnur mál 

4.10. Gulir miðar 

 

 

 

 



32 
 

Yfirlit yfir niðurstöðum rásfundar – frh. 

 

Yfirflokkur Kafli Málefni 

Virðing og félagsleg 
viðurkenning 
bls. 16-20 

5.1. Virðing 

5.2. Almenningssamgöngur 

5.3. Samstarf og samvinna í samfélaginu 

5.4. Atvinnuþátttaka og sveigjanleg starfslok 

5.5. Umræða um eldri borgara t.d. í fjölmiðlum 

5.6. Sporna gegn stofnanavæðingu 

5.7. Þátttaka í félags- og menningarlífi 

5.8. Upplýsingagjöf 

5.9. Önnur mál 

5.10. Gulir miðar 

Virk samfélagsþátttaka og 
atvinnumöguleikar 
bls. 22-23 

6.1. Þátttaka í félags- og menningarlífi 

6.2. Samstarf og samvinna í samfélaginu 

6.3. Atvinnuþátttaka og sveigjanleg starfslok 

6.4. Blöndun íbúa m.t.t. aldurssamsetningar 

6.5. Viðhalda líkamlega færni 

6.6. Upplýsingagjöf 

6.7. Önnur mál 

6.8. Gulir miðar 

Fjarskipti og upplýsingar 
bls. 24-26 

7.1. Tölvu- og símakennsla 

7.2. Aðgangur að netinu 

7.3. Upplýsingagjöf til þeirra sem hafa ekki aðgang að netinu 

7.4. Leturstærð og auglýsingar 

7.5. Mannleg samskipti 

7.6. Símasamskipti 

7.7. Útvarp 

7.8. Aðgangur að hjálpartækjum 

7.9. Kannanir 

7.10. Umræða um eldri borgara t.d. í fjölmiðlum 

7.11. Önnur mál 

7.12. Gulir miðar 

Samfélags- og 
heilbrigðisþjónusta 
bls. 28-29 

8.1. Heilsugæsla 

8.2. Samvinna heilbrigðis-, félags- og heimaþjónustu 

8.3. Þjónusta heim 

8.4. Hjúkrunarheimili 

8.5. Heilsurækt 

8.6. Félagsleg einangrun og einmannaleiki 

8.7. Upplýsingagjöf 

8.8. Önnur mál 

8.9. Gulir miðar 

 

 

 


