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Skýrsla stjórnar LEB fyrir starfsárið 2020 - 2021 

 

Skýrsla stjórnar LEB er nú öllu lengri en venjulega þar sem miklar breytingar verða á stjórn 

LEB vorið 2021 á landsfundi. 

Sérlega merkilegt ár er að baki ef litið er til árhrifa Covid-19  á land og þjóð og allan 

heiminn. Þessi fáheyrða vá brast á í lok janúar 2020. Allir stóðu á öndinni og nú þurfti mikla 

aðlögun að breytingum á öllu starfi félaga innan Landssambands eldri borgara.  Viðbrögðin 

voru frábær hjá okkar fólki. Allir lögðust á eitt í smitvörnum og að sveigja starfið að þeim 

takmörkunum sem síðan brustu á. Allflestir sátu við sjónvarpið á daginn þegar þríeykið gaf 

skýrslu um stöðu mála. Veikindi jukust og Landsspítalinn var að fara í þrot um tíma. Kári 

Stefánsson kom inn í málin og bauð aðstoð við skimanir. Lífið fór hreinlega á hvolf. En 

viðbrögð í að vernda eldra fólk skilaði miklu þrátt fyrir að nokkur dauðsföll yrðu, því miður. 

Samstaða og yfirburða þolgæði  eldra fólks hélt út. Það leið að vori og loks sá til sólar í maí. 

Dregið var úr takmörkunum og félög eldra fólks fóru að huga að ársfundum. En þessu var 

ekki lokið haustið varð mörgum þungbært í nýrri bylgju. 

Landsfundur á tímum Covid 

Landsfundur LEB 2020 var loks haldinn 30. júní á Hótel Sögu þar sem hægt var að hafa 

rúmt á fólki og staðurinn heppilegur til fundahalda. Á fundinn mættu 123 manns og í 

kvöldverð urðu 115 manns. Nokkrir afboðuðu sig vegna veirunnar. Ávarp í upphafi fundar 

flutti Eliza Reed forsetafrú og var henni mjög vel fagnað. Mikil vinna á Landsfundinum í 

málefnum eldra fólks var samkvæmt dagskrá sem er bundin í lög LEB. Ályktanir voru settar 

í nefndir og voru tveir hópar að störfum, annars vegar um kjaramálin og hins vegar um 

heilbrigðis- og velferðarmálin. Laganefnd var að störfum og voru lagabreytingar krufnar til 

mergjar en nokkar breytingatillögur lágu fyrir. Hver hópur um sig skilaði til fundarins 

lokaniðurstöðum. Magnús Norðdhal lögmaður ASÍ var fundarstjóri og stóð sig með sóma. 

Ritarar: Hildigunnur Hlíðar og Hallgrímur Gíslason. Landsfundur er alltaf áfangi og 

sérstaklega þegar vel gengur. Nokkir stjórnarmenn hættu og nýir komu inn. Þau sem hættu 

voru Ellert B. Schram, Drífa Sigfúsdóttir og Ólafur Örn Ingólfsson. Inn í stjórn komu 

Ingibjörg H. Sverrisdóttir, Þorbjörn Guðmundsson og Guðfinna Ólafsdóttir. Þessi stjórn 

hefur unnið vel saman og mátt sæta því að halda æði marga fundi á netinu. Ýmist á Teams 

eða Zoom. Tæknifærni hefur farið ört vaxandi. Frá Landsfundinum komu skýr skilaboð um 

kjör eldra fólks úr aðildarfélögum LEB um að löngu væri komið nóg af skerðingum og 

vanefndum loforðum. Skilaboðin eru skýr og afdráttarlaus. 

Að loknum Landsfundi 

Stjórn LEB átti nokkra fundi með  staðarmætingu á haustdögum en síðan komu næstu 

Covid-19 bylgjur sem kölluðu á netfundi. Yfirleitt gegnu þeir vel. Milli ársfunda voru 11 
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stjórnarfundir. Almennt eru fundir vel sóttir og umræða góð. Dagskrá liggur fyrir og fólk 

fær send gögn eftir því sem til eru. Undir árslok gaf stjórn heimild til að leita að hentugra 

húsnæði. Að vera í litlu herbergi í Sigtúni 42 var komið í þrot. Leitað var nokkuð víða en 

niðurstaðan varð Ármúli 6 með herbergi sem er næstum tvöfalt á við það sem áður var. 

Þar rúmast vel tvö skrifborð og  aðstaða til minni funda, auk aðgengis að stærri sölum fyrir 

fundi. Staðsetningin er mjög miðsvæðis og hentar því vel.  

Fjármál LEB    

Mörg undanfarin ár hefur reksturinn verið í klemmu. Fastir styrkir hættu og í stað þeirra 

var sótt um verkefnastyrki sem LEB fær umsýslugreiðslu af. En meiri velta og 100 krónu 

hækkun til LEB á síðasta landsfundi er að gera LEB kleyft að gera enn betur en áður hefur 

verið mörg undanfarin ár. Starfsmaður í hlutastarfi, Viðar Eggertsson, og formaður í 

hlutastarfi hækkar launakostnað töluvert. EN stóru útgjöldin á síðasta ári er kostnaður við 

rannsóknarskýrslur Skúla M. Sigurðssonar hagfræðings um kjör eldra fólks sem hefur verið 

vopn okkar í umræðum við stjórnvöld. Á mörgum okkar funda með stjórnamálamönnum 

og í nefndarstarfi hafa þau tölulegu gögn verulega stutt mál okkar um stöðu eldra fólks 

fjárhegslega. Önnur há upphæð fór í lögfræðikostnað við málaferli konu vegna starfsloka 

við 70 ára aldur og þó við mjög góða heilsu. Baráttan kostar. Útgáfan á blaði LEB var í hærri 

kantinum á árinu 2020 þar sem lítið náðist í af auglýsingum. Það telst því eðlilegt að eitt ár 

sé dýrara en annað.  

Starfshópur um lífskjör og aðbúnað aldraðra 

Skipaður var nýr starfshópur á vormánuðum vormánuðum og tók til starfa 19. sept 2019 

en nú með breiðari skírskotun við aðfjalla um lífskjör og velferð eldra fólks. Nú mættu fleiri 

ráðneyti til leiks en frá LEB voru skipuð í starfshópinn: Þórunn Sveinbjörnsdóttir, Haukur 

Halldórsson og Þorbjörn Guðmundsson. 

Starfshópurinn hefur haldið 10 fundi og marga þeirra á Teams eða Zoom.Síðast liðið haust 

varð samkomuleg um að skipta hópnum í 2 hluta þar sem kjaramálaumræðan kallaði á 

heila fundi hverju sinni. Haukur og Þorbjörn tóku þann hluta en Þórunn velferðina og 

félagsmálin. 

Margir góðir gestir komu með fræðslu til starfshópsins s.s. Berglind Magnúsdóttir 

skrifstofustjóri öldrunarmála hjá Reykjavíkurborg um áhrif samþættingar heimahjúkrunar 

og heimilishjálpar. Halldór Guðmundsson framkvæmdastjóri Hlíðar á Akureyri fjallaði um 

velferðartækni og þörf á innleiðingu hennar. Guðlaug Einarsdóttir, skrifstofustjóri í 

heilbrigðisráðuneytinu fjallaði um álitamál í heilbrigðishluta umræðnanna og stöðu 

hjúkrunarheimila. Starfshópurinn á að ljúka störfum nú á vormánuðum með skýrslu og 

tillögum til úrbóta í málefnum eldra fólks á Íslandi. Nokkuð góð samstaða er um margt en 

víða þarf að stykja tillögur til úrbóta verulega en til ágreinings gæti komið um tillögur í 

kjaramálum eldra fólks. 
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NOPO-NSK   

Norrænt samstarf landsambanda eldra fólks á Norðurlöndunum. 

Árlega eru haldnir 2 fundir á ári í einhverju Norðurlandanna en nú í ástandi Covid-19  var 

staðfundum frestað en í staðinn haldnir rafrænt. Í maí 2020 átti að vera fundur í Færeyjum 

en honum var frestað til haustsins. Og um haustið aftur frestað til vors 2021. Þá voru enn 

sóttvarnir og takmarkanir á fólksferðum í flestum landanna svo enn var frestað. Venjan er 

að annar fundurinn sé stjórnarfundur og voru þeir haldnir á netinu. Haustfundir eru 

yfirleitt með að hluta öfluga fræðslu á dagskránni. Nokkrar mannabreytingar hafa orðið á 

fulltrúum landanna á undanförnum árum en allt er þetta fólk sem er mjög öflugt í sínu 

landi. Cristina Tallberg er formaður og kemur frá PERO í Svíþjóð. Mjög virt í sínu 

heimalandi. Sú fræðsla sem LEB hefur tekið með til Íslands er m.a. fræðsla um 

einmanaleika og um öfluga fræðsu til eldra fólks til að öðlast betra tæknilæsi. Yfir 100 

tölvuver í Danmörk urðu til að bæta verulega stöðu eldra fólks í tölvulæsi. Mikið af því er 

unnið af sjálboðaliðum. Virkjun fólks til að koma í sjálfboðaliðastörf hefur líka haft áhrif hjá 

LEB. 

Ýmis nefndarstörf     

Landssambandið tilnefnir í fjölda nefnda og starfshópa og hefur það starf haldið áfram á 

veirutímum þó mun meira á netinu. Má hér nefna Samstarfsnefnd um málefni aldraðra, 

Öldrunarráð Íslands, Samráðshópur með Tryggingastofnun ríkisins. Guðrún Ágústsdóttir 

var tilnefnd í Nefnd til að kanna þunglyndi meðal eldri borgara í vetur og er starfi þess 

starfshóps að ljúka. Starfshópur um réttindagæslu fyrir aldraða fór af stað í vetur og er enn 

að störfum en áralöng barátta um að fá Umboðsmann aldraðra er nú í þessum farvegi ef 

það getur hugsanlega leitt til þess að fólk hafi aðgang að réttindavörslu og leiðbeiningum. 

Ráðstefna um einmanaleika   

„Veistu ef vin þú átt“ var yfirskrift ráðstefnu sem haldin var á Hótel Hilton Nordica og var 

mæting góð en henni var líka streymt og einnig tekin upp. Erindi ráðstefnunnar eru því 

aðgengileg á heimasíðu LEB. Allir sem leitað var til um að halda erindi komu til leiks. 

Frábær erindi og mun þessi ráðstefna hafa mikil áhrif m.a. inn í nám í HÍ þar sem æ fleiri 

eru að taka þessi mál til gagngerrar skoðunar. Nemar leita til LEB um viðtöl og er það 

ánægjulegt. Rástefnan var stykt með framlagi frá Heilbrigðisráðuneyti. 

Styrkir til verkefna    

Landsamband eldri borgara hefur sótt um hina ólíkustu styrki til verkefna. Nokkrum er að 

fullu lokið en þó nokkrir styrkir eru enn í vinnslu. Á landsfuninum í maí 2021 munu verða 

sýndar stiklur sem eru um umhverfisvæna eldri borgara en í það verkefni fékkst styrkur frá 

umhverfisráðuneytinu. Verkefnið ber heitið Umbúðalausir eldri borgarar. Einnig verður 

dreift um allt land með LEB blaðinu bæklingnum Akstur á efri árum og var hann unninn 
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með Samgöngustofu og tókst einstaklega vel. Nett dreifirit um símavini verður líka 

frumsýndur á Landsfundinum, en styrkur til hans var afhentur nú í vor sem hluti af átaki 

stjórnvalda: Viðspyrna fyrir Ísland. Þar köllum við eftir sjálfboðaliðum til að vera símavinir. 

Síðan eru nokkur verkefni í vinnslu og mun þeim ljúka síðar á árinu. 

Rannsóknir   

Á liðnum vetri voru kallaðir saman aðilar til umræðu um ofbeldi meðal eldra fólks. 

Verkefnið var unnið á greiningardeild Ríkislögreglustjóra en á þennan fund komu ýmsir 

fagaðilar og leikmenn og rætt var um hvað er vitað og hvað þarf að kanna betur. Fólk var 

sammála um að þessa umræðu ætti að opna því hún væri vel falin. Þarna væri kynslóð sem 

ber ekki sín mál á torg. Hinsvegar væru erlendar rannsóknir sem sýndu að þarna þurfi að 

laga til og opna umræðuna. Ýmislegt var nefnt, eins og andlegt ofbeldi, fjárhaglegt ofbeldi, 

líkamlegt ofbeldi og niðulægjandi umræða. Að þessum fundi loknum vann 

greiningardeildin skýrslu sem fólk las yfir og bætti í svo nú er til góð samantekt um málefni 

og um leið var opnað á að 112.is gæti verið leið fyrir eldra fólk og aðstandendur þeirra  til 

úrlausnar.  

Heilsuefling eldra fólks 

Vegna Covid-19  fór af stað ný bylgja umræðu um nauðsyn hreyfingar og hvað hreyfing 

getur gert fyrir mannslíkamann. Á undanförnum árum hefur verið markvisst unnið að 

heilsueflingu í nokkrum sveitafélögum eftir leikreglum Dr. Janusar Guðlaugssonar. 

Samkvæmt rannsóknum á hverju þetta skilar þá má ætla að verið sé að seinka öldrun 

verulega og bæta líðan, bæði líkamlega og andlega. Fólk minnkar lyfjanotkun, sefur betur, 

vöðvamassi eykst, matarræði batnar og blóðþrýstingur lækkar. Hvað er hægt að gera 

betra? Öll hreyfing kemur að gagni en makviss þjálfun gerir þetta enn betur. Nú hefur LEB 

fengið styrk frá félagsmálaráðuneytinu til að auka heilsueflingu eftir Covid-19. Verið er að 

ganga til samninga um verkefnið. 

 

Sýnileiki LEB 

Seint á haustmánuðum stóð Öldrunarráð Íslands frammi fyrir því að geta ekki haldið 

ráðstefnu sína sem er árlega haldin í októbermánuði. Kom þá upp umræða um samstarf 

við LEB um nýja leið sem væri miðlun í sjónvarpi um málefni eldra fólks. Leitað var til RÚV 

og voru undirtektir mjög góðar og fékkst samþykki í stjórnum beggja samtakanna að hrinda 

þessari hugmynd í framkvæmd. Stefnt var á febrúarmánuð og gekk það eftir. Upptaka fór 

fram 9. febrúar og mætti til leiks stórskotalið til að fræða og ræða um brýnustu mál eldra 

fólks á sviði heilbrigðis- og velferðar. RÚV útvegaði sýningartíma á besta tíma dags og 

náðist ágætt áhorf og vakti þetta mikla athygli.  Þátturinn bar heitið Velferð eldri borgara 

og er til á heimsíðu LEB og er það mikilvægt til að geta kynnt sér efni hans t.d. af 
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nemendum í tengdum greinum til fróðleiks. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flutti 

opnuarávarp og síðan tók Jórunn Frímannsdóttir formaður Öldrunarráðs við fundarstjórn 

og hún stjórnaði einnig umræðum í lok þáttarins. Stutt erindi fluttu: Berglind Magnúsdóttir 

skrifstofustjóri öldrunarmála á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, Halldór S. Guðmundsson 

framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar, Benedikt Jóhannesson 

tryggingastærðfræðingur, Bjarni Karlsson sálgætir og siðfræðingur, Pálmi V. Jónsson 

yfirlæknir öldrunarlækningadeild Landspítala og prófessor í öldrunarlækningum, Ólöf 

Guðný Gerisdóttir næringarfræðingur og Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður LEB. 

 
Aðgerðahópur LEB    

Síðsumars þegar störf hófust að nýju eftir gott sumar þá kom fram tillaga að því að ná 

saman hóp til að ræða um áherslur í málefnum eldra fólks. Hugsa þyrfti lengra fram á 

veginn þar sem kosningar yrðu eftir ár. Það var svo hin lúmska veira sem hægði á þessum 

samtölum en uppúr áramótum færðist á ný kraftur í þennan hóp sem þá var kallaður 

aðgerðahópur LEB. Stefnan var tekin á að setja saman áherslur sem hægt væri að ræða um 

við stjórnmálflokka, samtök s.s. ASÍ og BSRB, einstök stéttarfélög og hagsmunaaðila. Eftir 

formannafund LEB sem haldinn var í mars þar sem þessar áherslur voru kynntar var ekkert 

að vanbúnaði að fara að boða fólk á fundi og fjalla um stöðu eldra fólk og hvar skóinn 

kreppir. Nú eru búnir um 15 fundir sem hafa tekist mjög vel.  

Kjaranefnd og velferðarnefnd LEB   

Á haustmánuðum var að nýju stofnuð kjaranefnd. Leitað var til ýmissa aðila um setu í 

nefndinni. Drífa Sigfúsdóttir tók að sér að leiða nefndina. Nokkrir fundir hafa verið haldnir 

en Covid-19 hefur enn og aftur hindrað tölvert. Nú liggur fyrir að á landsfundi mun 

kjaranefnd fara yfir stöðuna og kjaramálaályktun er lögð fram til umræðu, en þar eru 

tillögur aðgerðahóps gerðar að tillögum kjaranefndar. Velferðarnefnd  LEB átti allmarga 

fundi í vor til undirbúnings ályktun fyrir Landsfundinn 2021. Dagbjört Höskuldsdóttir 

formaður nefndarinnar og fleiri söfnuðu gögnum um málefnin og útfrá þeim var unnin 

ályktun sem nú liggur fyrir Landsfundinum. 

Fræðslumál    

Að læra alla ævi er yfirskrift Evrópuverkefnis sem er í raun endalaus símenntun. Vegna 

veirunnar hafa mörg námskeið legið niðri hjá aðildafélögum LEB. Sumarið 2020 voru veittir 

styrkir til sveitafélaga til að efla félagsstarf eldra fólks og var því víða mætt með tölvulæsi 

námskeiðum og þá komu kennsluhefti LEB fyrir spjaldtölvur sér vel. Nú á að endurtaka 

leikinn í sumar og reyna að ná til enn fleiri sem þá læra að nýta sér tæknina betur. Þörfin á 

að eldra fólk geti nýtt sér rafræn skilríki er mjög mikil og þurfa allir að standa saman við að 

efla þá leið. Starfslokanámskeið hafa verið haldin og eru nú eftir 2 slík námskeið út frá styrk 

frá félagsmálaráðuneytinu. Þau eru ávallt vinsæl og hafa hjálpað æði mörgum í að skilja 



 6 

t.d. reglur T R.  og eitt og annað tengt lífsstíl, fjármálum og mataræði til að halda góðri 

heilsu. 

Næstu verkefni  LEB  

Brýnt að virkja enn betur eldra fólk í baráttu okkar allra fyrir mannsæmandi eftirlaunum; 

að geta lifað með reisn. Það er líka verk að vinna við að allt sem lýtur að al elsta fólkinu sé 

unnið af virðingu og sanngirni. Hjúkrunarheimilismálin eru stór mál og þar verða menn að 

bretta upp ermar til að auðvelda reksturinn. Nokkar leiðir eru færar. Útrýming á 

aldursfordómum er býsna stórt mál og þarf að fara í þá baráttu núna. Heilsuefling eldra 

fólks er afar þarft verkefni til þess m.a. að bregðast við fjölgun eldra fólks á næstu 

áratugum. Að lífið sé samfella og allar hindranir tengdar aldri verði felldar niður. 67 ára 

aldursviðmiðið var fundið upp fyrir hershöfðinga Bismarks. Það er kominn tími á breytingu. 

Við viljum hafa frelsi til að vinna ef við getum eða viljum. Vinna að því að allir skilji 

mannauðinn sem eldra fólk er.                                                  

 

Tekið saman fyrir stjórn af fráfarandi formanni Þórunni H. Sveinbjörnsdóttur.   


