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FAAS, félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga og annarra minnissjúkra var
stofnað árið 1985. Markmið félagsins er m.a. að
gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna, efla samvinnu og samheldni aðstandenda m.a. með
fræðslufundum og útgáfustarfsemi og auka
skilning stjórnvalda, heilbrigðisstétta og almennings á þeim vandamálum sem þessir einstaklingar
og aðstandendur þeirra eiga við að etja. Alzheimerssamtökin eru landssamtök.Systursamtök
starfa á Akureyri og bera nafnið FAAS-AN.
Fjármögnun félagsins byggist á félagsgjöldum,
minningargjöfum og styrkjum frá einstaklingum,
fyrirtækjum og stofnunum.
Félagið er aðildarfélag að Öryrkjabandalagi Íslands, evrópska Alzheimersfélaginu og því alþjóðlega og jafnframt Alzheimersfélagi Norðurlandanna.
Hjá félaginu er hægt að leita upplýsinga og fá
ráðgjöf. Þar er jafnframt hægt að skrá þátttöku
og nálgast minningarkort félagsins.
Fræðslufundir
Félagið er með opna fræðslufundi yfir vetrarmánuðina og eru þeir auglýstir í reglulegu fréttabréfi FAAS, á heimsíðunni alzheimer.is og í
fjölmiðlum.
Heimastuðningur
Félagið útvegar félagsmönnum sínum heimastuðning, þ.e. aðili, sem félagið mælir með og er

með reynslu og þekkingu á
minnissjúkdómum, er tilbúin að
sinna og vera hjá viðkomandi
einstaklingi um lengri eða
skemmri tíma, allt eftir þörfum
hverju sinni.
Aðsetur
Félagið er með skrifstofu að
Austurbrún 31, 104 Reykjavík,
sími: 533-1088,
rafpóstur: faas@alzheimer.is,
veffang: www.alzheimer.is.

FAASfréttir – Prentun: Prentmet
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
María Th. Jónsdóttir.
Umsjón með útgáfu, tölvuumbrot,
ljósmyndir, viðtöl og myndatexti:
Helgi Jóhann Hauksson
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Betur má ef
duga skal
María Th. Jónsdóttir formaður FAAS:

FAASfréttir
lengur heima, sem er stefna heilbrigðisyfirvalda.
En betur má ef duga skal, biðlistar eru
langir. Ennþá er engin slík dagvist starfandi
utan Reykjavíkur en þörfin á þessari
þjónustu er sú sama allsstaðar og mjög brýnt
að úr því verði bætt.
Á landinu okkar eru starfandi mjög góðar
hjúkrunardeildir fyrir heilabilaða en þær
eru bara allt of fáar og fjölgar hægt.
Á þeim hjúkrunarheimilum sem opnuð
voru á þessu ári fyrir aldraða er ekki nein

En höfum við efni á að spara
þær? Ör starfsmannaskipti
eru oft vandamál á hjúkrunardeildum fyrir aldraða,
það kemur illa við heilabilaða.
in ástæðan er sú að
heilabilaðir eru þungir
hjúkrunarsjúklingar.
Rai–matið sem notað er til að
mæla hjúkrunarþyngd reynist ekki sem skyldi fyrir heila-

E
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yrir 20 árum
var ákveðið á
Alþjóða vettvangi að gera
21. sept að
alþjóðlegum
hátíðisdegi Alzheimerssjúklinga.
FAAS hefur haft þann sið
að byrja vetrarstarfið ár hvert
í sambandi við þennan
hátíðisdag. Síðustu árin með
fræðsludegi sem er ætlaður
aðstandendum minnissjúkra,
en er öllum opinn. Að mínu
mati er fræðsla sem ætluð er
til betri umönnunar minnissjúkra sú sama fyrir aðstandendur og aðra umönnunaraðila, því öll vinnum við að
því að bæta líðan þeirra eins
og kostur er. Með aukinni
þekkingu á þeim sjúkdómum
sem valda heilabilun kemur

sífellt betur í ljós að unnt er að bæta líðan,
auka lífsgæði og jafnvel tefja framgang
sjúkdómsins með réttri vitrænni þjálfun og
annarri félagslegri umönnun sem er svo
mikilvæg þeim sem missa frumkvæðið og
getuna til að finna sér verkefni án hjálpar.
Þar gegna dagvistir mikilvægu hlutverki.
Fjórar sérhæfðar dagvistir eru starfandi í
Reykjavík. Hlíðabær hefur starfað í 18 ár,
Vitatorg, Fríðuhús og í Eir en þar var opnuð
dagvist fyrir 20 manns í mars á þessu ári.
Þessir staðir hafa svo sannarlega sannað
gildi sérhæfðra dagvista fyrir heilabilaða.
Þær auka lífsgæði sjúkra og aðstandenda
þeirra og stuðla að því að fólk geti dvalið
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viðbót fyrir heilabilaða. Engir staðir eru til
fyrir heilabilaða sem eru yngri en 67 ára. Þó
fólk veikist jafnvel undir fimmtugu. Það
vekur líka spurningu hvers vegna þeir sem
eru yngri en 67 ára fá ekki vistunarmat.
Þurfa þeir ekki á hjúkrun að halda eins og
aðrir? Er það kannski vegna þess að það eru
engar hjúkrunardeildir til fyrir þá?
ið höfum fundið fyrir mjög góðum
vilja til úrbóta hjá heilbrigðisyfirvöldum en niðurskurður á
fjármunum til heilbrigðismála hefur komið
illa við þennan þjóðfélagshóp.
Hjúkrunardeildir fyrir heilabilaða eru
mannfrekar og dýrari en fyrir aðra aldraða.

bilaða. Þar er aðallega líkamleg færni lögð til grundvallar.
Heilabilaðir hafa oft þokkalega líkamlega færni en eru
samt mjög þungir hjúkrunarsjúklingar vegna minnisskerðingar sem veldur hegðunarröskun og annarri sérstöðu sjúkdómsins. Starfið
verður erfiðara en sýndist.
Þetta þarf að skoða.
Við tölum hér gjarnan um
heilabilun sem fjölskyldusjúkdóm, en í reynd gleymist
staða aðstandenda alltof oft.

V
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Fjölmenni var
á fyrirlestrum
á fræðsludegi
FAAS. Allir voru
velkomnir svo
lengi sem húsrúm
leyfði.

FAASfréttir
Það er mikið álag að annast
minnissjúkan ástvin vitandi
það að sjúkdómurinn getur
aðeins versnað. Það er í raun
stöðugt sorgarferli, sem oft
stendur í mörg ár. Þetta fólk

fjölskyldur þeirra.
að er draumur okkar hjá FAAS að
sambærilegur staður verði til fyrir
heilabilaða og fjölskyldur þeirra.
Staður þar sem að veittur er fjölþættur
stuðningur. Aðstandendur gætu komið í

er upp til hópa hetjur sem
bera höfuðið hátt og leita
fyrst og fremst að björtu
hliðunum sem vissulega eru
líka margar en mættu vera
fleiri með hjálp samfélagsins.
Aðstandendur þurfa meiri
stuðning en hægt hefur verið
að veita hingað til. Við munum öll eftir Rjóðrinu, sem er
staður fyrir langveik börn og

heimssókn ásamt skjólstæðing sínum til
upplyftingar og fræðslu. Þaðan yrði skipulögð liðveisla fyrir heilabilaða. Þar starfaði
dagvist og sambýli með aðstöðu til hvíldarinnlagna, jafnvel um helgar og fleira mætti
nefna.
Þetta þarf ekki að vera svo fjarlægur
draumur. Ef við leggjumst öll á eitt og látum
hann rætast. Samtakamátturinn skiptir máli.
Byggjum upp fræðslu og hjúkrunarsetur
fyrir heilabilaða.

FAASfréttir

Þ
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Norrænt
samstarf

Kalmaryﬁrlýsingin 2004

T

il þess er mælst að
ríkisstjórnir norrænu
landanna og Norðurlandaráð haldi áfram að
taka tillit til þeirra miklu
erfiðleika sem eru samfara
minnissjúkdómum.

4
Allt starfsfólk við umönnun, heilsugæslu og
heimilisþjónustu hefur mikla þörf fyrir menntun
á sviði minnissjúkdóma. Gera þarf áætlun um
grunnmenntun, starfsþjálfun og gæðastjórnun.
5
Við heilsugæslu fólks með minnissjúkdóma er
þörf fyrir sérmenntað starfslið. Gera þarf áætlun
um sérhæfða menntun, starfsþjálfun og
gæðastjórnun. Til staðar skulu verða viðmið um
fjölda starfsfólks miðað við skjólstæðinga.
Nauðsynlegt er að sýn á umönnunina byggist á
siðrænum grundvelli.
6
Litið skal á ættingja og aðstandendur sem góða
samstarfsaðila við umönnunina. Þeir verða að fá
bæði stuðning og sveigjanlega liðveislu í sínum
erfiðu aðstæðum og á sínum eigin forsendum,
einnig í sorgarferli.
7
Umönnun sjúklinga með minnissjúkdóma
krefst hópsamstarfs og góðra tengsla og samskipta þeirra sem málið varðar.
8
Bæta þarf samfélagslega fræðslu um minnissjúkdóma.
9
Norrænu ríkin verða að leggja meira fjármagn
í rannsóknir um ástæður minnissjúkdóma, meðferð þeirra og mat á grundvelli heilsuhagfræði
ásamt samhæfðri og gæðastýrðri umönnun og
hjúkrun.
10
Styrkja þarf réttarstöðu fólks með minnissjúkdóma og aðstandenda þeirra, ekki síst þegar
um þvingunarinnlögn er að ræða og hvað varðar
réttinn til góðrar umönnunar, sjálfsákvörðunar
og aðlögunar á heimili.

1
Minnissjúkdómar eru lýðsjúkdómur með þrálátu og ólæknanlegu ferli og þeim fylgja hreyfihömlun, fatlanir og krafa um
siðferðislega afstöðu. Þetta verða
Norðurlönd og þær alþjóðlegu
stofnanir sem málið varðar að
viðurkenna.
2
Minnissjúkdómar eru afleiðingar sjúkdóma í heila og strax á
fyrstu stigum þeirra er þörf fyrir
nákvæma skoðun, rétta greiningu
og meðferð. Viðeigandi lyf hafa
bæði aukin lífsgæði og samfélagslegan hagnað í för með sér
og sjúklingar með minnissjúkdóma verða að hafa aðgang að
þeim. Einnig verður að veita
meðferð vegna annarra sjúkdóma
sjúklinganna.
3
Norrænu
ríkin
verða
á
grundvelli þessarar yfirlýsingar
að móta aðgerðaáætlun um að
veita fólki með minnissjúkdóma
og aðstandendum þeirra rétt til
lífsgæða að teknu tilliti til
líkamlegra, andlegra, félagslegra
og tilvistarlegra þátta. Það skal
gert í samstarfi við samtök sjúklinga og aðstandenda.

Samþykkt á Kalmarfundinum 3.–5. júní 2004
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María Th. Jónsdóttir formaður
FAAS um norrænt samstarf á sviði
minnissjúkdóma:

Samstarf norrænu aðstandenda samtakanna um Alzheimer og minnissjúkdóma
hófst árið 1993 með ráðstefnu í Stokkhólmi.
Ári síðar eða 1994 var ákveðið að mynda
„Samskiptavettvang norrænna
aðstandenda samtaka um Alzheimer og minnissjúkdóma“.
Um er að ræða samstarfsnet.
Ákveðið var á fundi árið 2002
í Kaupmannahöfn að skipuleggja frekara samstarf. Árlega
eru haldnir fundir innan þessa
samstarfsvettvangs og skipst
er á að halda þá í aðildarlöndunum.
orrænu samtökunum
fannst full
ástæða til að
hittast með
nokkurra ára millibili á
stórri ráðstefnu. Rætt var um hvaða staðir
kæmu til greina. Ákveðið var að halda hana
í Kalmar með skírskotun til Kalmarsambandsins en þá hafði nýlega verið haldin 600
ára minningarhátíð þess.
Ráðstefnan í Borgholm/Kalmar dagana
3ja til 5. júní 1999 var mikilvægur áfangi í
norræna samstarfinu, en þá var fyrsta Kalm-

N

Fulltrúi sænsku

Alzheimersamtakaryfirlýsingin samþykkt og
anna
fagnar hjartanvar svo endurnýjuð á ráðlega þeim Maríu
stefnunni í sumar 2004 dag- formanni og Hauki
ana 3. til 5. júní. Kalmarframkvæmdastjóra
FAAS. Myndin er
yfirlýsingin er birt hér á
tekin í Fríðuhúsi.
síðunni við hliðina. Ættu allir
sem að þessum málaflokki
koma að kynna sér hana vel
og kynna hana yfirvöldum.
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Bólusetning
við
Alzheimerssjúkdómi?
Höfundur er Jón Snædal læknir.
Greinin er byggð á erindi höfundar
sem hann ﬂutti á fræðsludegi FAAS
18. sept. s.l. í tilefni alþjóðadags
Alzheimerssjúklinga.

Inngangur
Bólusetningar hafa verið
notaðar til að koma í veg fyrir
alvarlegar sýkingar svo sem
mænustótt, barnaveiki og
mislinga en með því er ónæmiskerfi líkamans virkjað til að
ráða niðurlögum þessara sýkinga þegar við smitun. Nafn
þessarar meðferðar er dregin
af því þegar veikluðum veirum er valda kúabólu var
sprautað undir húð en við
það myndaðist vörn gegn
náskyldri veiru sem veldur
hinni stórhættulegu stóru
bólu. Við sprautuna kom
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myndast í heila Alzheimerssjúklinga. Á
sama tíma sýndu erfðarannsóknir stökkbreytingar sem leiddu til sjúkómsins og sem
fólu í sér mikla aukningu á þessum útfellingum. Í kjölfarið voru búnar til stökkbreyttar mýs með einum af þessum genagöllum. Rannsóknir á þeim sýndu að þær
fengu útfellingar í heila og samfara því
heilabilun svo sem sjá mátti af athæfi þeirra.
Þessar mýs verða gamlar á 18 mánuðum og
því tekur ekki mjög langan tíma að gera á
þeim öldrunarrannsóknir.
Dýratilraunir
Búið var til efni sem er eins og aðal efnið
sem fellur út í heila Alzheimerssjúklinga og
veldur greinilega sjúkdómseinkennum hans.
Þessu efni var sprautað í mýsnar. Við það
virkjaðist ónæmiskerfið gegn efninu og
leiddi það til þess að um leið og efnið myndaðist í heilanum var það greint af ónæmis-

frumum í nágrenninu og var
það þá hreinsað í burtu. Engin óeðlileg svörun kom fram
hjá músunum en gera mátti
ráð fyrir bólgusvörun á
stungustað eða í heila. Bóluefnið virtist því vera öruggt.
Nokkrar tilraunir voru gerðar
á músunum, annars vegar í
forvarnarskyni, þ.e. á ungum
músum og hins vegar í meðferðarskyni á eldri músum
sem þegar voru komnar með
útfellingar. Árangurinn var
mjög góður. Ungu mýsnar
Stundum er eins
fengu sáralitlar útfellingar og
og engin leið sé að
urðu ekki heilabilaðar og botna í tilverunni og
útfellingar í heila þeirra eldri þurﬁ ekki heilabilun
til. Þessi ljósmynd
minnkuðu greinilega. Þessar
er tekin út um
niðurstöður lofuðu því góðu glugga ráðhússins í
Reykjavík.
og var því ákveðið að hefja

fram bólga og síðan ör sem allir sem eru
komnir á miðjan aldur eru með á öxlinni.
Þessari bólusetningu var hætt fyrir liðlega
20 árum þegar ljóst var að stóru bólu hafði
verið útrýmt úr heiminum. Hægt er einnig
að virkja ónæmiskerfið til varnar á efnum
sem ekki eru borin af smiti en af mörgum
ástæðum er það vandkvæðum bundið og
því sjaldan gert. Hugsunin með bólusetningu
við Alzheimers-sjúkdómi er af þessum toga
en í því tilviki er notast við efni sem örva
ónæmiskerfið til að ráðast gegn útfellingum
í heila.
Grundvöllurinn
Rannsóknir á síðustu 2 áratugum síðustu
aldar sýndu nákvæmlega hvaða útfellingar
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tilraunir á mönnum.
Tilraunir á mönnum.
Mýs eru ekki menn og því
er ekki hægt að yfirfæra
niðurstöður rannsókna á
músum beint yfir á menn.
Það þurfti því að gera ýmis
konar öryggisprófanir sem
felast í því að efnið er fyrst

Jón Snædal ﬂytur
fyrirlestur sinn á
fræðsludegi FAAS
18. sept. sl.

skoðað í tilraunaglösum
ásamt vefjabútum úr mönnum og þar sem það gekk vel
var það gefið ungu hraustu
fólki til að sjá hvernig því
yrði við. Það var gert undir
ströngu eftirliti og var
árangur góður, engar aukaverkanir komu fram sem máli
skiptu. Fyrstu rannsóknir á
sjúklingum voru einnig án
annmarka. Þá var farið í það
að framkvæma stóra rannsókn með hundruðum sjúkl-
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inga. Efnið var gefið tvisvar með mánaðar
millibili og margháttaðar skoðanir gerðar
svo sem á vitrænni getu og á mótefnasvörun.
Alls tóku um 600 sjúklingar þátt í
rannsókninni og fékk helmingur þeirra virkt
bóluefni en hinn helmingurinn óvirkt efni
(saltvatn). Þegar nokkrir mánuðir voru liðnir
kom í ljós að 6% þeirra sem fengu virka efnið
fengu heilabólgu og var þá rannsóknin
stöðvuð. Einn þessara sjúklinga lést en hinir

vitræn geta breyttist hjá þeim sem fengu
virka bóluefnið og hvernig það tengdist
ónæmissvöruninni. Í ljós kom að í meirihluta
tilvika mynduðust greinileg mótefni gegn
útfellingarefninu og að þeim sjúklingum
vegnaði betur en hinum sem sýndu litla
mótefnissvörun. Vitræn geta þeirra var sem
sagt betri ári síðar en hinna. Munurinn var
þó ekki mikill. Nánari athugun á þessari
misheppnuðu rannsókn hefur því gefið í

sem komið er einkum fram í
tilraunaglösum og á dýrum.
Ein af þessum rannsóknarstofum er í New York og
stýrir henni íslenskur lyfjafræðingur, Einar Sigurðsson.
Rannsóknirnar eru komnar
það langt að komin eru fram
afbrigði af bóluefninu sem
væntanlega munu ná því að

jöfnuðu sig að mestu. Vonbrigðin voru mikil
og talað var um að þessi aðferð væri
dauðadæmd.

skyn að meðferðin skili árangri en frekari
rannsóknir verða þó ekki gerðar með þessu
tiltekna bóluefni. Hins vegar kom upp sú
hugmynd að nota bóluefni sem innihéldi
aðeins hluta af útefllingarefninu og með því
væri hugsanlega hægt að koma í veg fyrir
bólguviðbrögðin (heilabólguna).

komast á næsta stig, þ.e. í
rannsókn á mönnum. Fyrstu
öryggistilraunir á mönnum
eru þegar hafnar en í ljósi
reynslunnar verður farið enn
varlegar en áður og því tekur
lengri tíma en ella að fá
niðurstöður. Þannig mun líða
nokkur tími áður en hafnar
verða stórar rannsóknir á
sjúklingum en þær eru hins
vegar nauðsynlegar til að
sýna fram á gagnsemi þessarar meðferðar.

Lærdómar
Á þeim árum sem liðin eru frá því að
rannsókninni var hætt hafa birst ýmsar greinar um afmarkaða þætti rannsóknarinnar.
Ein greinin fjallaði um sjúklinginn sem lést
en þar leiddi heilakrufning í ljós að útfellingarnar voru minni en gert var ráð fyrir
og því kom fram sú tilgáta að bólusetningin
hefði sennilega gert gagn með því að minnka
þær. Önnur grein fjallaði um það hvernig

Næstu skref.
Ýmsar rannsóknarstofur hafa verið að gera
tilraunir með önnur afbrigði af bóluefninu.
Menn þykjast sjá hvaða hlutar bóluefnisins
hafa valdið bólgusvörun í heila og hafa því
reynt að sníða þá hluta af. Tilraunir fara enn
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FAASfréttir
Hvenær verður hægt
að bólusetja gegn
Alzheimerssjúkdómi?
essari spurningu
er ekki hægt
að svara með
neinni
vissu
en leiða má
líkur að svari.
Fyrsta skreﬁð er að sjá hvort
sjúklingar sem þegar eru
komnir með sjúkdóminn
haﬁ gagn af meðferðinni.
Það þarf a.m.k. tveggja ára
tilraun og hugsanlega getur
hún haﬁst innan tveggja ára.
Það er því ekki óraunhæft að
ætla að gangi allt áfallalaust

Þ
Fjölmenni var
á fyrirlestrum
á fræðsludegi
FAAS. Allir voru
velkomnir svo
lengi sem húsrúm
leyfði.
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muni niðurstaða liggja fyrir eftir 4-5 ár.
Stóra spurningin þegar til lengri tíma er litið
er hvort bólusetning muni koma í veg fyrir
sjúkdóminn. Rannsóknir sem þurfa til að
svara þeirri spurningu munu væntanlega
ekki hefjast fyrr en eftir nokkur ár og þá
aðeins að meðferðarrannsóknir gangi vel.
Slíkar rannsóknir þurfa að vera mun stærri
og taka lengri tíma en meðferðarrannsóknir
og má ætla varlega að 10 – 15 ár líði þar
til þeim verði lokið. Allt er þetta sagt með
þeim fyrirvara að ekki komi fram slíkar
aukaverkanir að þessi leið verði alls ekki fær.
Ekki er því rétt að vekja upp of miklar vonir
en þetta er aðeins ein leið af mörgum sem nú
er verið að fara til að hafa áhrif á uppkomu
og framvindu Alzheimerssjúkdóms.
Jón Snædal

FAASfréttir

Eru allir
vinir hér?

Viðtal við
Guðrúnu Jónsdóttur
forstöðukonu félagsstarfsins í
Gerðubergi

Ljósm: Guðrún Jónsdóttir

Kynslóðabilið brúað með ýlustrái í pásu frá
skógrækt/mannrækt í félagsstarﬁ Gerðubergs,
„ungur nemur það hvað gamall temur“.

Guðrún Jónsdóttir er forstöðumaður tómstundastarfs í Gerðubergi. Fræ þess starfs sem
þar hafa sprottið hafa víða borið ávöxt sem
eftir hefur verið tekið. Má þar nefna margháttaða sjálfboðaliðastarfsemi þar sem
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aldraðir við góða heilsu og gott
atgervi fórna tíma sínum og kröftum í þágu annarra aldraðra sem
verr eru staddir án launa eða endurgjalds á hjúkrunarheimilum, stoðbýlum og dagvistum.Tónlistahópurinn Vinabandið er verðug afurð
þessa starfs. Í Gerðubergi hefur
verið unnið af gleði og ánægju
með nytjar og gagnsemi að leiðarljósi. Einnig þar sem bókstaflega
hefur verið sáð og plantað í ræktarreit sem Gerðuberg hefur til umráða. Börn hafa í dag alltof lítil
kynni af þroska og visku sem árin
hafa fært eldri borgurum. Gerðuberg hefur því leitast við að skapa
vettvang með börnunum og hafa
m.a. sjálfboðaliðar leiðbeint börnum um skógrækt, og vonandi um
leið sáð fræjum skilnings og dýpri
þroska hjá börnunum.
Aðstandendur minnissjúkra hafa
ekki komist hjá því að verða varir
við þetta starf og dáðst að dugnaði,
fórnfýsi og eljusemi þeirra sem þar
leggja gjörfa hönd á plóg. Við
hittum Guðrúnu í lok vinnudags í
Gerðubergi þegar hallaði að vetri
til að fræðast meira um málið:

É

g byrjaði hér 1986 sem leiðbeinandi við handavinnu. Það
var leitað til mín á vinnustað
minn og ég beðin um að taka að
mér handavinnuaðstoð í einn
mánuð. Mér leist ekki meira en
svo á það, sá mig ekki fyrir mér í slíku starﬁ
fyrir aldraða sem var þá í raun nýtt og ekki
mikil reynsla komin á það. Þá var starfsemin
hér opin tvisvar í viku og þá aðeins frá

klukkan 13 til 17. Starﬁð óx
hratt hér og var vel sótt úr
öllum hverfum borgarinnar.
Árið 1990 var svo auglýst
staða forstöðumanns sem ég
sótti um og hef gengt henni
síðan. Þá var loks komið að
því fyrir mig að hefjast handa
fyrir alvöru. Þetta var reyndar
ekki nema 75% staða þá og
enn var aðeins opið fjóra daga
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„Fósturmömmur“
saumuðu og
prjónuðu föt á
mikinn fjölda dúkka
sem félagsstarﬁnu
áskotnaðist.
Dúkkurnar
voru svo gefnar
vel klæddar til
Barnaspítala
Hringsins.

FAASfréttir

Fyrir aðeins 15
árum var fullyrt
að eldra fólk gæti
ekki málað á
postulín því það
væri svo skjálfhent.
Þeir skipta nú
hundruðum ef ekki
þúsundum sem
hafa afsannað þá
staðhæﬁngu.

í viku. Húsnæðið var þá enn
óstandsett svo ég fékk að taka
þátt í uppbyggingu þess. Það
tók svona tvö ár. Við vorum
þó alltaf með starfssemina
hér inni og urðum að færa
okkur til eftir þörfum verktakanna. Ef það þurfti að
ﬂísaleggja eða dúkleggja
færðum við allt á milli eftir
þörfum og svo aftur þegar
var málað eða veggir reistir
og innréttingar smíðaðar og
gönguleiðir voru lagðar eftir
því sem aðstæður leyfðu.
ljótlega fór ég að huga
að samstarfsaðilum
og fyrsti samstarfsaðilinn varð safnaðarstarf Fella-

F
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og Hólakirkju. Hér hófust vikulegar
helgistundir árið 1990 sem hafa verið hér
alla tíð síðan. Reyndar var það þá í fyrsta
sinn sem safnaðarstarf var tengt slíku
félagsstarfi sem hefur nú verið tekið upp
víðast hvar. Það hefur gefist einstaklega vel,
bæði samveran og samstarfið sem í því hefur
falist.
Nú orðið er hér alltaf opið frá klukkan 9 –
1630 alla virka daga ársins með ríkri áherslu
á að hér sé alltaf einhver til staðar hvort sem
dagskrá er í gangi eða ekki. Það hefur reynst
afar mikilvægt ekki síst til að taka símtöl,
við höfum alltaf vakt. Það hefur t.d. reynst
stóra skrefið fyrir marga út úr einmanakennd
að hringja og ná sambandi um símann fyrst.
Síminn getur mörgu breytt. Við tökum það
alvarlega að við erum hluti af opinberu
þjónustukerfi og höfum líka getað leiðbeint

fólki og vísað því leiðir um það völundarhús
sem þjónusta sem fólk þarf og á rétt á getur
verið. Víða gefur á í lífsins ólgusjó og fólk
þarf á aðstoð að halda. Nú er mikil spenna í
samfélaginu og við finnum hana þá hér
líka.

Sp: Nú hefur þróast hér hjá ykkur
sjálfboðaliðastarf sem virðist hafa
skilað miklu útfyrir hópinn sem mætir
hingað og tekur beinan þátt?

Þ

að er akkúrat þetta, þegar ég var
komin í þá stöðu að geta stjórnað og
stýrt þá var að finna „hlutverk og
tækifæri“. Það sést e.t.v. að það hefur tekist
vel á því að allir sem hér taka þátt þurfa að
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ferðast til að koma hingað
þ.e. við erum ekki hluti af
íbúðaklasa eldri borgara og
hingað sækir fólk úr öllum
hverfum borgarinnar. Það
merkti líka að það var
tiltölulega hresst fólk sem
hingað sótti, fólk sem getur
farið allra sinna ferða. Það
var því eðlilegt að leita
viðfangsefna sem voru við
hæfi þeirra sem vilja finna til
nytsemdar og gangsemi
sinnar og hafa hlutverki að
gegna. Reyndar bjóðum við
núorðið upp á akstur en
hefðin er komin á og gagnast
öllum. Óhjákvæmilega beindum við athyglinni að þeim
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Vinabandið sem
spratt úr öﬂugum
kór Gerðubergs og
hljóðfærahorninu,
leikur hér og singur
fyrir dansi úti í
Viðey.
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sem voru lakar settir en þeir
sem gátu tekið þátt. Ég fann
það líka að margir hér vildu
gefa eitthvað af sér þeim til
aðstoðar. Þannig varð sjálfboðaliðastarfsemin til. Við
sömdum reglur um sjálfboðaliða og höldum utanum
það allt héðan.
yrsti sjálfboðaliðinn
var organistinn með
prestinum við félagsþjónustuna sem fór á milli
félagsmiðstöðvanna. Hann
hafði byrjaði sem organisti 12
ára gamall. Það var ekki lítils
virði fyrir nýjan prest að fá
reyndan mann með sér. Öll
árin í þessu starfi sínu var
hann launalaus sjálfboðaliði.
Organistinn varð því fyrir-

F

Vinabandið í Viðey.
Ekki er verra þegar
gestir hafa með sér
gítar og spila með
eins og Sæmundur
læknir gerir hér.

mynd annarra hér. Það var heldur ekki verra
að hafa söng, svo kórfélagar héðan skiptu
með sér að fara með þeim. Um tíma sinntu
þau átta félagsmiðstöðum og sjálfboðaliði ók
fólkinu á milli. Nú hefur það breyst að nýr
organisti er launaður og akstur er tryggður
en kórfélagar skipta með sér söngnum í sjálfboðaliðastarfi.
Þegar svo Foldabær var sett á stofn sem
tilraunaverkefni fyrir minnissjúka vildum
við hér leggja okkar að mörkum svo það
tækist og yrði varanlegt. Við hóuðum saman
12-15 manns og fórum yfir það hvað við
gætum gert til stuðnings. Það varð úr að sá
hópur gerðist „vinir Foldabæjar” og skipti
með sér að heimsækja og stytta íbúum
stundir með margvíslegum hætti. Svo kæmu
aftur þeir með okkur í ferðalög. Þannig
þekktu þeir vinina og treystu þeim til að
aðstoða sig. Þetta erum við búin að gera
síðan 1995. Þrisvar á ári eru svo sérstakar
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hátíðir, grillað í garðinum áður en við förum
í sumarfrí, svo hausthátíð í nóvember og
loks hátíð á þorranum. Þá taka þátt auk
heimilismanna Foldabæjar allir vinirnir,
starfsfólk hér og í Foldabæ og ættingjar
heimilismanna.
Þarna var hlutverk og tækifæri fyrir okkur
og þann hóp sem tók þátt.

Sp: En þetta með kórinn, hljóðfærin og
Vinabandið?

V

inabandið varð til þannig að ég var
beðin um að útvega tónlistaratriði
á ráðstefnu, - og kórinn okkar góði
var alltof stór og fjölmennur, svo ég valdi
nokkra kórfélaga. Með þeim einnig nokkra
hljóðfæraleikara úr hópi sem hittist hér þar
sem við köllum tónhornið. Það er þekkt að
fólk þarf að láta frá sér hljóðfæri þegar það
flytur í minna eða þrengra þar sem
hljóðfæraleikurinn truflar nágranna, -en þá
koma margir með hljóðfærin sín hingað
arfleiða okkur að þeim ef svo má segja. Úr
þessum góða hópi varð Vinabandið til.
Viðfangsefni og tækifæri þess uxu fljótt. Það
heimsækir reglulega dagdeildina á Vitatorgi,
Hlíðabæ, Fríðuhús, Blindrafélagið og mikið
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fleiri. Allsstaðar voru kraftar
Vinabandsins vel þegnir.
Þetta er svo allt skipulagt inn
í okkar dagskrá. Við hér
sjáum um skipulagið og ef
það er leitað til þeirra beint
vísa þau aftur á okkur. Það er
mjög mikilvægt svo álagið og
áreitið verði ekki alltof mikið
á þátttakendurna, og allt
þarfnast þetta skipulags sem
halda þarf utanum á einum
stað.
Það er talsverð ábyrgð sem
sjálfboðaliðarnir taka á sig.
T.d. „Vinir Foldabæjar“þar
sem fjórir í einu heimsækja
Foldabæ til að styðja og lyfta
upp heimilismönnum. En
þetta gengur allt í báðar áttir.
Fólkið sem fer héðan færir til
baka styrk, reynslu og gleði
yfir góðu verki sem aftur
örvar aðra til dáða og þannig
koll af kolli.

Sp: En hvaða sögu á þetta
handverk hér?
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Margt
meistarverkið er
unnnið úr tré á
smíðaverkstæðinu
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Þ

Sjölin frá
Gerðubergi hafa
yljað mörgum
og verið hlýjar
gjaﬁr á margar
sjúkrastofnanir.

að á sér margvíslega
sögu um tilurð og
vegferð. Það er ekki
langt síðan við gáfum nýja
hjúkrunarheimilinu á Vífilstöðum sjöl sem kona hér
byrjaði að hekla 1999 úr garni
sem Guðrún J. Vigfúsdóttir
veflistakona á Ísafirði gaf
hingað. Reyndar höfum við
gefið svona sjöl á fjölmargar
stofnanir við ýmis tækifæri
og þeim verið tekið með
þökkum, yljað mörgum og
fallegt handbragðið gleður
augað. Kona héðan hefur
gefið talsvert til SOS barnaþorpanna og nú fær Rjóðrið í
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Kópavogi sem stofnað var af Velferðasjóði
barna, notið krafta hennar. Á þennan hátt
hefur þessi kona fundið hlutverk og tækifæri
sem hefur gjörbreytt lífi hennar, aukið henni
lífsgæði þar sem m.a. sjálfsmynd og
sjálfstraust hefur eflst.
Hér er svo hluti af miklu dúkkusafni sem
okkur áskotnaðist úr dánarbúi. Þegar þessar
dúkkur bárust okkur vaknaði sú hugmynd
að fá þeim „fósturmæður” til að fata þær
upp, prjóna og sauma og gefa svo Barnaspítala Hringsins. Hver um sig tók að sér 4-5
dúkkur og alls eru þetta yfir 40 stykki.
Þannig að við gáfum nýja spítalanum
dúkkurnar vel fataðar þar sem þær eru
núna. Þessar konur sem tóku þetta að sér
þekktust ekkert fyrir en urðu mjög samstilltur og öflugur hópur með þessu hlutverki

og tækifæri.
egar okkur berst eitthvað í hendur
notum við það til að skapa hlutverk
og tækifæri til að skila aftur frá
okkur til annarra einhverju góðu og
gagnlegu. Á sama hátt fær fólkið sem hingað
sækir hlutverk og tækifæri og uppörvun af
góðu verki og tilfinningunni fyrir gagnsemi
og hlutverki. Útskurður, tréhlutir, ámálun,
saumur, púðar, myndir og ótalmargt fleira
sem héðan kemur skapar heimilisbrag á t.d.
hjúkrunarheimilum og stofnunum sem
enginn arkitekt getur gert með reglustiku á
teikniborði, þess vegna kemur okkar þáttur
oft að í samráði við arkitekta en ræður
úrslitum um að skapa alvöru heimilisbrag.
Nýjasta verkefnið okkar er almanak Sorpu
fyrir árið 2005. Þemað á að vera endurvinnsla

Þ
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og endurnýting, á alls 13
myndum. Við höfum tekið
þátt í fjölmörgum verkefnum.
Mér er minnisstætt verkefnið
„kynslóðirnar mætast árið
2000“. Útúr því spratt aftur
verkefni sem við höfum fengið viðurkenningu fyrir, „kynslóðir saman í Breiðholti” í
samstarfi við þrjá grunnskóla
og einn bættist nú við fyrir
skömmu. Þetta verkefni er
síðan komið alla leið á borð
Norrænu ráðherranefndarinnar undir staðardagskrá 21
og sjálfbæra þróun. Um það
hefur nú verið gerður samningur með yfirskriftinni „sam-
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Fólk úr öllum
hverfum sækir
félagsstarﬁð í
Gerðubergi og
tekur þátt sem sjálfboðaliðar í þágu
annarra svo sem
minnissjúkra.
Helst er þó kvartað
yﬁr karlaleysi.
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Þrjár kynslóðir
skoða saman krabba
úr fjörunni í Viðey.

tal, samskipti og samvera“.
Það er ómetanlegt og gefst
einstaklega vel.
Við höfum líka skapað
vettvang fyrir leikskólabörn
til að hafa viðfangsefni með
þeim eldri. Við fengum land
hjá borginni hérna rétt hjá
okkur og í júní á hverju ári
gróðursetjum við með þeim
tré. Börnin hitta okkur þarna
niðurfrá undir kjörorðunum
„mannrækt — trjárækt”. Þau
hafa bakað og við skiptust á
gjöfum auk ræktunarstarfsins. Þá veljum við árlega tré
ársins. Yfir öllu höfum við
svo okkar garðyrkjustjóra
sem annast reitinn af mikilli
umhyggju á milli en er sjálfur
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kominn fast að níræðu. Garðyrkjufélag
Íslands er nú komið inn í þetta og vill efla
þessa starfsemi sem vissulega er komin til
að vera. Garðyrkjufélagið veitir okkur m.a.
faglega, ráðgjöf, fræðslu og kynningu um
ræktun og hefur gert við okkur þriggja ára
samning um þetta verkefni.

É

g vil að það sé í miklu ríkari mæli
horft til barna og unglinga í þessu
samhengi um samvinnu og samstarf
við eldra fólkið um verkefni og viðfangsefni.
Börnunum til þroska og fróðleiks og eldra
fólkinu til lífsfyllingar við að finna til
nytsemdar og félagsskapar. Þessir tveir hópar eiga í raun margt sameiginlegt, eru utan
við megin þunga athafnalífsins en þarfnast
viðeigandi verkefna og að finna til nytsemdar
sinnar. Það var kannski vel við hæfi þegar
einn guttinn sem var með okkur hér spurði

úr heyranda hljóði „eru allir vinir hér?“
Þátttakendur í félagsstarfinu eru að jafnaði
á þriðja hundrað. Þeir eru ekki endilega allir
sýnilegir hér inni því það eru líka gönguhópar, og sjálfboðaliðarnir og meðlimir
Vinabandsins eru sjaldan sýnilegir hér inni
en mikilvægir þátttakendur engu að síður.
Ég hef nú starfað í Gerðubergi í 19 ár og
haldið utan um þetta starf í fimmtán ár. Það
hefur verið megin viðhorf mitt að vera alltaf
opin í leit að nýjum hlutverkum og
tækifærum. Það er ekki lengra síðan en 1990
að það var fullyrt að eldra fólk gæti ekki
málað á postulín því það væri svo skjálfhent.
En við höfum ekkert látið það trufla okkur
allar úrtölurnar um allt sem „ekki er hægt”.
Það eru alltaf til leiðir þó oft taki tíma að
finna þær og rata.
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A

ðal markmiðið dagsdaglega er þó félagsskapurinn og gott
andrúmsloft og uppbyggilegt. Við teljum það einnig
afar mikilvægt að hér sé alltaf
einhver til staðar að taka á
móti nýjum þátttakendum
því mörgum reynast fyrstu
skrefin í leit að nýjum félagsskap og viðfangsefnum afar
þung. Við erum mjög meðvituð um það og viljum gera
það sem við getum til að létta
þeim sem hingað leita þessi
skref að þátttöku sem oft er
upphaf að bættum lífsgæðum, fyllra lífi, betri heilsu og
til styrks og ánægju öðrum.
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Vinnuumhverﬁ
Guðrúnar ber með
sér persónulega
hlýju og hve hún
hugar að mörgu
og mörgum.
Í verkefnum
félagsstarfsins má
sjá sama anda.

FAASfréttir

FAASfréttir

Bjarmalundur
Draumur eða
veruleiki?

Höfundur:
Hanna Lára Steinsson
félagsráðgjaﬁ LSH Landakoti

standendur í gegnum síma og tölvupóst.

Höfundur útskýrir
á fyrirlestri
hugmyndina um
Bjarmaland

Í

starﬁ
mínu
sem
félagsráðgjaﬁ á heilabilunareiningu LSH
hef ég safnað í sarpinn
afar dýrmætum upplýsingum
frá
aðstandendum sjúklinga með
heilabilun í gegnum árin.
Viðtölin við aðstandendur
eru orðin talsvert yﬁr þúsund
að tölu, fjölskyldufundirnir á
sjötta hundraðið og yﬁr tvö
hundruð manns hafa komið í
stuðningshópa, auk ótalinna
daglegra samskipta við að-
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Skortur á úrræðum
Ég hitti aðstandendur sem eiga ástvini á
öllum stigum sjúkdómsins og þarfirnar eru
því vissulega mismunandi. Á hverju stigi
eru margir sem reka sig á ákveðna veggi í
samfélaginu vegna þess að það skortir á þau
úrræði sem þeir hafa þörf fyrir. Þessi grein
er samantekt á þeim vandamálum sem
aðstandendur standa oft frammi fyrir og í
seinni hluta greinarinnar segi ég frá
þjónustulíkani sem ég hef útbúið og tel að
myndi leysa mörg þessara vandamála.
Heimaþjónusta
Helsta gagnrýnin varðandi heimaþjónustuna er hvað hún sé ósveigjanleg og
geti illa sniðið sig að þörfum hvers og eins.
Þeir sem eiga ástvin á dagdeild þurfa oft að
brúa bilið frá því viðkomandi kemur heim á
daginn og fram að kvöldmat. Það hefur
reynst mjög erfitt að fá þjónustu á þeim tíma.
Einnig hafa tíð mannaskipti í heimaþjónustu
og of stutt viðvera verið gagnrýnd. Það

skiptir miklu máli að það séu ekki mikil
umskipti á starfsmönnum í kringum einstaklinga með heilabilun. Góður starfsmaður
sem helst í starfi er gulls ígildi fyrir sjúkling
og aðstandendur. Stutt innlit eru heldur
ekki góður kostur fyrir þessa sjúklinga og
getur valdið streitu og óróleika. Þegar
dagdeildar nýtur ekki við þurfa aðstandendur
að eiga kost á félagslegri viðveru hjá sjúklingi
svo þeir geti sinnt aðdrættum og persónulegum þörfum. Starfsfólk þarf líka að

hafa fræðst um heilabilun,
umönnun og samskipti við
sjúklinga og aðstandendur.
Dagdeildir
Dagdeildir eru úrræði sem
aðstandendur
eru
hvað
ánægðastir með. Þær veita
sjúklingum hlutverk og tilgang og þjálfa þá í daglegum
athöfnum, auk þess sem þeir
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Draumsýn eða
raunsæi?
Veruleikinn
getur allt eins
tekið á sig mynd
draumsýnar eins og
draumsýnin getur
orðið að veruleika.
Baldursbrár í
beði á Austurvelli
bærast í vindinum
en Dómkirkjan
stendur þögul hjá
í himneskum bjarma.

FAASfréttir

Oft bíðum við og
horfum á líﬁð fara
hjá , en stundum
má koma meiru í
kring en í ﬂjótu
bragði virðist.

eru undir eftirliti fagfólks.
Dagdeildir létta mikið á aðstandendum sem geta sinnt
daglegum störfum, án þess
að hafa stöðugar áhyggjur af
ástvini sínum. Biðtími eftir
dagdeild má ekki vera of
langur. Ef sjúklingar fá ekki
þjálfun á daglegum athöfnum
og takast á við örvandi verkefni er hætta á að þeim hraki
hraðar og þurfi á ótímabæru
stofnanarými að halda.
Helsta gagnrýnin á dagdeildirnar er sú að dvalartíminn sé ýmist of stuttur eða
of langur. Einnig ber að hafa
í huga að þó dagdeildir séu
yfirleitt mjög kærkomið úrræði fyrir aðstandendur þá

FAASfréttir

er engu að síður oft erfitt fyrir þá að taka
þetta skref og þeir þurfa tíma til að aðlagast
slíkum breytingum. Þörf er á fleiri dagdeildum, helst með sveigjanlegum dvalartíma.
Skammtímainnlagnir
Boðið er upp á þriggja vikna hvíldarinnlagnir á Landakoti fyrir sjúklinga með
heilabilun. Um er að ræða þriggja manna
stofur á lokaðri deild. Það hentar vel fyrir
veikustu sjúklingana og þá sem þurfa
læknisfræðilega meðferð eða lyfjabreytingar.
Fyrir þá sem eru komnir styttra í sjúkdómsferlinu nægir að bjóða upp á slíka
innlögn á venjulegu heimili, utan stofnana.
Innlagnirnar á Landakoti eru skipulagðar
nokkra mánuði fram í tímann svo það er
lítið sem ekkert svigrúm til að bregðast við
ef eitthvað kemur upp á, eins og veikindi hjá
maka, skyndileg utanför eða annað óvænt.

Margir aðstandendur hafa þörf fyrir að eiga
stöku sinnum helgarleyfi, ekki síst yngri,
útivinnandi makar. Það þarf því að bjóða
upp á skammtímainnlagnir sem einnig geta
komið til móts við slíkar þarfir.
Fræðsla til starfsfólks
Oft er kvartað undan ófaglegum vinnubrögðum starfsfólks á stofnunum og í
heimahúsum. Það skiptir gríðarlegu máli
að starfsfólk sem vinnur við umönnun
heilabilaðra fái góða og reglulega fræðslu
um sjúkdóminn, einkenni, samskipti, umönnun og samvinnu. Rannsóknir sýna að ef
starfsfólk fær ekki slíka fræðslu er hætta á
lélegri umönnun og jafnvel einhvers konar
ofbeldi gagnvart sjúklingunum. Fræðsla
styrkir sjálfsmynd starfsfólks, eykur starfsánægju og er forvörn gegn tíðum manna-
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skiptum.
Stuðningur við aðstandendur og öflugt aðstandendafélag FAAS og starfsfólk
minnismóttökunnar á Landakoti sinnir stuðningi við fólk
sem býr í heimahúsum og
aðstandendur þeirra. Sú aðstoð er ágætlega nýtt en margir virðast samt veigra sér við
að leita aðstoðar á sjúkrahúsi
eða hreinlega vita ekki að það
er í boði. Engu að síður hefur
verið gert sérstakt átak á
minnismóttöku til að kynna
þessa þjónustu.
Ráðgjöf FAAS hefur einkum
falist í því að hægt er að
hringja í eða hitta Maríu Th.
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Fastur samastaður
fyrir félagið, með
samkomusal og
skrifstofu og
þjónustu við
minnissjúka myndi
eﬂa grasrótina.

FAASfréttir

Jónsdóttur, formann félagsins, og einnig hefur Soffía
Egilsdóttir félagsráðgjafi veitt
fólki stuðning í gegnum síma
fyrir félagið. Það sem hefur
staðið félaginu fyrir þrifum
er að það er ekki með skrifstofu né samkomustað sem
er aðgengilegur fyrir félagsmenn. Það veldur því að það
myndast engin öflug grasrót,
sem einmitt þarf til að það
heyrist í félagsmönnum sjálfum um hvaða þjónustu eða
úrræði þeim finnst vanta.
Heilbrigðisyfirvöld fá ekki
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þann þrýsting sem þarf til að mótuð verði
skýr stefna í málefnum sjúklinga með
heilabilun. Í FAAS er mikill fjöldi af kraftmiklu fólki sem þarf að láta til sín taka.
Félagið verður því að hafa aðstöðu fyrir sitt
fólk svo það geti unnið að ýmsum framfararmálum eins og þeim sem getið er hér að
framan. Ef félagið hefði aðstöðu í rúmgóðu
húsnæði væri einnig hægt að sinna stuðningi
við aðstandendur betur og fræðslufundir
félagsins gætu farið þar fram á heimavelli.

FAASfréttir
Einnig hefur starfsfólk á öldrunarstofnunum
úti á landi ekki sömu möguleika á símenntun
og í þéttbýli. Nokkur dæmi eru um það að
starfsfólk á litlum hjúkrunarheimilum úti á
landi hafi ekkert vitað um heilabilun þegar
sjúklingur flytur þar inn. Það þarf því að
stofna til dagdeilda í helstu byggðakjörnum
úti á landi, stofna til fleiri aðstandendafélaga
og bjóða starfsfólki upp á öfluga fræðslu um
heilabilun.

velti því fyrir mér hvað væri
hægt að gera til úrbóta. Út úr
því hlaust hugmynd sem ber
vinnuheitið Bjarmalundur.
Hún byggir á því að á einum
og sama stað sé afar fjölþætt
starfsemi sem þjónar öllum í
senn; sjúklingum, aðstandendum og starfsfólki um allt
land.

Fleiri sérhæfð hjúkrunarrými
Það er þörf fyrir fleiri sérhæfð hjúkrunarrými um allt land. Einnig þarf hlutfall slíkra
rýma að vera stærra, eða að minnsta kosti
60%, á hverju heimili fyrir sig ef taka á mið
af fjölgun sjúklinga með heilabilun. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra eiga öll
hjúkrunarheimili að bjóða upp á sérstaka
aðstöðu fyrir þessa sjúklinga. Því fer fjarri
að þessu sé framfylgt og má nefna að Vífilsstaðir opnuðu á þessu ári 50 ný hjúkrunarrými
en ekkert af þeim var ætlað fyrir fólk með
heilabilun.

Húsið skiptist í 3 hluta:

Bjarmalundur
Í byrjun árs 2004 settist ég niður með
þessar upplýsingar um skort á úrræðum og

1. Skammtímadvöl.

Hugsuð fyrir yngri sjúklinga og þá sem ekki eru
orðnir mjög veikir. Umhverfið
er heimilislegt og hlýlegt og
eingöngu með sérherbergjum.
Hægt er að fá innlögn með
skömmum fyrirvara og í
þann tíma sem fólk þarf á að
halda. Daggjaldakerfi hentar
því ekki þessum hluta þjónustunnar.

2. Dagdeild.

Sérhæfð þjónusta í dreifbýli
Staða fólks á landsbyggðinni er almennt
mjög erfið og margir sjá sig knúna til að
flytja í þéttbýli eingöngu vegna sjúkdómsins.
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Með sveigjanlegum dvalar-

Bjarmalundur
— Fyrsta uppkast

FAASfréttir
tíma þannig að fólk getur jafnvel verið hálfan daginn ef
það hentar betur en heill
dagur. Hugmyndin er að
samnýta starfsfólk skammtímadvalar og dagdeildar.
Þeir sem eru í skammtímadvöl
eiga aðgang að starfinu á
dagdeildinni og einnig er
auðveldara fyrir þá sem eru á
dagdeild að þiggja skammtímadvöl þar sem þeir þekkja
bæði húsakynnin og starfsfólkið.

3. Upplýsinga- og þjónustumiðstöð.

Þ

essi hluti hússins
skiptist í nokkra þætti
sem munu vinna saman og ná þannig fram kraftmikilli grasrót, gríðarlegu
upplýsingastreymi og aukinni sérhæfingu starfsfólks í
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umönnunarstörfum:
a) Skrifstofa FAAS ásamt aðstöðu fyrir
smærri og stærri fundi. Félagið, sem
verður 20 ára árið 2005, hefur ekki haft
opna skrifstofu hingað til og félagsfundir hafa verið haldnir í boði ýmissa stofnana. Gert er ráð fyrir meiri virkni og
áhrifum félagsmanna en hingað til þar
sem þeir munu hafa aðstöðu til að funda í smærri hópum um einstök mál eða
heildarstefnu.
b) Stuðningshópar og námskeið fyrir
aðstandendur og sjúklinga þar sem
fagfólk með langa reynslu í málaﬂokknum fer í broddi fylkingar. Þannig fá
aðstandendur og fagfólk tækifæri til að
miðla reynslu sinni sín á milli þannig að
stöðugt verði hægt að bæta þjónustuna
og þar með líðan sjúklinganna.
c) Aðstandendur sjúklinga á stofnunum
munu eiga aðgang að stuðningi fagfólks
eins og félagsráðgjafa og sálfræðinga,
en þær stéttir starfa ekki á hjúkrunar-

FAASfréttir
d)

e)

f)

g)

heimilum
Fræðsla og námskeið fyrir starfsfólk sem
vinnur að málefnum og umönnun fólks
með heilabilun, skipulögð af reyndu fagfólki.
Hópur sérhæfðs starfsfólks sem sinnir
liðveislu í heimahúsum mun hafa
aðstöðu í Bjarmalundi og einnig
mun það taka til
hendinni innanhúss.
Fagfólk með langa
reynslu í málefnum
sjúklinga með heilabilun mun sjá um
símenntun starfsfólks.
Kafﬁhús sem er
opið alla daga
vikunnar fyrir
sjúklinga, aðstandendur og fagfólk
hvaðanæva að.
Ýmsar skemmtilegar uppákomur
verða í boði, auk
heimsókna á menningarviðburði
víða um borgina.
Aðstandendum
gefst með þessu
kostur á að brjóta
upp hversdagsleikann með því að
fara á kafﬁhús og
viðburði þar sem
ríkir skilningur á
þörfum sjúklingsins. Gert er ráð
fyrir hugmynda-
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banka á staðnum svo
sem ﬂestir taki þátt í að
ákveða dagskrá kafﬁklúbbsins.
h) Bóka- og blaðahorn þar
sem hægt verður að lána

„Í upphaﬁ var orðið ...“

FAASfréttir

í Reykjavík

eða kaupa bækur og tímarit, ljósrita og fá
aðstoð við upplýsingaleit á Netinu. Hægt
verður að lesa á staðnum, ýmist í hægindastólum eða á kafﬁhúsinu.
Samvinna við Háskólann í Reykjavík
Í þann mund sem ég var að ljúka við að setja
þessa hugmynd að Bjarmalundi niður á blað
varð fyrir tilviljun á vegi mínum hópur nemenda úr Háskólanum í Reykjavík. Þetta var ﬁmm
manna hópur úr viðskipta- og lögfræðideildum skólans sem í sameiningu átti að vinna að
viðskiptaáætlun sem gekk út á að einkavæða
heilbrigðisþjónustu. Ég kynnti hugmyndina
fyrir hópnum sem sýndi verkefninu strax
mikinn áhuga. Í upphaﬁ var ljóst að Bjarmalundur var í heild of stórt verkefni miðað við
þá vinnu sem hópnum var ætlað og því varð úr
að þau tóku að sér að gera viðskiptaáætlun
fyrir dagdeildina og skammtímavistunina.
Ég hitti hópinn í ﬁmm skipti og eftir margra
mánaða vinnu leit dagsins ljós 85 síðna
viðskiptaáætlun um hvernig er hægt að
láta drauma sem þennan rætast. Áætlunin
gerir ráð fyrir einkafjárfestum að hluta til
og að reksturinn standi ekki bara undir sér,
heldur komi til með að myndast höfuðstóll
sem nýtist til hugsanlegrar stækkunar eftir
ﬁmm ár eða til að stuðla að betri menntun
starfsfólks á félags- og heilbrigðissviði.
Kynning á Bjarmalundi
Nemendurnir frá Háskólanum í Reykjavík
kynntu viðskiptaáætlunina um Bjarmalund
þann 12.maí síðastliðinn fyrir fullum sal af
gagnrýnendum og fulltrúum úr atvinnulíﬁnu. Skömmu síðar kynnti ég skýrsluna
fyrir stjórn FAAS og aftur á aðalfundi FAAS
á vormánuðum. Formaður FAAS hefur
kynnt gróﬂega þessar hugmyndir fyrir heilbrigðisráðherra og formanni fjárlaganefndar, en fékk ekki viðbrögð, enda ekki undarlegt. Hver setur fram slíkar hugmyndir á
tímum samdráttar og sparnaðar?

35

Er Bjarmalundur
útópía?
Kannski er þessi tími
samdráttar og sparnaðar
einmitt rétti tíminn til að
setja fram metnaðarfullar
áætlanir. Ég hef víða leitað fanga en veit ekki til
að þjónustulíkan eins og
Bjarmalundur sé til nokkurs staðar. Því yrði það
öðrum þjóðum til eftirbreytni og myndi laða að
fagfólk hvaðanæva að úr
heiminum. Vilji er allt sem
þarf og orð eru til alls fyrst.
Orðin eru komin.

FAASfréttir

Þunglyndi
meðal þeirra
sem þjást af
heilabilun
Höfundur: Dr. Erla S. Grétarsdóttir
Öldrunarsálfræðingur

Samspil heilabilunar og
þunglyndis

Þ

ó að vitræn skerðing í ýmsu formi
sé megineinkenni
heilabilunar þá eru
önnur
einkenni
og heilkenni oft
fylgikvillar sjúkdómsins. Dæmi
um þessa fylgikvilla eru kvíði,

36

þunglyndi, ranghugmyndir, ofskynjanir og
margs konar hegðunarvandamál (American
Psychiatric Association, 1994). Sá fylgikvilli
sem hlotið hefur mesta athygli er þunglyndi, en
sambandið á milli heilabilunar og þunglyndis
er oft mjög ﬂókið. Tilraunir til að aðgreina
þessa tvo sjúkdóma með taugasálfræðilegum
og taugalífeðlisfræðilegum mælingum hafa
að mestu leyti verið árangurslitlar (Teri og
Wagner, 1992). Vandamálin við aðgreininguna
eru eftirfarandi: Þunglyndi eitt og sér getur
haft í för með sér einhverja vitræna skerðingu
og þannig líkt eftir einkennum heilabilunar. Til
dæmis kvartar fólk með alvarlegt þunglyndi
oft undan minniserﬁðleikum og að eiga erﬁtt
með að hugsa og einbeita sér. Slíkir erﬁðleikar
koma einnig fram á taugasálfræðilegum

FAASfréttir
prófum. Oft er vísað til þess konar þunglyndis
sem
afturkallanlegrar
heilabilunar
eða
gerviheilabilunar (pseudodementia) vegna
þess að einkenni vitrænnar skerðingar hverfa
þegar þunglyndið hefur verið meðhöndlað.
Heilabilun ein og sér getur einnig falið í sér
ýmsar breytingar á svefni, matarlyst, hreyﬁgetu,
hugrænum þáttum og framtakssemi og þannig
líkt eftir mörgum aðaleinkennum þunglyndis.
Þannig er ljóst að mörg einkenni þunglyndis og
heilabilunar skarast sem gerir sundurgreiningu
á þessum tveimur sjúkdómum oft erﬁða.
Þetta málefni ﬂækist enn frekar við það að
þunglyndi getur að einhverju leyti verið einn
af áhættuþáttunum fyrir heilabilun þar sem
rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar sem
þjást af þunglyndi eiga það frekar á hættu að
þróa með sér Alzheimers-sjúkdóm (Devanand
o.ﬂ., 1996).

algengara hjá þeim Alzheimerssjúklingum sem hafa fjölskyldusögu um þunglyndi en hjá þeim
sem ekki hafa slíka sögu (Strauss
og Ogrocki, 1996). Önnur kenning, sem mönnum þykir líklegri
er sú að þunglyndi hjá sjúklingum með heilabilun sé tilfinningalegt viðbragð við hugrænni
hnignun og minni almennri
virkni (Teri og Wagner, 1992).
Stuðningur við þessa kenningu
er sá að það er ekki bein fylgni á
milli framgangs heilabilunar og
þunglyndis. Þannig virðist vera
að þunglyndi sé algengast á
vægari stigum heilabilunar
þegar fólk hefur meiri innsýn
inn í þá vitrænu skerðingu sem

Orsakir þunglyndis hjá
sjúklingum með heilabilun

Á

rið 1989 var fyrst farið að
leggja áherslu í rannsóknum á þunglyndi sem
kemur í kjölfar heilabilunar. Það var
bent á að þó að mikilvægt sé að
greina á milli þessara tveggja
sjúkdóma þarf að hafa í huga að
sami einstaklingurinn getur þjáðst
af báðum sjúkdómum á sama tíma
(Reifler o.fl., 1989). Miklar vangaveltur hafa verið um það hvað orsaki
þunglyndi hjá þeim sem þjást af
heilabilun. Sumir halda því fram að
þunglyndi brjótist fram vegna þess
að eitthvað við sjúkdóminn heilabilun hrindi af stað birtingu genetískrar næmni til að þróa með sér
þunglyndi. Það sem styður þessa
kenningu er að þunglyndi er mun
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er að eiga sér stað (Fitz og Teri,
1994; Forsell og Winblad, 1998).
Engin meðvitund eða innsýn í
vitræna
skerðingu
(anosognosia) virðist vera nokkurs
konar
hlífðarskjöldur
sem
kemur í veg fyrir að fólk upplifi
þunglyndi. Í rannsókn Starkstein
o.fl. (1997) kom fram að
„anosognosia” jókst og þunglyndi minnkaði eftir því sem
vitræn skerðing Alzheimers
sjúklinga varð meiri.
Algengi þunglyndis
hjá sjúklingum með
heilabilun

Þ

rátt fyrir að ýmislegt sé
óleyst varðandi orsakir
þunglyndis hjá sjúklingum með heilabilun er vitað að
það er mjög algengt hjá þessum
hópi. Margar rannsóknir hafa
skoðað algengi þunglyndis hjá
sjúklingum með heilabilun og í
þessu sambandi hafa rannsóknir
aðallega beinst að Alzheimerssjúkdómnum þar sem hann er
algengasta tegund heilabilunar
(55%; Adams, 1996). Mat á
algengi þunglyndis hjá Alzheimerssjúklingum spannar bilið frá 0% (Burns, Jacoby, og Levy,
1990) til 87% (Merriam, Aronson,
Gaston, Wey, og Katz, 1988).
Þetta breiða bil á algengi stafar
af mismunandi úrtökum, mismunandi aðferðum við að meta
þunglyndi og þeim erfiðleikum
sem felast í því að meta þunglyndi hjá sjúklingum með heila-
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bilun. Í samantekt á 14 faraldsfræðirannsóknum
með tiltölulega stór úrtök og áreiðanlegar
greiningar á Alzheimers-sjúkdómi kom í ljós að
meðalalgengi á þunglyndi hjá Alzheimerssjúklingum var 30% (Teri og Wagner, 1992). Á
þeim tíma sem rannsóknin fór fram samsvaraði
þessi prósentutala 1.3 milljónum Bandaríkjamanna. Í rannsóknum kemur einnig fram að
þunglyndi hjá eldra fólki er mun algengara hjá
þeim sem þjást af heilabilun en þeim sem ekki
hafa sjúkdóminn. Í Svíþjóð kom til dæmis í ljós
þegar mjög stórt úrtak (1.101 einstaklingur) af
öldruðum var rannsakað að 11.8% af þeim sem
þjáðust af heilabilun og 3.9% af þeim sem ekki
voru með sjúkdóminn uppfylltu greiningarviðmið
fyrir alvarlegt þunglyndi (major depressive
disorder) samkvæmt DSM-IV (Forsell og Winblad, 1998). Marktækt hærra algengi á þunglyndi
fannst einnig hjá öldruðum með heilabilun en
öldruðum án heilabilunar í stórri (1.070
einstaklingar) rannsókn sem gerð var í New York
(Devanand o.fl., 1996). Í báðum þessara rannsókna skipti tegund heilabilunar (t.d. Alzheimerssjúkdómur, æðavitglöp o.fl.) ekki máli hvað
varðaði tíðni þunglyndis.
Talað hefur verið um þunglyndi sem kemur í
kjölfar heilabilunar sem umfram hömlun (excess
disability) vegna þess að hún bætist á þá hömlun
sem þegar er til staðar vegna áhrifa heilabilunarinnar. Þunglyndi hefur því alvarleg áhrif
á líf þeirra einstaklinga sem eru þegar að kljást
við þau erfiðu einkenni sem fylgja því að greinast
með heilabilun. Auk þess að hafa í för með sér
mikla tilfinningalega vanlíðan virðist þunglyndi
hjá sjúklingum með heilabilun hafa áhrif á ýmsa
aðra þætti. Sjúklingar með heilabilun og þunglyndi eru til dæmis líklegri til að hafa mun fleiri
hegðunarvandamál en þeir heilabilunarsjúklingar sem ekki þjást af þunglyndi (Lyketsos o.fl.,
1997). Að sama skapi hafa fundist hjá sjúklingum
með heilabilun tengsl á milli þunglyndis og
minni getu til að framkvæma athafnir daglegs
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lífs (ADL) (Fitz og Teri, 1994; Frosell og Winblad,
1998) og minni almennra lífsgæða (GonzalesSalvador o.fl., 2000). Fylgni á milli þunglyndis
og eirðarleysis, pirrings, dettni og þvagleka
hefur einnig fundist hjá þessum sjúklingahópi
(Reifler, Larson og Teri, 1986). Það virðist því
vera að þunglyndi hafi mikil og víðfeðm neikvæð
áhrif á líf þeirra einstaklinga sem þegar þjást af
heilabilun.
Lyfjameðferð við þunglyndi

S

amantekt rannsókna á þessu sviði bendir
til þess að það sé hægt að meðhöndla
þunglyndi hjá sjúklingum með heilabilun.
Meginmeðferðarleiðin er notkun þunglyndislyfja

og hefur fjöldi rannsókna verið
gerður á gagnsemi þunglyndislyfja í þessu sambandi (t.d.
Petraccia, Chemerinski, og Starkstein, 2001; Lyketsos o.fl., 2000).
Athuganir hafa verið gerðar á
áhrifum bæði þríhringjalyfja
(tricyclic antidepressant) og
SSRI-þunglyndislyfja (selective
serotonin reuptake inhibitors).
Niðurstöður úr þessum rannsóknum eru vitanlega mismunandi en í heildina litið virðist
Athygli og umvera að þunglyndislyf (þríhringja
önnun
fagfólks getur
og SSRI) séu árangursrík meðhjálpað mörgum að
ferð við þunglyndi hjá sjúkná sér á ﬂug á ný.
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lingum með heilabilun. Þessi lyf
virðast þó ekki hafa mikil áhrif á
að bæta ADL-getu fólks þó að
sýnt hafi verið fram á að
samband sé á milli ADL-getu og
þunglyndis hjá sjúklingum með
heilabilun. Það sem einnig
kemur fram í mörgum þessara
rannsókna eru sterk lyfleysuáhrif (placebo effect) þannig að
einungis það að koma á reglulega
fundi
með
læknum
og
hjúkrunarfólki, sem er stór þáttur í lyfjarannsóknum, virðist
hafa þau áhrif að eitthvað dregur
úr þunglyndiseinkennum.
Þrátt fyrir viðunandi niðurstöður úr lyfjarannsóknum eru
ýmsir vankantar á því að nota
þunglyndislyf fyrir þennan
sjúklingahóp. Eldra fólk er mun
líklegra en yngra fólk til að hafa
ýmsa sjúkdóma og vera þar af
leiðandi á mörgum mismunandi
lyfjum. Eftir því sem fleiri lyf
bætast í hópinn eru meiri líkur á
hættulegri samvirkni milli hinna
ýmsu lyfja. Eldra fólk vinnur
einnig hægar úr lyfjum en yngra
fólk og er þess vegna líklegra til
að upplifa bráð eiturviðbrögð
og óþægilegar hliðarverkanir af
þeim lyfjum sem það er að taka.
Ein óþægileg hliðarverkun þunglyndislyfja hjá eldra fólki er til
dæmis auknar líkur á byltum
sem getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Það er því
kostur í þessu samhengi ef hægt
er að nota meðferð sem ekki
krefst lyfja. Slík meðferð getur
einnig mögulega unnið með þá
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þætti í umhverfinu sem hafa áhrif á þunglyndið
og það er mikilvægt þegar álagsþættir eru miklir
eins og oft er raunin þegar fólk þjáist af heilabilun
og þunglyndi (Teri, Logsdon, Uomoto, og
McCurry, 1997).
Sálfræðimeðferð við þunglyndi

Á

síðustu 20 árum hefur aukist áhugi á
sálfræðimeðferðum fyrir sjúklinga
með
heilabilun.
Margs
konar
meðferðaleiðir eru í boði en aðeins ein meðferð
var sérstaklega hönnuð til að meðhöndla þunglyndi hjá sjúklingum með heilabilun. Þetta
meðferðarform var búið til af Dr. Linda Teri sem
er prófessor í klínískri sálarfræði við The University of Washington Medical School. Meðferðin
byggir á hugtökum úr atferlisfræði og hefur á
ensku verið kölluð „behavior treatment of depression in patients with dementia” sem má þýða
sem „atferlismeðferð við þunglyndi hjá sjúklingum með heilabilun“.
Að baki meðferðinni býr sú kenning að
einstaklingur sem þjáist af heilabilun og þunglyndi sé fastur í neikvæðum vítahring sem lýsir
sér í því að minna er um ánægjulegar athafnir
(pleasant events) í lífi viðkomandi og meira um
neikvæð samskipti við umhverfið. Sem dæmi
um þennan vítahring má nefna að einstaklingur
með heilabilun getur oft ekki tekið þátt í
atburðum sem hann eða hún hafði ánægju af
áður. Þetta leiðir til þess að viðkomandi upplifir
depurð og vanmáttarkennd sem leiðir svo til
minni virkni sem ýtir enn frekar undir meiri
depurð og vanmáttarkennd. Það sem ýtir oft enn
frekar undir þennan neikvæða vítahring er að
samskipti við nánustu aðstandendur breytast að
því leyti að sjúklingur með heilabilun fer að vera
í óvirkara hlutverki og getur það ýtt undir
vanmáttarkennd. Með atferlismeðferðinni er
reynt að brjóta upp þennan vítahring til að draga
úr þunglyndi. Sálfræðingur vinnur náið með
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aðstandanda og sjúklingi og unnið er að því í
sameiningu að finna ánægjulegar og raunhæfar
athafnir sem að sjúklingurinn getur enn tekið
þátt í og hefur gaman af að gera. Áherslan í
þessari meðferð er að vinna á kerfisbundinn hátt
með nánasta aðstandanda sjúklings og þjálfa
aðstandandann í því að meta ánægjulegar
athafnir í lífi sjúklings og síðan smám saman að
auka tíðni þessara athafna. Hluti af meðferðinni
er fræðsla fyrir aðstandendur sem beinist að því
að tala um eðli beggja sjúkdómanna (heilabilun
og þunglyndi) og beina sjónum að því að
sjúklingurinn getur ekki framkvæmt marga af
þeim hlutum sem hann eða hún hafði áður
ánægju af. Því er mikilvægt að sætta sig við þá
stöðu og beina kröftum sínum í að finna aðrar

athafnir sem geta verið ánægjulegar með það fyrir sjónum að
geta sjúklings hefur breyst.
Kosturinn við þessa meðferð er
að aðstandandi er sá sem útfærir
meðferðina með hjálp sálfræðings og upplifir hann eða
hún því ákveðna stjórn á aðstæðum. Til að meðferðin beri
árangur þarf mikið hugmyndaflug og fólk þarf að vera sveigjanlegt í því að prófa nýja hluti sem
stundum bera ekki árangur.
Einnig er mikilvægt að vera
kerfisbundinn í því hvernig
meðferðin er útfærð og þess
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Eftir því sem fleiri
lyf eru notuð
saman því meiri
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þegar bjóðast
virkar meðferðir
án lyfja eins og
atferlismeðferðina.
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vegna hjálpar það fólki mjög að
hafa samskipti við sérfræðing
sem getur aðstoðað við að benda
á nýja möguleika.
Í meðferðinni felst einnig
kennsla fyrir aðstandendur í að
fást við hegðunarvandamál sem
koma upp hjá sjúklingum með
heilabilun og geta aukið enn
frekar á depurð. Hér er áherslan
á fræðslu um eðli hegðunarvandamála. Hegðunin kemur
ekki fram í tómarúmi heldur
mótast hún bæði af ákveðnum
undanfara og af þeim afleiðingum sem hún hefur í för með
sér. Þetta einfalda atferlislíkan
sem kallast ABC- líkanið er sett
upp
á
eftirfarandi
hátt:
Antecedents (Undanfarar) g
Behavior
(Hegðun)
g
Consequences
(Afleiðingar).
Aðstandendum er kennt að bera
kennsl á undanfara og afleiðingar
hegðunarvandamála og kenndar
eru leiðir til að vinna með og
breyta þeim undanförum og
afleiðingum sem leiða til hegðunar sem er óþægileg bæði fyrir
sjúkling og aðstandendur. Þó að
ABC-líkanið sé tiltölulega einfalt
og auðskilið þarf töluverða
þjálfun til þess að öðlast færni í
að beita því á árangursríkan
hátt. Líkanið hefur verið notað
til fjölda ára fyrir aðra sjúklingahópa eins og einhverf börn
og börn með athyglisbrest og
ofvirkni. Kostir þessa meðferðarforms felast meðal annars í því
að það getur verið árangursríkt
fyrir sjúklinga sem þjást af mjög
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mikilli vitrænni skerðingu og þess vegna ætti
það að nýtast vel fyrir einstaklinga með
heilabilun.
il að meta árangur atferlismeðferðar til
að draga úr þunglyndi hjá sjúklingum
með heilabilun var framkvæmd
viðamikil rannsókn á báðum þeim meðferðarformum sem nefnd voru hér að framan
(Teri o.fl., 1997). Unnið var með aðstandendum
sjúklinga með heilabilun og þunglyndi og var
meðferðarhópurinn borinn saman við tvo
samanburðarhópa,
sjúklinga
sem
fengu
„almennan stuðning” frá fagaðilum (þ.e.
ráðleggingar og stuðning, en ekki atferlismeðferð)
og sjúklinga sem voru á biðlista eftir að komast í
meðferð. Meðferð stóð í níu vikur og hittu
aðstandendur og sjúklingar sálfræðing einu
sinni í viku, klukkustund í senn. Niðurstöður
leiddu í ljós marktæka minnkun á þunglyndi hjá
meðferðarhópnum en þunglyndiseinkenni stóðu
í stað hjá báðum samanburðarhópunum. Framhaldsrannsókn var gerð 6 mánuðum seinna og
þá kom í ljós að 69% sjúklinganna viðhélt breytingunum eða hafði batnað enn frekar. Það sem
kom einnig í ljós í þessari rannsókn var marktæk
lækkun þunglyndiseinkenna hjá þeim aðstandendum sem tóku þátt í atferlismeðferðinni. Þetta
eru mikilvægar niðurstöður því að algengi þunglyndis hjá aðstandendum sjúklinga með heilabilun er mjög hátt (Gonzales-Salvador, Aragano,
Lyketsos, og Barba, 1999; Reese, Gross, Smalley,
og Messer, 1994) og rannsóknir á þunglyndislyfjum fyrir þennan sjúklingahóp hafa
ekki sýnt fram á minnkun þunglyndis hjá
aðstandendum (Pfeiffer o.fl., 1997). Það er líklegt
að aukin stjórn á erfiðum aðstæðum sem
aðstandendur öðlast með því að læra atferlistækni
sé lykillinn að bættri líðan þeirra.
il að sýna enn betur fram á árangur
atferlismeðferðar við meðhöndlun
þunglyndis hjá fólki sem þjáist af
heilabilun þarf frekari rannsóknir. Til dæmis
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væri mjög mikilvægt að bera þetta meðferðarform
saman við lyfjameðferð. Það sem hins vegar
hefur verið sýnt fram á er að atferlismeðferð er
tæki sem getur reynst mjög vel við að draga úr
þunglyndi hjá fólki, sem er þegar að kljást við öll
hin erfiðu einkenni sem koma fram við heilabilun
og einnig dregur meðferðin úr þunglyndi
aðstandenda þessa sjúklingahóps. Því er ljóst að
meðferðin er eitt skref í þá átt að bæta lífsgæði
fólks sem fær það erfiða hlutverk að kljást við
sjúkdóminn heilabilun.
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Sérhæﬁr sig í meðferð
fyrir aðstandendur fólks
með heilabilun
Dr. Erla Sigríður Grétarsdóttir sálfræðingur
hefur opnað sálfræðistofu á Austurgötu 24
í Hafnarﬁrði. Erla er með doktorspróf frá
Bandaríkjunum í klínískri öldrunarsálfræði og
hefur hún starfað mikið með einstaklingum
með heilabilun og aðstandendum þeirra. Erla
sérhæﬁr sig í meðferð fyrir aðstandendur fólks
með heilabilun og er áherslan á að hjálpa
fólki að kljást við það álag og þá sorg sem
fylgir því að vera umönnunaraðili. Einnig fá
aðstandendur aðstoð við að bæta lífsgæði
sjúklings. Tímapantanir eru í síma 899 8966
eða netfangi erlasg@simnet.is
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Sólin skín á ný á
Sunnuhlíð og Kópavogskirkju. Að baki
eru dimm ský en
regnboginn gefur
fyrirheit um sátt.
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Nýjar rannsóknir í samvinnu við
FAAS

„Eins og komið hefur fram erum
við háð góðri þátttöku sjálfboðaliða í
rannsóknum okkar. Við viljum því nota
tækifærið hér og biðja áhugasama að
hafa samband við okkur
í síma 530-9900.“

Mentis Cura er nýstofnað
fyrirtæki runnið undan rifjum
Lyfjaþróunar hf. Heitið er
latneskt og er lausleg þýðing
„hugönnun”. Markmið okkar
til næstu þriggja ára er að
þróa greiningaraðferðir til að
greina ýmiss konar heilaraskanir með því að nota upplýsingar sem fást úr heilaritum. Þessi þróunarvinna er
unnin í samstarfi við Rannsóknarstofu Háskóla Íslands
og Landspítala Háskólasjúkrahúss í Öldrunarfræði
undir umsjón Jóns Snædal
yfirlæknis.
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Heilaröskun á sér stað þegar ójafnvægi
myndast í boðefnakerfum heilans til lengri
eða skemmri tíma. Sem dæmi um slíkt
ójafnvægi má taka þunglyndi sem getur
verið tímabundin röskun og Alzheimerssjúkdóm sem er viðvarandi röskun. Virk
starfsemi boðefnakerfis heilans myndar
rafsegulsvið í heilanum og eru heilarit
mæling á styrk þess. Heilaritamæling
endurspeglar því að einhverju leyti starfsemi
boðefnakerfisins. Rannsóknir hafa sýnt að
vísbendingar um heilaröskun er að finna í
heilaritum. Til dæmis eru heilarit Alzheimerssjúlklinga töluvert frábrugðin heilaritum
heilbrigðra einstaklinga. Munur af þessu
tagi er samt alls ekki augljós þar sem heilarit
eru mjög flókin og erfið aflestrar. Aðeins
mjög tæknilegar úrvinnsluaðferðir duga til
að auðkenna þessa hópa.
Einstaklingar eru mjög mismunandi. Tíu
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manna úrtak sýnir iðulega mikinn breytileika
í mælistærðum og gildir þá einu hvað er
mælt. Þetta á sérstaklega við um heilarit. Til
að gera sér nákvæma grein fyrir því hvernig
mæligildin dreifast þarf að gera mælingar á
nógu mörgum einstaklingum. Í þeim tilgangi
höfum við ákveðið að fara af stað með
rannsókn á næstu mánuðum sem miðar að
því að mæla heilarit margra einstaklinga,
sem verður skipt upp í hópa eftir aldri og
kyni. Þannig vonumst við til að gera okkur
betur grein fyrir því, innan hvaða marka
heilarit heilbrigðra einstaklinga liggja og þá
líka hvenær má segja að heilaröskunar sé
mælanleg. Stefna okkar er að mynda þekkingargrunn heilarita þar sem við mælum
heilarit einstaklings í 30 mínútur og setjum í
hóp annarra einstaklinga á svipuðu aldursskeiði og af sama kyni. Þar með náum við að
safna nógu miklu af gögnum til að minnka
breytileikann sem minnst er á hér að ofan
eða að minnsta kosti læra meira um hann.
Ekkert lyf verður gefið í þessari rannsókn.
Fjöldi sjálfboðaliða frá FAAS bauð sig fram
í nýlega rannsókn sem framkvæmd var í
nafni Lyfjaþróunar hf. Hún hefur að
markmiði að bera saman áhrif miðtaugakerfislyfja á heilarit heilbrigðra einstaklinga
og Alzheimerssjúkra. Við viljum þakka
félagsmönnum ykkar kærlega fyrir ómetanlega aðstoð við þessa rannsókn en heilaritamælingunum lýkur að öllum líkindum í
þessari viku. Árangur okkar byggist mikið
til á því að finna nægjanlega marga sjálfboðaliða í þær rannsóknir sem fram undan
eru. Við munum kynna niðurstöðurnar í
þessu fréttabréfi þegar úrvinnsla gagnanna
er komin vel á veg. Í bígerð er að fara af stað
með rannsókn sem verður í beinu framhaldi.
Eins og komið hefur fram erum við háð
góðri þátttöku sjálfboðaliða í rannsóknum

okkar. Við viljum því nota
tækifærið hér og biðja áhugasama að hafa samband við
okkur í síma 530-9900. Nöfn
ykkar yrðu þá skráð og haft
yrði samband við ykkur
þegar nær dregur einstökum
rannsóknum. Athugið að
vilyrði fyrir þátttöku er aldrei
bindandi. Farið er með öll
gögn sem trúnaðarmál og
þátttaka einstaklinga kemur
hvergi fram.
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Fagurt haustlauf
við inngang
Hæstaréttar og vel
merkt stæði fyrir
fatlaða framan
við innganginn.
Eins og vísindin
byggir rétturinn
á vönduðum
rannsóknum

FAASfréttir

„Það getur
verið svo
erﬁtt að tala
saman ...“

Erindi Ingibjargar Pétursdóttur iðjuþjálfa
á Landakoti, um leiðir til að auðvelda
samskipti við einstaklinga með langt
genginn heilabilunarsjúkdóm, ﬂutt á
fræðsludegi FAAS.

É

g hef starfað
sem iðjuþjálﬁ á
heilabilunardeildum undanfarin 9
ár. Í starﬁ mínu
hef ég kynnst
ýmsum hliðum heilabilunar.
Ég hef kynnst hetjulegri
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baráttu aðstandenda, þrautseigjunni, ástúðinni og dugnaðinum og ég hef séð hve
margir eru þreyttir, óöruggir og hafa mikla
þörf fyrir ráðgjöf og stuðning. Þess vegna
stend ég hér. Mig langar til að miðla til ykkar
aðstandenda af reynslu minni.
Eins og við vitum flest sem hér erum
birtast heilabilunarsjúkdómar í ýmsum
myndum. Minnisskerðing er þekktasta einkennið, því er oft talað um minnissjúkdóma,
en fleiri sjúkdómseinkenni geta komið fram.
Þar má nefna málstol, verkstol, breytingar á
skapferli o.fl.
Nafnið á þessu erindi vísar til þess að
samskipti við einstakling með heilabilun
geta verið erfið . Þetta á sérstaklega við þegar
sjúkdómurinn er langt genginn, minnisskerðingin orðin mikil og málstol jafnvel til
staðar. Ég hef orðið vör við þetta á Landakoti
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þar sem margir sem þar dvelja eru orðnir
mjög veikir.
Það er því miður oft þannig að eftir því
sem sjúkdómurinn ágerist fækkar þeim sem
koma í heimsókn og álagið á nánustu aðstandendur eykst. Þeir geta stundum átt
erfitt með að hafa samskipti við sjúklinginn,
ýmist vegna þess að hann getur ekki tjáð sig
eða umræðuefni geta verið af skornum
skammti.
En það eru til ýmsar aðferðir til að ná til
fólks með heilabilun og bæta líðan þeirra ég
mun kynna hér nokkrar leiðir sem stuðla að
bættum samskiptum.
Upplýsingar
Ef fólk sem er með heilabilunarsjúkdóm
vistast á stofnun er mikilvægt að starfsfólkið
þekki e-ð til manneskjunnar , hafi ákveðnar
grunnupplýsingar, ekki bara upplýsingar
um heilsufar og þess háttar sem fram kemur
í sjúkraskrá viðkomandi, heldur líka um
hvernig lífi viðkomandi hefur lifað, hver
áhugamálin hafa verið o.þ.h.
Þessar upplýsingar verðum við að fá frá
ykkur aðstandendum og ef við höfum þær

aukast líkur á að við getum
áttað okkur á þörfum sjúklingsins og þar með stuðlað
að bættri líðan hans.

1) Lífssaga

Sjúklingurinn er oft ekki
fær um að segja frá hvernig
lífi hann hefur lifað og þá er
mikill fengur í að fá upplýsingar um helstu æviágrip.
Á sumum stöðum þar sem
sjúklingar með heilabilun
dvelja hafa verið útbúin eyðublöð sem ættingjar geta útfyllt
þar sem fram kemur hvar
viðkomandi er fæddur, hvar
hann hefur alið manninn,
nöfn foreldra, maka, barna,
búseta, atvinna, bestu vinir
og helstu áhugamál. Það er
misjafnt hversu ýtarlegar
upplýsingarnar eru.
Þetta byggist á góðri samvinnu milli aðstandenda og
starfsfólks.
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Höfundur, Ingibjörg
Pétursdóttir flytur
erindi sitt fyrir fullu
húsi á fræðsludegi
FAAS

FAASfréttir

G
2) Myndaalbúm.

ott myndaalbúm getur
verið
gullnáma
og endalaus uppspretta umræðuefnis og upplýsinga um lífsskeið sem liðin
eru.
Bestar eru sérvaldar myndir
af fólki sem tengist sjúklingi
fjölskyldu- eða vináttuböndum; fólk sem gegnir mikilvægum hlutverkum í lífi
hans. Myndir frá merkisatburðum í lífi sjúklingsins
eða frá stöðum sem eru
honum/henni kærir eru
einnig skemmtilegar og gagnlegar. Æskilegt er að myndirnar séu ekki mjög margar
og best er að þær séu stórar
og greinilegar þar sem sjónin
getur verið farin að daprast.
Það er hægt að skanna myndir
í tölvu eða fá stækkanir í
ljósmyndafyrirtækjum. Nauðsynlegt er að merkja myndirnar hver, hvenær o.s.frv.
Það getur verið ánægjulegt
og gagnlegt fyrir starfsfólk
ekki síður en aðstandendur
að skoða þessar myndir með
sjúklingnum og minnast og
gleðjast saman.

3) Áhugalisti

Sums staðar er í notkun listi
yfir öll möguleg áhugamál.
Ef sjúkdómurinn er ekki
kominn á hátt stig er gagnlegt
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að leggja slíkan lista fyrir sjúklinginn og fara
með honum/henni yfir spurningarnar. Með
því að nota hann er hægt að greina áhugasvið
hvers og eins og koma þá með tilboð sem
eru í takt við langanir hans og þarfir.

4) Gestabók

Gestir skrái nöfn sín og dagsetningu og
segi stuttlega frá heimsókninni.

5) Samskiptabók

Þar geta ættingjar og starfsfólk skiptst á
gagnlegum upplýsingum frá degi til dags
Samskiptaleiðir
Það er hægt að bæta líðan, gleðja og hafa
samskipti á svo marga vegu. Höfum í huga
að samskipti eru miklu meira en að TALA
saman. Það er líka hægt að hlusta, horfa,
gera eitthvað saman.
Þá þurfum við að byrja á að setja niður
fyrir okkur hverju einstaklingurinn hafði
gaman af að fást við.
Mikilvægt er þó að virða vilja sjúklingsins
ef hann er tregur til að fást við það sem hann
var leikinn við áður en sjúkdómurinn gerði
vart við sig. Ástæðan getur verið að hann
óttist að finna fyrir vanmætti sínum. Þá er
æskilegt að leitast við að finna skyld
viðfangsefni þar sem hæfileikarnir nýtast.

1) Tónlist

Það er hægt að ná til ótrúlega margra með
tónlist. Tónlist hefur róandi áhrif og eykur
vellíðan hjá mörgum sem þjást af heilabilun.
Það er þó nauðsynlegt að gæta þess að
tónlistin sé rétt valin svo hún hafi tilætluð
áhrif. Það eru mörg dæmi sem sanna góð
áhrif tónlistar. Það eitt að sitja saman og
hlusta á velvalda tónlist gleður og getur bætt
líðan verulega .
Hins vegar ber að varast síbylju hvort sem
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um er að ræða tónlist
eða talað mál, í sjónvarpi eða í útvarpi.
Ath. einstaklingar
með heilabilun þola
illa of mikið áreiti í
einu t.d. frá sjónvarpi.

2) Söngur

Söngur er eitt af
því sem virðist lifa
lengi með þeim sem
e-n tíman hafa haft
gaman af söng – og
það eru margir. Það
er auðvitað mest
gaman að syngja við
undirleik en þó ekki
nauðsynlegt. Einnig
er hægt að syngja
hver með sínu nefi
eða með söng af
geisladisk. Þá er
mikilvægt að velja
rétt lög, lög sem
höfða til þess aldurshóps sem syngur
með.
Þessi liður í upptalningunni um samskiptaleiðir er kannski ekki svo auðveldur fyrir aðstandanda
sem kemur í heimsókn á stofnun eða stað
þar sem fleiri eru viðstaddir en það má
vissulega notfæra sér þessa leið þegar það á
við.

3) Myndir og myndbönd

Ein leið til að ná til ástvinar sem á erfitt
með að tjá sig er að skoða saman myndaalbúm
gömul eða ný og myndbönd t.d. af fjöl-

skyldunni eða öðru efni sem
vakið gæti áhuga sjúklings.

4) Upplestur, sögur og ljóð

Að lesa upp úr uppáhalds
bókum hvort sem eru ljóð
eða sögur , fara saman með
ljóð eða rifja upp ljóð í
sameiningu. Árangurinn af
því getur komið á óvart. Þeir
sem ekki geta tjáð sig í töluðu
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Við tjáum okkur
eftir óteljandi
leiðum og lesum úr
tjáningu annarra
og verðum fyrir
hrifum frá þeim, sem
verða að reynslu og
minningum. Þar á
meðal tón, svipum
og látbragði. Því
vekur kunnuleg
tónlist, myndir og
minningar mikil hrif
hjá okkur öllum.
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„Rannsóknir
hafa sýnt að ef
sjúklingar eru
órólegir þá gefa
gönguferðir og
útivist góða raun.“

máli geta komið á óvart með
því að geta þulið upp ljóð
sem þeir hafa kunnað utan
að.

getur verið mjög jákvætt að skipta um
umhverfi og fara í bíltúr eða í heimsókn til
ættingja og vina ef aðstæður leyfa.

5) Gönguferðir og útivera

Það er mjög mikilvægt fyrir okkur öll að
hafa hlutverk og finna að við gerum gagn.
Það er því mjög erfitt þegar fólk missir
hlutverk í kjölfar sjúkdóma hvort sem það
er heilabilun eða aðrir sjúkdómar og
aðstæður sem valda því.
Ég hef stundum orðið vör við að ættingjar
þeirra sem þjást af heilabilun hafa tihneigingu
til að taka fram fyrir hendurnar á þeim, t.d.
eiginmaðurinn sem yfirtekur störf sem
eiginkonan hefur sinnt þegar sjúkdómseinkenna verður vart hjá henni.
Mikilvægt er að gefa þeim sem eru með
heilabilunarsjúkdóm tækifæri til að taka
þátt í daglegum störfum heima fyrir. Þá þarf
að að velja verkefni sem einstaklingurinn
ræður ennþá við. Sem dæmi má nefna
einföld störfeins og að leggja á borð, vaska
upp, brjóta saman tau, vökva blóm eða
pússa silfur. Einnig ýmis störf utanhúss eins
og létt garðyrkjustörf, moka snjó ofl.. Það
má líka hvetja til þátttöku í flóknari
heimilisstörfum eins og sultugerð, bakstri
o.m.fl. þar sem viðkomandi sér um einfaldari
hluta af verkefninu eins og t.d. þvo
rabbarbarann í sultuna, brytja ávexti í
kökuna o.s.frv.
Þeir sem ekki hafa getu til taka þátt í
verkefnum geta notið þess að fylgjast
með þegar aðrir eru að störfum..
Ég hef reynslu af því að þegar
sjúklingar eru órólegir getur það
virkað svo undurvel að finna eitthvað
að gera. Of mikið iðjuleysi veldur leiða
þó að vissulega höfum öll þörf fyrir
rólegar stundir inn á milli.

Oft eru þeir sem eru með
heilabilunarsjúkdóm fráir á
fæti þó sannarlega séu undantekningar á því. En reglubundnar gönguferðir og útivist eru mjög æskilegar fyrir
þá ekki síður en annað fólk.
Rannsóknir hafa sýnt að ef
sjúklingar eru órólegir þá
gefa gönguferðir og útivist
góða raun. Ef ástvinir ykkar
eru á stofnun þá er hægt að
fara í göngutúr innanhúss ef
ekki viðrar til útiveru eða
aðrar orsakir eru fyrir því að
ekki er hægt að vera utandyra.
Fyrir marga er það miklu
ánægjulegra að fara í göngutúr en að sitja inn í dagstofu
deildarinnar þar sem margt
fólk er til staðar og tilheyrandi
ys og þys.
Einnig má benda á að það
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6) Heimilisstörf eða önnur dagleg störf.
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7) Umhverﬁð

Hlutir sem vekja
góðar minningar og
hlýlegt umhverfi
skipta máli fyrir alla.
Mikilvægt er því að
vanda valið á
hlutum sem fylgja
fólki þegar það
vistast á stofnun.
Það má einnig
tengja fólk við
fortíðina með því að
útbúa „minningaöskju“ sem er kassi
með ýmsum smáhlutum sem hafa
þýðingu fyrir
viðkomandi einstakling og vekja góðar
minningar.
Á Landakoti hefur
verið innréttuð
gamaldags stofa og
safn ýmissa hluta
sem minna á gamla
daga. Í nær öllum
tilvikum virkar
þetta umhverfi mjög
vel á þá einstaklinga
sem þangað koma,
róar, eykur öryggiskennd, opnar, losar um,
þannig það má ekki vanmeta áhrif
umhverfis á líðan fólks jafnvel þá sem eru
með langt genginn heilabilunarsjúkdóm og
virðast í litlum tengslum við umheiminn.
Lokaorð.
Hér hefur verið stiklað á stóru um leiðir til
að létta samskipti við einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóma á síðari stigum. Það
eru til margar leiðir og væri hægt að gera

langan lista til viðbótar við
þessa upptalningu mína.
En höfum í huga það sem
svo oft hefur verið sagt áður;
nærvera, virðing og hlýja eru
undirstaða allra samskipta
við þá sem eru að kljást við
heilabilunarsjúkdóma hvaða
nafni sem þeir nefnast.
Ég óska ykkur alls góðs í
baráttunni.
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Hamingju minningar um liðnar
ánægjustundir
geta vaknað af
öllum kunnulegum
tengingum. Allt
slíkt hjálpar þeim
minnissjúka og
hægir á sjúkdómsferlinu. Hver
hefur ekki átt
hamingjustund í
fögrum berjamó?

FAASfréttir
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Foldabær —
milliáfangi
til að seinka
innlögn

Viðtal við
Margréti Lilju Einarsdóttur
forstöðukonu Foldabæjar

Foldabær er stoðbýli fyrir
aldraða með minnissjúkdóma sem rekið er af
Reykjavíkurdeild
Rauða
kross Íslands. Stoðbýlið er
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rekið í afar kyrrlátu hverfi og lætur lítið
yfir húsinu þegar að því er komið. Þar búa
þó átta einstaklingar sem þurfa eftirlit og
aðstoð allan sólarhringinn. Húsið er
hentugt og hefur tekist vel að skapa
vinalegt og falllegt heimili með einkar
heimilislegum brag. Má sjá að starfsfólkið
nær vel saman og á frjáls og hlý samskipti
sín á milli sem og við heimilismenn. Allur
bragur virðist til fyrirmyndar. Þá er
ómetanlegur þáttur sjálfboðaliða, bæði
þeirra frá Rauða krossinum og „Vina
Foldabæjar” sem koma frá Gerðubergi.
Sjálfboðaliðarnir lífga m.a. mjög upp á
hversdagsleikann með upplestri, söng,
hljóðfæraleik, dansi og með þátttöku og
aðstoð við annað félagsstarf. Að ógleymdum dansleikjum með Vinabandinu, en
það skipa einnig sjálfboðaliðar.

Sp: Nú lætur mjög lítið yfir þessu húsi en
augljóslega er það miklu rúmbetra að innan
en að sjá hér að ofan þegar komið er að því.
Hvað búa margir hér á hverjum tíma?

F

oldabær var stofnaður 24. júní
1994 svo að við héldum upp
á 10 ára afmæli í sumar. Nú
búa átta konur á heimilinu og
hver um sig hefur sitt eigið
herbergi. Herbergin eru að vísu
mismunandi að stærð, sem helgast af því að
húsið var upphaﬂega byggt sem einkaheimili
en þjónar nú vel þessu hlutverki. Reyndar er
það svolítið sérstakt við þetta heimili að hér
búa aðeins konur. Á þessum tíma þ.e. fyrir
tíu árum þegar átti að velja heimilisfólk voru

konur hreinlega í meiri þörf.
Það hefur svo orðið hefð að
hér eru eingöngu konur,
sannkallað kvennaríki því í
ofanálag starfa hér eingöngu
konur.
Okkur líður öllum afar vel
hér í kyrrlátu og fallegu
hverfi með góðu fólki. Við
búum við ákveðna sérstöðu
hér ein útaf fyrir okkur í
úthverfi við svona heimilislegar og fínar aðstæður.
Önnur sambýli fyrir heilabilaða eru inni á hjúkrunarheimilum eða í beinum tengslum við þau, sem hefur sína
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Heimilismenn og
sjálfboðaliði RKÍ
drekka saman
síðdegiskaffi eftir
ljúfa samverustund
við upplestur.

FAASfréttir
kosti sem eru aðrir en þeir
sem við búum við.
Þannig að við höfum ákveðna sérstöðum sem við nýtum
okkur til góðs eins og hægt
er. Við eldum allan mat hér í
eldhúsinu, og sækjum aðföng
eins og fyrir hvert annað
einkaheimili og bökum svo
hér allt og eldum sjálfar með
sama hætti og gert er á hverju
einkaheimili. Kaupum einstöku sinnum líka tilbúna
pizzu eða grillaðan kjúkling.
Allur húsbúnaður hér er
sitt úr hverri áttinni eins og á
einkaheimilum. Fólk kaupir
jú sjaldnast allan sinn heimilisbúnað á einu bretti frá
einum aðila eftir einn arkitekt
eins og þegar stofnanir eru
standsettar. Þetta er því 100%
heimilislegt heimili.
Engu að síður er þessi
valkostur sem slíkur þess
eðlis að hann hentar fáum en
afar mikilvægur fyrir þá sem
þarfnast hans. Við erum hluti
af heilbrigðiskerfinu en samt
fyrir utan það, heimili, en
samt ekki hjúkrunarheimili.
Allir vilja vera á sínu eigin
heimili eins lengi og hægt er.
Við getum ekki tekið við of
veiku fólki. Við verðum að
gera ráð fyrir að fólk geti átt
hér heimili það minnsta í tvö
góð ár áður en það þarfnast
meiri umönnunar en við
getum veitt.
ÖldrunarmatshópurReykjavíkur velur einstaklinga hing-
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að inn. Það er alltaf fólk í brýnni þörf, sem
býr eitt en getur það ekki lengur, en þarf
samt ekki vistun á hjúkrunarheimili eða
sjúkrahúsi.
Það má ekki gleyma því að allir sem hingað
koma eru í brýnni þörf. Dagþjónusta eins
Fríðuhús dugir ekki lengi þeim sem t.d. hafa
ekki maka eða sambýling á heimili sínu sem
getur annast þá um helgar og á kvöldin.
Flestir sem koma hingað eru þó búnir að
vera áður í dagvistun fyrir minnissjúka.
Fólk þarf líka af þessari ástæðu að vera
nokkuð hraust og við eðlilega líkamlega
heilsu þegar það fær vistun hér. Við vitum
líka að þróun minnissjúkdómanna er síðan
oft óútreiknanleg og við erum auðvitað alltaf
að glíma við það. Fólk getur hrunið mjög
bratt eða haldið sér ótrúlega vel og lengi
eftir að það greinist. Bara breytingin við að
koma inn á nýtt heimili og í svona samfélag
eins og hér er er sumum mjög erfið þó allt sé
gert til að auðvelda það. Fólk er búið að
pakka saman heimili sínu og yfirgefur það
til að koma hingað, og mörgum er það
einfaldlega afar þungbært. Þess vegna
verðum við líka að gera ráð fyrir að fólk eigi
hér nægan tíma í kjölfarið til að ná sér aftur
á strik.

Sp: Hvað ert þú búin að vera hér lengi
Margrét og hvað mótar starfið?

Ég er búin að vinna hér í sjö og hálft ár.
Henti mér beint út í djúpu laugina þ.e. tók
hér beint við starfi forstöðumanns. En þetta
hefur verið gaman og kærkomið tækifæri að
fá að takast á við þetta.
Forveri minn var búinn að vinna hér afar
gott verk. Það má ekki gleyma því að starfið
okkar hér mótast stöðugt af þeim konum
sem hér búa, persónum þeirra, áhugamálum
og möguleikum hópsins á hverjum tíma.
Við höfum haft það að leiðarljósi að hafa
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gaman af lífinu þrátt fyrir að minnið sé farið
að daprast. Njóta augnabliksins og líðandi
stundar hverju sinni. Margir hafa líka orðið
til að hjálpa okkur við það. Þar á meðal
sjálfboðaliðar frá Gerðubergi sem kalla sig
„Vini Foldabæjar” og sjálfboðaliðar frá
Kvennadeild Reykjavíkurdeildar Rauða
krossins, og einnig ættingjar sem geta létt
konunum okkar lífið t.d. með því að bjóða
þeim með sér þegar tækifæri er til.

Sp: Hvernig er fyrir ættingja að upplifa
þetta sem heimili mömmu eða ömmu?

Það má ekki gleyma því að það eru ekki
allir sem eiga ættingja, –bókstaflega í orðsins
fyllstu merkingu. Það er mjög misjafnt
hvernig þetta er fyrir fólk. Það er oft lítið
sem þarf til að gleðja, smá bíltúr og að kaupa
einn ís og tilveran fær öll ljóma þann dag.
Það er ekki eins vel mannað hér um helgar
en þá hafa ættingjar sjálfir líka frekar svig-

rúm til að bjóða viðkomandi
heimilismanni eitthvað með
sér sem lífgar mikið upp á
einmitt þegar minnst er hér.
Auðvitað eru ættingjar svo
alltaf velkomnir þess utan að
heimsækja sitt fólk hingað.
Þrisvar á ári höfum við svo
hér stórveislur þar sem við
bjóðum ættingjunum sérstaklega, sem og sjálfboðaliðunum og vinum Foldabæjar,
og Vinabandið spilar og
syngur fyrir dansi.
Það er þá oft gaman fyrir
ættingjana að blanda geði og
kynnast ættingjum hinna
heimilismannanna og bera
saman bækur sínar og reynslu
hvert öðru til stuðnings. En
svo er auðvitað allur gangur
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Margrét í
eldhúsinu sem er
afar heimilislegt
og vandað eins og
húsið í heild sinni.
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á því hvaða möguleika ættingjar hafa til að hjálpa. Við
erum auðvitað öll mjög tímabundin og upptekin í þessu
samfélagi okkar Íslendingar.
Sumir eru hreinlega feimnir
þegar þeir koma hingað og
vandræðalegir og vita ekki
alveg hvaða augum þeir eiga
að líta okkur hér, þegar aðrir
setjast bara beint í kaffi og
spjalla.

É

g sé eina merki–
lega
breytingu
síðan ég fór að
vinna við öldrunarmál. Þ.e. að
við erum farin
að fá nýja kynslóð sem gerir
allt öðruvísi kröfur en þær
fyrri, sem reyndar gerðu ekki
kröfur.
Við erum að fá fólk með
kröfur og verðum að taka
okkur saman í andlitinu og
vanda okkur meira en áður.
Þetta er ekki lengur amma
gamla sem prjónar lopapeysur og sokka, heldur konur
sem hafa verið á vinnumarkaðinum með réttindum og
skyldum, hafa ferðast til útlanda, vilja fá sér eitt og eitt
rauðvínsglas, og vilja komast
reglulega á snyrtistofu. Þetta
þekktist ekki fyrir bara 10
árum. —Ég veit ekki hvernig
okkar kynslóð verður?

Sp: Þú minntist þarna á
sjálfboðaliða, hvernig koma
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þeir að þessu?

Frá upphafi höfum við haft hér sjálfboðaliða frá Reykjavíkurdeild Rauða krossins
sem kemur hingað vikulega til að lesa og
spjalla. Núna er sjálfboðaliði hér staddur og
er að lesa fyrir konurnar í sólstofunni. Þá
var fyrir 10 árum stofnaður í Gerðubergi félagsskapur sem kallar sig „vini Foldabæjar“.
Þetta var fyrir mína tíð hér sem þetta komst
á en það hefur haldist alla tíð síðan afar gott
samstarf sem Guðrún Jónsdóttir í Gerðubergi
heldur utanum.
Ég held ég fari rétt með það að nú tíu árum
seinna séu sumir af þeim sem byrjuðu, enn
virkir í þessum félagsskap. Þetta starf er þvílíkur bónus fyrir okkur að það er algerlega
ómetanlegt. Það er líka mjög gaman fyrir
heimilismenn hér að blanda geði við og
jafnvel dansa hér við fólk á líku reki. Það er
alltaf mikið haft við og virkilegur viðburður
hér hálfsmánaðarlega þegar „vinirnir” koma
hingað, það er upplestur, sungið og dansað
og verið saman, og svo kaffiborð á eftir. Ekki
svo löng stund því fólkið þreytist en afar
góð stund, kannski svona tveir tímar. Þetta
er náttúrlega sjálfboðaliðastarf en mér finnst
leitt að geta ekki gert neitt fyrir þetta fólk,
þ.e. sjálfboðaliðana þó ekki væri nema upp í
akstur og slíkt.
Ég er reyndar svolítið hrædd um að það sé
gengið of nærri þessu fólki því margt sama
fólkið fer reglulega á alla staðina t.d. með
söng og hljóðfæraleik, –allt í sjálfboðaliðastarfi.
Þessu tengt er að við erum lánsöm hérna
hve okkur hefur haldist vel á starfsfólki því
kaupið er hræðilega lágt. Það gerist varla að
við missum starfsfólk frá okkur annað. Ég
held að það gefi heimilinu og konunum sem
hér búa mjög mikið, því þær þekkja vel
starfsfólkið.
Tilgangurinn með starfsseminni er að veita

FAASfréttir
íbúunum öryggi, hlýju, stuðning og hvatningu sem stuðlar
að því að þeir geti búið sem
lengst við sem eðlilegastar
heimilisaðstæður.
Engin daggjöld eru greidd
frá Tryggingastofnun enda er
Foldabær rekinn sem einkaheimili sem nýtur heimaþjónustu á sama hátt og aðrir
heimabúandi. Heimilismenn
halda öllum sínum tryggingabótum, ellilífeyri jafnt sem
lífeyrissjóðsgreiðslum en þurfa
að greiða leigu og fyrir allt
sem til heimilishaldsins þarf
jafnframt því að greiða sín lyf.
Reykjavíkurborg leggur til
starfsfólk í formi heimilishjálpar þar sem litið er svo á
að hver heimilismaður þyrfti 8 tíma
heimaþjónustu. Við þvoum allan þvott hér
og erum í alla staði sjálfum okkur nóg eins
og venjulegt heimili. Það er hinsvegar
erfiðast hér að við erum milliáfangi til að
seinka innlögn, en að því kemur að fólk
getur ekki búið hér lengur.
Við erum með samning við Landakot sem
veitir okkur alla þjónustu sem við þurfum.
Þar á meðal sérfræðing á vakt allan sólarhringinn, þeir eru okkar bakhjarl.
egar að því kemur að einhver
getur ekki verið hérna lengur þá
er það alltaf mjög sársaukafullt,
og oft eru ættingjar jafnvel ekki
sammála eða sáttir við það mat,
þ.e. þegar minnisþjófurinn hefur betur. Í ofanálag þurfum við alltaf að
hugsa um hina heimilismeðlimina og hvaða
áhrif ástand hvers og eins hefur á möguleika
og líðan hinna. Við hreinlega getum t.d. ekki
haft fólk þegar það er orðið mjög órólegt

Þ

og áttavillt í tilverunni, því
miður. Þeir sem hér eru eru
allir þátttakendur í heimilisstörfunum að einhverju
marki. Við reynum markvisst
að viðhalda þátttöku og
hlutverkum hjá hverjum og
einum eins og hægt er því það
seinkar gangi sjúkdómsins og
viðheldur lífsgæðum. –Allir
geta eitthvað en enginn getur
allt.
Að því kemur að hver sem
hingað kemur þarf þó að fara
annað, en vonandi miklu
seinna en annars hefði verið.
Það er okkar hlutverk að tefja
og seinka því að fólk þurfi
fulla innlögn á hjúkrunarheimili eða sjúkrahús og eigi
betra líf þann tíma en það
annars gæti átt.

59

„Allir geta eitthvað
en enginn getur
allt.“
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Bestu þakkir
fyrir veittan
stuðning
Reykjavík
A. Wendel ehf, Sóltúni 1
Aðalblikk ehf, Vagnhöfða 19
Aleﬂi ehf byggingaverktakar, Þverholti 15
Arkís ehf, Skólavörðustíg 11
Álnabær hf, vefnaðarvöruverslun, Síðumúla 32 Rvík
Áltak ehf, Stórhöfða 33
Árni Reynisson ehf, Túngötu 5
Bako ehf, Lynghálsi 7
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf, Skeifunni 4
Brauðhúsið ehf, Efstalandi 26
BSRB, Grettisgötu 89
Bændasamtök Íslands, Bændahöllinni Hagatorgi
Dagvist barna, Hafnarhúsinu Tryggvagötu 17
Dreiﬁng ehf, Vatnagörðum 8
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
Eﬂing stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin ehf, Síðumúla 21
Eirberg ehf, Stórhöfða 25
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Engey ehf, Bíldshöfða 16
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Framsóknarﬂokkurinn, Hverﬁsgötu 33
Fröken Júlía ehf, Mjódd
Fönix ehf, heimilistækjaverslun, Hátúni 6a
G Hannesson Company ehf, Borgartúni 23
G.S. varahlutir, Bíldshöfða 14
Gjögur ehf, Grenivík, Tómasarhaga 46
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hringbraut 50
Grænn kostur, Skólavörðustíg 8
Guðmundur Arason ehf - smíðajárn, Skútuvogi 4
Gunnar Eggertsson hf, Sundagörðum 6
Hagaskóli, Fornhaga 1
Hagverk ehf, bílasmíði, Bæjarﬂöt 2

Hampiðjan hf, Bíldshöfða 9
Hrafnista, dvalarheimili aldraðra, Hafnarﬁrði og Rvk
Hringsjá, starfsþjálfun fatlaðra, Hátúni 10b
Húsakaup, Suðurlandsbraut 52
Húsaklæðning ehf, Ingólfsstræti 3
Höfði fasteignamiðlun ehf, Suðurl.br. 20 og Bæjarhr. 22
Icelandair, Skútuvogi 13a
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Internet á Íslandi Isnic, Dunhaga 5
Íslandsbanki hf, Stórhöfða 17
Íslandsbanki hf, Háaleitisbraut 58
Íslandsferðir ehf, Lágmúla 4
Íslensk endurskoðun, Grensásvegi 16
Íslux ehf, Fornhaga 22
Íspólar ehf, Grandagarði 14
Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6
Kaþólska kirkjan á Íslandi, Hávallagötu 14-16
Kemis ehf, Breiðhöfða 15
Kórall sf, Vesturgötu 55
Laugarneskirkja, Kirkjuteigi
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Liðsinni ehf, Kringlunni 7
Línuhönnun, Suðurlandsbraut 4a
Lyfjadreiﬁng ehf, Krókhálsi 14
Málmsteypa Ámunda Sigurðssonar, Skipholti 23
Morgunblaðið, Kringlunni 1
Mótorverk ehf, Stigahlíð 97
Múr- og málningarþjónustan Höfn ehf, Réttarhálsi 2
Nýja teiknistofan ehf, Síðumúla 20
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Borgartúni 35
Olíudreiﬁng ehf, Gelgjutanga
Olíuverslun Íslands hf, Sundagörðum 2
Ottó B. Arnar ehf, Ármúla 29
Rafás, rafverktaki, Fjarðarási 3
Rafmagnsveitur ríkisins, Rauðarárstíg 10
Rafsvið sf, Haukshólum 9
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Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4
Raftækniþjónusta Trausta ehf, Síðumúla 9
Rafvirkjaþjónustan ehf, Torfufelli 11
Reykjavíkurhöfn, Hafnarhúsinu Tryggvagötu 17
Rikki Chan, veitingasala, Kringlunni og Smáratorgi
RST Net ehf, Smiðshöfða 6
Ræsir hf, Skúlagötu 59
S. M. verktakar sf, húsasmíði, Þverási 15
Samband íslenskra bankamanna, Nethyl 2
Samiðn, Borgartúni 30
Scanmar á Íslandi ehf, Grandagarði 1a
Securitas hf, Síðumúla 23
Seljahlíð, heimili aldraðra, Hjallaseli 55
Seljakirkja, Hagaseli 40
SÍBS, Síðumúla 6
Sjómannadagsráð, Laugarási Hrafnistu
Skalli við Vesturlandsveg, Grjóthálsi 8
Skógarbær, hjúkrunarheimili, Árskógum 2
Skúlason og Jónsson ehf, Skútuvogi 12h
Skyggna-Myndverk ehf, Skipholti 17
Slippfélagið í Reykjavík hf, Dugguvogi 4
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
Sónn ehf, Einholti 2
Sprinkler pípulagnir ehf, Bíldshöfða 18
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Sviðsmyndir ehf, Skútuvogi 4
Tandur hf, Hesthálsi 12
Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar, Ingólfsstræti 3
Teiknistofan Skólavörðustíg 28 ehf, Eyjarsljóð 9
Trésmiðja Magnúsar F Jónssonar, Súðarvogi 54
Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3
Trésmiðjan Kompaníið hf, Bíldshöfða 18
Tróberco, Laugavegi 71
Tryggingamiðstöðin, Aðalstræti 6
Tryggingastofnun ríkisins, Laugavegi 114
Uppdæling ehf, Fosshálsi 1
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf, Vesturhlíð 2
V.E.R. Skiparáðgjöf ehf, Hverﬁsgötu 76
Veislukostur ehf, Stíﬂuseli 15
Verðbréfaskráning Íslands hf, Laugavegi 182
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164, 2 hæð hægri
Vélamiðstöð ehf, Gylfaﬂöt 9
Vélar og skip ehf, Hólmaslóð 4
Vélaver hf, Lágmúla 7
Vélstjórafélag Íslands, Borgartúni 18
Vélvík ehf, Höfðabakka 1
Við og Við sf, Gylfaﬂöt 3
Víﬁlfell hf, Stuðlahálsi 1
Yggdrasill ehf, Kárastíg 1
Ægir, seglagerð, Eyjarslóð 7
Ögurvík hf, Týsgötu 1
Seltjarnarnes
Bókasafn Seltjarnarness, Eiðistorgi 11
Seltjarnarneskaupstaður, Austurströnd 2
Kópavogur
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf, Smiðjuvegi 22
Brynjar Bjarnason ehf sími 897-2385, Þinghólsbraut 56
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Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22
G.T.Óskarsson ehf, Vesturvör 23
Gæðaﬂutningar ehf, Hvannhólma 12
Ísﬁskur ehf, Hafnarbraut 27
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b
KB Ráðgjöf, Hlíðasmára 17
Kópavogsbær, Fannborg 2
Lagnatækni ehf, Hamraborg 12
Litlaprent ehf, Skemmuvegi 4
Lyfja hf, Bæjarlind 2
Pípulagnaverktakar ehf, Hlíðasmára 8
Rafmiðlun ehf, Auðbrekku 2
Tempó- innrömmun sf, Álfhólsvegi 32
Timbur og stál ehf, Smiðjuvegi 11
Ömmubakstur ehf, Kársnesbraut 96
Öreind sf, Auðbrekku 3
Garðabær
Dvalar og hjúkrunarheimilið Holtsbúð, Holtsbúð 87
Garðasókn, Kirkjuhvoli
Kjarnavörur hf, Miðhrauni 16
Sportís ehf, Austurhrauni 3
Hafnarfjörður
Actavis hf, Reykjavíkurvegi 78
Ás, fasteignasala, Fjarðargötu 17
Blátún ehf, Grandatröð 4
Eiríkur og Einar Valur hf, Þúfubarði 19
Fínpússning, Íshellu 2
FM-hús ehf, Bæjarhrauni 8
Glerborg hf, Dalshrauni 5
Hársnyrtistofan Fagfólk ehf, Fjarðargötu 19
Hrafnista, dvalarheimili aldraðra, Hraunvangi 7
Höfn öldrunarmiðstöð, Sólvangsvegi 1
Nýsir hf, Flatahrauni 5a
Rafgeymasalan ehf, verkstæði, Dalshrauni 17
Síldey ehf, Skútuhrauni
Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75
Sólvangur, hjúkrunarheimili, Sólvangsvegi 2
Spennubreytar, Trönuhrauni 5
Tannlæknastofa Harðar V Sigmarssonar sf,
Reykjavíkurvegi 60
Útvík ehf, Eyrartröð 7-9
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68
Bessastaðahreppur
Bókasafn Álftaness, Álftanesskóla
Garðasteinn ehf, Blikastíg 10
Suðurtún ehf, Suðurtúni 6
Keﬂavík
Álnabær hf, vefnaðarvöruverslun Tjarnargötu 17
DMM lausnir ehf, Iðavöllum 9b
Fasteignasalan Ásberg ehf, Hafnargötu 27
Raﬁðn ehf, Víkurbraut 1
Sparisjóðurinn í Keﬂavík, Tjarnargötu 12-14
Umbrot ehf, Víkurbraut 13
Varmamót ehf, Framnesvegi 19
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
Ökuleiðir svf, Sími 421-4141
Grindavík
Fiskmarkaður Suðurnesja hf, Miðgarði 3

FAASfréttir
Rafþjónusta Birgis ehf, Seljabót 7
Selháls ehf, Ásabraut 8
Þorbjörn Fiskanes hf, Hafnargötu 12
Sandgerði
Sandgerðisbær, Tjarnargötu 4
Garður
Garðvangur, Garðabraut 85
Sveitarfélagið Garður, Melbraut 3
Von ehf, Skagabraut 42
Njarðvík
Happi ehf, Kjarrmóa 22
Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36
Toyotasalurinn Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19
Mosfellsbær
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Vatnsverk ehf, pípulagnir, Engjavegi 6
Akranes
Bílver, bílaverkstæði ehf, Akursbraut 13
Dvalarheimilið Höfði, Sólmundarhöfða
Fasteignasalan Hákot ehf, Kirkjubraut 28
Híbýlamálun Garðars Jónssonar ehf, Einigrund 9
IÁ hönnun, Sóleyjargötu 14
Runólfur Hallfreðsson ehf, Krókatúni 9
Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin, Merkigerði 9
Smurstöð Akraness sf, Smiðjuvöllum 2
Straumnes ehf, rafverktakar, Krókatúni 22-24
Tannlækningastofan sf, Laugarbraut 11
Tannsmíðastofan sf, Reynigrund 7
Vélsmiðja Ólafs R Guðjónssonar, Smiðjuvöllum 6
Borgarnes
Borgarbyggð, Borgarbraut 11
Búvangur ehf, Brúarlandi
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi, Borgarbraut 65
Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum
Hvítársíðuhreppur, Sámsstöðum
Loftorka Borgarnesi ehf, Engjaási 2-8
Skorradalshreppur, Grund
Sparisjóður Mýrasýslu, Borgarbraut 14
Sæmundur Sigmundsson ehf, Kveldúlfsgötu 17
Reykholt
Hótel Reykholt, Reykholti
Stykkishólmur
Hvítasunnukirkjan Stykkishólmi, Skúlagötu
Sæfell ehf, Nesvegi 13
Grundarfjörður
Dvalarheimilið Fellaskjól,
Snæfellsbær
Fiskiðjan Bylgja hf, Bankastræti 1
Hjallasandur ehf, Helluhóli 3
Hraðfrystihús Hellissands hf, Hafnarbakka 1
Litabúðin ehf, Ólafsbraut 55
Sjávariðjan Riﬁ hf, Hafnargötu 8
Snæfellsbær, Snæfellsási 2
Króksfjarðarnes
Barmahlíð dvalarheimili aldraðra, Reykhólum
Reykhólahreppur, Maríutröð 5a
Ísafjörður
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ, Torfnesi
Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1

Kjölur ehf, Urðarvegi 37
Lögsýn ehf, Hafnarstræti 1
Orkubú Vestfjarða hf, Stakkanesi 1
Stál og Hnífur ehf, Hnífsdalsvegi 1
Vestri ehf, Suðurgötu 12
Bolungarvík
Brún ehf, Heiðarbrún 10
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14
Patreksfjörður
Bjarg ehf, Mýrum 14
Heilbrigðisstofnunin Patreksﬁrði, Stekkum 1
Tálknafjörður
Hraðfrystihús Tálknafjarðar, Miðtúni 3
Þórberg hf, Strandgötu
Staður
Bæjarhreppur, Skólahúsinu Borðeyri
Staðarskáli ehf, Stað Hrútaﬁrði
Hólmavík
Kópnes ehf, Vitabraut 3
Sparisjóður Strandamanna, Hafnarbraut 19
Norðurfjörður
Árneshreppur, Norðurﬁrði
Hvammstangi
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, Spítalastíg 1
Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar sf, Búlandi 1
Blönduós
Bólstaðarhlíðarhreppur,
Svínavatnshreppur, Holti
Sauðárkrókur
Kaupfélag Skagﬁrðinga, Ártorgi 1
Útgerðarfélagið Sæfari ehf, Hrauni
Varmahlíð
Akrahreppur Skagaﬁrði, Miklabæ, Skagaﬁrði
Fljót
Kvenfélagið Framtíðin, Ökrum
Siglufjörður
Egilssíld ehf, Gránugötu 27
Heilbrigðisstofnunin Sigluﬁrði, Hvanneyrarbraut 37-39
Siglufjarðarkaupstaður, Gránugötu 24
Akureyri
Akureyrarkirkja, Eyrarlandsvegi
Baugsbót sf, bifreiðaverkstæði, Frostagötu 1b
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf, Fjölnisgötu 2a
Bifreiðaverkstæði Sigurðar Valdimarssonar ehf, Óseyri 5a
Björn málari ehf, Austurbyggð 10
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, Skipagötu 14
Félagsbúið Hallgilsstöðum, Hallgilsstöðum
Friðrik Páll Jónsson, háls, nef og eyrnarlæknir
Greiﬁnn eignarhaldsfélag hf, Glerárgötu 20
Holtselsbúið sf, Holtsseli
Norðurmjólk, Súluvegi 1
Norðurorka hf, Rangárvöllum
Sparisjóður Norðlendinga, Skipagötu 9
Stell ehf, Kaupangi við Mýrarveg
Sveitahótelið Sveinbjarnargerði, Sveinbjarnargerði
Tannlæknastofa Sigrúnar, Þórunnarstræti 114
Teiknistofan H Á, Furuvöllum 13
Tískuverslun Steinunnar, Hafnarstræti 97
Vaxtarræktin Akureyri, Íþróttahöllinni við Skólastíg

62

FAASfréttir
Verkval, verktaki, Miðhúsavegi 4
Vélsmiðjan Ásverk ehf, Gránufélagsgötu 47
Grenivík
Hlaðir ehf, Melgötu 6
Sparisjóður Höfðhverﬁnga, Ægissíðu 7
Grímsey
Grímseyjarhreppur, Eyvík
Sigurbjörn ehf, útgerð, Öldutúni 4
Stekkjarvík ehf, Hafnargötu 17
Vélaverkstæði Sigurðar Bjarnasonar ehf, Hátúni
Dalvík
Dalbær heimili aldraðra,
Ólafsfjörður
Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka,
Sparisjóður Ólafsfjarðar, Aðalgötu 14
Vélsmiðja Ólafsfjarðar hf, Múlavegi 3
Húsavík
Húsavíkurbær, Ketilsbraut 9
Hvammur, heimili aldraðra, Vallholtsvegi 15
Skóbúð Húsavíkur, Garðarsbraut 13
Laugar
Kvenfélag Reykdæla, Narfastöðum
Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal
Kópasker
Kelduneshreppur, Lindarbrekku
Öxarfjarðarhreppur, Bakkagötu 10
Egilsstaðir
Bókás ehf, Koltröð 4
Fellabakarí, Lagarfelli 4
Hitaveita Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1
Malarvinnslan hf, steinefnaiðnaður, Miðási 33-35
Miðás hf, Miðási 9
Verslunarmannafélag Austurlands, Miðvangi 2-4
Reyðarfjörður
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Austurvegi 20
Neskaupstaður
Fjarðabyggð, Egilsbraut 1
Nestak ehf, byggingaverktaki, Nesbakka 2
Rafgeisli Tómas R Zoéga ehf, Hafnarbraut 10
Samvinnufélag útgerðamanna, Hafnarbraut 6
Fáskrúðsfjörður
Fáskrúðsfjarðarhreppur, Tungu 2
Uppsalir dvalar og hjúkrunarheimili, Hlíðargötu 62
Höfn
Bókhaldsstofan ehf, Krosseyjarvegi 17
Skinney - Þinganes, Krossey
Selfoss
Árvirkinn ehf, Eyravegi 32

Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Byggingarfélagið Árborg ehf, Bankavegi 5
Dvalarheimili aldraðra Blesastöðum, Blesastöðum 2
Dýralænaþjónusta Suðurlands sími 482-3060, Stuðlum
Fasteignasalan Bakki ehf, Sigtúni 2
Fossvélar hf, Hrísmýri 4
Ingólfur, verslun, Austurvegi 34
Lögmenn Suðurlandi ehf, fasteignasala, Austurvegi 3
Prentsmiðja Suðurlands ehf, Eyravegi 21
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Gagnheiði 35
Set ehf, plaströraverksmiðja, Eyravegi 41
Skóbúð Selfoss ehf, Austurvegi 13-15
Sveitarfélagið Árborg, Austurvegi 2
Verkfræðistofa Guðjóns, Austurvegi 44
Vélgrafan ehf, Gagnheiði 49
Villingaholtshreppur, Mjósyndi
Hveragerði
Heilsustofnun NLFÍ, Grænumörk 10
Hveragerðisbær, Hverahlíð 24
Litla kafﬁstofan, Svínahrauni
Þorlákshöfn
Fagus ehf, Unubakka 18-20
Frostﬁskur ehf, Hafnarskeiði 6
Humarvinnslan -Portland ehf, Unubakka 21
Sveitarfélagið Ölfus, Hafnarbergi 1
Eyrarbakki
Sólvellir heimili aldraðra, Eyrargötu 26
Stokkseyri
Hólmaröst ehf, Hafnargötu 9
Hella
Vörufell ehf, við Suðurlandsveg
Hvolsvöllur
Dvalarheimilið, Kirkjuhvoli
Kvenfélagið Bergþóra, Vestur Landeyjum
Vík
Byggingafélagið Klakkur ehf, Smiðjuvegi 9
Mýrdælingur ehf, Suðurvíkurvegi 2
Víkurprjón, Austurvegi 20
Kirkjubæjarklaustur
Heilsugæslustöð Kirkjubæjarklausturs, Skriðuvöllum 13
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri, Klausturvegi 4
Hjúkrunar og dvalarheimilið Klausturhólar,
Vestmannaeyjar
Ós ehf, Illugagötu 44
Skattstofa Vestmannaeyja, Heiðarvegi 15
Skipalyftan ehf, Eiðinu
Stígandi hf, útgerð, Illugagötu 30
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