FAAS-blaðið
15. maí 2015

Syngur fyrir ömmu og
styrkir gott málefni um leið
Erla Rafnsdóttir hefur fylgst með móður sinni kljást við alzheimer sjúkdóminn í sjö ár. Erla býr erlendis og getur fjarlægðin
við móðurina reynst erfið. Hún vildi láta gott af sér leiða og gaf
út lag sem hún syngur oft fyrir móður sína. Tólf ára dóttir Erlu,
Olivia Erla O´Byrne, sér hins vegar um sönginn á geisladisknum,
sem ber heitið móðir mín kær. með útgáfunni vonast mæðgurnar til að geta stutt FaaS með afrakstrinum.
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Alzheimers rófið
A

Jón Snædal
yfirlæknir á
öldrunarlækningardeild Landspítalans

ð fá sjúkdómsgreininguna Alzheimers
sjúkdómur má líkja við að fá greininguna
einhverfu. Einstaklingsbundinn munur á
einkennum, álagi af sjúkdómi og horfum er það
mikill að réttara væri að tala um „Alzheimer róf“
líkt og talað er um einhverfuróf. Þessi munur
skýrist af mörgu og til einföldunar má skoða Alzheimer sjúkdóm á grundvelli þriggja vídda.
Ein víddin er aldur. Það er eðlismunur á að fá
þessa sjúkdómsgreiningu á miðjum aldri þegar lífið tekur verulegum breytingum í kjölfarið eða vera
kominn á níræðisaldur og líta má á sjúkdóminn
sem eðlilegan fylgifisk aldurs og greiningin breytir því ekki miklu. Önnur víddin eru einkennin sem
geta verið allt frá lítilsháttar minnistapi til flókins sjúkdóms þar sem samtímis eru breytingar á
minni, máli og hæfileika til að skipuleggja athafnir
sínar. Þriðja víddin er svo framvindan. Hjá sumum
einstaklingum fer sjúkdómurinn greinilega versnandi frá einum mánuði til annars en hjá öðrum eru
breytingar svo hægar að vart er hægt að merkja
þær frá ári til árs. Þetta hefur verið staðfest í öllum
rannsóknum þar sem einstaklingum með greininguna Alzheimer sjúkdómur er fylgt eftir í nokkur ár. Sumir reynast hreinlega ekki hafa þennan
sjúkdóm þegar upp er staðið, ýmist vegna þess að
sjúkdómurinn reyndist vera annar eða greiningin
er að lokum strikuð út þar sem einkennin hafa
ekkert breyst árum saman. Þótt það sé vissulega
léttir að reynast ekki hafa alvarlegan sjúkdóm er
auðvitað slæmt að hafa lifað með greiningu sem
hefur haft í för með sér álag og hugsanlega leitt
til ákvarðana sem annars hefðu ekki verið teknar. Þetta er ein ástæða þess að stundum dregst
lengi að setja greininguna endanlega; læknirinn
vill vera viss. Þessi breytileiki gerir að verkum að
það er viðkvæmt að nota eitt heiti yfir fyrirbæri
sem hefur svo breytilega ásýnd og því er sérlega

mikilvægt að útskýra vel hvað felst í greiningunni
í hverju tilviki.
Biðin eftir lækningu við þessum sjúkdómi hefur
verið löng en núna er bjartsýni heldur að aukast.
Á næstu misserum verða kynntar niðurstöður
úr stórum rannsóknum á nýjum lyfjum. Ef þau
reynast hafa tilætluð áhrif má vænta þess að þau
verði sett á markað nokkrum mánuðum eftir að
niðurstöður birtast. Gera má ráð fyrir að notkun
nýrra og dýrari lyfja kalli á hertar kröfur um nákvæma og örugga greiningu. Nokkrar aðferðir
eru viðurkenndar í þessu skyni og er aðgengi að
flestum þeirra hér á landi nema að einni þeirra. Ísland er eina landið í Norður Evrópu þar sem ekki
er aðgengi að svokölluðum jáeindaskanna (PETskanni) en það er mikilvæg aðferð til að komast
að öruggri greiningu á orsökum vitrænnar skerðingar. Líklegt má teljast að yfirvöld austan hafs og
vestan muni krefjast þess að jáeindaskönnun hafi
verið gerð til að lyfin fáist niðurgreidd þegar þau
koma á markað og er þetta enn ein hvatningin til
þess að aðferðin verði sett upp.
Þótt hugsanlega sé í augsýn betri meðferð við
þessum sjúkdómi þarf alltaf að huga að öðrum
þáttum svo sem stuðningi við einstakling með
sjúkdóm og fjölskyldu hans, meðferð af öðru tagi
og ekki síst umönnun og umræðu. Nokkur umræða hefur verið um notkun tungumálsins í umfjöllun um þennan sjúkdóm og einstaklingana
sem fá hann. Stundum eru það einkenni sjúkdómsins sem fá mesta umfjöllun en ekki einstaklingurinn á bak við sjúkdóminn, hver upplifun
hans er og hvernig hann bregst við. Stundum er
þá stutt í virðingarleysi, a.m.k. eins og viðkomandi einstaklingur upplifir það. Því á spakmælið
„aðgát skal höfð í nærveru sálar“ einkar vel við
þegar rætt er við og um einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm.

Ný stjórn kosin á
aðalfundi FAAS
Aðalfundur FA AS var haldinn
mánudaginn 11. maí síðastliðinn á
Grand hótel í Reykjavík. Á fundinum var farið yfir starfsemi félagsins
á þrítugasta starfsári og er rekstur
skrifstofu og dagþjálfana í góðu
jafnvægi.
Á fundinum var
kosin ný stjórn.
Árni Sverrisson
er formaður og
aðr ir stjór narmenn eru Guðjón
Brjánsson, Brynjól f u r B j a r n a son, Friðfinnur
Árni Sverrisson,
Hermannsson
formaður
Félags
og Helga Siguráhugafólks og
jónsdóttir. Varaaðstandenda
menn voru kosnAlzheimerir K ristný Ósk
sjúklinga og
Gústafsdóttir og
annarra skyldra
Berglind A nna
sjúkdóma.
Magnúsdóttir.
Áætlanir stjórnar gera ráð fyrir
fjölgun starfsmanna félagsins með
sérstakri áherslu á aukna fræðslu
og ráðgjöf til handa sjúklingum, aðstandendum og starfsfólki við umönnun fólks með heilabilun.

Spakmælið
„aðgát skal
höfð í nærveru sálar“ á
einkar vel við
þegar rætt er
við og um einstaklinga með
AlzheimersSkráning í Reykjavíkurmaraþonið í
sjúkdóm.
fullum gangi

Reykjav íkurmaraþon Íslands banka 2015 fer fram laugardaginn
22. ágúst. Skráning í hlaupið fer
fram á www.marathon.is. FA AS er
meðal góðgerðafélaga sem hægt
er að heita á og hægt er að styrkja
hlaupara á slóðinni www.hlaupastyrkur.is. Allir sem hlaupa til
styrktar FA AS frá sérmerkta boli
í fjólubláum lit, sem er litur Alzheimersfélaga um allan heim. Hlaupararnir verða vel merktir með slagorði
FA AS: Munum þá sem gleyma. Í
fyrra hlupu 98 manns Reykjavíkurmaraþon fyrir FAAS og fer hlaupurum fjölgandi á milli ára. Þessi áhugi
og umhyggja fyrir starfi félagsins
er ómetanleg og kemur framlagið
félaginu og skjólstæðingum þeirra
til góða. Sjáumst í hlaupinu í ágúst!

Egill Helgason flytur
erindi í Alzheimer
kaffi 21. maí
Alzheimer kaffi í félagsmiðstöðinni
í Hæðargarði hefur verið starfrækt
frá árinu 2012 og er rekið að erlendri
fyrirmynd. Kaffið er ætlað fólki með
Alzheimer og skylda sjúkdóma og
aðstandendum þeirra og vinum. Tilgangurinn er að gefa fólki tækifæri
til að koma saman, þar sem þörfum
þess er mætt og opna umræðu um
erfiðleika fólks með þennan sjúkdóm. Kaffið er kjörinn vettvangur
fyrir þá sem eru á biðlista eftir dagþjálfun auk þeirra sem greinast um
og eftir miðjan aldur með þennan
sjúkdóm og hafa fá eða engin úrræði.

Næsta Alzheimerkaffi fer fram
fimmtudaginn 21. maí frá klukkan 17 til 18.30 í félagsmiðstöðinni
Hæðargarði 31. Hinn landsþekkti
og snjalli sjónvarpsmaður Egill
Helgason mun flytja erindi, en
móðir hans hefur glímt við Alzheimer-sjúkdóminn í nokkur ár. Þar
sem um er að ræða síðasta kaffið
fyrir sumarfrí verður glæsilegt
meðlæti á boðstólum. Að lokum
munum við syngja okkur saman
inn í sumarið. Aðgangseyrir er 500
krónur og eru allir hjartanlega velkomnir.

Ert þú rétt skráð/ur
hjá félaginu?

Forsprakkar Alzheimer kaffisins á Íslandi, þær Guðmunda Steingrímsdóttir og
Pálína Hrönn Skjaldardóttir.

FAAS-blaðið
Útgefandi FAAS – Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma.
Ábyrgðarmaður: Svava Aradóttir, framkvæmdastjóri FAAS.

Nú stendur yfir endurskoðun á lista
yfir félagsmenn FAAS og því miður
er fjöldi félagsmanna ekki skráður
með netfang, eða skráður með rangt
netfang í félagatalinu. Ef þú, lesandi
góður, ert í félaginu og hefur ekki
fengið fjöldapóst frá FAAS undanfarið, þá máttu gjarnan senda okkur
upplýsingar um þitt netfang í tölvupósti til alzheimer@alzheimer.is
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Alzheimer í 30 ár
Þ

Svava Aradóttir
framkvæmdastjóri
FAAS

ann 25. nóvember árið 1901 var
51 árs gömul kona, Auguste Deter að nafni, lögð inn á sjúkrahús
í Frankfurt í Þýskalandi. Ungur læknir
sem var á vakt tók á móti henni og skoðaði hana. Þetta var Alois Alzheimer.
Auguste hafði um nokkurn tíma liðið af
minnisleysi, var illa áttuð, átti erfitt með
að koma fyrir sig orði og sýndi almennt
minnkandi færni til þess að takast á við
daglegt líf. Alois fylgdist með hegðun
og einkennum Auguste og skráði allt
nákvæmlega niður og kynnti athuganir sínar í fyrirlestri árið 1906. Heilabilunarsjúkdómurinn sem Auguste leið af
fékk nafn læknisins og Augusta Deter
varð fyrsti Alzheimerssjúklingurinn.
Síðan eru liðin tæp 109 ár, mikið vatn
hefur runnið til sjávar og þekking á Alzheimerssjúkdómnum hefur vissulega
aukist ár frá ári. Um svipað leyti tókst
Wright bræðrunum að láta flugvél haldast á lofti í heilar 12 sekúndur! Þá þróun
sem hefur orðið í flugi þekkja allir, enn
hefur ekki tekist að finna orsök Alzheimerssjúkdómsins eða lækningu. En við
vitum orðið mikið um hvað skiptir máli
í daglegu lífi og í umhverfi þeirra sem
veikjast af sjúkdómnum og aðstandenda
þeirra. Það liðu mörg, mörg ár þar til hér
á landi var farið að tala um Alzheimers
sem sjúkdóm – fólk fór „bara“ að kalka
og það þótti almennt nokkuð eðlilegur
hluti ellinnar og þegar ekki var lengur
hægt að hugsa um fólkið heima tóku elliheimilin við. Umönnun fólks með heilabilun á þeim árum flokkaðist undir það
sem Tom Kitwood, en hann var frumkvöðull nútíma umönnunarmenningar,
talar um sem gömlu umönnunarmenninguna og illkynja félagssálfræði. Þegar
yngra fólk fór að kalka vissi maður ekki
hvernig bregðast átti við, það voru fyrr á
tímum engin úrræði fyrir yngra fólk með
heilabilun. Aðstandendur stóðu óskaplega einir.

Stofnun FAAS

Gerður Pálmadóttir, Gerður í Flónni,
lýsir þessu ferli vel í grein sem hún
skrifaði í FA AS fréttir fyrir fimm árum.
Pabbi Gerðar, Pálmi Pétursson kennari,
fékk Alzheimerssjúkdóminn rúmlega
fimmtugur. Gerður segir frá því hvernig
hún gekk frá Heródesi til Pílatusar til
þess að reyna að fá aðstoð við umönnun
pabba síns, en hvergi var staður fyrir
hann. Þáverandi forstöðumaður Múlabæjar, Guðjón Brjánsson, sá aumur á
henni og „leyfði honum að vera í einhvern tíma,“ eins og hún orðar þetta
sjálf. Eftir mikið basl og bænir fékkst
hvíldarinnlögn á Reykjalundi, en Gerður
varð að votta skriflega að hún lofaði að
taka við honum aftur! Gerður kom fram
í útvarpsþætti hjá Ævari Kjartanssyni
þar sem hún sagði frá þeim vegg sem
hún rakst eilíflega á og í kjölfarið auglýsti hún eftir fólki sem átti í samskonar vanda. Viðbrögðin voru ótrúleg og
fjöldi fólks hafði samband. Á sama tíma
hafði Guðjón Brjánsson frumkvæði að
námskeiði fyrir aðstandendur fólks með
heilabilun og boltinn fór að rúlla. Hópurinn sem þarna hittist ákvað að stofna
félag sem myndi vinna að hagsmunum
fólks með heilabilun og aðstandenda
þeirra. Í kjölfar þessa alls var FA AS
semsé stofnað, árið 1985, og var fyrsta
verk félagsins að koma á fót dagþjálfun
fyrir fólk með heilabilun. Félagsmenn
eru nú rúmlega 1200 og mikilvægt er
að fjölga félagsmönnum, fleiri verðum
við sterkari.
Hlíðabær var opnaður í febrúar 1986
og varð þar með fyrsta sérhæfða dagþjálfunin fyrir fólk með heilabilun.
Gerður Pálmadóttir varð fyrsti formaður
félagsins, en auk hennar hafa sex einstaklingar gegnt þessu hlutverki. Nafn
félagsins vafðist eitthvað fyrir fólki, það
varð að vera pláss fyrir alla og félagið var
því kallað „Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga og annarra
með skylda sjúkdóma“ – skammstafað
FA AS. Nú orðið er félagið oftast kallað
Alzheimersfélagið – eins og flest önnur
sambærileg félög erlendis.

Auguste Deter, fyrsti Alzheimerssjúklingurinn.

Árið 1997 gaf Pétur Símonarson FAAS húsið
að Austurbrún 31 til minningar um konu sína,
Fríðu Ólafsdóttur. Í dag dvelja 17 einstaklingar með heilabilun í húsinu daglega, sem
fékk nafnið Fríðuhús. Ljósmynd/Hari.
Hlut v er k og m ar k mið
fél agsins voru sett fr a m
og eru Þau enn óbr ey tt:

n Að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna,
þ.e. Alzheimerssjúklinga og sjúklinga með
skylda sjúkdóma.
n Að efla samvinnu og samheldni aðstandenda ofangreindra sjúklinga, m.a. með
fræðslufundum, útgáfustarfsemi o.fl.
n Að auka skilning stjórnvalda, heilbrigðisstétta og almennings á þeim vandamálum,
sem sjúklingar og aðstandendur eiga við
að etja.
n Að Alzheimerssjúklingar og aðrir, sem
þjást af svipuðum sjúkdómum, fái þá
hjúkrun og félagslegu aðstoð sem nauðsyn
er á í nútímaþjóðfélagi.

Á þeim 30 árum sem liðin eru frá opnun Hlíðabæjar hefur mikið gerst, sérhæfðum dagþjálfunum hefur fjölgað í
átta á höfuðborgarsvæðinu auk einnar
á Selfossi. Þar fyrir utan eru á nokkrum
stöðum sérhæfð rými innan almennra
dagdvala, meðal annars 11 í Reykjanesbæ og 15 á Öldrunarheimilum Akureyrar. Nú eru 175 rými á landsvísu
sem eru sérstaklega ætluð fólki með
heilabilun þar sem starfsfólk er þjálfað
til þess að takast á við þá sérhæfðu umönnun sem þessir einstaklingar þurfa
á að halda.

Sérhæfð dagþjálfun

Í október 1997 var FA AS gefið tveggja
hæða einbýlishús að Austurbrún 31 í
Reykjavík. Gefandinn var Pétur Símonarson ættaður frá Vatnskoti í Þingvallasveit. Kona hans, Fríða Ólafsdóttir, var
veik af Alzheimerssjúkdómnum og Pétur
annaðist hana á heimili þeirra síðustu ár
hennar. Pétur gaf húsið í minningu um
Fríðu konu sína og var það því nefnt Fríðuhús. Það var ósk Péturs að gjöfin nýttist
fólki með heilabilun og aðstandendum
þeirra og þótti ljóst að þörf væri fyrir úrræði sem hentaði heimabúandi fólki með
heilabilun og var því ákveðið að í húsinu
yrði sérhæfð dagþjálfun. Húsið er byggt
árið 1954 og til að gera það nothæft fyrir
slíka starfsemi þurfti mikið að breyta og
bæta. Ráðist var í nauðsynlegar breytingar sem kostuðu ómælda fjármuni og
vinnu af hendi margra sem lögðu málinu
lið. Draumurinn rættist og í janúar 2001
tók dagþjálfunin til starfa, upphaflega

fyrir 15 einstaklinga dag hvern, en 2014
bættust tvö leyfi við og eru því nú rými
fyrir 17 einstaklinga. Árið 2006 opnaði
FAAS Drafnarhús í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ, dagþjálfun fyrir 20 skjólstæðinga og í lok árs 2008 var svo opnuð dagþjálfun í samvinnu við Reykjavíkurborg,
Maríuhús, einnig fyrir 20 skjólstæðinga.

Fræðsla og ráðgjöf

Sífellt stærri þáttur í starfsemi félagsins
er fræðsla og ráðgjöf um sjúkdómana og
hvernig hægt er að takast á við þá flóknu
umönnun sem fólk með heilabilun hefur þörf fyrir. Aðstandendur eru í mikilli þörf fyrir stuðning og ráðgjöf, en því
miður annar félagið ekki þeirri þörf svo
vel sé. Sama er að segja um fræðslu til
umönnunaraðila sem sinna einstaklingum með heilabilun á stofnunum, þar er
þörfin mikil og þarf að huga mun betur
að þeim þætti.

Útgáfa

Fljótlega eftir stofnun félagsins var útbúinn fræðslubæklingur um heilabilun
og hefur FA AS staðið fyrir fjölbreyttri
útgáfu í gegnum árin; þýðingu bóka
og bæklinga auk þess sem gefið er út
fræðslu og upplýsingablað sem dreift er

Alois Alzheimer læknir fylgdist með einkennum Deter og var heilabilunarsjúkdómurinn
nefndur í höfuðið á honum.

til félagsmanna um land allt. Hér hefur
aðeins verið stiklað á stóru, í þau 30 ár
sem liðin eru frá stofnun FA AS hefur
Grettistaki verið lyft, aftur og aftur. Aðstandendur og aðrir velunnarar félagsins hafa lagt ómælda vinnu af mörkum
og komið miklu til leiðar. Og það þarf
að halda áfram, fólki með heilabilun
mun fjölga mikið í nálægri framtíð og á
meðan ekki er mögulegt að fyrirbyggja
eða lækna heilabilunarsjúkdóma er mikil
þörf fyrir félag eins og FA AS. Þau stóru
verkefni sem blasa við og FA AS berst
fyrir eru:
n Að komið verði á fót fræðslu- og upplýsingasetri sem veitir upplýsingar, stuðning
og ráðgjöf.
n Að komið verði á miðlægri skráningu hjá
Landlækni yfir fjölda fólks með heilabilun.
n Að gerð verði áætlun til framtíðar um
hvernig þjónustu og umönnum fólks með
heilabilun verði háttað.
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Erla Rafnsdóttir
ásamt dóttur
sinni, Olivu og
mömmu Lúlú,
sem greindist
með Alzheimer
fyrir sjö árum.

Móðir mín kær

Erla Rafnsdóttir hefur fylgst með móður sinni kljást við
Alzheimerssjúkdóminn í sjö ár. Erla er búsett í Englandi og getur
fjarlægðin við móðurina reynst erfið. Hún vildi láta gott af sér leiða
og gaf út lag sem er þeim mæðgum kært. 12 ára dóttir Erlu, Olivia
Erla, flytur lagið Móðir mín kær á samnefndum geisladiski og með
útgáfunni vonast mæðgurnar til að geta stutt FAAS með afrakstrinum.

Í

65 ára afmælisveislu mömmu
langaði mig að gera eitthvað
fallegt fyrir hana,“ segir Erla.
Þrátt fyrir að efast um eigin sönghæfileika tók hún lagið í veislunni
og söng lag sem er henni afar kært.
Lagið heitir Mother of mine og
fjallar um einstakt samband milli
móður og barns. Upp frá þessu
hefur myndast sú hefð að syngja
þetta lag þegar fjölskyldan kemur
saman. Móðir Erlu, sem er alltaf
kölluð Lúlú, hefur nú glímt við alzheimer sjúkdóminn í sjö ár og er í
góðum höndum á Droplaugarstöðum. Erla fagnar allri umræðu um
sjúkdóminn en segir að þörf sé á að
opna umræðuna frekar og kynna
sjúkdóminn og einkenni hans fyrir
fólki. „Það er lítil umræða um sjúkdóminn í þjóðfélaginu og þegar
mamma greindist fórum við í algjöra afneitun og vildum að hún
færi aftur í greiningu. Við héldum
að þetta væru bara venjuleg elliglöp,
það er alveg eðlilegt að gleyma hinu
og þessu,“ segir Erla.
Hún og systkini hennar ákváðu
samt sem áður að sækja um á dvalarheimili fyrir Lúlú og eru fegin að

Móðir mín kær

Ljóð: Erla Rafnsdóttur, lausleg þýðing
á ljóði William Parkinson.

hafa tekið þá ákvörðun. Einkenni
sjúkdómsins eru margbreytileg og
var Lúlú ein af þeim sem upplifðu
mikinn ótta þegar sjúkdómurinn fór
að láta kræla á sér. „Hún treysti sér
til dæmis ekki til að ferðast til okkar
hingað til Englands, sem var auðvitað mikill missir,“ segir Erla.

Móðir mín kær.
Þú gafst mér
allt sem að barn
getur óskað sér
heimili fullt af ást og umhyggju
mamma, ó elsku mamma mín.
Elsku mamma mín.
Þú kenndir mér
hvað er rétt og rangt
og hvað góð hegðun er
Án þinnar ástar,
hvar væri ég?
Mamma, ó elsku mamma mín

Langaði að gefa til baka

Erla og systkini hennar eru afar
þakklát fyrir umönnunina sem Lúlú
fær hérna heima. „Droplaugarstaðir
er eins og fimm stjörnu hótel samanborið við aðstöðuna sem er hér úti
í Bretlandi,“ segir Erla. Hana langaði því að gefa eitthvað til baka og
ákvað því að gefa út lagið, Mother
of mine, með íslenskum texta sem
hún samdi sjálf. Erla var hins vegar
ekki sannfærð um eigin sönghæfileika og leitaði því til 12 ára dóttur
sinnar, Oliviu Erlu, og syngur hún
lagið á disknum.
„Ég var ekkert alltof hrifin af
þeirri hugmynd í fyrstu að syngja
inn á geisladisk og taka upp myndband. En þegar ég samþykkti og sá
hvað þetta þýddi mikið fyrir mömmu
og ömmu þá var þetta engin spurn-

Mamma þú gafst mér allt hvað þú gast
meira en orð fá lýst
ég mun það ætíð varðveita vel
alla daga og alla tíð.

Lúlú og Olivia kynntu átakið og geisladiskinn: Móðir mín kær, í Hagkaup í byrjun
maí. Allt söluverð rennur beint til FAAS.

Elsku mamma mín
nú eldri ég er
og not ´er þú gafst mér
hvert sem ég fer.
Ég vil þér gefa
sama kærleikann
mamma, ó mamma mín kær.
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ing. Það er gott að geta hjálpað,“
segir Olivia, en hún hefur alist upp
á Englandi og talar sjaldan íslensku
en skilur hana vel. Það tók því talsverða æfingu að ná rétta framburðinum á íslenska textanum og orðið
kærleikur vafðist einna helst fyrir
henni. „En það er mjög fallegt orð.“
Erla leitaði til FAAS þegar hún vildi
gefa út lagið. „FAAS er frábært félag
sem hefur hjálpað okkur sem aðstandendum með hvernig við eigum að
haga okkur í kringum sjúkdóminn.“

Allt söluverð rennur til FAAS

Diskurinn kom út í byrjun maí og vildi
Erla tengja útgáfuna við mæðradaginn sem var síðastliðinn sunnudag. Á
íslensku heitir lagið Móðir mín kær
og hafði Erla móður sína í huga þegar hún færði textann yfir á íslensku.
Upplagið er 1000 diskar og ef tekst að
selja alla verður afraksturinn um ein
og hálf milljón króna sem mun renna
óskert til FA AS. Diskurinn kostar
1.500 kr. og er fáanlegur í verslunum
Bónus og Hagkaupa og í netverslun
Hagkaupa. Erla og fjölskylda stóðu
undir öllum kostnaði við útgáfu geisladisksins og kynningu hans og Hagar
keyptu allt upplagið og láta andvirði
söluverðsins renna beint til FAAS. Toyota og Actavis styrktu einnig FAAS
með fjárframlagi.
„Þetta er tilvalin gjöf til ástvina og
er hulstrið utan um diskinn einnig
hugsað sem kort. Hægt er að skrifa
inn í hulstrið á autt hvítt svæði sem
er eins og hjarta í laginu,“ segir Erla.
Pólski ljósmyndarinn Maciej Winiarczyk tók landslagsmyndina sem er
á hlustrinu. Myndin er af norðurljósunum við Jökulsárlón og einnig sést í
eldgosið frá Bárðarbungu. „Ég vildi
nota mynd sem fangaði margbreytileika móðurhlutverksins og hvað er
margbreytilegra en íslensk náttúra?
Ég fann myndina á netinu og Maciej
leyfði mér að nota hana án gjalds til að
styðja gott málefni,“ segir Erla. Ljósmyndin hefur unnið til virtra verðlauna, bæði í Bretlandi og Póllandi.

Lúlú tók lagið í stúdíóinu

Olivia söng lagið einnig á ensku,
sem var upphaflega hugsað fyrir
fjölskylduna að eiga, en upptökustjórinn, Haraldur V. Sveinbjörnsson, stakk upp á að hafa báðar útgáfurnar á disknum. Erla segir því
ekki óhugsandi að gefa út samskonar disk fyrir breska Alzheimerfélagið, en sú hugmynd er enn í
mótun. Lúlú var með mæðgunum
í upptökunum og þegar Olivia söng
lagið á ensku gat Lúlú ekki annað
en tekið undir. „Hún þekkir ekki
íslenska textann þar sem hann er
svo nýr. Hún þekkir byrjunina en
svo lallar hún inni á milli. Enska
textann kann hún hins vegar út
og inn og tók því hressilega með
í upptökunum,“ segir Erla, en
hún segir það magnað hvað móðir hennar kann ennþá af gömlum
lögum og textum.

Erla er búsett í Englandi ásamt manni sínum og tveimur börnum. Hún og dóttirin, Olivia Erla, komu til landsins á dögunum til að kynna átakið: Móðir mín kær. Þær vilja
vekja athygli á sjúkdómnum og einkennum hans. Mynd/Hari.

Samskiptin auðveldari með
sérstöku forriti

Erla segir fjarlægðina við móður
sína vissulega geta verið erfiða, en
hún talar þó daglega við hana með
hjálp sérstaks forrits sem nefnist
Memaxi. Um er að ræða forrit sem
hjálpar öldruðum og öðrum sem
þurfa á minnisaðstoð að halda til að
lifa sjálfstæðu lífi. „Mamma notaðist
við forritið á meðan hún bjó heima
við. Þetta er eins konar innra kerfi
fyrir fjölskylduna. Meðal efnis í forritinu er skýrt dagatal þar sem hægt
er að halda utan um heimsóknir og
ýmsa viðburði, til dæmis hvað er á
dagskránni hjá hverjum fjölskyldumeðlimi. Skype er hluti af forritinu
og hefur verið einfaldað mjög með

þeim hætti að alltaf þegar ég hringi
í mömmu svarar sjálfkrafa. Það
er því mikil öryggistilfinning sem
fylgir þessu fyrirkomulagi.“

Þurfum að opna umræðuna

Frá því að Lúlú veiktist hefur Erla
sankað að sér ýmsum greinum og
rannsóknum og er því vel upplýst
um sjúkdóminn og afleiðingar hans.
„Alzheimer er ágengur sjúkdómur
í heila sem veldur dauða taugafruma og þar með rýrnun í heila.
Hann er algengastur hinna svokölluðu taugahrörnunarsjúkdóma og
er einnig algengastur þeirra sjúkdóma sem oft eru kallaðir minnissjúkdómar og valda heilabilun.“
Samkvæmt nýjustu rannsóknum

er gert ráð fyrir að tíðni sjúkdómsins muni þrefaldast í heiminum á
næstu árum og segir Erla að það sé
því mikilvægt að opna umræðuna
svo hægt sé að greina sjúkdóminn á
byrjunarstigi. Bretar og Bandaríkjamenn hafa veitt stórum fjárhæðum
í rannsóknir á þessum sjúkdómum
í von um að lyf verði fundið fljótlega
til að lækna hann. „Enn sem komið
er eru ekki til nein lyf sem lækna
sjúkdóminn en mér skilst að það séu
til lyf sem hamla framgöngu hans.“
Átakið Móðir mín kær er því
hugsað til þess að vekja athygli á
sjúkdómnum og einna helst einkennum hans. „Ef fólk þekkir einkennin er hægt að greina sjúkdóminn fyrr og þá er meiri möguleiki að

halda honum niðri og tryggja þannig
lengra líf með sínum nánustu.“ Þó
svo að átakið beri heitið Móðir mín
kær á boðskapurinn jafnt til karla og
kvenna. „Alzheimer er hins vegar
mun algengari meðal kvenna, en í
kringum 70% af þeim sem greinast
með Alzheimer eru konur,“ segir
Erla. Rannsóknir hafa einnig sýnt
að sífellt yngra fólk greinist með Alzheimer. „Um 6% allra sem greinast
með heilabilun eru 65 ára eða yngri
svo við getum ekki eingöngu litið
á Alzheimer sem öldrunarsjúkdóm
lengur,“ segir Erla, sem mun halda
áfram að vekja athygli á sjúkdómnum og einkennum hans.
Erla María Markúsdóttir

FAAS leggur
land undir fót
FAAS er með í undirbúningi ferð um
landið á næstu mánuðum. Ferð þessi
er í tilefni af 30 ára afmæli félagsins
og er megintilgangur ferðarinnar
að upplýsa íbúa á landsbyggðinni
um félagið og þjónustu þess, ásamt
grunnupplýsingum um Alzheimerssjúkdóminn. Bifreiðaumboðið B&L
mun styrkja félagið með láni á bifreið sem notuð verður til ferðarinnar
og er meiningin að merkja bifreiðina
með áberandi hætti þannig að ekki
fari á milli mála að fulltrúar FAAS
séu mættir á svæðið. FAAS á marga
tengla á ýmsum stöðum á landinu og
verður ferðin skipulögð í samstarfi

við þá auk þess sem félagið óskar
eftir ábendingum og beiðnum frá
íbúum landsbyggðarinnar ef áhugi
er fyrir nærveru fulltrúa félagsins í
þeirra byggðalagi.
Undirbúningur er í fullum gangi
og er fólk hvatt til þess að hafa
samband á skrifstofu félagsins sem
fyrst ef áhugi er fyrir hendi. Endanleg ákvörðun um tímasetningu
ferðar liggur ekki fyrir en horft
er til loka ágústmánaðar og fram
í september. Hægt er að hafa samband við skrifstofu FA AS í síma
5331088 en einnig má senda tölvupóst á faas@alzheimer.is

Félag áhugafólks
og aðstandenda
alzheimerssjúklinga og
annarra skyldra sjúkdóma mun leggja land
undir fót seinni hluta
sumars og fræða íbúa
landsbyggðarinnar um
alzheimerssjúkdóminn,
félagið og þjónustu
þess.
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Ingunn Ingimarsdóttir, forstjóri
Memaxi. Þegar báðir
tengdaforeldrar
hennar greindust
með heilabilun
tók fjölskyldan sig
saman og hannaði
forrit sem auðveldar
allar athafnir daglegs lífs og einfaldar
samskipti innan
fjölskyldunnar.
Mynd/Hari

Memaxi skjárinn
verður fljótt miðpunktur heimilisins
með öllum upplýsingum á einum
stað. Letrið er stórt,
upplýsingar skýrar
og ýmsar áminningar birtast á
skjánum.

Aukin lífsgæði
með Memaxi
Alzheimerssjúkdómurinn hefur sett mikinn svip á líf Ingunnar
Ingimarsdóttur. Þegar báðir tengdaforeldrar hennar greindust
með heilabilunarsjúkdóma fann fjölskyldan sig knúna til að þróa
með sér aðferð þar sem allir fjölskyldumeðlimir gætu tekið þátt í
þeirri umönnun sem þörf væri á. Úr varð forritið Memaxi, sem er
sérsniðið fyrir þá sem þurfa á einfaldri lausn að halda til þess að
koma skipulagi á daglegt líf. Memaxi hyggst gefa út app á næstunni sem mun auðvelda fjölskyldum og einstaklingum með heilabilun að halda utan um allar athafnir daglegs lífs og samskipti með
einföldum hætti.

T

engdafaðir minn greindist
með Alzheimer og tengdamóðir mín með framheilabilun, sem einkennist af því að
skammtímaminnið minnkar jafnt
og þétt. Við búum í fjögurra íbúða
fjölskylduhúsi og fljótt var öll fjölskyldan farin að taka þátt í umönnun þeirra,“ segir Ingunn. Mágkona
Ingunnar er hjúkrunarfræðingur
og fór því fljótlega að bera hitann
og þungann af öllum læknisheimsóknum, yfirliti yfir meðul og annað
slíkt. „Við hin, börn, tengdabörn og
barnabörn reyndum að létta undir,
skutla og sækja, fara í sendiferðir og
fleira. Tvö úr fjölskyldunni bjuggu
úti á landi og erlendis og það var
erfitt fyrir þau að fylgjast með og
létta undir þótt þau glöð vildu. Þrátt
fyrir þessa miklu nálægð og stutta
sunnudagsfundi þar sem við fórum
yfir verk vikunnar þá reyndist erfitt
að deila umönnuninni,“ segir Ingunn.

Þörf á heildarlausn

„Við leituðum ýmissa lausna og
fengum til dæmis klukkur, tússtöflur, tímastillta ljósrofa til að reyna að
tákna nótt og dag, auk þess sem við
settum minnismiða út um allt hús,

skrifuðum inn á dagatal í eldhúsinu, fórum upp margsinnis á hverju
kvöldi og minntum tengdaforeldra
mína á hvað væri í vændum næsta
dag, en fundum að það væri þörf á
einu heildstæðu kerfi sem myndi
halda utan um alla þessa hluti,“ segir Ingunn. Hún og fleiri fjölskyldumeðlimir fengu því í lið með sér
nokkra einstaklinga sem allir hafa
reynslu af því að annast heilabilaða
aðstandendur og niðurstaðan var
Memaxi kerfið.
„Allir sem komu að þróun kerfisins áttu það sameiginlegt að hafa
leitað að góðri, einfaldri lausn til
þess að koma á skipulagi og góðum
boðleiðum án árangurs. Því varð til
hópur hjúkrunarfræðinga, forritara, hönnuða og viðskiptafræðinga
sem tók höndum saman að búa til
kerfi sem myndi gagnast öðrum í
sömu sporum,“ segir Ingunn. Kerfið er ekki eingöngu ætlað þeim
með Alzheimer heldur öllum þeim
sem þurfa á einhvers konar minnisaðstoð að halda. Við hönnun kerfisins höfðu Ingunn og samstarfsfólk hennar það að leiðarljósi að
það henti bæði einstaklingnum sem
þarfnast umönnunar og jafnframt
þeim sem sinna umönnuninni, fjöl-

skyldunni, vinum og fagfólki. „Það
er alltaf hætta á því að umönnun
lendi á herðum eins eða örfárra sem
bugast á endanum,“ segir Ingunn
og minnist í því samhengi á bandarísk gögn sem sýna að aðstandendur sem sinna umönnun langveikra
missa tekjur og framatækifæri,
vinna sér inn minni lífeyri, þjást
frekar af þunglyndi, verða oftar
veikir og leita á náðir lyfja. „Það er
engin ástæða til að ætla að staðan
sé önnur hér á landi. Okkur er því
kappsmál að bjóða lausn þar sem
verkaskipting er auðveld og yfirsýn
sem mest og ákváðum að búa hana
til sjálf því við fundum ekkert sem
hentaði,“ segir Ingunn.

Dagatal stórfjölskyldunnar

Memaxi er afrakstur hópsins og
gegnir Ingunn hlutverki forstjóra
fyrirtækisins og á hún helmingshlut í fyrirtækinu ásamt eiginmanni
sínum, Páli Borg. Memaxi er forrit sem auðveldar fólki að búa sjálfstætt, eykur lífsgæði og auðveldar
samskipti innan fjölskyldunnar.
Memaxi hjálpar notendum að halda
utan um dagskrá hvers dags og slær
þannig á óróleika og kvíða sem geta
annars gert vart við sig. Forritið
auðveldar einnig samskipti við ástvini erlendis en Memaxi býður upp
á skjásímtöl með mynd og hljóði.
Hægt er að setja forritið upp á öllum
tölvum en Ingunn segir að það nýtist best á stórum snertiskjá.
Kerfið er hannað til þess að
tengjast öðrum sérhæfðum lausnum, svo sem lyfjaskömmturum,
ráp- og hreyfiskynjurum, minnisleikjum, veðurupplýsingum og
fleira og því þarf notandinn og fjölskyldan einungis að læra á eitt, einfalt viðmót. „Því fyrr sem byrjað
er að nota Memaxi, því betra, en
það hefur komið okkur á óvart að
fólk sem er komið langt í sjúkdómsferlinu er fljótt að tileinka sér kerfið. Memaxi skjárinn verður fljótt
miðpunktur heimilisins með öllum
upplýsingum á einum stað. Letrið er stórt, upplýsingar skýrar og
ýmsar áminningar birtast á skjánum,“ segir Ingunn.

Aukin og betri samskipti

App í þróun

Memaxi býður upp á ýmsar leiðir
fyrir notendur til að hafa samskipti
við sína nánustu en Ingunn segir að
forritið sé ekki hugsað til að leysa af
heimsóknir eða koma í staðinn fyrir
mannlega snertingu. „Memaxi er
fyrst og fremst hugsað sem viðbót við
almenn samskipti sem eiga að aukast
með þessu kerfi. Með Memaxi er til
dæmis hægt að dreifa heimsóknum
betur og leggja sniðmát af því hvernig
fjölskyldulífinu er háttað,“ segir Ingunn. „Margar fjölskyldur tjá okkur
að með tilkomu skjásins inn á heimili
fækki spurningum og símtölum um
sömu hlutina og meiri ró myndast.“
Hún segir að eitt það mikilvægasta
sem hópurinn hafi lært á þróunartímanum sé að kerfið hentar mun fleirum
en heilabiluðum. „Nú bjóðum við kerfið öllum þeim sem njóta umönnunar
og þar sem þörf er á upplýsingagjöf,
verkaskiptingu og áminningum og
hefur notendum sem búa á sambýlum
fjölgað.“ Kerfið er til dæmis aðgengilegt í dagþjálfun sem FAAS rekur.

Starfsfólk Memaxi hlaut þriggja
ára verkefnisstyrk frá Tækniþróunarsjóði Rannís fyrir einu ári.
„Styrkurinn hljóðar upp á tæplega 45 milljónir króna, og hefur
það skipt sköpum f yrir okkur.
Nú vinnum við að yfirfærslu forritsins okkar yfir í Android síma
og spjaldtölvur, iPhone og iPad,
ásamt Windows. Fjölskyldumeðlimir og starfsfólk munu því fá
app í tækin sín og fylgjast þannig
með, setja inn atburði á dagatalið,
setja inn skilaboð, deila myndum,
skipuleggja heimsóknir og eiga
vídeósamtal við notandann sem
er með eigin tæki og fylgist með
öllu,“ segir Ingunn. Það verður því
spennandi og fróðlegt að fylgjast
með framtíð Memaxi fjölskyldunnar á næstu misserum. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi og
þjónustu Memaxi frekar á www.
memaxi.is
Erla María Markúsdóttir
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Æðruleysi besta veganestið
Systkinin Egill Helgason og
Halla Helgadóttir höfðu litlar
sem engar hugmyndir um eðli
heilabilunarsjúkdóma þar til
móðir þeirra, Guðrún Ólafsdóttir, greindist fyrir nokkrum
árum. Þau líta á sjúkdóminn
eins og hvert annað verkefni og segja að mikilvægast í
ferlinu sé að temja sér ákveðið
æðruleysi.

M

amma hætti að vinna
þegar hún var sjötug,
eftir langan og ég held að
mér sé óhætt að fullyrða, strangan
starfsferil,“ segir Halla. „Já, hún
vann alltaf geysilega mikið,“ segir
Egill, en Guðrún starfaði sem háskólakennari og var auk þess virk
í starfi Kvennalistans. Eftir að Guðrún hætti að vinna fór að bera á örlitlu minnisleysi en Egill og Halla
töldu sig ekki þurfa að hafa áhyggjur af því, enda eðlilegur hluti af
því að eldast. „Mamma er mikill
ferðalangur og hefur ferðast um
allan heim. Hún keyrði til dæmis
um Mexíkó á Volkswagen bjöllu og
ferðaðist heimshorna á milli, um
Ástralíu, Eþíópíu og á æskuslóðir í
Kína,“ segir Egill. Guðrún er fædd í
Kína, en faðir hennar, Ólafur Ólafsson, starfaði sem kristniboði í Kína
á árunum 1927-1937. „Þegar minnisleysið var farið að hafa áhrif á getu
mömmu til að ferðast áttuðum við
okkur á því að kannski væri um eitthvað meira að ræða en hefðbundin öldrunareinkenni,“ segir Halla.
„Það tók okkur ef til vill aðeins of
langan tíma að átta okkur á því að
um alvarlegt ástand væri að ræða.
Við höfum bara lifað með þessu
og tekið á hlutunum þegar þar að
kom,“ bætir Egill við.

Ekki einföld greining

„Það er erfitt að greina hvers konar
heilabilun mamma er að glíma við,
enda geta heilabilunarsjúkdómkar verið af ýmsum toga,“ segir
Egill. Guðrún fór í greiningu fyrir
um fimm árum og það kom í raun
engin endanleg sjúkdómsgreining
í ljós. „Hún sem einstaklingur kom
ef til vill betur út úr mælingunum
en ástæða var til, hún er einfaldlega góð að taka próf, enda kennari út í gegn. Læknirinn sem var
viðstaddur greininguna er gamall
nemandi mömmu og hann hefur ef
til vill ekki þorað annað en að gefa
henni topp einkunn,“ segir Halla og
hlær, en bætir svo við: „Að öllu gríni
slepptu er auðvitað mjög erfitt að
greina um hvers konar heilabilun
er að ræða og vilja læknarnir grandskoða alla möguleika áður en sjúkdómsgreining liggur fyrir.“

Líður vel á æskuheimilinu

Halla býr ásamt móður sinni á
æskuheimili hennar. „Afi minn og
amma keyptu húsið árið 1938 og
hefur mamma því búið þarna frá 8
ára aldri. Hún býr í sér íbúð og ég
á hæðinni fyrir ofan. Það auðveldar
okkur hlutina mjög og það hjálpar
einnig til að hún þekkir sig vel í
húsinu og umhverfinu þar í kring.
Hún getur til dæmis ennþá farið í
búðina á horninu, Kjötborg, og sett
vörur í reikning líkt og hún hefur
gert frá því að búðin var stofnuð
fyrir um það bil 75 árum,“ segir
Halla.
Á daginn sækir Guðrún dagþjálfun í Hlíðabæ sem FAAS setti á laggirnar á sínum tíma. „Það var mikið
gæfuspor þegar mamma komst að
í Hlíðabæ,“ segir Egill. „Það vakna
góðar tilfinningar hjá mömmu þeg-

Systkinin Egill og Halla Helgabörn segja að besta veganestið í baráttunni við heilabilunarsjúkdóma sé að temja sér ákveðið æðruleysi og reyna eftir bestu getu að gera
hverja stund sem ánægjulegasta. Mynd/Hari.

ar hún gengur inn í Hlíðabæ og við
vorum ef til vill of sein að gera okkur
grein fyrir því að mamma ætti rétt
á aðstoð af þessu tagi. Það var ekki
fyrr en hún fór í frekari rannsóknir
í fyrra sem okkur var bent á þessa
þjónustu,“ segir Halla. „Það mætti
eflaust bæta samskiptin á milli
heilsugæslunnar og þeirra sem sjá
um úrræði fyrir einstaklinga með
heilabilun. Það er víða mikið og gott
starf unnið en það þarf að kynna það
betur,“ segir Egill.

Dýrmætar samverustundir

Egill og Halla hafa kynnst einkennum heilabilunar hægt og rólega á
síðastliðnum árum og hefur ýmislegt komið á óvart í ferlinu. „Ég hélt

til dæmis lengi vel að Alzheimer
einkenndist af persónuleikabreytingu og skapofsaköstum, en það er
að minnsta kosti ekki tilfellið hjá
mömmu. En að sjálfsögðu snjóar
smám saman yfir persónuleikann
sem er auðvitað erfitt á ákveðnum
stundum. En það eru litlu hlutirnir
sem einkenna hennar persónuleika
sem eru afar verðmætir. Eins og
til dæmis þegar hún gerði grín að
mér og manninum mínum um jólin,
sem hljómar kannski skringilega,
en að sjá húmorinn skína í gegnum
sjúkdóminn er afar dýrmætt,“ segir
Halla.
Egill segir að vissulega hafi umræðuefnunum farið fækkandi en á
móti séu þau dugleg að sækja sam

an viðburði þar sem einblínt er á
að njóta, eins og til dæmis að fara
á tónleika. „Mamma hefur alla tíð
verið mikill tónlistarunnandi. Hún
er einnig farin að syngja lög og fara
með vísur á norsku sem við höfum
ekki heyrt áður, en það er þá eitthvað sem hún man eftir frá því í
bernsku,“ segir Egill.

Einn dagur í einu

Fjölskyldan ákvað frá upphafi að
fylgja flæði sjúkdómsins. „Þegar
mamma fór að tapa minni áttaði
hún sig ef til vill ekki á því og við
leyfðum því bara að gerast,“ segir
Halla. „Við höfum aldrei pælt í sjúkdómnum sem slíkum. Hann hefur
bara komið smátt og smátt í ljós og

við tökum honum eins og hann er,“
segir Egill.
Systkinin eru sammála um að
besta veganestið í þessu verkefni sé án efa æðruleysi. „Ég segi
stundum, bæði í gríni og alvöru,
að það sé svo mikið talað um að
núvitund skipti miklu máli og að
við eigum að lifa í núinu. Mamma
okkar lifir eftir því, án þess þó að
gera sér mikla grein fyrir því. En
við reynum eftir bestu getu að gera
hverja stund ánægjulega. Við erum
kannski ekki að búa til minningar
en gerum allt sem við getum til að
gera sem mest úr hverri samverustund,“ segir Halla.
Erla María Markúsdóttir
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Kristjana unni sér best í sveitasælunni
á Síðu, þar sem hún er fædd og uppalin.
Mynd úr einkasafni.

Anna Rósa, Jón Hrólfur, Sigurjón, eiginmaður Kristjönu, Heiðar og Helga. Þau
fundu ýmsa vankanta á þeirri umönnun
sem móðir þeirra og eiginkona fékk á
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ og vilja
segja sína sögu til að stuðla að bættri
umræðu og vitundarvakningu á málefnum þeirra sem þurfa á umönnun að
halda. Mynd/Hari.

„Mamma átti að
geta haldið reisn
sinni og virðingu“
Systkinin Helga, Anna Rósa, Heiðar og Jón Hrólfur misstu móður sína, Kristjönu Jónsdóttur, úr heilabilunarsjúkdómi í febrúar.
Þau, ásamt föður sínum, Sigurjóni Hrólfssyni, sáu ýmsa vankanta á umönnuninni sem Kristjana fékk á hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ. Þegar þau stungu upp á úrbótum mætti þeim kalt
viðmót og hjúkrunarforstjórinn lagði til að Kristjana yrði flutt
annað. Sigurjón og börn hans börðust þó fyrir bættri umönnun
og leituðu til FAAS eftir aðstoð. Þau vilja deila reynslu sinni og
vona að hún gagnist þeim sem eru í svipaðri stöðu.

M

amma er fædd austur á
Síðu og var næstyngst
15 systkina. Mikil samkennd einkenndi systkinahópinn og
þegar afi og amma fluttust í Kópavoginn árið 1960 varð heimili þeirra
á Hlíðarveginum helsti samkomustaður fjölskyldunnar,“ segir Helga
Sigurjónsdóttir. Kristjana var sú síðasta í systkinahópnum til að kveðja
þennan heim en alls létust sex
systkinanna úr heilabilunarsjúkdómi af einhverju tagi. „Mamma
var því alltaf afskaplega hrædd við
að fá þennan sjúkdóm sjálf,“ segir
Anna Rósa. Kristjana greindist
fyrir um það bil tíu árum, þá tæplega áttræð að aldri, með svokallaða
æðaheilabilun sem felst í mörgum
litlum blæðingum inn á heila. „Þetta
er hins vegar sjúkdómur sem læðist
aftan að manni og henni hefur eflaust tekist að fela einkennin fyrri
okkur í talsverðan tíma,“ segir Anna
Rósa, systir Helgu.
Systkinin og Sigurjón, eiginmaður Kristjönu, lýsa henni sem
algjörum dugnaðarforki. „Hún ól
okkur systkinin upp, auk okkar
fjögurra eigum við bróður sem er
búsettur í Svíþjóð og einn hálfbróður,“ segir Jón Hrólfur. „Hún var útivinnandi til sjötugs og starfaði við
ræstingar og á róluvelli. Þegar hún
veiktist fór hún að hafa minna samband við okkur, vék sér til dæmis
undan að passa börnin okkar og
hætti að hringja. Það var eins og
hún vildi ekki íþyngja okkur,“ segir

Anna Rósa.
Einkenni sjúkdómsins hjá Kristjönu komu fram meðal annars í
málstoli og verkstoli. „Hún fór að
gleyma ýmsum orðum og hætti að
sinna hefðbundnum heimilisverkum sem hún hafði gert með skilvirkum hætti alla ævi. Hún var alltaf að
og því var þetta mjög ólíkt henni,“
segir Helga. Árið 2008 hóf Kristjana
að sækja dagþjálfun að Roðasölum
og fór einnig í nokkrar hvíldarinnlagnir þar. „Í dagþjálfuninni var
mikil virkni og mömmu leið vel þar
þó svo að sjúkdómnum fylgdi mikill
kvíði,“ segir Helga.

Virðingarleysi gagnvart heimilisfólkinu

Þegar kom að því að Kristjana gat
ekki lengur verið heima varð hjúkrunarheimilið Skógarbær fyrir valinu. „Okkur leist vel á staðinn og
það var tekið mjög vel á móti okkur.
Mömmu var þó brugðið við þessi
umskipti, eðlilega, og fyrstu dagana var hún mikið ein, grét og var
kvíðin,“ segir Anna Rósa. Sigurjón
og systkinahópurinn voru fljót að
koma með ábendingar um það sem
mætti betur fara. „Okkur fannst til
dæmis skipta máli að starfsfólkið
væri merkt með nafni en svo var
ekki,“ segir Heiðar. „Okkur fannst
sjálfsagt að mamma væri vel til fara,
en þegar við komum í heimsókn var
mamma stundum án gleraugna,
tannlaus, heyrnartækjalaus og með
matarleifar framan á sér. Okkur

fannst bera á virðingarleysi gagnvart heimilisfólkinu,“ segir Helga.
Samskiptin við starfsfólk og yfirstjórn Skógarbæjar voru stirð nánast
frá upphafi og segja systkinin og Sigurjón að þeim hafi liðið eins og það
væri sífellt verið að koma aftan að
þeim. „Mamma fékk kvíðastillandi
lyf án þess að við værum látin vita.
Einnig var pantaður hjólastóll án
þess að ræða við okkur,“ segir Anna
Rósa. „Mamma var einnig bundin
niður án okkar vitundar og án sýnilegrar ástæðu sem mér þótti mjög
miður því þetta var eitt af því fáa
sem hún nefndi við mig áður en hún
veiktist, það er að hún vildi alls ekki
láta binda sig niður,“ segir Helga.

Erfiðir aðstandendur samkvæmt skýrslu

Systkinin og Sigurjón lifðu í þeirri
trú að ástandið myndi lagast. En
þegar Kristjönu hafði verið gefið röng lyf í tvígang og þau urðu
uppvís að mistökum í skráningu í
gögnum Kristjönu gátu þau ekki
setið á sér. „Mistökin í skráningu
voru alvarleg. Mamma átti að vera
skráð í endurlífgunarmeðferð ef
til þessi kæmi en var fyrir mistök
skráð í líknandi meðferð,“ segir
Anna Rósa. „Við funduðum með
stjórn Skógarbæjar, hjúkrunarforstjóranum og öllum þeim sem
hægt var að funda með, í leit að aðstoð,“ segir Jón Hrólfur. „Aðstandendur eiga hins vegar ekki að þurfa
að funda svo oft með stjórnendum
til að tryggja að viðkomandi fái tilhlýðilega umönnun. Við erum alls
ekki að kenna starfsfólkinu um,
þetta snýst um yfirstjórnina og þá
hugmyndafræði og aðferðir sem
eru við lýði á hjúkrunarheimilinu,“
segir Jón Hrólfur. „Á einum fundinum fengum að lesa allar skýrslur
um mömmu og þar var minnst á
okkur sem erfiða aðstandendur,“
segir Heiðar.

Leituðu til FAAS

Eftir því sem Kristjana veiktist
meira átti hún erfiðara með að tjá
líðan sína. „Auk þess komumst við
ekkert áfram í samskiptum okkar
við Skógarbæ. Við vorum orðin ráðþrota og farin að undirbúa bréf til
landlæknis. Við ákváðum þó að hafa
fyrst samband við FA AS og komumst þannig í samband við Svövu
A radóttur framkvæmdastjóra.
Hún kom með okkur á fund hjá
Skógarbæ þar sem hjúkrunarforstjórinn og trúnaðarmaður starfsmanna voru viðstaddar. Þetta var

átakamikill fundur og hjúkrunarforstjórinn tjáði okkur að þau gætu
greinilega ekki mætt okkar kröfum
og lagði til að við myndum flytja
mömmu á annað hjúkrunarheimili.
Okkur fannst það hins vegar vera of
mikið rask fyrir mömmu sem var á
þessum tímapunkti orðin mjög veik.
Við spurðum því hvaða kröfur þetta
voru sem ekki væri hægt að mæta?
Það sem við báðum um var meðal
annars að mamma væri hrein, með
tennurnar og í hreinum fötum,“ segir Helga. „Líklega vorum við ekki
auðveldir aðstandendur en við vildum að mamma myndi halda reisn
sinni og að komið væri fram við
hana af virðingu,“ segir Anna Rósa.
Þessi fundur leiddi af sér hálfsmánaðarlega fundi með aðstoðarmanni hjúkrunarforstjóra, en hjúkrunarforstjóri Skógarbæjar hafði
ekki frekari samskipti við aðstandendur Kristjönu. „Þessir fundir
voru nauðsynlegir til að tryggja velferð mömmu og þegar við hugsum
um þetta eftir á er þetta ekki vinna
sem aðstandendur eiga að þurfa að
standa í,“ segir Jón Hrólfur.

Þakklát fyrir síðustu dagana

Í byrjun þessa árs veiktist Kristjana
af lungnabólgu og í febrúar kom í
ljós að hún ætti stutt eftir. „Ég var
hrædd um að allt færi til fjandans á
síðustu dögunum. Ég vildi alls ekki
að við myndum skilja við Skógarbæ
í reiði. En starfsfólkið reyndist okkur afar vel þessa síðustu daga og
erum við þeim ævinlega þakklát.
Við fórum út nokkuð sátt. Við vorum þakklát að þurfa ekki að kljást
við reiði og pirring þessa síðustu
daga,“ segir Helga. Kristjana lést
þann 25. febrúar síðastliðinn.
„Þegar ég hugsa til baka er ég
rosalega ánægð að við létum ekki
bugast í öllu ferlinu. Við stóðum
alltaf saman,“ segir Anna Rósa.
Systkinin og Sigurjón vilja að þessi
barátta þeirra við að fá tilhlýðilega
umönnun fyrir Kristjönu geti haft
jákvæð áhrif. „Það er margt sem má
bæta og þar ber hæst að bæta þarf
upplýsingastreymi til aðstandenda,“
segir Jón Hrólfur. „Einnig þarf að
auka fræðslu hjá starfsfólki, sem og
aðstandendum,“ segir Heiðar.

Munum þá sem gleyma

„Öll félagsleg tengsl, örvun og samskipti sem við áttum við mömmu
voru svo mikilvæg og það er nauðsynlegt að heilabilunarsjúklingar
fái þessa örvun á hjúkrunarheimilum. Okkur fannst mikið vanta

upp á í þessum efnum á Skógarbæ,“
segir Helga. „Það þarf að skynja einstaklinginn sem er á bak við sjúkdóminn. Það er skortur á samkennd
með heilabilunarsjúklingum í samfélaginu almennt og við þurftum því
miður að horfa upp á samferðafólk
mömmu hverfa þegar hún veiktist. Aukin fræðsla um sjúkdóminn
í samfélaginu gæti bætt þetta. Við
verðum að muna þá sem gleyma,“
segir Anna Rósa.
Systkinin og Sigurjón segja að til
að bæta aðstöðu og umönnun fólks
með heilabilun þurfi fyrst og fremst
að auka fræðslu til aðstandenda og
starfsfólks við umönnun. „Einnig
þarf að auka eftirlit innan stofnana
líkt og Skógarbæjar, það eru ýmsir
ferlar sem eru í ólagi,“ segir Heiðar. „Einnig þarf að auka þekkingu á
sjúkdómnum og við þurfum að hætta
að hræðast hann. Jafnframt þarf að
auka virðingu almennings fyrir umönnunarstörfum,“ bætir Jón Hrólfur
við. „Auður aðstandenda er vannýttur þar sem hann er til staðar og hann
þarf að virkja. Við vorum að rýna til
gagns með okkar athugasemdum og
við vorum alltaf tilbúin til að rétta
fram hjálparhönd,“ segir Helga.
Skilaboð systkinanna og Sigurjóns til þeirra sem eru í svipaðri
stöðu er að standa saman og hafa
virkt upplýsingaflæði. „Talið við
aðstandanda ykkar þegar þið vitið
hvert stefnir, áður en sjúkdómurinn
tekur alfarið völdin. Það mikilvægasta af öllu er samt að gefast ekki
upp,“ segir Helga.
FAAS hafði samband við Hrefnu
Sigurðardóttur, forstjóra Skógarbæjar og upplýsti hana um efni
viðtalsins. Hrefna óskaði eftir að
koma eftirfarandi á framfæri:
Markmið starfsfólks Skógarbæjar er
og hefur ætíð verið að tryggja sem
best vellíðan þeirra einstaklinga sem
hér búa í góðri samvinnu og sátt við
aðstandendur. Þegar samstarfsörðugleikar komu upp milli heimilisins
og fjölskyldu Kristjönu var af hálfu
Skógarbæjar ákveðið ferli sett í gang.
Meðal annars voru reglulegir samráðsfundir með deildarstjóra og fjölskyldu þar sem farið var yfir stöðu
mála og gerðar úrbætur ef þörf var
á. Starfsfólk deildarinnar brást að
mínu mati mjög vel við framkomnum
athugasemdum og ábendingum
aðstandenda sem voru sáttir við
hvernig tekið var á málunum eins og
fram kemur í lok viðtalsins.

