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Ertu flutt/
fluttur?
Ertu komin/
kominn með nýtt
netfang?
Félagsmenn eru hvattir til
þess að tilkynna breytingar
á heimilisfangi og/eða
netfangi til
alzheimer@alzheimer.is
svo að upplýsingar um
fundi og annað sem er að
gerast komist til skila.
Við minnum á, að
fundarboð eru send út
með netpósti en ekki með
almennum pósti, auk
þess sem allir fundir eru
auglýstir í dagblaði.

Kæru félagar.
Við fögnuðum þeim tímamótum um sl.
áramót að félagatala FAAS fór í 1000
aðila og enn bætist við. Þetta var eitt af
þeim markmiðum sem við vildum ná með
aukinni umfjöllun um Alzheimerssjúkdóminn og kynningu á félaginu. Þetta
er frábær árangur sem við merkjum vel í
aukinni aðsókn að fræðslufundum, kröfu
um fræðslu og mikilli eftirspurn eftir ráðgjöf fyrir bæði fjölskyldur og fagfólk.

Hjónin Guðbjörg Lárusdóttir og Jónas Jónasson sem reka Sveitahótelið í Sveinbjarnagerði á Svalbarðsströnd
og synir þeirra heimsóttu Fríðuhús í desember sl. Erindið var að afhenda FAAS styrk að upphæð kr. 50.000.í minningu ömmu Guðbjargar sem lést með Alzheimerssjúkdóminn fyrir tveim árum síðan. Eru þeim færðar
bestu þakkir fyrir og hvetjum við félagsmenn til þess að heimsækja þau og sveitahótelið þeirra í Sveinbjarnargerði. Sjá nánar á www.countryhotel.is Svava Aradóttir framkvæmdastjóri FAAS tók á móti gjöfinni.

Í dag eru átakatímar, það fer sjálfsagt
ekki framhjá neinum að niðurskurðarhnífi ríkis og sveitafélaga er beitt miskunnarlaust í velferðarþjónustunni. Sem
aðstandendafélag gerir FAAS kröfu um
góðan og fjölbreyttan aðbúnað, kröfu
um fleiri úrræði og kröfu um styttingu
biðlista í dagþjálfun, sem nú telur um
100 manns, þar af margir í mjög brýnni
þörf fyrir þá afþreyingu og umönnun sem
dagþjálfunarúrræði veita.
Félagið hefur sett metnað sinn í að vera
leiðandi afl í þjálfun og umönnun og beitt
sér fyrir opnun nýrra dagþjálfunarrýma.
Það er því nær óhugsandi að þurfa jafnvel að taka ákvörðun um skerðingu á
þjónustu, því síst af öllu viljum við skerða
lífsgæði okkar veiku skjólstæðinga.
Fríðuhús, sem er eign félagsins er komið
í verulegan rekstrarvanda og ekkert
sem réttlætir það að FAAS, sem aðstandendafélag eigi að borga með þeirri
þjónustu sem þar er veitt. það stendur
að mínu viti velferðaryfirvöldum nær að
aðstoða félagið og tryggja hagkvæmari
rekstur hússins með því að veita leyfi
fyrir tveimur plássum þar til viðbótar.
Það mundi skipta sköpum fyrir rekstur
hússins.

Frá Bókmenntasmiðjunni í Þjóðarbókhlöðunni. Þátttalendur að lokinni smiðju, ásamt þeim sem stóðu að undirbúningi og framkvæmd smiðjunnar.
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FAAS sem tilheyrir þriðja geiranum,
er félag sem veitir 55- 60 manns ummönnun og þjálfun hvern virkan dag,
allan ársins hring, að ekki sé talað um þá
aðstoð sem felst í því við aðstandendur.
Við þurfum öflugan þrýstihóp frá ykkur
kæru félagar til að hjálpa okkur að vinna
þessum málum betri farveg.

Fríðuhús

En líkt og ég hef oft komið inná áður þá
sætir það gagnrýni hjá sumum að FAAS
reki dagþjálfanir, en þetta var ósk félagsmanna á sínum tíma þegar þessi möguleiki opnaðist. Ósk okkar er, að geta
haldið þessari starfssemi áfram ótrauð á
meðan enginn annar vill taka það að sér
og á meðan þörfin er eins augljós og hún
er í dag með biðlista, sem aldrei virðist
styttast.
Margt hefur á dagana drifið hjá FAAS
eins og t.d. sameiginlegi fundurinn fyrir
öll norrænu Alzheimers félögin, sem
FAAS var gestgjafi fyrir og sagt var frá
í síðustu FAAS fréttum. Við tókum líka
þátt í að halda og styrkja fjárhagslega,
Bókmenntasmiðjuna sl. sumar með þátttöku fjölda manns. Einnig settum við upp
málþing í tilefni af alþjóðadegi Alzheimerssjúkdómsins, þar sem rætt var um
aksturshæfni, hvoru tveggja vel heppnuð
og gefandi verkefi sem betur er sagt frá
í þessu blaði. Þá var mjög fjölmennur
fundur haldinn í Mörkinni, um það hvar
mörkin milli vitrænnar skerðingar og
eðlilegs minnistaps liggja. Magnús
Jóhannsson taugasálfræðingur flutti þar

erindi og stóð fyrir svörum, en umræður
og fyrirspurnir voru miklar.
Markvisst hefur verið unnið að starfsmannastefnu FAAS og húsanna og er sú
vinna nú í lokafrágangi. Næsta verkefni
er stefnumótun fyrir félagið næstu fimm
árin. Eilíflega er eitthvað að gerast og í
nógu að sýsla eins og heyra má og sjá.
Tenglanetið þarf að efla enn frekar, en
okkur skortir tíma og mannskap.
Þrýstingurinn frá landsbyggðinni er töluverður og beiðnum þaðan viljum við geta
sinnt betur.
Þá vil ég að lokum minna ykkur á aðalfund félagsins sem verður haldinn á
Grand Hótel þann 10. maí nk. kl. 1730.
Mjög mikilvægt er að félagar mæti og
taki þátt í umræðunni. Eins vil ég benda
þeim er hafa áhuga á að starfa með
félaginu eða taka þátt í stjórnarstarfi að
hafa samband við okkur á netfanginu
faas@alzheimer.is. Fundarboð aðalfundar mun verða sent út sérstaklega
þegar nær dregur.
Fanney Proppé Eiríksdóttir, formaður FAAS
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Þekking almennings á
Alzheimerssjúkdómnum
Til að sú meðferð og stuðningur sem nú
er unnt að bjóða Alzheimerssjúklingum
og aðstandendum þeirra nýtist sem
best er mikilvægt að greining fari fram
snemma. Til að svo geti orðið verða heilbrigðisstarfsmenn augljóslega að þekkja
sjúkdóminn og greina hann rétt. Það er
þó einnig mikilvægt að aðrir sem hlut
eiga að máli, svo sem fjölskylda sjúklingsins, bregðist þannig við fyrstu einkennum sjúkdómsins að þeir sjái ástæðu
til að leita hjálpar. Hversu snemma fólk
leitar læknis vegna dvínandi minnis veltur

má nefna afneitun ættingja og sjúklings
svo og ótta við stimplun (stigma) sem
einnig getur tafið greiningu en það er
ekki viðfangsefni þessa pistils.

Erlendar rannsóknir á
þekkingu á
Alzheimerssjúkdómnum
Í rannsóknum á hugmyndum og þekkingu almennings á andlegum veikindum

leikar séu eðlilegir þegar aldurinn færist
yfir (Werner, 2004). Í nýlegri rannsókn
(Connell, Roberts og McLaughlin, 2007)
kom til dæmis í ljós að tæplega 56% af
1176 manna bandarísku úrtaki töldu að
Alzheimer væri samheiti yfir eðlilegar
breytingar á minni með vaxandi aldri.
Þetta kemur að einhverju leyti heim og
saman við klíníska reynslu höfundar.
Þó margir leiti vissulega hjálpar
snemma heyrast stundum fullyrðingar í þessum dúr: „Hann er
orðinn mjög gleyminn en hann er
örugglega ekki með Alzheimer af því
að hann getur alveg.......” (t.d. keyrt
bíl, þekkt barnabörnin, lesið). Í þessu
felst sú hugmynd að þeir sem hafi
Alzheimerssjúkdóm séu alltaf mjög
skertir. En svo er þó ekki í byrjun.
Enda líður oft nokkur tími frá fyrstu einkennum minnistaps uns sjúklingurinn og
fjölskylda hans leita til læknis og greining
fæst (Werner, 2003).

Hvíldarstund í Fríðuhúsi

meðal annars á þekkingu á einkennum
heilabilunarsjúkdóma en einnig á þekkingu á eðlilegum aldurstengdum breytingum á minni (þ.e. eðlilegri öldrun) svo
og á þekkingu á öðrum sjúkdómum sem
geta lýst sér á svipaðan hátt. Ennfremur
má gera ráð fyrir að viðhorf til öldrunar,
eða jafnvel neikvæðir aldursfordómar,
hafi þarna talsverð áhrif. Ef talið er eðlilegt að tapa minni þegar aldurinn færist
yfir er líklegra að litið sé framhjá minnistapi, jafnvel þótt það sé umtalsvert. Loks
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(e. mental health) hefur megináhersla
verið lögð á þunglyndi og geðklofa.
Alzheimerssjúkdómurinn hefur tiltölulega
lítið verið rannsakaður á þennan hátt þó
rannsóknum fari fjölgandi (Jorm, 2000;
Werner, 2005).
Þær erlendu rannsóknir sem gerðar hafa
verið benda til að þekkingu á Alzheimers- sjúkdómnum sé ábótavant, jafnvel
meðal heimilislækna (Pentzek o.fl. 2009)
og ennfremur hefur komið í ljós að margir
virðast telja að alvarlegir minniserfið-

Þekking er ekki jöfn í öllum þjóðfélagshópum og rannsóknir sýna að þekking
á Alzheimerssjúkdóminum, að minnsta
kosti meðal þeirra sem yngri eru og betur
menntaðir, hefur aukist á síðustu árum
en þó minna en æskilegt væri (Sullivan,
Finch og O´Conor, 2003). Ennfremur
sýna nýjustu rannsóknir á þessu sviði
(Carpenter, Balsis, Otilingam, Hanson,
og Gatz, 2009; Carpenter, Zoller, Balsis,
Otilingam og Gatz, 2011) að enn er
ekki nægileg almenn vitneskja um
áhættuþætti og það sem hugsanlega
gæti seinkað framgangi sjúkdómsins.
Sá misskilningur virðist enn útbreiddur
að ekkert sé hægt að gera til að stuðla
að hugrænni hreysti (heilahreysti) á efri
árum (Connell, Roberts og McLaughlin,
2007). Í rannsókn Connell, Roberts og
McLaughlin (2007) sögðust 70 - 80%
þátttakenda hafa gert breytingar á lífsstíl
sínum í þá átt að minnka líkur á hjartasjúkdómum, sykursýki og krabbameini.
Einungis 25% höfðu gert breytingar á
lífsstíl til að sporna við þróun Alzheimerssjúkdóms.

Hver er þekking íslensks
almennings á Alzheimerssjúkdómnum?
Lítið sem ekkert er vitað um almenna
þekkingu á Íslandi um Alzheimerssjúkdóminn en líklegt er að þörf sé á
frekari fræðslu hér sem annars staðar
(sjá t.d. Ásdís Hlökk Theodórsdóttir,
2011). Eina rannsóknin á þessu sviði hérlendis er rannsókn sem höfundur gerði
fyrir nokkrum árum og sem unnið var úr
í nýlegri B.S. ritgerð í sálfræðideild Háskóla Íslands (Hilmar Pétur Sigurðsson,
2011). Þátttakendur voru 107 (meðalaldur = 38 ár) og svöruðu þeir eftirfarandi
spurningalistum í styttri útgáfu:
1) Þekking á minnistapi og umönnun
(Knowledge about Memory Loss and
Care, KAML-C) (Kuhn, King og Fulton,
2005)
2) Spurningalisti um þekkingu á Alzheimerssjúkdómnum (Alzheimer‘s Disease
Knowledge Test, ADKT) (Dieckmann,
Zarit, Zarit og Gatz, 1988).
Þátttakendur svöruðu um 40% spurninga rétt á KAML-C og 35% á ADKT og
stóðu þátttakendur með háskólamenntun sig betur en aðrir. Niðurstöður voru
í samræmi við erlendar rannsóknir og
sýndu að þekking íslensks almennings á
Alzheimerssjúkdómnum er engu meiri en
þekking almennings í öðrum löndum.
Í þessari rannsókn voru hinsvegar notaðir
spurningalistar sem nú eru taldir úreltir.
Það er einmitt þess vegna sem
höfundur vinnur nú að undirbúningi
rannsóknar á þekkingu almenings
á Alzheimerssjúkdómnum með
stærra úrtaki, breiðara aldursbili og
nýjum spurningalistum. Ennfremur
er ætlunin að meta aldursfordóma
með til þess gerðum kvarða til að
meta hvort fylgni sé á milli aldursfordóma og vanþekkingar á Alzheimerssjúkdómnum (sbr. rannsókn Jackson,
Cherry, Smitherman og Hawley,
2008).

Lokaorð
Það er mikilvægt að leggja áherslu á
að rannsakendur á þessu sviði gera
ekki ráð fyrir að almenningur hafi sérfræðiþekkingu á öldrun og heilabilunarsjúkdómum. Það væri óraunhæft og er
líka algerlega ónauðsynlegt. En almenningur þarf að hafa næga þekkingu til
að vita hvenær leita ber hjálpar og að
minnsta kosti vita að mikið minnistap er
ekki eðlilegt þegar aldurinn færist yfir.
Rannsóknir sýna að lýðfræðsla um
einkenni Alzheimerssjúkdómsins og það
sem aðgreinir hann frá eðlilegri öldrun
er nauðsynleg. Jafnframt er mikilvægt
að almenningur geri sér grein fyrir því að
lífsstíll getur haft áhrif á hugræna hreysti
á efri árum. Það er kannski ekki auðvelt
að tilgreina hvað telst nægileg þekking
fyrir almenning en það er þó ljóst að ef
þekking á Alzheimerssjúkdómnum og
öðrum heilabilunarsjúkdómum er mun
minni en þekking á öðrum algengum
sjúkdómum hlýtur að vera þörf á
fræðsluátaki.
María K. Jónsdóttir, Ph.D.
Sérfræðingur í klínískri taugasálfræði,
sálfræðiþjónustu geðsviðs LSH (Landakot) og
aðjúnkt við sálfræðideild Háskóla Íslands
marijon@landspitali.is
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Alzheimer undir stýri
Alþjóðlegi Alzheimersdagurinn 21. september 2011.
FAAS stóð fyrir málstofu um „Alzheimer
undir stýri“ á alþjóðadegi Alzheimers
21. september á sl. til að ræða þetta
mikilvæga atriði og til að koma
umræðum af stað. Þrátt fyrir að við í
tilefni þessa alþjóðlega dags Alzheimers,
tölum um Alzheimers, þá erum við
að tala um alla almenna heilabilun,
alla vitræna skerðingu, sem hlýst af
veikindum í heila.

hætta að keyra. Það hét alltaf „að ég
hefði tekið af honum bílinn“. Því getan
til að meta og sjá sjálfur að þú ert ekki
hæfur bílstjóri lengur, var gjörsamlega
horfin.
Ég sem aðstandandi og formaður FAAS,
tel það vera á ábyrgð þjóðfélagsins,
lækna, lögreglu og umferðarstofu að
sporna við því, að fólk sem greint er
einhverja röskun eða heilabilun, fái að
hafa ökuskírteini undir höndum.

Alþjóðlegt þema þess árs var The
Faces of Dementia, eða andlit
Alzheimerssjúkdómsins. Eitt af andlitum
þessa sjúkdóms er ökumaðurinn í
umferðinni. Við höfðum orðið vör við
miklar áhyggjur og margar spurningar
varðandi akstur. Hvenær á að hætta að
keyra ? Hver ákveður hvenær? og fleira í
þessa áttina. Því var þetta efni mjög við
hæfi.
Í umferðinni eru margir bílstjórar, ungir,
gamlir, góðir, slæmir, ljúfir, tillitslausir
tillitssamir og margir „Pallar sem eru einir
í heiminum“. Eins fjölbreytt flóra bílstjóra
eins og við erum mörg.
Í umferðinni eru líka „veiku“ bílstjórarnir
sem rata jafnvel ekki á milli staða, eða
eru búnir að gleyma af hverju þeir eru

Ég vil skýra reglu sem hjálpar okkar veiku einstaklingum og hjálpar
líka „okkur“ fjölskyldum þeirra. Við
aðstandendur eigum ekki að hafa
þessa ábyrgð ein.

Dr. Jón Snædal, læknir, Guðný J. Helgadóttir, aðstandandi, Brynjar Níelsson, lögfræðingur og Guðlaugur Þór
Þórðarson málstofustjóri. Kristján Guðnason, lögreglumaður flytur erindi sitt.

staddir í bílnum í umferðinni, og búnir
að gleyma hvert þeir eru að fara eða af
hverju. Sjálf hef ég sem aðstandandi
reynslu af því hve erfitt það er að vera

aðstoðarmaður veiks bílstjóra, og vera í
sífelldri spennu, reyna að leita auðfarinna
og fáfarinna leiða og hve óendanlega
erfitt, var svo að fá manninn minn til að

Málstofan hófst á því að við sýndum
brot af fræðsluefni um Alzheimers,
frá amerísku sjónvarpsstöðinni HBO,
fræðsluefni sem FAAS fékk að gjöf.
Myndskeiðið var um konu, sem eftir
viðtal við lækni sinn, var sagt að hún yrði
að hætta að keyra. Það var henni þvert
um geð því með því tapaði hún ekki

Í umferðinni eru
líka „veiku“ bílstjórarnir sem
rata jafnvel ekki
á milli staða,
eða eru búnir að
gleyma af hverju
þeir eru staddir
í bílnum í umferðinni, og búnir að
gleyma hvert þeir
eru að fara eða
af hverju.

Fullt var út úr dyrum

bara hreyfanleika sínum, heldur mest af
öllu, sjálfstæði sínu og varð upp á aðra
komin. Þetta er miklu meiri frelsissvipting
en margur gerir sér grein fyrir.
Guðlaugur Þór Þóraðarson,
alþingismaður og fyrrverandi
heilbrigðisráðherra var málstofustjóri og
stjórnaði umræðum að loknum erindum
fyrirlesaranna, sem voru:
Dr. Jón Snædal, læknir, Kristján
Guðnason, lögreglumaður, Brynjar
Níelsson, lögfræðingur og Guðný J.
Helgadóttir, aðstandandi.
Fram kom að læknar geta ekki einhliða
tilkynnt að þeir telji einhvern vanhæfan
til aksturs vegna sjúkdóms, þar er vegið
að þagnarskyldu lækna. Frá lögreglunni
komu upplýsingar um að verið sé að
vinna að frumvarpi til laga, sem geri
þeim kleift að svipta ökumann , sem
greinilega er illa áttaður ökuréttindum á
staðnum, líkt og gert er við þá sem eru
teknir við akstur undir áhrifum. Það yrði
síðan á ábyrgð viðkomandi að leggja
fram vottorð um ökuhæfni. Þar með er
ábyrgðin komin yfir til sjúklingsins sjálfs.
Gaman er að geta þess að þátttaka var
mjög góð eða um 150 manns sem sóttu

fundinn sem haldinn var á miðvikudegi
að afloknum venjulegum vinnudegi.
þetta sýnir okkur í stjórn FAAS að fólk
er tilbúnara að mæta til fræðslufundar
strax eftir vinnu, heldur en að „eyða“
dýrmætum tíma að kvöldi til eða um
helgar.
Þátttaka fundargesta í umræðum eftir
framsögu fyrirlesaranna var töluverð og
samskipti oft lífleg.
Fram kom hjá einum aðstandenda
mikill ótti um að foreldri hennar
mundi jafnvel valda alvarlegu slysi,
sem illt væri að lifa við, þegar það
hefði verið hægt að grípa sterkar inn
í, ef til væru skýrari reglur.
Einnig var mjög áhugavert að þarna
tjáðu sig einstaklingar sem hafa verið
greindir með þennan sjúkdóm, og fannst
alls ekki við hæfi, að slík ábyrgð, slíkt
neikvætt hlutverk, að meta hvernær
viðkomandi ætti að hætta að keyra, væri
á herðum makanna eða fjölskyldunnar
einnar. Það væri illt að leggja slíkar
byrðar á fólk sem viðkomandi teldi til
sinna bestu vina.

Fanney Proppé Eiríksdóttir

Troðfullur salur áhugasamra þátttakanda.
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Hafdís Jóna Stefánsdóttir

Kynning
á dagþjálfun Eirar
Eir hjúkrunarheimili

Dagþjálfunin sem staðsett er á hjúkrunarheimilinu Eir , Hlíðarhúsum 7 í
Grafarvogi, hóf starfsemi 15. mars 2004.
Húsnæðið er sérstaklega hannað fyrir
dagdeildarstarfsemi og er gott aðgengi
fyrir fólk sem notar göngugrind eða
hjólastól. Deildin er á eftstu hæð í B-húsi
Eirar sem var byggt 2003, rýmið er stórt
og að hluta til undir súð sem skapar
hlýleika. Á deildinni eru pláss fyrir 24
einstaklinga, en á hverjum tíma eru 3236 sem nýta sér þjónustuna, mismarga
daga vikunnar. Opið er frá 9-17 til þess
að koma til móts við heimaþjónustuna,
sem hefur þá rýmri tíma á heimilum
fólks til þess að aðstoða þá sem þess
þurfa .

Dagdeild Eirar er eina sérhæfða dagþjálfunin á höfuðborgarsvæðinu sem
er innan veggja hjúkrunarheimilis og
njótum við góðs af því.
Á Eir hjúkrunarheimili er öflug sjúkraþjálfun sem gestir dagþjálfunar geta nýtt
sér eftir þörfum. Sjúkraþjálfari kemur
einnig inn á deildina og stýrir hópleikfimi.
Iðjuþjálfari er í húsinu sem við getum
leitað til með ýmis mál eins og t.d. ökumat og áhugasviðspróf. Prestur heimilisins heldur mánaðarlega helgistundir
á deildinni. Á Eir er hárgreiðslustofa,
fótaaðgerðafræðingur og snyrtifræðingur
sem gestir dagþjálfunarinnar hafa aðgang að. Margvíslegar skemmtanir og
uppákomur eru á Eir yfir árið og tekur
dagþjálfunin virkan þátt í þeim. Sem
dæmi má nefna kvennahlaupið, tónleika
og danssýningar.

Starfsemin
Lögð er áhersla á að umhverfið
sé heimilislegt og notalegt. Starfsemin miðar að því að gera stundina
ánægjulega, skapa jákvæðar tilfinningar og veita öryggiskennd.
Við eflum fólk til sjálfshjálpar og
viðhöldum færni með því að hlúa að
styrkleikum hvers og eins og veitum
leiðbeiningu og stuðning þar sem
geta brestur.

Vinabandið í heimsókn

Samkvæmt kenningum Tom Kitwood má
hugsa sér að einstaklingar með heilabilun
hafi fimm mikilvægar sálfræðilegar þarfir:
sjálfsmynd, huggun, tengsl, virkni og
hlutdeild, sem skarast í einni meginþörf
fyrir kærleika (Kitwood,1997). Öll sam-

skipti starfsfólks og skjólstæðinga eiga
að einkennast af kærleika og jafnrétti.
Starfsfólk deildarinnar hefur flest sótt
námskeið í kenningum Toms Kitwood
hjá Svövu Aradóttur, framkvæmdastjóra
FAAS. Hluti starfsmanna hefur verið á
deildinni frá upphafi og allflestir hafa
áralanga reynslu af því að starfa með
einstaklingum með heilabilun.
Tilgangurinn með dagþjálfun er meðal
annars sá, að fólk geti búið lengur heima,
að rjúfa einangrun, skapa öryggi, veita
eftirlit og styðja við þá sem styðja einstaklinginn heima. Mikið samstarf og
samskipti eru við aðstandendur og
heimaþjónustu og leitast er við að veita
skjólstæðingunum einstaklingshæfða
þjónustu. Möguleiki er að fá aðstoð við
bað, við lyfjagjafir, sáraskipti ofl. á dagdeildinni. Árlegt aðstandendakaffi er á
deildinni þar sem ættingjar setjast niður
með okkur, njóta skemmtiatriða og hitta
aðra ættingja. Akstursþjónusta er í boði
fyrir þá sem þurfa og vilja.

Kynslóðir mætast í leik og starfi
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handavinna, söngur, „Betristofuspjall“,
bakstur, bókasafnsferðir, bíósýningar og
margt fleira. Á deildinni er billjardborð og
púttvöllinn við Eir notum við yfir sumartímann. Fljótlega fáum við tölvur til afnota
fyrir gestina.
Dagþjálfunin er í samstarfi við leikskóla í
nágrenninu. Elstu börn leikskólans koma
til okkar í mánaðarlegar heimsóknir þar
sem fengist er við mismunandi viðfangsefni hverju sinni. Fullorðnir og börn vinna
saman að ákveðnum verkefnum og veitir
samstarfið mikla gleði.

frá deildinni fór á námskeið í minningarvinnu hjá Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur.
Iðjuþjálfari heimilisins á þeim tíma, hafði
frumkvæði að því að safna húsgögnum
í herbergið og koma starfinu í gang.
Reglulegir fundir eru í „Betristofunni“ þar
sem 4-5 eru í hóp og hver hópur heldur
fund vikulega. Þá er boðið upp á kaffi í
postulínsbollum, gotterí í skál, kertaljós,
notalegt andrúmsloft og rætt um ákveðin
atriði úr gamla tímanum hvert sinn. Allir
sem taka þátt í þessu starfi eru sammála um að þetta sé mjög notaleg stund

Maturinn kemur frá eldhúsi Eirar, en
gestirnir taka þátt í að leggja á borð og
framreiða matinn. Gestir og starfsfólk
sitja saman til borðs í hádeginu.
Sigurbjörn Björnsson öldrunarlæknir
er læknir dagþjálfunarinnar, en hann er
jafnframt yfirlæknir Eirar. Sigurbjörn er
með fasta viðveru á deildinni einu sinni í
viku, en kemur oftar ef þörf krefur. Melækninum er farið er yfir aðkallandi mál,
viðhaft er reglulegt eftirlit með lyfjum og
gangi mála. Fjölskyldufundir eru haldnir
eftir þörfum. Læknar eru daglega á vakt
á Eir, og getum við leitað til þeirra þegar
á þarf að halda.

Virkni
Margvísleg virkni fer fram á deildinni.
Ákveðnir hlutar dagskrár eru svipaðir frá
degi til dags, t.d. blaðalestur, hópleikfimi,
gönguferðir, matmálstímar, hvíld og „Salon Eir“ á föstudögum. Mikilvægt er er að
hafa ákveðið skipulag yfir daginn því það
veitir gestunum öryggiskennd. Breytileg
dægrardvöl er eftir hádegishvíld t.d.
bingó, spurningaleikir, spil, bæjarferðir,

Kaffihúsaferð í Grasagarðinn

Mikil handavinna hefur verið unnin
á deildinni í vetur og var í fyrsta sinn
haldinn basar með allskyns handunnum
vörum og voru viðbrögðin framar öllum
vonum.

„Betristofa“
Í lok árs 2008 var komið á laggirnar
minningarherbergi á deildinni, við köllum
það „Betristofu“. Í „Betristofunni“ eru
gömul húsgögn og munir sem vekja
upp minningar frá liðinni tíð. Sjúkraliði

sem þeir vilja alls ekki missa af. Einnig er
„Betristofan“ mikið notuð ef fólk vill setjast niður í notalegu umhverfi og slaka á.

Gæludýr
Í byrjun árs 2011 kom páfagaukur til
okkar á deildina sem fékk nafnið Eiríkur.
Hefur hann mikið aðdráttarafl og sitja
gestir deildarinnar oft hjá honum og tala
við hann. Eiríkur kemur oft á dag út úr
búrinu og er á meðal fólksins sem hefur
mikið gaman af honum.
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Breyting á samþykktum

Kynning
á dagþjálfun Eirar

FAAS og dagþjálfunarhúsa

Við hjálpumst öll að við að passa að
Eiríkur hafi nógan mat og vatn, og hafa
sumir meira að segja komið með nammi
fyrir hann að heiman. Við fáum einnig oft
hunda í heimsókn til okkar og það vekur
mikla athygli og ánægju.

Á næsta aðalfundi FAAS verður lögð
fram lagabreytingartillaga. Tillagan varðar
einungis formsatriði og mun ekki leiða
til neinna breytinga frá því fyrirkomulagi
sem verið hefur í starfsemi félagsins og
félagsmenn þekkja.

Umsóknarferlið

Ástæða breytinganna er sú að árið 2009
kom í ljós að formleg skráning FAAS og
dagþjálfunarhúsanna var röng og í ósamræmi við raunveruleikann. Þá varð ljóst
að leiðrétta þyrfti skráningu félagsins til
að hún yrði í samræmi við þann rekstur
húsanna og FAAS sem allir þekkja. Í kjölfarið var málið skoðað af stjórn félagsins
og ýmsum ráðgjöfum.

Sérhæfðar dagþjálfanir á Höfuðborgarsvæðinu fyrir einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma hafa sameiginlegan
biðlista og eru samráðsfundir dagdeildanna haldnir fjórum sinnum á ári.
Félagsráðgjafi á Landakoti heldur utan
um biðlistann og miðlar upplýsingum
um ástand og aðstæður þeirra sem eru
á listanum. Forsenda þess að komast
á biðlistann er, að öldrunarlæknir sendi
beiðni um dagþjálfun á þá dagþjálfun
sem sótt er um (og til félagsráðgjafa á
Landakoti). Þegar komið er að því að
einstaklingur geti fengið pláss á deildinni
er haft samband við hann og honum
boðið, ásamt stuðningsaðilum sínum, í
komuviðtal. Í því viðtali er farið yfir það

Þá var haft samband við Fyrirtækjaskrá
Ríkisskattstjóra og fyrirhugaðar leiðréttingar taka m.a. mið af tillögum frá Ríkisskattstjóra.

Spjall í Betristofu

hvað dagþjálfun felur í sér, aflað upplýsinga um einstaklinginn og deildin
kynnt. Afhentur er upplýsingabæklingur

um deildina og æviágripahefti sem við
óskum eftir að fá til baka útfyllt (lífssaga),
en það hjálpar okkur að móta starfið með
einstaklingnum. Samkvæmt Kitwood
(1997) skiptir lífssaga ásamt samkennd
meginmáli í því að viðhalda sjálfsmynd
einstaklings.
Hafdís Jóna Stefánsdóttir
deildarstjóri dagþjálfunar á Eir
Heimild:
Kitwood, T. (1997): Ný sýn á heilabiluneinstaklingurinn í öndvegi.
(þýð. Svava Aradóttir). Reykjavík. JPV útgáfa.

Breytingarnar
felast í því að
Drafnarhús,
Maríuhús og
Fríðuhús verða
ekki skráð sem
sérstök félög
enda var það
aldrei tilgangurinn
með húsunum.

fyrirkomulaginu eins og það kemur fram
í félagaskrá.
Niðurstaðan að loknum þessum leiðréttingum verður sú að húsin verða
félagsdeildir innan FAAS. Húsin
hafa sama sjálfstæði og verið hefur
hingað til, húsin verða áfram sjálfstæðar
rekstrareiningar með eigin kennitölu og
fjárhag.
Lögð er áhersla á að fyrirtækjaskrá
Ríkisskattstjóra hefur samþykkt breytingartillöguna og breytingarnar eru
eingöngu formlegs eðlis. Félagsmenn,
starfsmenn og síðast en ekki síst, skjólstæðingar húsanna munu ekki verða
varir við neinar breytingar.
Daníel Isebarn Ágústsson, hdl.

Breytingarnar felast í því að Drafnarhús,
Maríuhús og Fríðuhús verða ekki skráð
sem sérstök félög enda var það aldrei tilgangurinn með húsunum. Breytingarnar
stefna að því að húsin verði félagsdeildir
innan FAAS enda er það fyrirkomulagið
sem er í raun við lýði og félagsmenn og
starfsmenn húsanna þekkja.
Húsin hafa aldrei verið rekin sem sérstök félög enda hafa stjórnarmenn
FAAS á hverjum tíma ávallt skipað stjórn
húsanna. Þá hafa aðalfundir húsanna
ekki verið haldnir heldur einungis fjallað
um reksturinn á aðalfundi FAAS (reyndar
eru rekstrarleyfi Maríuhúss útgefin til
Reykjavíkurborgar sem síðan gerir
rekstrarsamning við FAAS)
Rekstur dagþjálfunarhúsanna hefur
þannig frá upphafi hvílt á FAAS, félagið
fer með öll réttindi og ber allar skyldur
vegna dagþjálfanna.
Þessvegna telur stjórn FAAS, auk ráðgjafa og Ríkisskattstjóra, rétt að breyta
formlegri skráningu húsanna þannig að
raunverulegur rekstur endurspeglist í

Útisvæði Drafnarhúss

Samsöngur með leikskólabörnum
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HREFNA BRYNJA GÍSLADÓTTIR

Fólk með heilabilun getur
blómstrað félagslega og tilfinningalega
Hver kannast ekki við að hafa komið inn
á öldrunarheimili eða séð myndir þaðan,
þar sem fólk situr álútt og horfir í gaupnir
sér? Blikið í augunum, brosið, ánægjan,
lífslöngunin – allt er horfið. Þegar við
förum á góða tónleika, sjáum fallegar
myndir og muni eða fylgjumst með
barnabörnum okkar í skemmtilegum leik
framkallar það bros, ánægju og vellíðan
hjá okkur. Á sama hátt nýtur fólk með
heilabilun tónlistar, að horfa á og handfjatla fallega hluti, fylgjast með börnum
að leik og svo mætti áfram telja.
Markmið hugmyndafræði Lífsneistans
(The Spark of Life Philosophy) er að
endurvekja lífsneistann hjá fólki með
heilabilun; blikið í augunum, brosið,
ánægjuna, gleðina, sönginn, dansinn,
snertinguna og samveruna.

Singapore og Íslandi. Enginn kom frá
Evrópu að þessu sinni nema ég, í fyrra
voru fleiri nemar þaðan. Námskeiðið var
haldið á vinsælum ráðstefnustað rétt
utan við Perth. Útsýnið frá ráðstefnusalnum var mjög fallegt og það var mikil upplifun að mæta kengúrum á förnum vegi
og geta fylgst með þeim þegar þær léku
sér eða lágu makindalega undir trjánum.
Námskeiðið var vel skipulagt og náms-

Masters Practitioner
námskeið í Ástralíu
Í september 2011 sótti ég námskeið til
Perth í Ástralíu í hugmyndafræði Lífsneistans. Dementia Care Australia (DCA)
stóð að námskeiðinu, en það er ráðgjafafyrirtæki fyrir fólk með heilabilun,
aðstandendur, starfsfólk og fagfólk.
Stofnandi DCA og framkvæmdastjóri
er Jane Verity. Starfsmenn eru sex og
nánasta samstarfskona hennar er Hilary
Lee en hún hefur gert meistararannsókn
á Klúbbastarfi Lífsneistans. Jane og Hilary kenndu á námskeiðinu og báðar hafa
þær menntun og mikla reynslu af því að
vinna með fólki með heilabilun. Námskeiðið stóð yfir í þrjár vikur og var kennt
í átta klukkustundir á dag, alla virka
daga. Einnig þurftu nemendur að skila
ýmsum verkefnum og greinagerðum
meðan á námskeiðinu stóð. DCA veitti
mér námsstyrk fyrir námskeiðskostnaði
en einnig sótti ég um styrki frá ýmsum
félagasamtökum hér heima til að standa
straum af ferða- og dvalarkostnaði
meðan á námskeiðinu stóð.

Alþjóðlegt námskeið
Þátttakendur á námskeiðinu komu frá
Ástralíu, Bandaríkjunum, Nýja Sjálandi,
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Það er margt sem leynist undir yfirborðinu

efnið vandað. Jane og Hilary lögðu líf og
sál í kennsluna og voru alltaf tilbúnar að
ræða við nemana utan kennslustunda ef
einhverjar spurningar vöknuðu.
Í hverri viku var boðið upp á samveru
eftir kennslu þar sem hópurinn kom
saman til að borða og eiga ánægjulega
samverustund. Það var einstaklega
ánægjulegt að upplifa eininguna sem ríkti
í hópnum. Þó við værum ólík, á mismunandi aldri og kæmum frá mismunandi
heimsálfum og menningu þá var eins og
eitt hjarta og ein sál í hópnum.
Það sem tengdi okkur saman var
fyrst og fremst löngun okkar til að
auðga líf fólks með heilabilun, gefa
því möguleika á meiri lífsgæðum og
lífsfyllingu þrátt fyrir minnkandi færni
og þverrandi heilsu.

Þeir fá að finna að þeir eru metnir, elskaðir og virtir og þeir fá tækifæri til að
gleðjast og taka þátt í ánægjulegum
athöfnum. Áhersla er lögð á að beina
sjónum að gæðum samskiptanna sem
skapast kringum ákveðna athöfn en ekki
að athöfninni sjálfri.
Mikilvægt er að hver og einn fái tækifæri
til að njóta sín og tjá sig á þann hátt sem
hann getur. Hver og einn þarf að upplifa
að hann sé einstakur og hafi eitthvað
að miðla öðrum. Það eykur sjálftraustið
og fyllir viðkomandi ánægju og vellíðan
(Verity,2008).

Ástæðan fyrir því að ég sóttist eftir að
komast á þetta námskeið var sú að geta
komið hugmyndafræði Lífsneistans á
framfæri hér á landi sem viðbót við það
frábæra starf sem unnið er í samvinnu
við fólk með heilabilun, aðstandendur
þeirra og aðra sem veita þeim umhyggju.

Heildarhugmyndin á bak
við Lífsneistann
Lífsneistinn bætir nýrri dýpt við hefðbundna nálgun á heilabilun. Til að útskýra þetta á einfaldan hátt má nota
samlíkingu við ísjaka. Einn tíundi hlutinn
sem er ofansjávar táknar hinn sýnilega
hluta heilabilunar. Níu tíundu hlutar
sem eru undir yfirborði sjávar tákna hið
ósýnilega. Í meira en 100 ár hefur hin
hefðbundna nálgun á heilabilun beint
sjónum okkar að hinu sýnilega, þ.e. að
sjúkdómseinkennum, hegðun, því sem
hægt er að skima, niðurstöðum úr geðrænum prófunum, sjúkdómsgreiningum,
framvindu og meðferð. Hugmyndafræði
Lífsneistans beinir sjónum að því sem er
undir yfirborðinu, þeim hlutum sem ekki
er hægt að mæla. Þar má nefna innsæi,
þörf fyrir kærleika, heilbrigði mannsandans, tilfinningalegar þarfir og gæða þeirra
tengsla sem myndast í samskiptum.
Það er undir yfirborðinu sem hægt er
að finna orsök erfiðleika og hegðunarvanda. Lífsneistinn bendir á að
oftar en ekki sé undirliggjandi vandi
sá að tilfinningalegum þörfum fólks
er ekki mætt.
Allar manneskjur hafa þessar
tilfinningalegu þarfir:
að finna að það sé þörf fyrir þær og
að þær geri gagn
að hafa tækifæri til að annast aðra
að gefa og þiggja kærleika
að styrkja sjálfsmyndina
að hafa möguleika á að geta valið
(Lee, H., Verity, J. 2011)

Reynsla mín af Klúbbastarfi Lífsneistans

Gulur rauður grænn og blár! Þátttakendur á námskeiðinu voru frá ýmsum löndum.

Hugmyndafræði Lífsneistans skiptist
þannig:
Klúbbastarf fyrir fólk með heilabilun
(The Spark of Life Club Program)
Fræðsla fyrir Ljósbera sem er sérvalinn hópur starfsfólks (The Torchbearers Program)
Fræðsla fyrir alla sem tengjast ýmiskonar stofnunum og félagasamtökum
(Education Program)
Klúbbastarfið er meðferð byggð á hópíhlutun (þema íhlutun). Það er hannað til
notkunar á öldrunarheimilum og í dagþjónustu. Áhersla er lögð á að mæta
félagslegum, tilfinningalegum, menningarlegum og andlegum þörfum fólks
með heilabilun. Dagskráin er byggð upp
fyrir fólk á mismunandi stigum heilabilunar og einnig er hægt að nota hana
fyrir fólk sem er rúmliggjandi eða orðið
mjög lasburða. Klúbbastarf Lífsneistans
hlaut alþjóðlaga viðurkenningu árið 2009
„The 2009 IAHSA Excellence in Ageing
Services Award“ fyrir framúrskarandi

uppbyggingu og árangur. Hægt er að
lesa um Klúbbastarfið og meistararitgerð
Hilary Lee á heimasíðu DCA (sjá heimildir). Hlutverk Ljósberanna er að viðhalda lífsneistanum á vinnustaðnum með
því að hvetja og styðja samstarfsfólk á
skapandi hátt og beina sjónum að hinu
jákvæða. Fræðsludagskráin er fræðsla
og stuðningur við að innleiða hugmyndafræðina og virkja alla til þátttöku bæði
stjórnendur, starfsfólk, aðstandendur,
sjálfboðaliða og alla þá sem koma að
heimilinu/stofnuninni(Lee, H., Verity, J.
2011).

Að blómstra félagslega
og tilfinningalega
Lífsneistinn er ekki lækning heldur
ákveðið ferli sem skapar kjöraðstæður
til að fólk með heilabilun geti blómstrað
félagslega og tilfinningalega jafnvel þó
sjúkdómurinn sé langt genginn. Lífsneistinn gerir mögulegt að bæta minni,
tal, tjáskipti, félagsleg samskipti og
hegðun með því að mæta tilfinningalegum þörfum einstaklinganna.

Ég hef ásamt tveimur samstarfskonum
mínum hjá Öldrunarheimilum Akureyrar
boðið upp á Klúbbastarf Lífsneistans
með góðum árangri sl. tvö ár. Við höfum
séð þátttakendur tjá sig um umræðuefnið (þemað), fara með ljóð, syngja
og dansa, brosa og hlæja og klappa
saman höndum í takt við tónlistina eða í
hrifningu. Umfram allt þá höfum við séð
aftur blikið (lífsneistann) í augum þeirra.
Þeir sem eiga auðveldar með að tjá sig
hafa sagst vera þakklátir fyrir að hafa átt
þessar samverustundir, sumir segjast
finna fyrir kærleika, aðrir hafa á orði
hvað allt sé fallegt í herberginu en það
er mikið lagt upp úr að hafa umhverfið
sem notalegast. Í lok klúbbastarfsins er
alltaf boðið upp á kaffi og meðlæti og
eingöngu notuð dúkuð borð með
fallegum postulínsbollum.
Það er sérlega ánægjulegt í lok samverunnar þegar allir kveðjast með
faðmlagi og fólkið fer heim á leið með
bros á vör, oftar en ekki syngjandi.
Heimildir:

Hrefna Brynja Gísladóttir, Iðjuþjálfi á
Öldrunarheimilum Akureyrar

Lee, H., Verity J. (2011). Re-igniting the Spark of Life
- A philosophy and whole systems approach. Journal
of Dementia Care. September/October (Vol 19 No 5).
Verity, Jane. (2008). The Spark of Life Club Program
- A whole New World of Dememtia Care. Victoria:
Dementia Care Australia.
www.dementiacareaustralia.com
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Ráðstefna Alzheimer
Europe í Póllandi
Ráðstefna Alzheimer Europe árið 2011
var haldin dagana 6-8. október í Varsjá.
Tveir Íslendingar voru þátttakendur að
þessu sinni. Dr. Margrét Gústafsdóttir
dósent í öldrunarhjúkrun við Háskóla
Íslands og Ída Atladóttir MS í öldrunarhjúkrun og forstöðumaður Roðasala í
Kópavogi fluttu fyrirlestra á ráðstefnunni.
Pólland er staðsett í hjarta Evrópu, um
75% Pólverja eru kaþólskir og íbúafjöldi
er um 40 milljónir. Varsjá er höfuðborg Póllands og þar búa rúmlega 1.7
miljónir manna. Áin Visla skiptir Varsjá
upp í gamla og nýja borgarhlutann. Um
87% af borginni voru lögð í rúst í seinni
heimsstyrjöldinni og um 800.000 manns
voru drepnir eða meira en helmingur
íbúa og um 20% Pólverja dóu.Varsjá
hefur verið endurbyggð að mestu og er
afskaplega hrein og snyrtileg. Pólverjar
eru sjálfstæðir og ákafir í lund, hafa mikla
aðlögunarhæfni, þeir eru kurteisir, liðlegir

og góðir gestgjafar. Þeir eru oftar en ekki
meira uppteknir af núinu en framtíðinni.
Árleg vodkadrykkja er um 17 lítrar á
mann og sagan segir að það versta sem
Pólverjar vita af eru tvær manneskjur og
bara ein flaska af vodka.

Samtökin Alzheimer
Europe
Alzheimer Europe sinna vaxandi þörf fyrir
fræðslu, þekkingu, samvinnu og skoðanaskipti í Evrópu um málefni sem snerta
Alzheimerssjúkdóminn. Áhersla er lögð
á nýja nálgun að bestu og nýjustu þekkingu á sjúkdómunum, sem er algengasta
tegund heilabilunar. Þátttakendur á
ráðstefnunni var fólk haldið Alzheimersjúkdómi, aðstandendur og fagfólk sem
vinnur fyrir fólk með Alzheimer víðs
vegar í Evrópu. Yfirskrift ráðstefnunnar

var „Evrópsk samstaða án landamæra“.
Megináhersla var á að kanna hvernig
samfélög geta sýnt meiri samstöðu
með fólki sem er veikt af heilabilun og
aðstandendum þeirra og því hvernig
Alzheimerssamtök í löndum Evrópu hafa
farið í herferð til að auka þátttöku fólks
með heilabilun í samtökunum.
Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á almennri skynjun og skilningi á
heilabilun, sem og á umönnun fólks
með heilabilun. Menn gera sér grein fyrir
mikilvægi þess að líta á Alzheimer sem
forgangsverkefni í heilbrigðisþjónustu og
hlutverk Alzheimerssamtaka í því samhengi.
Um 100 sérfræðingar kynntu víðtækt efni
um störf sín, viðfangsefni og rannsóknir
á heilabilun. Fyrirlestrum var raðað í
eftirfarandi fimm flokka: evrópsk sam-

staða án landamæra, forvarnir, meðferð
og stjórn á heilabilun, gildi sjúkdómsgreiningar, heilabilun - forgangsefni
í heilbrigðisþjónustu, heilsugæsla.
Megináhersla í þessari frásögn er lögð
á efni sem tengist þekkingu, samstarfi
og stuðningi við aðstandendur vegna
geðrænna einkenna og atferlistruflana í
heilabilun.

Viðhorf og þekking á
Alzheimerssjúkdómi
Jean Georges kynnti óvæntar niðurstöður könnunar á viðhorfi almennings
til Alzheimerssjúkdómsins sem gerð var
í Frakklandi, Þýskalandi, Póllandi og
Bandaríkjunum. Á eftir krabbameini var
Alzheimer sá sjúkdómur sem fólk óttaðist
mest að fá. Umtalsverður munur var milli
landa hvort fólk hafði áhyggjur af því að
það sjálft eða einhver nákominn fengi
sjúkdóminn. Nær þriðji hver þekkti til einhvers með Alzheimerssjúkdóminn. Mikil
þekking var á eftirfarandi einkennum
Alzheimerssjúkdóms sem tengd eru við
sjúkdóminn: skorti á skammtíma minni,
áttavillu, rugli og vandamálum tengdum
daglegum verkefnum. Skerðing á langtíma minni og atferlistruflanir voru sjaldnar tengdar sjúkdómunum. Vilji fólks til
að leita læknis var mjög mikill bæði fyrir
sjálfan sig og aðra í fjölskyldunni. Niðurstöður sýndu að skilningur og þekking
á sjúkdómnum var mikil í löndunum og
svarendur sýndu óvenju mikinn vilja til að
læra um greiningu á Alzheimerssjúkdómi.

sjúkdóminn. Óljós umræða um ástandið
við sjúklinginn töldu þeir valda rugli og
uppnámi.
Við staðfesta sjúkdómsgreiningu
fær einstaklingurinn tækifæri til að
sættast við aðstæður sínar og vinna
með þær tilfinningar sem vakna.
Sjúkdómsgreining er rammi utan um
skilning og reynslu, en án hennar
hefðu þeir , eins og þeir sögðu, lítinn
stuðning, þeir stæðu einir og væru
hræddir um að ganga af vitinu.

Aðstandendur
Sögð var reynslusaga Mörgu, eiginkonu
Haralds sem hugsaði um eiginmann sinn
heima, í 10 ár. Viðtal við eiginkonuna var
árlega, í 20 ár, tekið upp á myndband
og lýsir það sögu hennar. Sagan hefst
á sjúkdómsgreiningu Harolds og þar til
hann lést 10 árum síðar og endar sagan
20 árum eftir sjúkdómsgreininguna.
Saga Mörgu er lík sögu margra annarra.
Hún einkennist af undrun og sjálfsásökunum þegar sjúkdómseinkenni

Harolds byrja, létti og skilningi þegar
sjúkdómsgreining lá fyrir, fjárhagslegum
erfiðleikum, persónulegri smán og togstreitu innan fjölskyldu vegna spurninga
um hjúkrunarheimilisvistun. Sagan lýsir
óvenjulegu þolgæði árum saman og
hvernig Harold versnaði smám saman.
Umönnunaraðilar öðlast aukinn skilning,
samkennd og samsama sig með Mörgu
í gegnum þessi 10 ár. Í seinasta viðtalinu
20 árum eftir sjúkdómsgreininguna hefur
Marga náð sér að fullu. Hún gifti sig
aftur, lifir hamingjusömu lífi, hefur náð
að skilja ferlið og finnst að árin sem hún
sinnti Harold sé tími persónulegs þroska
sem hafi gert henni gott, en einnig að
fjölskyldan hafi dýpri skilning á lífinu en
ella.
Til þess að forðast algeng mistök
sem umönnunaraðilar gera að mati
Pascoe, þarf að horfa á manneskjuna
fremur en á sjúkdóminn, viðurkenna
og skilja hugarburð og ímyndanir hins
veika og að þora að taka áhættu.

Mikilvægi sjúkdómsgreiningar fyrir einstaklinga
með Alzheimer
Í máli þriggja einstaklinga sem haldnir
eru Alzheimerssjúkdómi kom fram
að rannsóknir staðfesta að fólk með
heilabilun vill vera upplýst um sjúkdómsgreininguna. Þessir einstaklingar sátu
fyrir svörum og staðfestu mikilvægi þess
að fá snemma vitneskju um sjúkdómsgreiningu og þeir vildu horfast í augu við
Pallborðsumræður um mikilvægi sjúkdómsgreiningarinnar
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Pinnið á minnið

Ráðstefna Alzheimer
Europe í Póllandi
Pascoe benti líka á nauðsyn þess að
fagfólk bæri kennsl á sorgina hjá umönnunaraðilum. Með því að horfa heildrænt
á manneskjuna í aðstæðum sínum geta
algeng mistök við umönnun orðið lærdómur fyrir aðra og aukið lífsgæði þeirra.
Crawford sagði frá reynslu sinni af því
að vera eiginkona manns með framheilabilun.
Hún lýsti umönnun hans heima,
flutningi á spítala og síðan á hjúkrunarheimili. Sjúkdómsferlið gekk hratt
fyrir sig og einkenndist af miklum og
erfiðum persónuleikabreytingum og
atferlistruflunum. Hún lýsti ýmsum
mistökum fagfólks. Stuðlað var að
aðskilnaði hjónanna með ýmsum
hætti í stað þess að styrkja tengsl
þeirra. Henni var td. bannað að
heimsækja mann sinn um tíma og
var bannað að koma í matartíma
hans þó það lægi ljóst fyrir að hann
borðaði nær eingöngu hjá henni.

Atferlistruflanir og geðræn einkenni í heilabilun
Ída Atladóttir nefndi fyrirlestur sinn
„Að bera kennsl á, takast á við og vinna
með atferlistruflanir og geðræn einkenni
í heilabilun“. Lýst var hvernig hjúkrunarfræðingur vinnur með aðstandendum
fólks með heilabilun í Roðasölum.
Heilabilun hefur víðtæk áhrif á alla tilveru fólks og aðstandenda. Heilabilun
hefur áhrif á getu fólks til að muna, vera
áttað á stað og stund, borða, hreyfa sig
og klæða, tjá sig og skilja aðra, viðhalda
hreinlæti, sjá um heimilishald, fjármál
ofl. Valdir matskvarðar eru lagðir fyrir
aðstandendur skjólstæðinga. Heilabilun
veldur miklum andlegum sársauka og
álagi bæði á sjúklinginn og á fjölskyldu
hans. Um 80% fólks með heilabilun fær
atferlistruflanir og geðræn einkenni. Mjög
algeng atferlistruflun samkvæmt erlendum rannsóknum jafnt sem íslenskri,
er tómlæti (apathy) sem jafnframt veldur
miklu álagi. Um helmingur maka á það á
hættu að verða þunglyndir. Almennt veit
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Pinn númer leysir undirskriftir af hólmi

fólk minna um atferlistruflanir og geðræn
einkenni en önnur einkenni sem algeng
eru hjá fólki með heilabilun. NPI kvarðinn
metur atferlistruflanir og geðræn einkenni
ásamt álagi sem slík einkenni valda
og með notkun hans eykst þekking á
þessum einkennum.
Þekking hjálpar aðstandendum við að
gera sér grein fyrir núverandi stöðu,
hvað gæti verið fram undan og
getur þannig dregið úr því álagi sem
einkennin hafa í för með sér.
Með notkun matskvarða er auðveldara
að setja upp meðferðaráætlun og meta
árangur umönnunar og lyfjameðferðar.
Matskvarðar eru lagðir aftur fyrir þegar
miklar breytingar hafa orðið og aðstandendur fá ljósrit með sér heim þegar þeir
undirbúa umsókn um Vistunarmat. Notkun matskvarða hjálpar til við ákvörðun og
er til rökstuðnings fyrir aðstandendendur
vegna umsóknar um hjúkrunarheimili.
Bestu þakkir til FAAS, deildar öldrunarhjúkrunarfræðinga og til Kópavogsbæjar
fyrir veittan stuðning til að sækja ráðstefnuna.
Ída Atladóttir
Forstöðumaður Roðasala

Netfíkn
getur breytt
heilastarfsemi
Sérfræðingar í Kína hafa fundið
tengsl á milli of mikillar netnotkunar
og breytinga á heilastarfsemi. Alls
tóku 35 manns, á aldrinum 14 ára til
21 árs, þátt í rannsókninni.
Af þeim voru 17
netfíklar. Þátttakendur fóru í heilaskönnun og í ljós
komu breytingar
á taugaþráðum í
heila þeirra sem
glíma við netfíkn.
Breytingar á taugaþráðum geta
haft áhrif á tilfinningar, hæfni til
ákvörðunartöku og á sjálfstjórn einstaklingsins.
Dr. Hao Lei, sem stýrir rannsóknarteyminu, segir breytingarnar
á heilastarfsemi netfíklanna samskonar og hafa mælst hjá fólki sem
á við áfengis- og/eða vímuefnafíkn
að stríða.
Dr. Henrietta Bowden-Jones, ráðgjafi og fyrirlesari hjá Imperial College í London, segir þessar niðurstöður staðfesta þann grun sem
lengi hefur verið uppi um að breytingarnar stafi ekki eingöngu af misnotkun vímuefna, heldur geti þær
einnig komið af mikilli tölvunotkun.
Ljóst þykir að gera þarf frekari rannsóknir áður en endanlega er hægt
að staðfesta þessar niðurstöður.
(Frétt sem birtist í Fréttablaðinu
17. janúar 2012)

Sumir viðskiptabankar erlendis hafa
boðið fólki að velja sér sitt eigið pinn
númer, sem að jafnvel tengist því á einhvern hátt og því auðveldara að muna.
Það er hugsanlega hægt að samræma
pinn númer á mismunandi kortum svo
að færri númer þurfi að muna. Að svo
stöddu er ekki hægt að fara þá leið hér
á landi en stefnt er að því að það verði
hægt í náinni framtíð.

Síðastliðið sumar var verkefnið Pinnið á
minnið sett í gang en í því felst innleiðing
á notkun greiðslukorta með örgjörva
í stað korta með segulrönd. Víða eru
komnir í verslanir svokallaðir örgjörvaposar, sem viðskiptavinir stimpla inn
pinn númer á til þess að ljúka greiðslu í
stað undirskriftar áður. Markmiðið með
notkun örgjörvakorta er að auka öryggi í
kortaviðskiptum að kröfu erlendra kortafyrirtækja.
Notkun korta með örgjörva er mun
öruggari en notkun korta með segulrönd,
því erfiðara er fyrir óprúttna aðila að
komast yfir upplýsingar sem örgjörvinn
geymir auk þess sem erfiðara getur
reynst að nota stolið kort í verslunum án
þess að hafa upplýsingar um pinn númer
viðkomandi korts. Posinn snýr að viðskiptavininum, eins og margir kannast
við erlendis frá. Viðskiptavinurinn þarf
ekki lengur að láta kortið af hendi til afgreiðslufólks þegar greitt er fyrir vörur og
þjónustu.
Nú þegar eiga öll kreditkort að hafa
örgjörva og stór hluti debetkorta. Á
örgjörvakortum er um að ræða lítinn
kassa framan á kortinu sem ýmist er
gylltur eða silfraður. Upplýsingar um
kortið eru geymdar í örgjörvanum.
Öryrkjabandalagi Íslands hafa borist
ábendingar frá fólki sem telur sig ekki
geta fötlunar sinnar vegna nýtt sér þessa

tækni. Sumir eiga erfitt með hreyfingar
og hafa einfaldlega ekki líkamlega getu
til þess að greiða fyrir vörur og þjónustu
með þessum hætti. Að sama skapi
hentar það öðru fötluðu fólki betur að
nota þessa aðferð.
Aðrir eiga í erfiðleikum með minni og
treysta sér illa til þess að muna sitt pinn
númer. Það er hins vegar þannig að ekki
má undir nokkrum kringumstæðum gefa
upp pinn númer sitt til þriðja aðila svo að
ekki er hægt að nýta sér aðstoðarmenn.
Ekki má geyma pinnið á miða í veskinu
eða á öðrum stað þar sem að óprúttnir
aðilar gætu nálgast það. Einhverjir eru
eflaust uggandi yfir því að öruggari verslunarhættir komi því til með að draga úr
sjálfstæði fatlaðra einstaklinga. Mikilvægt
er því að huga að leiðum sem styðja við
þá sem erfitt eiga með að tileinka sér
þessa nýju hætti.
Víða erlendis þar sem að örgjörvakort
hafa verið í notkun hefur fatlað fólk verið
undanþegið því að nota örgjörvakort,
óski það eftir því í sínum viðskiptabanka
og hefur í staðinn haldið áfram að nota
greiðslukort með segulrönd, þar sem að
greiðsla er staðfest með undirskrift líkt
og áður.

Örgjörvaposar þurfa að uppfylla alþjóðlega staðla varðandi gerð þó svo að útlit
þeirra geti verið mismunandi. Talnaborð þeirra eru sambærileg þar sem
miðjuhnappurinn merktur 5, er með upphleyptum punkti eða öðru upphleyptu
merki til aðgreiningar. Staðfestingarhnappur er ávallt grænn á lit, leiðréttingarhnappur er alltaf gulur og hnappur
til þess að hætta við aðgerð er rauður.
Blindir og sjónskertir ættu því að geta
nýtt sér posana með góðu móti.
Samkvæmt upplýsingum frá forsvarsmönnum verkefnisins Pinnið
á minnið verður þó hægt að nota
greiðslukort á hefðbundinn hátt
fyrst um sinn, því það getur tekið
talsverðan tíma, jafnvel nokkur ár að
innleiða verkefnið að fullu.
Ferlimálafulltrúi ÖBÍ er í góðu samstarfi við
forsvarsmenn verkefnisins og er unnið að því að
leita leiða til þess að gera þessar breytingar á
greiðsluháttum sem auðveldastar fyrir alla. Nánari
upplýsingar má finna á heimasíðu verkefnisins Pinnið
á minnið http://www.pinnid.is/.			
				
S. Hafdís Runólfsdóttir
		
Ferlimálafulltrúi ÖBÍ

Stólpi Gámar ehf.
Viðgerðir · Leiga · Sala
www.stolpiehf.is
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Hrönn Ljótsdóttir

Samvinna Íslands
og Tékklands
Frítími og menning:
• Er boðið uppá a.m.k. einn menningarviðburð á viku?

Í september á síðasta ári fór undirrituð
ásamt Önnu Birnu Jensdóttur hjúkrunarforstjóra Sóltúns, Guðrúnu Björgu
Guðmundsdóttur, Júlíönu Sigurveigu
Guðjónsdóttur og Mörtu Jónsdóttur
hjúkrunarstjórum Sóltúns og Hildi Þráinsdóttur iðjuþjálfa Sóltúns í 5 daga ferð
til Tékklands. Ferðin var lokahnykkur á
samstarfi Sóltúns, Hrafnistu í Kópavogi,
Skógarbæjar og Samtaka tékkneskra
hjúkrunarheimila (Asociace poskytovatelu sociálcích služeb). Í samstarfinu
fólst verkefni sem hafði að markmiði að
meta gæði, þjónustu og aðbúnaðar í
öldrunargeiranum, vinna sameiginlega að
þróun mælitækja, greina hvar megi gera
umbætur og miðla þekkingu og aðferðum milli landanna. Verkefnið var styrkt af
norskum sjóði, Project Parners Network,
sem hefur það markmið að styrkja samvinnu og þekkingu á milli Tékklands og
EES-EFTA landanna.
Sumarið 2010 kom hópur tékkneskra
ráðamanna í öldrunarmálum í heimsókn
til Íslands fyrir milligöngu Sóltúns.
Hópurinn heimsótti ýmis hjúkrunarheimili
og kynnti sér m.a. gæðamál heimilanna.
Íslendingar heimsóttu Tékkland sama
ár og hófu í kjölfarið hönnun á gátlista,
eða mælitæki til þess að mæla gæði
hjúkrunarheimila þar í landi. Sumarið
2011 kom tékkneski hópurinn aftur til
Íslands og gerði mælingar á Sóltúni,
Hrafnistu í Kópavogi og Skógarbæ til að
prófa áreiðanleika mælitækisins.
Mælitækið mælir 5 atriði, aðbúnað,
fæði, frítíma og menningu, þátttöku
og samvinnu og aðhlynningu. Þessir
þættir eru mældir í 266 viðmiðum
og hægt er að fá mest 1000 punkta.
Mest er hægt að fá 5 stjörnur í þeim
atriðinum sem mæld eru.
Mælingin fer þannig fram að lagðir eru
spurningalistar fyrir heimilismenn, fyrir
aðstandendur og fyrir stjórnendur heimilanna. Ákveðinn fjöldi heimilismanna og
aðstandenda verður að svara til þess
að mælingin sé marktæk. Heimilin þurfa
einnig að láta fylgja með ýmis gögn, t.d.
matseðla, dagskrá félagsstarfs, prófskírteini starfsmanna, verklagsreglur, ofl.
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• Geta heimilismenn fengið aðgang
að sölum til að halda t.d. upp á
afmæli?
• Er aðgangur að prestum/djáknum?
• Mega gæludýr koma á heimilið?
• Er félagsstarf á hverjum degi?
Þátttaka og samvinna:
• Eru viðburðir auglýstir á auglýsingatöflum?
• Er hægt að koma ábendingum á
framfæri og þá hvernig?
• Er starfsfólk með nafnspjöld?
• Eru myndir af starfsfólki á áberandi
stað á deildunum?
• Ræður íbúinn t.d. hvenær hann fer
á fætur, fer að sofa og hvenær hann
fer í bað?
Íslenski hópurinn með starfsfólki á hjúkrunarheimili í Ostrava

Dæmi um spurningar sem eru lagðar
fyrir heimilismenn: (svörin eru á kvarða
frá 1-4; nær alltaf, stundum, sjaldan eða
mjög sjaldan)
• Ég fæ hjálp frá starfsmönnum
þegar ég þarf.
• Ég ræð hvenær ég fer á fætur.
• Ég get tekið á móti gestum þegar
ég vil.
Dæmi um spurningar sem lagðar eru fyrir
aðstandendur: (svarmöguleikar eru, já,
nei eða ég veit ekki)
• Aðstandandi minn getur tekið þátt í
félagsstarfi þegar hann vill.

Dæmi um spurningar sem eru lagðar fyrir
stjórnendur.
Aðbúnaður:
• Hafa heimilismenn tækifæri til að
hafa sín eigin húsgögn?
• Er sér baðherbergi/salerni?
• Geta gestir gist yfir nótt?
• Er sjónvarpstenging á herbergjum?
• Eru handrið á göngum og sameiginlegum rýmum?
Fæði:
• Hvað margar heitar máltíðir á viku
eru í boði?

• Ræður aðstandandi þinn hvenær
hann fer á fætur og að sofa?

• Er matseðill ákveðinn í samráði við
heimilisfólkið?

• Er aðstandenda þínum boðin
aðstoð þegar hann þarf að fara á
salerni?

• Er morgunmaturinn fjölbreyttur?
• Ræður fólk hvar það borðar, í sameiginlegu rými eða sínu herbergi?

og eru gæðin metin að miklu leyti frá
sjónarhóli heimilismanna og ættingja.
Eftir að heimilin eru metin er þeim
gefin kostur á að lagfæra og bæta
það sem þarf áður en stjörnugjöfin
er gerð opinber. Þannig er mjög
auðvelt fyrir heimilin að átta sig á
hvað þarf að gera til þess að bæta
við punktum og þá jafnvel einnig
stjörnum, þannig hvetur tækið til
gæðaumbóta.

Á hjúkrunarheimilum þar er mikill metnaður og mikið búið að gera síðustu ár til
að bæta aðbúnað á heimilunum.
Það er mikill munur á menningu Íslands
og Tékklands og þar af leiðandi einnig
á kröfum á hjúkrunarheimilum landanna,
margt er þó sem við getum lært af þeim
eins og þeir af okkur.
Hrönn Ljótsdóttir
Forstöðumaður Hrafnistu í Kópavogi

Að heimsækja land eins og Tékkland til
að skoða hjúkrunarheimili, hitta ráðamenn, gefa ráð, skiptast á skoðunum
og hugmyndum gaf okkur gestunum
frá Íslandi ekki síður en heimamönnum
ákveðna„vítamínsprautu“.
Landið er tiltölulega „nýkomið inn í
nútímann“ en verulegar umbætur hafa
átt sér stað frá falli kommúnismans
1989. Við dáðumst að bjartsýni, vilja og
þreki þessa fólks sem í áratugi bjó við
mikla fátækt og þröngan kost. Ein borgin
sem við heimsóttum, Ostrava, er þriðja
stærsta borg Tékklands og var ein af
mestu kolanámuborgum landsins.

Aðhlynning:
• Hvað oft í viku er heimilismönnum
boðið bað?
• Er sérstaklega brugðist við hættu á
legusárum?
• Eru iðjuþjálfar, músíkþerapistar og
listmeðferðarfræðingar starfandi á
heimilinu?
Tékknesk hjúkrunarheimili eru ekki
skyldug til að taka þátt í gæðamatinu, þátttaka er sjálfviljug og má líkja
við stjörnugjöf á hótelum sem flestir
þekkja.
Væntanlegir heimilismenn og aðstandendur vita þá að hverju þeir ganga,
heimili getur t.d. verið með 5 stjörnur í
aðbúnaði, 3 í fæði, 4 í frítíma og menningu, 3 í þátttöku og samvinnu og 5 í
hjúkrun. Mælitækið byggir á gagnsæi
Frá herbergi heimilismanns
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Þetta brennur á .....
Jónínu Rós Guðmundsdóttur, varaformanni Velferðarnefndar Alþingis
Jónína Rós Guðmundsdóttir er 10. þingmaður Norðausturkjördæmis og hefur
hún setið á Alþingi fyrir Samfylkinguna
frá 2009. Hún sat í Félags- og tryggingamálanefnd og í heilbrigðisnefnd frá
2010, eða þar til þessar tvær nefndir voru
sameinaðar og úr varð Velferðarnefnd
Alþingi í upphafi árs 2011 samhliða
stofnum Velferðarráðuneytisins.
Jónína Rós er 1. varamaður nefndarinnar og var svo velviljuð að segja lesendum
FAAS frétta hvað brynni helst á henni
þessa dagana.
Verksvið Velferðarefndar Alþingis er yfirgripsmikið, en nefndin fjallar um sjúkraog lífeyristryggingar, félagsþjónustu,
málefni barna, málefni aldraðra og málefni fatlaðra, húsnæðismál, vinnumarkaðsmál, og heilbrigðisþjónustu. „Nefndin
ber ábyrgð á að afla sér þekkingar um
þau málefni sem fjalla á um“ sagði
Jónína Rós, en benti jafnframt á að mikilvægt væri að hafa frumkvæði að því að
kynna félag eins og FAAS fyrir nefndinni
og því starfi sem FAAS vinnur að.

Aðspurð um hvort hún væri tilbúin til
þess að beita sér á einhvern hátt fyrir
þessu málefni svaraði hún því til, að það
væri gott að haft var samband við hana
núna í tengslum við þetta viðtal, það yrði
til þess að hún yrði betur vakandi fyrir
erindum sem kæmu til nefndarinnar og
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á að taka við af núverandi áætlun. Í nýrri
heilbrigðisáætlun verður sett fram framtíðarsýn í heilbrigðismálum landsmanna
og aðgerðaáætlun til ársins 2015. Hún
mun m.a. byggja á þeirri stefnumótun
sem fyrir liggur í málaflokknum, alþjóðlegri þróun heilbrigðismála svo og nýrri
þekkingu. Ætla má að heilabilun sem
sérstökum málaflokki verði gefið rými í
nýrri áætlun.

Sú mikla fjölgun á eldra fólki sem verður
á næstu áratugum hér á Íslandi sem annars staðar, krefst þess að velferðarkerfið
sé undirbúið fyrir þá fjölgun sem búast
má við að jafnhliða verði á þeim sem
veikjast af heilabilunarsjúkdómum. Því
ber að fagna þeim undirbúningi að nýrri
heilbrigðisáætlun sem nú fer fram á vegum velferðarráðuneytisins, en sú áætlun

Í samtali mínu við Jónínu Rós benti hún
ítrekað á mikilvægi þess að draga úr fordómum gegn heilabilunarsjúkdómum,
„við verðum að þora að segja hlutina
eins og þeir eru“ sagði hún. Aðspurð um
á hvað hún vildi leggja áherslu í framtíðinni, sagðist hún vilja sjá að fræðsla um
heilabilun yrði stóraukin, auk þess sem
upplýsingasöfnum um heilabilunarsjúk-

Munið eftir
MedicAlert merkinu.

Jónína Rós hefur engin persónuleg kynni
af heilabilun, en hún þekkir eins og flestir
Íslendingar fólk sem hefur haft heilabilunarsjúkdóm í sínu nánasta umhverfi. Hún
man ekki til þess að málefni fólks með
heilabilun hafi komið inn á borð nefnda
þeirra sem hún hefur setið í og segir það
til marks um það hversu áberandi þessi
málaflokkur er í velferðarkerfinu.
Þekking 1. varaformanns velferðarnefndar Alþingis á heilabilun og á
þeim vanda sem fólk með heilabilun
og aðstandendur þeirra eiga við að
etja, takmarkast því af þeim upplýsingum sem henni eru veittar af fyrra
bragði eða hún leitar sér á einhvern
hátt.

Sem landsbyggðarþingmaður þekkir
Jónína Rós þann vanda sem steðjar
að mörgum þeim sem búa úti á landi
og eru í þörf fyrir sérhæfða þjónustu.
„Við verðum að geta veitt þjónustu
um allt land“ sagði hún, „en sérhæfða þjónustu getum við ekki veitt á
öllum stöðum“.

Merkinu sem gæti bjargað lífi þínu.

Jónína Rós Guðmundsdóttir

skoðaði önnur mál jafnvel með hagsmuni
einstaklinga með heilabilun í huga.
Það kom Jónínu Rós á óvart að hvergi
væru að finna miðlægar upplýsingar um
fjölda þeirra sem árlega greinast með
heilabilunarsjúkdóma á Íslandi, eða um
það hversu margir Íslendingar væru nú
með heilabilunarsjúkdóma. „Við erum
mjög veik fyrir þegar kemur að upplýsingaöflun á Íslandi“ sagði hún og bætti
við: „Við þurfum virkilega að taka okkur
tak í þeim málum, safna upplýsingum og
samræma það sem þarf að samræma“.

Jónínu Rós var að sjálfsögðu kunnugt
um að engin stefnumörkun í málefnum
fólks með heilabilun er til á Íslandi, en
hafði ekki leitt hugann að þýðingu þess
að heilabilun tilheyrir öldrunarsjúkdómunum og öldrunarmálaflokknum innan
velferðarkerfisins. Eftir nokkrar umræður
þar um, sagði hún fulla þörf á því að
endurskoða ýmsar skilgreiningar og
þar með talið hvað félli undir „öldrunarsjúkdóma“.

Á merkið eru skráðar
lífsnauðsynlegar
upplýsingar.
Einnig símanúmer
neyðarvaktar á
Landspítala til öflunar
upplýsinga vegna
neyðaraðstoðar.

Umsóknareyðublöð fást í flestum apótekum og heilsugæslustöðvum og einnig
má sækja þau á www.medicalert.is og á skrifstofu MedicAlert að Sóltúni 20,
105 Reykjavík, sími 533 4567.

dóma yrði að verða betri og markvissari.
„Þannig verður hægt að breyta viðhorfi til
þessa málaflokks.
Þessir einstaklingar eiga rétt á miklum lífsgæðum og því að hindrunum
sé rutt úr vegi fyrir þeim lífsgæðum“
sagði Jónína Rós, varaformaður
velferðarnefndar Alþingis og getur
undirrituð ekki verið meira sammála
henni þar!
Svava Aradóttir

Öldrun kvenna
hefst á aldrinum
35,09!
Ný Japönsk rannsókn á öldrun
kvenna skilaði mjög nákvæmum
niðurstöðum. Þar kemur í ljós
að konur eldast mun fyrr en
karlpeningurinn og hefst ferlið
fyrir alvöru 33 dögum eftir 35
ára afmælið, eða 35,09 ára.
Daglegt stress eykst á þessum
tímapunkti og það hefur í
kjölfarið varanleg áhrif á ástand
húðarinnar. Rannsóknin var sett
mjög nákvæmlega fram og voru
þátttakendur gríðarlega margir.
Vísindamennirnir sem stóðu fyrir
rannsókninni telja að hægt sé
að fyrirbyggja líkamlega öldrun
á tvo vegu: Annars vegar með
viðurkenndum húðvörum og hins
vegar með því að fara aldrei út úr
húsi!
( Frétt sem birtist í Fréttatímanum helgina
11-13 febrúar 2011)
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Fanney Proppé Eiríksdóttir

Bókmenntasmiðjan
haldin í ágúst 2011
FAAS er stolt af því að hafa veitt Bókmenntasmiðju Halldóru Arnarsdóttur,
listfræðingi, brautargengi. Halldóra hafði
komið að máli við FAAS árið áður og
beðið okkur að styðja og fjármagna verkefnið. Stjórn FAAS tók því vel og fannst
bæði spennandi að kynna og um leið
að fræðast betur um metnaðarfullt starf
Halldóru í þágu fólks sem greint er með
Alzheimers í Murcia á Spáni þar sem
hún starfar og býr ásamt fjölskyldu sinni.
Þegar sest var til samráðsfundar á
Loka, litlu kaffihúsi á Skólavörðuhotlinu
ásamt Halldóru, Dr.Jóni Snædal f.h.
Minnismóttökunnar, framkvæmdastjóra
FAAS, Svövu Aradóttur og undirritaðri,
var gleði í loftinu yfir því að geta stutt
við nýja aðkomu, nýja aðferð til að bæta
og hressa upp á minni þeirra sem við
þennan sjúkdóm stríða. Í sambærilegu
verkefni á spænskri grund hafði komið í
ljós að fólk naut þess verulega að koma
saman og taka þátt í verkefninu, áhugi
og starfsgleði fólksins leyndi sér aldrei.

Við íslendingar teljum okkur bókhneigða
þjóð og allavega vorum við það þó í dag
glími ungt fólk við ólæsi, því miður. Þess
vegna varð valið á okkar smiðju ekki
erfitt. Bókmenntasmiðja skyldi það vera,
við myndum fá rithöfund og Myndlistarskólann í Reykjavík okkur til samráðs og
stefnt var að því að fá inni fyrir smiðjuna
í Þjóðarbókhlöðunni, húsi bókanna.
FAAS fjármagnaði hógvær laun Halldóru
við undirbúning og skipulag smiðjunnar.
Dr. Jón Snædal tók að sér „að finna“
þátttakendur til leiks og Halldóra ræddi
sjálf við rithöfundinn, Þórarinn Eldjárn,
Myndlistarskólann í Reykjavík og Þjóðarbókhlöðuna. Og það er fljótsagt að allir
tóku þátttöku í verkefninu afar vel. Allir
tilbúnir að leggja sitt af mörkum.
Undirbúningur var töluverður og skeyti
gengu á milli okkar allra og allt gekk
upp að lokum. Erfiðast var að fá fjölmiðla til að gefa þessu verkefni gaum,
en maður reyndi að leiða áhugaleysi
þeirra hjá sér og skilja að bilun á starfs-

þennan sjúkdóm og síðan að gefa þeim
kost á að vinna svo náið með fólki sem
greint hefur verið með sjúkdóminn.
Þórarinn Eldjárn las upp sögu sína:
„Hvaðefsaga“ og svo hittust allir þátttakendur, nemarnir og kennarar þeirra
fjórum sinnum eftir það og unnu með
minningar, minningar sem gjarnan voru
sprottnar upp af þessari sögu, eitthvað
sem rifjaðist upp og teiknarar fóru á flug
með þeim og sögurnar spunnust. Þarna
varð mikil og góð samvinna.
Minningin máluð

semi heila er ekki spennandi fréttaefni.
Við komust þó inn á RÚV í þáttinn
„Samfélagið í nærmynd“ fyrir tilstilli
og þrautsegju Halldóru með fréttir og
umsögn, og í Kastljósinu var rætt við
framkvæmdastjóra FAAS.
Þann 19. ágúst 2011 var verkefninu
hrundið af stað og í salinn voru mættir
sjö þátttakendur, ásamt fjölskyldum
sínum, fjórtán myndlistarnemar, sem
Svava Aradóttir hafði áður frætt um
Alzheimerssjúkdóminn og heilabilun
almennt.

Við hin, fengum ekki að vera með í
þessum vinnutímum, en við vorum
á uppskeruhátíðinni þegar þátttakendur og nemar sýndu verkin sín
og sögðu sögur, svo ótrúlega glöð,
bjartsýn og hláturmild. Gleðin hafði
ráðið ríkjum í allri þeirra vinnu og það
var mikið hlegið og spjallað.
Þau sem unnið höfðu saman, sýndu
myndirnar sínar um leið og viðkomandi
sagði okkur söguna sem var á bakvið
myndina. „Hvaða táknar nú þessi mynd
aftur, spurði einn?“ Og neminn svaraði:
„Manstu ekki, þetta var þegar Alzheim

Einmitt sá þáttur er ómetanlegur um
ókomna framtíð, að hafa átt þess kost
að uppfræða fjórtán ungmenni um

Gleði endurminninganna

erinn tók heilann“.
Þetta var svo ótrúlega falleg, hugljúf og
góð stund. Hjartað fylltist gleði, augun
tárum og maður brosti hringinn og hló.

Það er hægt að veita gleði inn í líf þeirra
sem hlotið hafa þennan dóm, að greinast
með Alzheimers, það sannaðist þarna
í Þjóðarbókhlöðunni á uppskeruhátíð
Bókmenntasmiðjunnar.
Nú liggur fyrir okkur að ljúka þessu verkefni með útgáfu bókar sem skýrir út allt
sem þarna fór fram, sögur og minningar
sem upp komu og hvernig við sem erum
að reyna að styðja við og bæta lífsgæði
fólks sem greint er með heilabilun sjáum
nútíðina og framtíðina að undangenginni
reynslu. Ég þarf ekki að fara mörgum
orðum um það að við höfum ekki haft
erindi sem erfiði með að leita eftir mjög
litlum útgáfustyrk hjá bæði Velferðarog Menntamálaráðuneytinu.
Samt erum við, sem þriðji geirinn,
að spara ríki og bæ mikið fjármagn
með því að sinna okkar veika fólki og
lengja góða tímabilið áður en innlögn
verður eina svarið.
Með stolti, f.h.stjórnar
Fanney Proppé Eiríksdóttir
formaður FAAS.
http://frasagnirminninganna.blogspot.com/

Vinnusamir þátttakendur
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Myndræn frásögn

Sagan sögð með stuðningi teikninga
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Matráður mælir með....

Bókaspjall
Að endurvekja lífsneistann hjá fólki með heilabilun.
Ég upplifi frelsistilfinningu þegar ég les
þessa bók. Skynsemi og einföld nálgun
í samskiptum við fólk með heilabilun
er svo dýrmæt. Það er mjög mikilvægt
að opna umræðu um heilabilun og efla
jákvæðni í þeirri umræðu.
Bókin er mjög góð, handhæg og einföld,
bæði fyrir aðstandendur og umönnunaraðila. Gott er að grípa í bókina og tilvalið að hafa við hendina á náttborðinu,
í handtöskunni eða á kaffistofunni. Það
opnast alltaf nýjir möguleikar í samskiptum og við eigum að leita þeirra, eða eins
og segir á bókakápu: „Leiðarljósið er að
við getum ekki breytt einstaklingum sem
þjást af heilabilun hins vegar getum við
breytt eigin framkomu og skoðunum“.

köflum, en líka er gott að grípa til hennar
og lesa nokkrar blaðsíður í einu. Ég mæli
eindregið með að allir gefi sér tíma til að
lesa þessa bók.
Bókin bætir okkur sem manneskjur og
styrkir okkur sem eigum í samskiptum
við fólk með heilabilun.
Inga Lóa Guðmundsdóttir
Sjúkraliði með sérnám í hjúkrun aldraðra

Að endurvekja lífsneistann hjá fólki með heilabilun.
Höfundur Jane Verity,
Þýðandi: Ingibjörg Pétursdóttir

Sigrún Einarsdóttir hefur unnið í Hlíðabæ
í 10 ár, síðustu 5 árin hefur hún verið
„matmóðir“ hússins og er sagt að allir
hafi matarást á Sigrúnu.

Blandið hveiti salti pressugeri og rúsínum
saman
Bræðið smjörið við vægan hita, bætið
mjólkinni útí ásamt hunanginu.

Rúsínubollur frá Hlíðabæ

Hnoðið saman látið standa í ca. 60
mínútur.

3 ½ dl. mjólk
75 gr. smjör
30 gr. pressuger
1 tsk. salt
2 tsk. hunang
1 dl. rúsínur
400-500 gr. hveiti

Hnoðið og mótið ca. 16 bollur, sett á
bökunarpappír, látið hefast í 20 mínútur.
Penslað með sykurvatni.

Útgefandi er FAAS.
Bókin er til sölu á skrifstofu FAAS

Í bókinni er að finna góð ráð, þau eru
sett fram á skilmerkilega hátt og vel
til þess fallin að við sem störfum með
fólki með heilabilun nýtum þau í okkar
daglegu störfum. Bókina má lesa í

Sigrún Einarsdóttir

Heilanum hnignar eftir
45 ára aldur

Bakað í ca. 15 mínútur við 180 gráður í
miðjum ofni
Borið fram með smjöri og osti. Í Hlíðabæ
er þar að auki borin með heimagerð sulta
af bestu tegund!

Samkvæmt nýrri rannsókn sem birt er í hinu virta tímariti British Medical Journal
byrjar hnignun heilans hjá mannfólkinu um 45 ára aldur. Samkvæmt rannsókninni
sem framkvæmd var af vísindamönnum við University Collage London verður
rúmlega þriggja prósenta (3,6 prósent) hnignun á heilastarfsemi eftir að bæði konur og karlar ná 45 ára aldri.
Vísindamennirnir lögðu mat á minni, orðaforða og skilning hjá 7000 einstaklingum á aldrinum 45-70 ára, yfir 10 ára
tímabil. Áhugavert við rannsóknina er, að hingað til hefur verið talið að slík hnignun hefðist ekki fyrr en um sextugt.
Rannsóknin er talin geta aðstoðað við greiningu á heilabilun, en aðrar rannsóknir hafa sýnt að hefjist lyfjagjöf um leið og
einkenni heilabilunar koma fram er auðveldara að eiga við hana. Alzheimerssamtökin í Bretlandi segja þessa rannsókn
vekja vonir um að skilningur á heilabilun og minnisglöp aukist.
Frétt BBC um þessa merkilegu rannsókn Brain function can start declining ‘as early as age 45’ má lesa á
www.bbc.co.uk/news/health-16425522
(Frétt sem birtist í DV 6. janúar 2012)
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Löngun getur bent til skorts
Hver kannast ekki við óseðjandi löngun í eitthvað ákveðið eins og
súkkulaði? Á bak við þessa löngun getur verið skortur á einhverju sem
líkaminn kallar á. Til dæmis gæti löngun í hnetusmjör þýtt B-vítamín
skort, en hnetusmjör er sérstaklega ríkt af B-vítamíni. Löngun í ost gæti
þýtt kalkskort og skort á fosfor, löngun í súrsað grænmeti gæti þýtt að
líkaminn kallaði á salt og það sama á við ef löngun er í ólífur og sérsaltað
smjör! Epli eru rík af kalki, magnesíum, fosfór og kalíum, melónur
innihalda líka mikið af kalíum. Löngun í dökka gosdrykki og ís má yfirleitt
tengja við sykurþörf. Þar höfum við það!
(Heimild: Bætiefnabiblían eftir Earl Mindell)
(Frétt sem birtist í Fréttablaðinu 7. janúar 2011)
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ÞORBJÖRN HF
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Þökkum veitan stuðning

Dagurinn er bara allt annar
Ota haframjölið er framleitt úr 100%
sérvöldum höfrum sem eru flokkaðir,
valsaðir og síðan ristaðir til að auka
enn á bragðgæðin. Hafragrautur úr Ota

Solgryn er einfaldur og hollur morgunverður með háu hlutfalli af fjölsykrum,
trefjaríkur og mettandi og dugar þér
langt inn í daginn.

FAAS fréttir 1. tlb.10. árg. febrúar 2012
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Þökkum veittan stuðning

Gróðrastöðin Storð, Dalvegi 30
Húseik ehf, Bröttutungu 4
Íslandsspil, Smiðjuvegi 11a
Loft og Raftækni ehf, Hjallabrekku 1
Pottagaldrar, Laufbrekku 18
Rafmiðlun ehf, Ögurhvarfi 8

Vísir félag skipstjórnarmanna,
Hafnargötu
Grindavík
Guesthouse borg, Borgarhrauni 2
Sandgerði
Fiskverkun K og G, Hafnargötu 9
Garður

Bolungarvík
Bolungarvíkurhreppur, Aðalstræti 2
Endurskoðun Vestfjarðar, Aðalstræti 19
Fiskmarkaður Bolungvarvíkur, Árbæjarkannti 3
Grunnskólinn Bolungarvíkur, Höfðastíg 3-5
Jakob Valgeir ehf, Grundarstíg 5

Reykjavík

Guðmundur Arason, Skútuvogi 4

Raförninn ehf, Suðurhlíð 35

Söluturninn Smári, Dalvegi 16c

AB Varahlutir, Bíldshöfða 18

Guðmundur Jónasson, Borgartúni 34

Salon Veh húsi, Kringlunni 7

Toyota á Íslandi, Nýbýlavegi 2-8

Aðalbjörg sf, Fiskislóð 53

Gullkistan, Frakkastíg 10

Samleið, Box 13990

Vaki fiskeldiskerfi, Akralind

ARGOS Arkitektar, Eyjaslóð 9

Gullsmiðurinn í Mjódd, Álfabakka 14b

Seljakirkja

Garðabær

Ark Ís, Klapparstíg 16

Gunnar Eggertsson hf, Sundagörðum 6

SÍBS, Síðumúla 6

Bókasafn Garðabæjar, Garðatorgi 7

Arkinn ehf, Langholtsvegi 111

Gunnar og Trausti, Ármúla 36

Sjúkraliðafélag Íslands, Grensásvegi 16

Engilbert Ó H, Garðatorgi 3

ASK arkitektar, Geirsgötu 9

Gæðabakstur, Álfabakka 12

Skorri ehf, Bíldshöfða 12

Garðabær, Garðatorgi 7

Augasteinn, Sogavegi 7

Hafnarsmiðjan, Grandagarði 18

Hitakerfi, Eskiholti 21

Höfði hjúkrunar & dvalarheimili
Sólmundarhöfða

Árbæjarapótek, Hraunbæ 102b

Hagkaup, Faxafeni 8

Skógarbær hjúkrunarheimili
Árskógum 2

Suðurtún ehf, Súlunesi 12

Sterkur ehf, Miðtúni 18

Ásbjörn Ólafsson ehf,
Köllunarklettsvegi 6

Hamborgarabúlla Tómasar
Bíldshöfða

Skúlason og Jónsson, Skútuvogi 12h

Runólfur Hallfreðsson, Álmaskógum 1

Hafnarfjörður

Sportbarinn, Álfheimum 74

Smurstöð Akraness, Smiðjuvöllum 2

TV Verk ehf, Strandgötu 37

Aðalskoðun, Hjallabraut 4

Áskirkja, Vesturbrún 30

Hamraskóli
Dyrhömrum 9

Sportlíf, Álfheimum 79

Straumnes ehf, Jörundarholti 10

Þórsberg ehf, Strandgötu 25

Ás fasteignasala, Fjarðargötu 17

Sprinkler pípulagnir, Bíldshöfða 18

Vignir G Jónsson ehf , Smiðjuvöllum 4

Hólmavík

Einar í Bjarnabæ ehf, Spóaási 6

SSF, Nethyl 2

Borgarnes

Ferskfiskur ehf, Bæjarhrauni 8

Hermann Hjartarson, Lækjartúni 6

Suzuki bílar hf, Skeifunni 17

Bókhald og tölvuþjónustan, Böðvarsgötu 11

Fiskbúðin, Trönuhrauni 9

Norðurfjörður

Tandur hf, Hesthálsi 12

Ensku húsin gistiheimili, Litlubrekku

Fínpússning ehf, Rauðhellu 13

Hótel Djúpavík, Árneshreppi

Tannlæknafélag Íslands, Síðumúla 35

Ferðaþjónustan Húsafelli, Húsafelli

Fjarðargrjót, Furuhlíð 4

Hvammstangi

Félagsbúið Miðhrauni, Miðhrauni 2

H.Jakobsen ehf, Reykjavíkurvegi 66

Húnaþing vestra, Klapparstíg 4

Samtök sveitafélaga, Bjarnarbraut 8

Blönduós

Sæmundur Sigmundsson, Brákarbraut 18-20

Grunnskóli Blönduós, v/Húnabraut

Vélaverkstæði Kristjáns, Brákarbraut 20

Húnavatnshreppur, Húnavöllum

Stykkishólmur

Samstaða Stéttarfélag, Þverbraut 1

Bjarnarhöfn ferðaþjónusta, Bjarnarhöfn

Sauðárkrókur

Hótel Stykkishólmur, Borgarbraut 8

Bókhaldsstofan Kom, Víðihlíð 10

Sæfell ehf, Hafnargötu 9

Fjölbrautarskóli Norðurlands, Norðurlandi

Grundarfjörður

Kaupfélag Skagfirðinga, Árborg 1

Fjölbrautarskóli Snæfellinga, Snæfelli

Sauðaskinn ehf, Borgarmýri

Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Snæfellsbær

Stoð ehf, Aðalgötu 21

Vélaverkstæði Jóhanns, Reykjavíkurvegi 70

Hótel Búðir, Búðum

Varmahlíð

Reykjanesbær

Hellissandur

Akrahreppur, Miklabæ

Bókasafn Reykjaness, Hafnargötu 57

KG Fiskverkun ehf, Melnesi 1

Fræðslusetrið, Löngumýri

Depla Kolaportinu, Austurgötu 21

Króksfjarðarnes

Hofsós

DMM lausnir, Iðavöllum 9b

Glæðir blómaáburður, Hellisbraut 18

Grafarós ehf, Austurgötu 22

Flugstöð Leifs Eiríkssonar, Miðnesheiði

Ísafjörður

Siglufjörður

Félag opinberra starfsmanna, Aðalstræti 24

Bás ehf, Egilsgötu 1

Fræðslumiðstöð Vesturlands, Suðurgötu 12

Hvanndalir ehf, Aðalgötu 34

H.V. Umboðsverslun, Suðurgötu 9

Akureyri

Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7

Baugsbót, Frostagötu 1b

Ísafjarðarbær, Stjórnsýsluhúsinu

Dragi hf, Syðri Tjörnum

Massi Þrif ehf, Tangarhöfða 10

Félagsbúið Hallgilsstöðum

Tréver sf , Hafraholti 34

Hnýfill ehf, Óseyri 22

Vestri ehf, Suðurgötu 12

Ísgát ehf, Lónsbakka 2

Bananar ehf, Súðavogi 2e
Bifreiðastilling Nicolai, Faxafeni 12
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
BJ Endurskoðunarstofan
Síðumúla 21
Brauðhúsið ehf, Efstalandi 26

Heilsubrunnurinn, Kitkjuteig 21
HHÍ, Tjarnarbraut 4
Hjálparstarf kirkjunnar
Háaleitisbraut 66
Hótel Leifs Eiríkssonar
Skólavörðustíg 45

BSRB, Grettisgötu 89

Hreyfingarsmiðjan, Garðsenda 21

Tannlæknastofa Guðmundar
Þingholtsstræti 11

Congress Reykjavík, Engjateig 5

Húsalagnir ehf, Gylfaflöt 20

Trésmiðja Magnúsar, Súðavogi 54

Efling, Sætúni 1

Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11

Efnamóttakan, Gufunesi

Ice Consult ehf, Mörkinni 6

Eignamiðlun, Síðumúla 21
Eir sf, Bíldshöfða 16
ENNEMM
Brautarholti 10
Ernst og Young, Ármúla 6
Faxaflóahafnir, Tryggvagötu 17
Ferðaskrifstofa Guðmundar
Borgartúni 34
Ferðaþjónusta Fatlaðra
Þönglabakka 4
Félagsbústaðir, Hallveigarstíg 1
Forval ehf, Grandagarði 8
Garðsapótek, Sogavegi 108
Garður fasteignasala, Skipholti 5
GG Optik hf, Kringlunni 8-12
Gistihús Bínu, Bugðulæk
Gjögur hf, Kringlunni 7
Glóbal Call ehf, Dunhaga 5
Glófaxi, Ármúla 42
Gluggahreinsun, Bauganesi 29
Grandaskóli v/Keilugranda
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Verkfræðistofan Skipatækni
Lágmúla 5

Iceland Seafood ehf, Köllunarklettsvegi 2

Verkstjórasamband Íslands
Síðumúla 29

Init ehf, Grensásvegi 50

Við og Við sf, Gylfaflöt 3

Íslandsbanki hf, Stórhöfða 17

Vífilfell, Stuðlahálsi 1

Ísleifur Jónsson, Draghálsi 14-16

VR, Kringlunni

Íslensk Ameríska, Box 10200

VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20

Íslensk endurskoðun, Bogahlíð 4

Þ Þorgrímsson og Co, Ármúla 29

Ísloft Blikk og Stálsmiðjan, Bíldshöfða 12

Þjóðleikhúsið, Hverfisgötu 19

Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6

Þórunn Guðný Tómasdóttir, Hátúni 21

Kórall ehf, Vesturgötu 55

Ögurvík, Týsgötu 1

KSÍ, Laugardal

Seltjanarnes

Laugardalslaug.Sunlaugavegi 30

Nesskip ehf, Austurströnd 1

Lásahúsið ehf, Bíldshöfða 16

Vogar

Löndun ehf, Kjalarvogi 21

V.P. Vélaverkstæði ehf, Iðndal

Margmiðlun, Frostafold 20

Kópavogur

Nýji Ökuskólinn, Klettagörðum 11

Axis húsgögn, Smiðjuvegi 9

O Johnson & Kaaber, Tunguhálsi 1

Bílklæðning, Kársnesbraut 100

Parlogis hf, Krókahálsi 14

Bókun, Hamraborg

Plúsmarkaðurinn, Hátúni 10b

Byggðaþjónustan, Box97

Rafha ehf, Suðurlandsbraut 16

Eignarhaldsfélagið, Hliðarsmára 8

Rafsvið sf, Þorláksgeisla 100

Goddi ehf, Auðbrekku 19

Hársnyrtistofan Fagus, Fjarðargötu 19
Héðinn Schindler, Gjótuhrauni 4
Höfnin öldrunarmiðstöð, Sólvangsvegi 1
Hörður V Sigmarsson, Reykjavíkurvegi 60
Miðstöð Símenntunar, Strandgötu 6
Spennubreytar ehf, Trönuhrauni 5
Suðurverk hf, Dragahrauni 7
Sýningaljós sf, Klettagötu 12

Georg V Hannah sf, Langholti 3
Ísafold, Iðavöllum 7a
Íslenska félagið ehf, Iðavöllum 7a
K Sport, Hafnargötu 29
Kaffi Duus, Dúsgötu 10
Tannlæknastofa Einars, Skólavegi 10
Varmamót ehf, Framnesvegi 19
Verkfræðistofa Suðurnesja, Víkurbraut 13
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vatnesvegi 14

Garðvangur, Garðbraut 85
Mosfellsbær

Suðureyri
Fiskverkun Jóhanns, Túngötu 6

Ísfugl ehf, Reykjavíkurvegi 36

Patreksfjörður

Nýja Bílasmiðjan hf, Flugumýri 20

Bjarni S Hákonarson, Haga

Akranes

Flakkarinn ehf, Brjánslæk

Bifreiðastöð Þórðar, Dalbraut 6

Heilbrigðisstofnunin, Stekk 1
Tálknafjörður
Ása Jónsdóttir bókhaldsstofa, Miðtúni 16

Íþóttamiðstöð Glerárskóla, v/Höfðahlíð
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Þökkum veittan stuðning
Kjarnafæði hf, Félagsgötu 1

Hitaveita Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1

Hveragerði

Plastiðjan Bjarg, Furuvöllum 1

Skógrækt ríkisins, Miðvangi 28

Eldhestar ehf, Völlum

Raftákn hf, Glerárgötu 34

Seyðisfjörður

Grunnskóli Hveragerðis, Skólamörk 6

Rexin, Lækjartúni 2

Gullberg ehf, Langatanga 5

Heilsustofnun NLFÍ, Grænumörk 10

Skóhúsið, Brekkugötu 1a

Gunnar Gunnarsson ehf, Austurvegi

Litla Kaffistofan, Svínahrauni

Teiknistofa HSÁ, Suðurhlíð 12

P.G. Stálsmíði, Árbakka 3

MS Vélar og Stálsmíði, Mánamörk 39

Vélsmiðjan Ásverk, Grímeyjargötu

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Stokkseyri

Grenivík

Reyðarfjörður

Gistiheimilið Kvöldstjarnan, Stjörnusteinum

Grýtubakkahreppur, Túngötu 15

Fjarðarveitur, Hafnargötu 1

Hvolsvöllur

Dalvík

Þvottabjörn ehf, Búareyri 25

Árni Valdimarsson, Akri

BHS ehf, Fossabrún 2

Eskifjörður

Kirkjuhvoll dvalarheimili, v/Dalsbakka

Dalbær heimili aldraða, v/Kirkjuveg

Fjarðarþrif, Strandgötu 46c

Krappi ehf, Ormsvöllum 5

Dalvíkurskóli

Neskaupstaður

Kvennfélagið Bergþóra, Eystra Fíflholti

Sólrún ehf, Sjávargötu 2

Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6

Vestmannaeyjar

Tannlæknastofa Helga, Hólavegi 5

Fáskrúðsfjörður

Grímur Kokkur ehf, Eiði 14

Ólafsfjörður

Gunnar Skarphéðinsson, Álfabrekku 1

Ísfélag Vestmannaeyja, Strandvegi 28

Skiltagerð Norðurlands, Námuvegi 8

Uppsalir dvalarheimili, Hlíðargötu 62

Pétursey, Flötum 31

Sjómannafélag Ólafsfjarðar, Brekkugötu 9

Breiðdalsvík

Skýlið, Friðarhöfn

Hrísey

Héraðsdýralæknir, Ásvegi 31

Teiknistofa Páls Zophaníasson, Kirkjuvegi 23

Einangrunarstöðin Hrísey, Kríunesi

Höfn í Hornafirði

Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9

Húsavík

Bókhaldsstofan, Krosseyrarvegi 17

Ferðaþjónustan, Aðaldal

Búnaðarsamband, Litlubrú 2

Sorpsamlag Þingeyinga, Víðumóum

Ferðaþjónusta bænda, Lóni

Laugar

Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10

Þingeyjarsveit, Kjarná

Selfoss

Kópasker

Ab Skálinn, Gagnheiði 11

Ágúst Guðröðvarson, Sauðanesi

Árvirkinn ehf, Eyrarvegi 32

Hótel Skúlagarður, Kelduhvarfi

Bílaleiga J.Þ., Eyrarvegi 15

Raufarhöfn

Bílasala Suðurlands, Fossnesi 14

Hótel Norðurljós, Aðalbraut 2

Björn Harðarsson, Holti I

Þórshöfn

Dvalarheimili aldraðra, Blesustöðum

Edda Jóhannsdóttir, Laugarnesvegi 14

Flóahreppur, Þingborg

Ferðaþjónusta Bænda, Ytra Álandi

Gesthús Gistihús, Engjavegi 56

Hraðfrystistöð Þórshafnar

Grásteinn ehf, Myrkholti

Vopnafjörður

Grunnskólinn Ljósaborg, Borg

Ferðaþjónusta Syðri Vík, Syðrí Vík

Gullfoss kaffi, Stakka

Haraldur Jónsson, Ásbrandsstöðum

Héraðsdómur Suðurlands, Austurvegi 4

Egilsstaðir

Ræktunarsambandið, Gagnheiði 35

Fljótsdalshérað, Lyngási 12

Súluholt ehf, Súluholti 1

BOLIR KR 5000

EFLUM
STARFSEMI
FAAS

Bolir og svuntur eru til sölu í Gallery 8 Hafnargötu
26 Reykjanesbæ, í dagþjálfunum FAAS, Fríðuhúsi,
Drafnarhúsi og Maríuhúsi og á skrifstofu FAAS,
Hátúni 10,b. Tenglar FAAS á Sauðárkróki,
á Akureyri, á Seyðisfirði og á Selfossi eru einnig
með boli og svuntur til sölu.

SVUNTUR KR 2500
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Krossgátan
Fagleg og persónuleg

Lausn á verðlaunakrossgátu nr. 3

Léttar
vísbendingar

Þungar
vísbendingar

Lárétt
5.

Lárétt
5.
6.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
20.
22.
23.
24.
25.

8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
20.
22.
23.
24.
25.
Lóðrétt
1.
2.
3.
4.
7.
10.
11.
14.
15.
16.
17.
19.
21.

Mjög tært gler.
Verslunarmiðstöð.
Ekki skítugur.
Passleg.
Ungbarnaleikfang.
Íslenskur bær í Mani
toba.
Fleinn.
Gæta.
Þræddi skrautkúlur á
festi.
Skítugir.
Þráðurinn.
Borga.
Dáinn.

Undirförull.
Hjólhesturinn.
Hugur.
Ferð.
Dregur úr.
Hlýðum.
Flötur.
Illkvittin manneskja.
Geigur.
Þolinn.
Hárs.
Fullkomnar.
Sproti.
Lífið.
Spyrji.

Jóhanna Runólfsdóttir sjúkraliði,
leiðbeinir skjólstæðingum TR,
einstaklingum með þvagleka og
aðstandendum þeirra og veitir
ráðgjöf varðandi hjúkrunarvörur.

Vinningshafi krossgátu nr. 3
var Þórun Þorvaldsdóttir

Ha f
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a
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d
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A
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.

Rekstrarvörur
Lóðrétt
1.
2.
3.
4.
7.
10.
11.
14.
15.
16.
17.
19.
21.

- vinna með þér
Drykkur.
Brauðmetið.
Tarfur.
Skapleg.
Flækja.
Sælubústaður.
Mjólk.
Að segja ekki.
Féll í dropum.
Holdsveikir.
Bandið.
Liðsinnis.
Gefinn.

Verðlaunakrossgáta FAAS nr. 4
Sendið lausn á krossgátunni ásamt nafni og heimilisfangi
sendanda fyrir 13. apríl 2012 til:
FAAS
Hátúni 10, b
105 Reykjavík

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

Ýmis úrræ

vegna þv ði og ráðgjöf
agleka


Minningakort
Móttaka minningakorta félagsins er í síma
533 1088 og á netfanginu alzheimer@alzheimer.is.
Minningarkortin eru einnig fáanleg í Gallery 8,
Hafnargötu 26 Reykjanesbæ,
í Blómabúð Akureyrar, í Blómabúðinni Akur
á Akureyri, í Eymundsson á Akureyri og í
Reykjanesbæ.

Dregið verður úr réttum lausnum og fær vinningshafinn að launum veglegan konfektkassa. Lausnin birtist í næsta blaði.
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6.

Hvorki hvítur né 		
svartur.
Faratækið með 		
tveimur hjólum.
Annist.
Ferð á vatni.
Mjúkar.
Í gegn.
Áætlun.
Skordýr.
Hræðsla.
Erfiður að tyggja.
Rekur út úr sér 		
tunguna.
Einskærar.
Fleinn.
Dvölin á Jörðinni.
Ekki úti.

þjónusta

www.oryggi.is

Tímastillt vöktun hurða
með öryggishnappi
Tímastilltur skynjari á hurð
Skynjarann er hægt að tímastilla þannig að hann sé eingöngu virkur á
þeim tíma sem hann á að „vakta“ hurðina. Ef skynjarinn er t.a.m. stilltur
á virkni á milli kl. 23 að kvöldi til 8 árdegis, sendir hann einungis frá sér
boð ef umgangur er um viðkomandi hurð á því tímabili. Hægt er að tengja
gólfmottu við skynjarann þannig að unnt sé að opna hurðina án þess að
skynjarinn sendi frá sér boð. Þannig er t.d. mögulegt að opna fyrir gestum
eða skreppa út með ruslið. Skili viðkomandi sér ekki tilbaka á mottuna
innan skilgreinds tíma sendir kerfið frá sér boð. Þannig má á einfaldan og
öruggan hátt vakta umgang um hurð þegar þess er þörf.

Hreyfiskynjari
með ferlivöktun
Hreyfiskynjarinn sendir boð til vaktmiðstöðvar greini hann ekki hreyfingu
í íbúð í tiltekinn tíma.

Öryggishnappur

Mottur

Reykskynjari

– armband eða hálsmen

PIPAR\TBWA • SÍA • 110072

Þegar þrýst er á öryggishnappinn
heyrist viðvörunartónn á staðnum og
boð berast strax til vaktmiðstöðvar
Öryggismiðstöðvarinnar. Um leið og
viðvörun birtist á skjá vaktmiðstöðvar
opnast talsamband milli viðskiptavinar
og öryggisvarðar.
Hljóðneminn á tækinu er mjög næmur
til að talsamband náist sem víðast
á heimilinu.

– þrjár tegundir
Boðið er upp á þráðlausan reykskynjara
beintengdan vaktmiðstöð Öryggismiðstöðvarinnar. Kannanir sýna að brunavörnum er verulega ábótavant hjá stórum
hópi eldri borgara.

Aðrir skynjarar
Einnig er hægt að fá hita-, vatns- og
gasskynjara sem eru beintengdir við vaktmiðstöð.

Úthringingar
Við bjóðum upp á þá þjónustu að
hringja reglulega í hnapphafa, t.d. einu
sinni á sólarhring.

Hringdu í

570 2400 og fáðu öryggi í áskrift

Svefn: Mottan er sett undir dýnu og
greinir mjög nákvæmlega andardrátt,
hjartslátt og hreyfingar þess sem sefur.
Gólf: Mottan er sett á gólf og þannig
er t.d. hægt að greina ef aðili, sem ekki
ferðast um án aðstoðar, hefur í hyggju
að fara fram úr.
Flog: Sérhönnuð motta sem greinir
byrjunareinkenni flogakasta. Mottan er sett
undir dýnu og sendir boð án tafar þegar
flogakast greinist.

Hjúkrunarfræðingar
á vakt allan sólarhringinn

Í vaktmiðstöð Öryggismiðstöðvarinnar eru hjúkrunarfræðingar alltaf á vakt, allan sólarhringinn, alla daga ársins.
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