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Alois Alzheimer
Aloysius (Alois) Alzheimer var fæddur 

í Þýzkalandi árið 1864. Hann lauk 
læknisfræði árið 1887 og stundaði síðar 
geðlækningar auk þess sem hann var 
þjálfaður sem meinafræðingur. Hann 
starfaði lengst af sem læknir og síðan 
yfirlæknir á hæli fyrir geðsjúka og 
flogaveika (Das Städische Anstalt für 
Irre und Epileptische) í Frankfurt.

Auguste D hét konan sem var lögð inn 
á sjúkrahúsið í Frankfurt í nóvember 
1901 en frekari upplýsingar um eftirnafn 
hennar eru ekki fyrir hendi. Alzheimer 
stundaði hana sjálfur og færði nákvæma 
sjúkraskrá. Þessi skrá er varðveitt og 
sýnir vel vinnubrögð hans sem vafalítið 
hafa endurspeglað vinnubrögð þess 
tíma í Þýskalandi. Skráin var tvöföld, 
með tvenns konar letri sem óneitanlega 
er sérstakt. Annað var afbrigði af 
gotnesku letri (Sütterlin letur) en hitt 
venjulegt latneskt letur. Skráður var 
aðdragandi komu, þau einkenni sem 
leiddu til innlagnar og einnig er skráð 
hvernig henni tókst að leysa úr ýmsum 
spurningum sem fyrir hana voru lagðar 

Alzheimers 
sjúkdómurinn 
greindur í 100 ár

Erindi Jóns Snædal öldrunarlæknis 

A. Alzheimer 1864 – 1915

flutt á hátíð FAAS
vegna 100 ára frá 

greiningu Alzheimers.
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og munu margir í dag kannast 
við viðlíka spurningar. Í sjúkra
 skránni er rithönd hennar 
varðveitt. 

Augusta virðist ekki hafa 
átt afturkvæmt heim til sín 
en dvaldist á sjúkrahúsinu í 
liðlega 4 ár eða þar til hún 
lést vorið 1906. Samkvæmt 
lýsingum í sjúkraskránni 
varð hún æ meira ósjálfbjarga 
og síðustu mánuðina lá hún í 
rúminu, fékk legusár sem 
sýking komst í og út frá þeim 
fékk hún blóðeitrun. Fullyrða 
má að þetta er ekki lengur 
banamein Alzheimers sjúk

linga, a.m.k. ekki þar sem 
sómasamleg umönnun er 
veitt. 

Hinn 4 nóvember sama ár 
hélt Alzheimer fyrirlestur um 
þennan sjúkling og kynnti að 
hér væri um að ræða sérstakt 
sjúkdómsfyrirbæri þar sem 
fram kæmu útfellingar í heila

num sem ekki hafði verið lýst 

áður. Um þessar mundir hafði samstarfs
læknir hans á sjúkrahúsinu, dr. Nissl, fundið 
nýja aðferð við litun á vefjasýnum, svokallaða 
silfurlitun. Þegar hún var notuð á sýni úr 
heila Augustu komu fram greinilegar 
útfellingar sem höfðu verið mjög ógreinilegar 
áður. Hann teiknaði þessar útfellingar og 
birtust teikningarnar í tíma ritsgrein sem 
birtist ári síðar en ekki er ljóst hvort hann 
sýndi þessar teikningar í umræddum 
fyrirlestri. Hann skoðaði síðar fleiri sjúklinga 
og fann viðlíka fyrirbæri. Um þessar mundir 
var mikil gróska í geðlækningum og sálfræði. 
Alzheimer var lærisveinn mjög þekkts 
læknis og prófessors í geðlækningum, 
Emils Kraepelins en hann setti fram grein
ingarskilmerki geðsjúkdóma sem eru grund

völlur greininga enn í dag og hafði mikil 
áhrif á sínu sviði. Hann hélt mjög fram 
líffræðilegum ástæðum geðsjúkdóma og 
féllu uppgötvanir Alzheimers alveg að þeirri 
hugmyndafræði. Annar áberandi maður um 
þessar mundir var Sigmund Freud sem á 
hinn bóginn hélt fram sálfræðilegum og 
tilfinningalegum ástæðum geðtruflana.

Síðar hefur svo komið fram að báðir höfðu 
mikið til síns máls. Í þessari umræðu eða 

öllu heldur baráttu um athygli og áhrif á 
sviði geðlækninga var m.a. lenzka að kenna 
sjúkdóma við nöfn þeirra sem fyrstir lýstu 
þeim þótt í ýmsum tilvikum hafi komið í 
ljós að það hafi ekki alltaf verið rétt. Það var 
Kraepelin sem fyrstur kallaði sjúkdóm 
August D. Alzheimers sjúkdóm.

Alzheimer lést árið 1915 úr lungnabólgu 
eftir ferðalag þar sem sló að honum. Það má 
því segja að bæði læknirinn og sjúklingurinn 
hafi farið úr sjúkdómum sem í dag hefðu 
verið læknaðir eða komið í veg fyrir. 

1906 -1955
Á fyrstu árunum eftir að Alzheimer kynnti 

sjúkdóminn sem fékk síðan nafn hans komu 
aðrir sem staðfestu það sem hann hafði séð, 
annars vegar sjúkdómsgang og hins vegar 
útlítið í heilanum, rýrnun og sérstakar útfell
ingar. Síðan gerðist lítið því þessir sjúklingar 
voru fáir og féllu í skuggann af stóru vanda

málunum sem voru geðklofi 
og þunglyndissjúkdómar. Í 
þá daga var ekki einu sinni 
hugað að gömlu fólki heldur 
var hér eingöngu um ungt 
eða miðaldra fólk að ræða og 
er það skýringin á því að 
tilfellin voru ekki svo mörg. 
Fáeinar rannsóknir eru til á 
þessu árabili sem sýndu að 
heilabilun á efri árum sem 
þá var venjulega kölluð kölk
un var sennilegast af völdum 
hrörnunar líkum þeim sem 
sjást í Alzheimers sjúkdómi 
en engin þeirra hafði nein 
áhrif í vísindaheiminum.

Dæmi um spurningar sem 
Alzheimer lagði fyrir Auguste D.

Hvað heitir þú? :    
 Auguste
Hvað heitir maðurinn þinn?: 
 Auguste
Hvað er þetta? 

(sýndir hlutir, nefnir þá rétt en er spurð 
síðar og er þá búin að gleyma þeim).

Hvaða ár er núna?:  
 1800
Hvaða mánuður er?:  
 ellefti mánuður
Hvað heitir hann?:  
 næst síðasti
Hvað þarftu að borga ef þú kaupir sex egg 
á 7 krónur stykkið: 
 mismunandi

Fyrsti sjúklingurinn sem lýst var með Alzheimers 
sjúkdóm, Auguste D. í nóvember 1902, rétt fimmtug

Jón Snædal 
flytur erindi sitt 

fyrir troðfullu 
húsi hjá FAAS 
á Grand hótel 
Reykljavík 17. 

sept 2006
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einnig á eldri heilabilaða sjúklinga þótt 
sjúkdómsmyndin væri ekki alveg sú sama. 

Nú þótti mikilvægt að geta gert einhvers 
konar staðlað mat á vitrænni getu. Það var 
Blessed sem kom fram með fyrsta mælitækið 
á vitræna skerðingu sem náði einhverri 
útbreiðslu en árið 1975 birtist grein Folstein 
hjónanna (Marshall og Susan) með lýsingu á 
kvarða sem átti í senn að vera stuttur, 
handhægur og áreiðanlegur. Þetta var 
MMSE kvarðinn (Mini Mental State Examin
ation) en hann hefur hlotið mikla útbreiðslu 
og hefur verið þýddur á öll stærri mál heims 
og mörg þeirra minni, þar á meðal íslensku. 
Síðar hafa komið fram kvarðar sem mæla 
sérstaklega afmarkaða þætti svo sem vitræna 
getu, geðræn einkenni, færni, lífsgæði og 
álag á ættingja. Flestir þessir kvarðar eru 
notaðir í rannsóknum til að mæla árangur 

en að einhverju leyti má nota 
ýmsa þeirra í venjubundnu 
starfi til að lýsta betur 
einkennum sjúklinganna.

Sjúkdómurinn var settur í 
samfélagslegt samhengi og 
bent á vaxandi vægi hans í 
samfélaginu, bæði utan og 
innan sjúkrastofnana. Þjón
usta batnaði umtalsvert, ekki 
síst með nýjum áherslum í 
umönnun þar sem lögð var 
áhersla á virkni í stað óvirkni 
með umönnun í rúmi. Fyrstu 
dagvistir eru settar á laggirnar 
undir lok þessa tímabils. 
Miklar framfarir urðu í sam
eindalíffræði, útfellingarnar 
voru skýrðar, boðefnatilgátan 

Sir Martin Roth — braut-
ryðjandi

Martin Roth var fæddur 
árið 1917 og lifir enn. Hann 
lauk námi í geðlækningum 
og fékk snemma áhuga á 
geðsjúkdómum aldraðra.

Talið er að rekja megi 
upphaf öldrunargeðlækninga 
til hugmynda hans, ekki síst 
eftir tímamótagrein sem 
birtist árið 1955. Hann var 
virkur í rannsóknum alla tíð, 
skrifaði kennslubækur og 
með tímanum lagði hann 
vaxandi áherslu á rannsóknir 
á Alzheimers sjúkdómnum. 
Margir af helstu vísinda
mönnum Breta á þessu sviði í 

dag voru lærisveinar hans og allir urðu fyrir 
áhrifum af hugmyndum hans. Hann var 
aðlaður fyrir störf sín fyrir tæpum 20 árum 
og ekki eru mörg ár síðan hann kom síðast 
fram opinberlega á alþjóðlegum ráðstefnum. 
Áhrif hans náðu því langt út fyrir landsteina 
Bretlandseyja.

1955 – 1990 grunnar lagðir
Á þessu árabili er grunnurinn lagður undir 

alla þætti þekkingar á Alzheimers sjúk
dómnum í dag allt frá sameindum til sam
félags. Á fyrstu árunum varð almennt 
viðurkennt að heilabilun var oftast ekki af 
völdum kölkunar í æðum heldur hrörnun 
og að þær breytingar sem urðu í heila aldraðs 
fólks líktust að flestu því sem sjá mátti í heila 
miðaldra fólks sem greinst hafði með 
Alzheimers sjúkdóm. Það heiti festist því 

Allar greinar í 
fyrri hluta þessa 

rits byggja á 
erindum sem 

flutt voru á hátíð 
FAAS á Grand 

hótel Reykjavík í 
sept. sl. Þar var 

fullt út úr dyrum 
og þurftu því 

miður sumir frá 
að hverfa. 

Meðal gesta 
sem heiðruðu 

samkomuna 
með nærveru 

sinni voru 
borgarstjórinn 
í Reykjavík og 
forseti Íslands. 

Þingmenn voru 
einnig meðal 

gesta.

Jón Snædal í 
ræðustóli 
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kom fram og þar með fyrsti 
grunnur að lyfjaþróun.

1990 – 2000:  áratugur 
bjartsýni

Á þessum áratug virtist allt 
ætla að ganga upp. Í byrjun 
hans komu fram fyrstu 
áþreifanlegu niðurstöðurnar 
úr erfðarannsóknum. Það 

fundust meingen fjölskyldu
lægra sjúkdóma í mörgum 
löndum, þó ekki hér á landi, 
og þessi meingen féllu alveg 
að þeim hugmyndum sem 
menn voru þegar komnir 
með um orsakir sjúkdómsins. 
Í framhaldi af þeim uppgötv
unum var þróuð ónæmis
aðgerð, stundum kölluð 
bólusetning þótt hún sé ekki 
alveg sambærileg venjulegri 

bólusetningu þar sem búin er til vörn fyrir 
utanaðkomandi örverur. Þessi meðferð 
verður því nefnd hér ónæmisaðgerð sem 
er réttnefni. Ónæmisaðgerðin var fyrst 
notuð í erfðabreyttum músum sem voru 
einmitt með þau tilteknu meingen sem 
valda sjúkdómi sem lýsir sér sem snemm
kominn Alzheimer. Undir lok áratugarins 
var sett af stað stór rannsókn þar sem 
þessari ónæmisaðgerð var beitt gagnvart 

sjúklingum með 
Alzheimers sjúk
dóm. 

Fyrstu lyfin við 
sjúkdómnum  
komu á markað 
árið 1996 í Banda
ríkjunum og árið 
eftir í Evrópu, þar 
með talið hér á 
landi. Um alda
mótin voru þrjú 
lyf komin á mark
að sem öll verka á 
svipaðan hátt og 
eru þau hornsteinn
inn að lyfjameð
ferð í dag. Þessi 
lyf byggðust á 
uppgötvunum

sem komu fram upp úr 1975 svo tíminn er 
langur fyrir þróun af þessu tagi. Mörg lyf 
voru í þróun á þessum áratug sem áttu 
rætur í uppgötvunum í sameindafræði 
níunda áratugarins. 

Þjónustan batnaði víða um heim. Góð 
umönnun varð almennari, sérúrræði á 
öllum stigum sjúkdómsins komu fram og 
efldust allt frá greiningarvinnu á minnis
móttökum til umönnunar á sérdeildum á 
hjúkrunarheimilum og þar á milli má segja 
að hafi þróast dagvistanir og sambýli.

2000 – 2010:  áratugur svartsýni, 
eða hvað?

Öldin fór ekki vel af stað með tilliti til 
framfara í meðferð Alzheimers sjúkdóms. Á 
fyrsta mánuði aldarinnar varð að stöðva 
ónæmisrannsóknina því í ljós kom að 6% 
sjúklinganna fengu heilabólgu. Flestir jöfn
uðu sig að mestu, einn lést. Hægt var þó að 
meta árangur að vissu leyti m.a. hvort væri 
munur á árangri þeirra sem sýndu góða 
ónæmissvörun í blóði og þeirra sem það 
gerðu ekki. Svo reyndist vera og því hefur 
verið reynt að þróa nýtt efni til ónæmis
aðgerðar. Fyrstu afbrigði þeirra er nú verið 
að rannsaka í mönnum en farið verður miklu 
varlegar en áður og mun því einhver tími 
líða þar til ljóst verður hvort þessi leið skilar 
árangri. 

Erfðafræðin sem svo miklar vonir voru 
bundnar við hefur ekki enn gefið áþreifan
legan árangur. Að vísu er búið að finna 
nokkra erfðaþætti sem skipta máli en flestir 
þeirra valda sjúkdómnum í einstaka fjöl

skyldum. Einn erfðaþáttur 
fannst fyrir liðlega áratug 
sem eykur áhættuna töluvert 
en sú uppgötvun hefur hins 
vegar ekki leitt til neinna 
meðferðarmöguleika og virð
ist ekki ætla að gera það. Þar 
fyrir utan hefur ekki fundist 
einn einasti erfðavísir sem 
getur skýrt með óyggjandi 
hætti algengasta form sjúk
dómsins og nú er ljóst að 
enginn sterkur erfðaþáttur er 
til staðar ef frá eru talin 
fyrrnefnd meingen sem valda 
sjaldgæfum fjölskyldulægum 
sjúkdómi. Erfðarannsókn
irnar hafa reynst erfiðari í 
framkvæmd en menn hugðu 
en á þessu ári hefur komið 
fram tækni sem auðveldar 
erfðarannsóknir verulega og 
því má vænta einhverra frétta 

Hluti þeirra 
sem á hlýddu.

Dagskráin, þar 
sem erindi Jóns 
var hið fyrsta af 
nokkrum, var 
fjögurra 
klukkustunda 
löng. Graduale-
kór Langholts-
kirkju söng 
fyrir hlé. 
Vonandi verður 
fundin lausn á 
Alzheimerssjúk-
dómnum áður 
en hann íþyngir 
þessu unga og 
efnilega fólki.
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Ég þakka fyrir að fá að tala hér í dag. 
Síðustu 15 ár hef ég annast eiginmann minn, 
Malcolm, allt frá því hann greindist með 
Alzheimers, þá 51 árs gamall, tiltölulega 

ungur, hraustur, 
kvikur og bráð
skemmtilegur. 
Hann kenndi við 

Sjónarhorn 
aðstandanda

Barbara Pointon var heiðurs-
gestur FAAS 17. sept. 2006 í 
tilefni Alzheimersdagsins og 
að 100 ár eru liðin síðan 
Alois Alzheimer greindi 
fyrstur Alzheimers sjúkdóm.
Barbara og Malcolm maður 
hennar áttu bæði vaxandi 
frama við Cambridge háskóla 
þegar sjúkdómurinn lagðist 
á Malcolm 51 árs að aldri.
Í sumar veitti drottningin 
henni orðu fyrir baráttu 
hennar og 1999 var gerð 
sjónvarpsvikmynd um hana 
og mann hennar hjá BBC 
sem hét: Malcolm and 
Barbara - A Love Story.

fljótlega.
Lyfin sem voru í þróun á 

seinni hluta síðasta áratugar 
„komust ekki í mark.” Annað 
hvort gáfu þau of miklar 
aukaverkanir eða verkuðu 
ekki nægilega mikið til að 

lyfjayfirvöld gæfu grænt ljós á markaðs
setningu. Núna eru hins vegar nokkur lyf 
komin langt í þróun sem byggja á öðrum 
verkunarmáta en þau sem fyrir eru. Of 
snemmt er að segja til um hvort þau muni 
koma á markað og þá hvenær en það er afar 
sennilegt að eitthvert þeirra muni gefa þann 

árangur að skili því á markað. 
Það getur í fyrsta lagi orðið 
undir lok þessa áratugar.

Af þessu er ljóst að langt er í 
land þar til hægt verður að 
stemma stigu við Alzheimers 
sjúkdómi í byrjun og koma 
þannig í veg fyrir heilabilun af 
hans völdum sem er endanlegt 
markmið en þekkingin hefur 
þó skilað okkur töluverðum 
árangri þegar á allt er litið og 
mun fyrirsjáanlega færa okkur 
nær lokamarkmiðinu á næstu 
árum.

Forseti íslands ávarpaði fundinn.
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baka um nokkur ár skammast ég mín fyrir 
óþolinmæði mína við Malcolm þegar hann 
varð skyndilega ófær um eitthvað sem hann 
hafði alltaf gert – eins og að setja upp hillur 
– þegar ég hélt að hann væri vísvitandi að 
fíflast. Þegar við vitum hver hinn raunveru
legi vandi er getum við gert ráðstafanir og 
verndað sambandið. Gæðaumönnun hefst 
snemma!

Hvað þarf þá að gera til að greining eða 
tilvísun frá heimilislækni fáist fyrr? Í ljósi 
þess að heilabilun er nú önnur algengasta 
dánarorsök á Vesturlöndum (hjartasjúk

tónlistardeild Cambridge háskóla og var 
frábær píanóleikari. Ég vissi ekki hvað 
Alzheimers var, þegar tíðindin bárust – ég 
hafði enga hugmynd um að Malcolm myndi 
hægt og bítandi glata allri þekkingu sinni og 
færni, hreyfigetu, missa málið, stjórn á 
hægðum og getuna til að kyngja; hann kann 
ekki einu sinni lengur að brosa. Heilinn 
stjórnar orðum okkar og athæfi, hugsunum 
og líðan og eyðilegging 
hans við heilabilun hefur 
gert Malcolm jafn hjálpar
vana og kornabarn. Það 
tekur klukkustund að mata 
hann á lítilli skál af mauki.

Þið getið hæglega spurt: 
hver eru lífsgæði hans? Trúið mér, hann býr 
við lífsgæði. Að mínu áliti leiða lífsgæði 
beint af gæðaumönnun – umönnun sem 
kemur til móts við efnislegar, sálrænar, 
félagslegar, tilfinningalegar, skynrænar og 
andlegar þarfir – hver sem veitir hana og í 
hvaða umhverfi sem er. Í dag vil ég deila 
með ykkur sjö atriðum sem skipta máli, 
síðan mun ég reyna að draga þau saman og 
benda á framtíðarþarfir. Ég get vitaskuld 

aðeins talað út frá reynslu minni á 
Englandi.

1. Að fá greiningu snemma.
Til að byrja með varð Malcolm gleyminn 

og ringlaður og í tvö ár gekkst hann undir 
þunglyndismeðferð. En að baki þunglyndinu 
voru augljós merki um heilabilun: hann 
fipaðist við píanóleik sem alla jafna var 

óaðfinnanlegur, ók röngu 
megin eftir vegi, villtist í 
umhverfi sem hann þekkti 
vel. Að fá rétta greiningu 
snemma skiptir sköpum til 
að fjölskyldur geti gert 
réttar ráðstafanir (þ.e. laga

legar og fjárhagslegar) og ef heilabilunarlyf 
eru notuð, til að viðhalda sem mestri getu 
manneskjunnar jafn lengi og hægt er (og hér 
verð ég að nefna að ég örvænti frammi fyrir 
þeirri ákvörðun bresku heilbrigðisstofnunar
innar NICE að hætta notkun heilabilunarlyfja 
á fyrstu stigum sjúkdóms – ég vildi gjarnan 
leyfa nefndarmönnunum á bakvið þá 
ákvörðun að sinna hlutverki aðstandanda 
sem mín um vikutíma eða svo). Líti ég til 

dómar í fyrsta sæti en krabba
mein í þriðja), í ljósi þess að 
fimmti hver aldraður verður 
fyrir heilabilun og að fjöldi 
tilfella meðal yngra fólks fer 
vaxandi, ættu að vera skyldu
námskeið um heilabilun í 
öllu grunnnámi lækna. Í dag 
er það ekki svo. Eldri sjúk
lingum, sem leita til heimilis
læknis síns vegna ruglings 
og gleymsku, er svarað með: 
„Og við hverju býst svosem á 
þínum aldri?“ Þetta eru 

„Þið getið hæglega spurt: 
hver eru lífsgæði hans? 
Trúið mér, hann býr við 

lífsgæði.“

Barbara Pointon 
flutti erindi sitt 
af hlýju og 
lífskrafti sem lét 
engann 
ósnortinn.
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óduldir aldursfordómar. Væri sama sagt 
við sjúkling sem kvartaði yfir brjóstverkj
um? Heimilislæknar þurfa hjálp við að 
greina á milli þeirrar gleymsku sem fylgir 
eðlilegri öldrun, þunglyndis og heilabilunar 
– og nú hefur verið þróuð tölvutækni (t.d. 
greiningartækni frá Cambridge) sem gerir 
einmitt þetta og sem mætti setja upp á 
hverri læknastöð til að auðvelda rétta grein
ingu.

 2. Stuðningur á fyrstu stigum eftir 
greiningu

Þegar rétt greining hefur loks fengist á 
sjúkrahúsi, vorum við einfaldlega skilin 
eftir í lausu lofti. (Berið saman við stuðn
inginn sem krabbameinssjúklingur fær eftir 
greiningu á lífshættulegu ástandi). Ný
greindir heilabilunarsjúklingar og þeir sem 
annast þá þarfnast upplýsinga og ráðgjafar, 
og brögðum til að beita við hversdagslíf og 
til andlegs stuðnings, löngu áður en þau 
þurfa á lögbundinni þjónustu að halda. 
Mestan stuðning fékk ég, þegar allt kom til 
alls, frá svæðisfélagi Alzheimerssam bands
ins, og enn sæki ég mesta hjálp þangað. En 
hvernig geta Alzheimerssamtök vitað af 
nýjum sjúklingi og aðstandanda á svæði 
þeirra ef læknir eða ráðgjafi lætur þau ekki 
vita? Okkar svæðisfélag er enn að hafa uppi 
á fólki mánuðum, jafnvel árum eftir 
greiningu. Það er ekki nóg að dreifa 
bæklingi – ég lenti í áfalli og afneitun og 
þurfti á vinsemd að halda. Læknastéttin 
segir að þeir þurfi að gæta trúnaðar við 
sjúklinga, en þeir hafa líka þeirri skyldu að 
gegna að gera það sem sjúklingnum er fyrir 
bestu. Að hjálpa nýjum sjúklingum og 
aðstandendum að eiga fund með einhverjum 
frá Alzheimerssamtökunum jafn fljótt og 
auðið er, hlýtur að vera í allra þágu.

3. Aðgangur að þjónustu
Eins og margir aðrir var ég fullkomlega 

ráðvillt – ég vissi ekki hvaða þjónusta væri í 
boði, hvað tilheyrði heilbrigðisþjónustunni, 
hvað félagsþjónustunni og hvaða hlutverki 
sjálfstæðar stofnanir gegndu. Þar sem ég 
hafði sagt upp störfum sem kennari og 
gengið inn í súrrealíska veröld bótakerfisins, 
þurfti ég líka á lagalegri og fjárhagslegri 
aðstoð að halda. Það var martröð. Ég var 
orðin þreytt á að segja hverjum skrifstofu
manninum á fætur öðrum sömu söguna. 
Það sem við þurftum á að halda þá og 
þurfum enn í dag, alveg óháð því hvort 
sjúklingur er sjálfum sér nógur fjárhagslega 
eða nýtur stuðnings frá hinu opinbera, er 
einn umönnunarstjóri, sem fjölskyldunni er 
skipaður frá upphafi, ekki aðeins til að 
leiðbeina henni gegnum þetta martraðar
kennda völundarhús, heldur þarf hann líka 
að geta kallað eftir þjónustu og ráðgjöf 
hvaðan sem er. Allt á einum stað, fyrir 
aðstandanda og sjúkling.

4. Dagvist
Aðstandendur þurfa reglubundin hlé og 

sjúklingar þurfa á örvun að halda, og því er 
dagvist mikilvæg báðum. En sú iðja sem 
boðið er upp á þarf að vera við hæfi og taka 
til greina hver áhrif heilabilun hefur á heila 
hvers tiltekins einstaklings. Malcolm missti 
allt skynbragð á tölur nokkuð snemma, svo 
þegar leika átti bingó rauk hann skyndilega 
á dyr; sjón og rýmissvæði heilans sködd
uðust líka alvarlega, og samt var hann látinn 
fást við hannyrðir. Hann var ágætur áhuga
listamaður áður en hann varð veikur, en 
þegar hann færði heim málaðar myndir úr 
dagvistinni vissi hann að þær væru rusl og 
fleygði þeim reiður í ruslafötuna. Ég þurfti 
að gera mér  pirring hans og þunglyndi að 
góðu það sem eftir lifði dags. Þetta voru 

hvorugu okkar sérstök lífsgæði. Upplýsingar 
um þann skaða sem orðinn er á heila 
einstaklingsins þurfa að flæða auðveldlega 
frá rannsóknum á sjúkrahúsi til starfsfólks í 
dagvist, til að bjóða megi persónubundna 
umönnun. Þessa dagana er ljóst að meðal 
árangursríkustu dagvistarheimila eru þau 
sem byggja á vinsælum athöfnum, á við 
tónlist, dans, göngur og listir, eftir vali hvers 
og eins. Fyrir fólk undir 65 ára aldri er í boði 
virkari dagvist, en eftir 65 ára aldur þarf fólk 
að hverfa þaðan. Aftur aldursfordómar! En í 
mínu landi er dagvist auðvelt skotmark 
þegar draga þarf saman í opinberum útgjöld

um eða samgöngum – vegna 
þess að hið feykilega gildi 
dagvistarinnar fyrir sjúkling
ana (og hléið sem gerir að
standendum kleift að halda 
umönnun áfram) nýtur ekki 
skilnings. Ég hefði líka vel 
þegið meiri hugmyndaauðgi 
á sínum tíma – til dæmis að 
einhver tæki við af mér að 
nóttu, svo ég gæti stundum 
sofið sleitulaust – eina nóttina 
þurfti ég að færa Malcolm 
fimmtán sinnum í rúmið.

Barbara Pointon 
taldi alvarlega 
aldursfordóma 
og mismunun  
valda því að 
miklu minna fé 
sé varið til rann-
sókna  á heila-
bilun en öðrum 
alvarlegum sjúk-
dómum. 
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þurfa aðstandendur á hvíld að halda. Svo ég 
barðist fyrir slíkri aðstoð heim, þar sem 
heimilishjálpin tekur minn stað í einn eða 
nokkra daga í einu. Það hefur gengið afar 
vel og rofið hið stranga, stofnanabundna 
hugarfar í garð athvarfa.

Það er vel annast um hann líkamlega, hann 
hefur aldrei hlotið legusár, þrátt fyrir að geta 
um árabil hvorki stjórnað hægðum né hreyft 
sig,  – við höfum tímann til að gera hluti með 
réttu lagi. Með maðurámann má hlúa betur 
að bæði sálrænum og líkamlegum þörfum 
hans. Tilfinningalega nýtur hann alúðar og 
snertingar og finnur fyrir væntumþykju. Á 
sviði skynjunar er helsta nautn hans, fyrir 

utan mat og tónlist – og einu 
sinni í viku fær hann heim
sókn frá sérfræðingi í lyktar
meðferð (ilmþerapista). Ég 
reyni að annast andlegar 
þarfir hans, með mjög djúp
um, orðlausum samskiptum. 
Hann er sáttur og það er ég 
líka – við njótum meiri lífs
gæða.

7. Almenn 
læknisþjónusta 

Almenn læknisþjónusta 
fyrir heilabilaða, vegna ann

5. Greidd heimilishjálp
Til að byrja með höfðum við heimilishjálp 

frá ráðningarstofu, en við lentum í vand

ræðum. Fólk staldraði stutt við í starfinu 
– alls höfðum við fjórtán manneskjur á átta 
mánuðum, sem gerði Malcolm forviða og 
gekk fram af mér. Þeim var ekki gefinn 
nægur tími til að ljúka verkefnum og komast 
til næsta viðskiptavinar. Við greiddum 
stofunni há gjöld en starfsfólkið fékk lág 
laun – þetta hvetur ekki til vandaðra 
vinnubragða. Engin þeirra 
var þjálfuð til umönnunar 
heilabilaðra – hvað þá 
hvernig skyldi takast á við 
furðulega hegðun og 
árásargirni, sem er nauðsyn 
að þekkja við slíka um
önnun. Vankunnátta í sam
skiptum – málgeta og mál
skilningur Malcolms voru þegar verulega 
sködduð; starfsfólkið var bæði tregt til að 
tala við hann og til orðlausra samskipta.

Árið 1998 hrundu dagvistar og heimilis
hjálparkerfin – að stærstu leyti vegna þess 
að ekki hafði verið gert ráð fyrir þjálfun 
starfsfólks. Ég gat ekki á heilli mér tekið. Og 
ég tók átakanlegustu ákvörðun lífs míns og 
kom Malcolm fyrir á hjúkrunarheimili – 
meira hans vegna en mín. Ég var heltekin 
af sektarkennd. Ef Ebixa (lyfið) hefði 
staðið okkur til boða þá held ég að ég 
hefði haldið áfram að annast hann 
heima.

Malcolm aðlagaðist vel en síðar voru 
honum gefnir of stórir lyfjaskammtar, 
hann varð vansæll, horaðist og starði 
tómum augum út í bláinn. Mér var sagt 
að hann ætti sex mánuði eftir ólifaða. Árið 
2000 tók ég hann aftur heim og breytingin 
á honum var töfrum líkust. Þessi mynd er 
tekin mánuði eftir heimkomuna.

6. Lokastig umönnunar
Á þessum tímapunkti afréð ég að lífsgæði 

hans og mín skyldu vera meiri. Ég barðist 
fyrir beinum styrkveitingum frá ríkinu til að 
við gætum sjálf leitað að og ráðið 
heimilishjálp sem byggi hjá okkur. Það náði 
fram að ganga og nú getum við sjálf valið 
hver starfar með okkur á okkar eigin heimili. 
Þannig helst okkur lengur á starfsfólki, sem 
hefur kynnst Malcolm vel, gefa gaum að 
litlum breytingum á ástandi hans og hafa 

þjálfast í því sem ástand 
hans persónulega útheimtir

Malcolm var vanur að 
fara á heilabilunardeild til 
hvíldarinnlagnar en hann 
kom alltaf til baka í verra 
ástandi en hann fór, bæði 
líkamlega og sálrænt. Við 
þurfum að horfast í augu 

við að heilabilun nær því stigi að fólki finnst 
það ekki öruggt nema í sínu eigin kunnug
lega og rólega heimilisumhverfi. Að það 
getur hvorki lagt á minnið nýja staðinn sem 
það er á né starfsfólkið frá því síðast þegar 
það kom þar. Myndirðu senda þriggja ára 
barn til ókunnugra í viku? Einhvern veginn 
þannig hlýtur manni að líða. Samt sem áður 

„Samt sem áður þurfa 
aðstandendur á hvíld að 

halda. Svo ég barðist fyrir 
slíkri aðstoð heima, þar sem 
heimilishjálpin tekur minn 

stað um hríð.“
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Ég mun ekki una mér hvíldar fyrr en 
öll þjónustusvið, rannsóknir, umönnun 
og sálfræðilegur stuðningur við bæði 
heilabilaða og aðstandendur þeirra, allt 
frá greiningu til dauða, er jöfn því sem 
nú er veitt krabbameinssjúklingum og 
fjölskyldum þeirra.

Ég held að Bretland og Ísland eigi við 
margan svipaðan vanda að stríða. Það 
er of seint fyrir Malcolm og mig en við 
verðum að bæta úr fyrir allar fjölskyld
urnar sem munu fylgja í kjölfarið. Af 
stað! Og þakka ykkur fyrir áheyrnina.

arra kvilla, er hins vegar enn sem komið er 
óskrifað blað. Ég þarf sárlega á sérfræðiráð
gjöf um slíka umönnun fyrir heilabilaða að 
halda – við þurfum á sérmenntuðum 
hjúkrunarfræðingi að halda, í svæðissamtök
unum. Almennir hjúkrunarfræðingar, aftur 
vegna vöntunar á þjálfun, veita oft ráð (svo 
sem við meltingartruflunum) sem einfald
lega taka ekki mið af vandræðunum sem 
fylgja heilabilun og þeirri staðreynd að heili 
hans ræður ekki einu sinni við ósjálfráða 
starfsemi lengur. Og við höfum engar 
legudeildir fyrir dauðvona heilabilunar
sjúklinga, margar kvartanir berast vegna 
meðferðar á heilabilunarsjúklingum á  al
mennum sjúkrahúsum.

Lokaorð
• Svo ég dragi þetta saman, hver er þá 

staðan í Bretlandi, og að hverju þarf að huga 
í framtíðinni?

• Almenningur er hægt og bítandi að 
vakna til vitundar. Fjölmiðlarnir leika 
veigamikið hlutverk í því –  einnig sjónvarps
myndir og útvarpsleikrit, ásamt umræðum 
og blaðagreinum. En enn er um langan veg 
að fara – það er enn algengur misskilingur 
að heilabilun snúist einfaldlega um 
gleymsku og sérvisku. Ég reyni að leggja 
áherslu á eyðilegginguna sem orðin er á 

lokastigum þessa langvinna, grimmúðlega 
sjúkdóms.

• Stjórnmálamenn eru teknir að átta sig á 
því að þar sem við búum öll saman, mun 
stærsta áskorun heilbrigðis og félagsþjón
ustunnar á næsta áratug vera að takast á við 
heilabilun. Hún er komin á hina pólitísku 
dagskipan. Meiri fjárútláta er krafist, bæði á 
landsvísu og innan sveita, ásamt bættri 
umönnunarþjónustu.

• En fjárveitingar vegna heilabilunar eru 
enn smávægilegar, bornar saman við aðra 
banvæna sjúkdóma – fyrir hver 100 pund 
sem lögð eru í krabbameinsrannsóknir fara 
þrjú pund til heilabilunar.

• Fjölskyldur þurfa enn að berjast fyrir fé 
til umönnunar til lengri tíma. Árangur 
hefður náðst í baráttu um að fleiri heila
bilunarsjúklingar fá notið ókeypis þjónustu. 
Ný viðmið innan heilbrigðisráðuneytisins 
ættu að bæta nokkuð úr áður en líður á 
löngu.

• Enn eru of margt fagfólk innan allra 
stofnana óþjálfað til að fást við sjúkdóminn 
– heimilislæknar, hjúkrunarfræðingar, sjúk
raliðar, stjórnendur – og aðstandendur þurfa 
þjálfun líka.

• Það vantar tilfinnanlega rúm til lengri og 
skemmri tíma, á dvalarheimilum og sjúkra
húsum – hér er þörf á nýrri hugsun.

• Engin almenn læknisþjónusta er í boði, 
sem tekur sérstaklega mið af þörfum heila
bilaðra. Baráttan fyrir henni hefst í næsta 
mánuði.

• Oft er ekki annast vel um heilabilaða á 
almennum sjúkrahúsum – þeim t.d. ekki 
hjálpað við að matast.

• Við erum rétt í þann mund að hefjast 
handa við að glæða skilning barna og ungs 
fólks á heilabilun. Þau eiga afa og ömmur. 
Kennsluáætlun og útgáfa kennsluefnis er 
hafin (sjá barnabókina frá Alz Europe).

Lokaglæra fyrirlesturs Barböru: „Vinsamlegast gerið betur fyrir allar þær fjölskyldur sem koma á eftir okkur.“
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Þetta var kona sem neitaði alfarið að borða 
morgunmatinn sinn en dreifði honum þess í 
stað á gólfið. Jane fór strax að safna saman 
upplýsingum hjá aðstandendum og þeim 
sem þekktu til sögu konunnar til að finna 
lausn á þessu máli. Til að gera langa sögu 
stutta þá komst hún að því að gamla konan 
hafði haft það hlutverk að gefa hænsnunum 
á morgnana og það hafði verið hennar fyrsta 
verk, áður en hún sjálf fékk sér morgunmat. 
Á heimilinu var fuglabúr og nú fór Jane 
næsta morgun með konunni að fuglabúrinu 
og leyfði henni að gefa fuglunum. Eftir það 
settist gamla konan róleg og borðaði 
morgunmatinn. Frá þeim degi var það 
hlutverk hennar og fyrsta verk á morgnana 
að gefa fuglunum. Á þessu dæmi sést vel 
hve lífssaga fólksins getur gefið góðar 
vísbendingar við að finna lausn á málum 

Samspil einstaklings, 
iðju og umhverfis

Einstaklingurinn á í stöðugu 
samspili við umhverfi sitt og 
daglega iðju. Ef ójafnvægi 
myndast þar á milli hefur það 
áhrif á heilsu hans. Iðja er ein 
af grunnþörfum mannsins og 
eru frumkvöðlar iðjuþjálfunar 
sannfærðir um það að hafa 
eitthvað fyrir stafni sé mann
inum jafn mikilvægt og að 

nærast (Law, Polatajko, Babtriste og 
Townsend, 1997). Þess vegna ættu allir að 
eiga þess kost að stunda iðju sem hefur 
þýðingu fyrir þá og þeir hafa ánægju af 
meðan heilsa og færni eru fyrir hendi.

Fólk með heilabilun hefur oft lítið við að 
vera yfir daginn. Til að samspil þeirra við  
umhverfið og daglega iðju verði sem lengst 
í jafnvægi er þeim líka mikilvægt að hafa 
hlutverk og eitthvað fyrir stafni þannig að 
þau finni að þau geri gagn. 

Til að gefa dæmi um það hve mikil áhrif 
það getur haft á hegðun og líðan fólksins að 
þetta samspil sé í lagi langar mig að segja 
ykkur litla sögu. Þegar ég var nýflutt norður 
til að hefja nám í iðjuþjálfun sat ég dag einn 
á kaffihúsi. Ég opnaði danskt tímarit sem lá 
á borðinu og í því var grein um danska konu 
sem heitir Jane Verity og er iðjuþjálfi. Jane 
hefur sérhæft sig í að vinna með fólki með 
heilabilun. Hún hafði verið beðin um að 
koma á ákveðið öldrunarheimili til að veita 
starfsfólkinu ráðgjöf vegna eins íbúans. 

sem koma upp. Þarna var 
hægt á einfaldan hátt að 
breyta slæmu samspili ein
staklings, iðju og umhverfis 
sem leiddi til óróleika og 
vanlíðunar, bæði hjá íbúanum 
og starfsfólkinu, yfir í jákvætt 
samspil sem hafði í för með 
sér betri líðan fyrir alla.  

Umhverfið aðlagað
Mikilvægt er að skipuleggja 

bæði efnislegt og félagslegt 
umhverfi vel og aðlaga eftir 
þörfum svo það styðji við en 
hindri ekki daglega iðju (Law 
o.fl.,1997). 

Fólk með heilabilun þarf að 
upplifa að það ráði við verk

Áhrif umhverfis 
á hegðun og 

líðan fólks með 
heilabilun

Innandyra í 
Drafnarhúsi við 
Strandgötu í 
Hafnarfirði, en 
þar rekur FAAS 
dagþjálfun 
í samvinnu við 
Hafnarfjarðarbæ 
síðan í febrúar. 

Hrefna Brynja 
Gísladóttir, 
iðjuþjálfi.

Hrefna Brynja 
flytur erindi sitt.
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fólk getur rekið sig í eða hrasað um þau á 
nýjum stað. Eins er nauðsynlegt að fjarlægja 
mottur, snúrur og annað lauslegt sem fólk 
getur hrasað um (Alzheimer’s Association 
Australia, 2000; Canadian Psychological 
Association, 2006)

Umhverfisskilaboð þurfa að vera skýr. Það 
þarf að passa að hafa merkingar ekki of hátt 
uppi og því er gott að miða við að hafa þær 
t.d rétt fyrir ofan handfangið á hurðinni. Eins 
er mikilvægt að nota einfalda leturgerð, 
svarta stafi á hvítan grunn og hafa fyrsta 
stafinn stóran. Það er mikilvægt að fólkið geti 
fylgst með tímanum meðan geta leyfir. Þá er 
gott að hafa dagatal með mánaðardegi og 
vikudegi og klukku á áberandi stað.

efnin sem tekist er á við 
hverju sinni. Þau þurfa að 
vera við hæfi og taka mið af 
færni hvers og eins. Það er 
mikilvægt að gefa fólkinu 
tíma til að vinna verkin sjálf 
meðan þau geta þó oft sé 
auðveldara fyrir aðstandend
ur og starfsfólk að vinna 
verkin fyrir þau til að spara 
tíma. Það þarf stundum bara 
að aðstoða þau að hefja verkið 
en leyfa þeim að klára. Það er 
t.d. hægt að setja smjör á 
hnífinn en leyfa þeim að 
smyrja brauðið sjálf, hneppa 
efstu töluna en leyfa þeim að 
klára að hneppa hinar. Það er 
líka mikilvægt að skapa þeim 
tækifæri til að taka  þátt í af

þreyingu við hæfi sem gerir þeim kleift að 
upplifa líðandi stund á sem jákvæðastan og 
bestan hátt því vellíðunartilfinningin situr 
eftir þó athöfnin sé gleymd (Bertha Ragnars
dóttir, 2005). 

Kunnuglegt/skipulagt
Það sem áður var auðvelt og kunnuglegt í 

umhverfinu getur orðið ruglandi og jafnvel 
ógnandi þegar fólk missir færni vegna heila
bilunar. Skerðing verður á mörgum þáttum 
eins og áttun, einbeitingu, dómgreind, 
rýmdar og afstöðuskynjun, skipulagningu 
og röðun athafnaskrefa og ákvörðunartöku 
svo eitthvað sé nefnt. Á seinni stigum bætist 
oftast við skert hreyfigeta. Mikilvægt er að 
viðhalda stöðugleika og breyta sem minnstu 
í umhverfinu og halda sömu venjum og 
rútínum. Til að koma í veg fyrir byltur er 
mikilvægt að færa húsgögn og hluti ekki til, 

Hæfilega örvandi
Of mörg áreiti í einu geta 

valdið óróleika. Það er ekki 
gott að hafa sjónvarp og/eða 
útvarp í gangi á sama tíma og 
verið er að tala við einstak
linginn. Best er að hafa ekki 
kveikt á sjónvarpinu nema 
verið sé að horfa á eitthvað 
sérstakt efni, náttúrulífsmynd
ir eða annað sem höfðar til 
fólksins (Bertha Ragnarsdótt
ir, 2006).

Tónlist í bakgrunni þarf að 
vera þægileg og kunnugleg. 
Söngur hefur oft róandi áhrif 

Litir, ilmur og 
áhrif af vel hönn-
uðum görðum er 
ný upplifun og 
örvum alla daga 
á öllum árs-
tímum, ekki síst 
fyrir heilabilaða.     
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greina á milli hluta í umhverfinu ef það er 
samlitt. Dæmi um það er hvítt matarstell á 
hvítum dúk eða  súrmjólk eða skyr í hvítum 
diski. Þetta getur dregið úr færni þeirra við 
að borða sjálf. Það er betra að hafa 
matarstellið í lit og hafa hreina liti en ekki 
ruglingsleg munstur. Til að auðvelda fólkinu 
að rata inn á herbergin sín þá hefur verið 
bent á að gott sé að mála dyrakarma í lit t.d. 
rauða eða græna og setja nafn viðkomandi á 
hurðina sem er þá í öðrum lit eða úr viði. Ef 
ekki er ætlast til að fólk fari inn um ákveðnar 
dyr eins og inn á skol er best að mála þá 
hurð og karm í sama lit og vegginn. Fólk á 
stundum í erfiðleikum með að athafna sig 
sjálft á snyrtingunni ef allt er hvítt, veggir, 
flísar og salerni. Sumir leysa þetta með því 
að mála eða setja flísar í lit bak við salernið. 
Það er líka lausn að hafa salernissetuna 
svarta eða dökkbláa og hafa sápuna í lit ef 
vaskurinn er hvítur ( Wijk, 2003; Bertha 
Ragnarsdóttir, 2005).

sérstaklega ef sungin eru lög 
sem fólkið söng áður og 
margir sem tala lítið sem 
ekkert lengur geta sungið 
einfaldan texta frá liðinni tíð 
(Bertha Ragnarsdóttir, 2006).

Hæfileg örvun getur falist í 
að bjóða fólkinu að vera með 
í ákvarðanatöku meðan þau 
geta en það þarf að gæta þess 
að hafa ekki of marga valkosti, 
tveir eru nóg. Það má bjóða 
þeim að velja hvort þau vilji 
fara í baðkar eða sturtu og 
velja milli þess að fara í rauðu 
eða bláu skyrtuna/peysuna 
og sýna þær þá báðar í 
leiðinni (Bertha Ragnarsdóttir, 
2005). Það má líka bjóða þeim 
að velja á milli afþreyingar 
sem þau ráða við og hafa 
ánægju af eins og léttar 
æfingar eða gönguferðir, að 
syngja eða dansa svo eitthvað 

sé nefnt. Allt fer þetta eftir áhugasviði 
einstaklingsins og því hve langt sjúkdóm
urinn er genginn. 

Lýsing
Sjón og vitræn skynjun hefur mikið að 

gera með það hvernig fólk skynjar umhverfi 
sitt en lýsing á líka sinn þátt í því. Góð lýsing 
er mikilvæg svo ekki myndist skuggar eða 
endurspeglanir en það getur verið mistúlkað 
og orsakað óróleika og jafnvel ótta. Góð birta 
og lýsing gerir þeim auðveldara að stunda 
daglega iðju og getur líka komið í veg fyrir 
óhöpp eða skaða. Fólk getur hrasað vegna 
þess að það sér ekki nógu vel í kringum sig 
(Wijk, 2003). 

Litir 
Wijk (2003) segir í rannsókn sinni að litir 

hafi jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan fólks. 
Þar kemur fram að mismunandi litir, blóm 
og fallegt útsýni sé mikilvægt og hvetji fólk 
til að taka meiri þátt í daglegum athöfnum.

Fólk með heilabilun á oft erfitt með að 

Munstur
Þegar velja á gólfefni er 

mikilvægt að hafa ekki 
litamismun á þeim því ef allt 
í einu koma litaskil getur það 
virkað eins og gjá í huga 
fólksins. Mikið glansandi gólf 
eins og bláir bónaðir gangar 
geta virkað eins og vatn. 
Mörgum finnst erfitt að fara í 
lyftur sérstaklega ef þar eru 
speglar og ef lyftugólf eru í 
öðrum lit en gólfefni á gangi, 
það getur líka virkað eins og 
gjá eða vatn. Munstur á gólfi 
eða veggjum geta verið 
mistúlkuð t.d. sem dýr og 
valdið óróleika (Ragnars
dóttir, 2005; Verity, 2006). 

Félagslegt umhverfi
Félagslegt umhverfi mótast 

af samskiptum fólks og 
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búa á öldrunarheimilum en þær eru: Ein
manaleiki, hjálparleysi og leiði. Lögð er 
áhersla á að skapa aðstæður fyrir íbúana svo 
þeir fái tækifæri til að mynda náin samskipti 
við allt sem lifir, sérstaklega börn, dýr og 
plöntur. Þannig samskipti gera lífið þess 
virði að lifa því (Thomas, 1996). 

Mótefnin gegn „plágunum”
Umhverfið mótast mikið af gæðum 

mannlegra samskipta. Viðmót okkar og 
virðing gagnvart fólkinu endurspeglar oft 
líðan þeirra. Kærleiksríkt viðmót veitir 
öryggi. Það er auðvelt að treysta þeim sem 
sýnir manni blíðu og umhyggju og það 
skilar sér oftar en ekki í betri hegðun og 
líðan (Thomas, 1996; Verity, 2006).

 Mótefnið gegn einmanaleika er nærvera, 
náin samskipti, að gefa hverjum og einum 
tíma, sitja saman, ræða saman, vinna saman, 
sýna kærleika og væntumþykju (Thomas, 
1996). Jafnvel á síðari stigum sjúkdómsins 
þegar einstaklingarnir eiga í erfiðleikum 
með að skilja það sem sagt er eða það sem 

um er að vera í kringum þá 
geta þeir enn skynjað snert
ingu og þeir heyra tóninn í 
röddinni (Verity, 2006).

Mótefnið gegn hjálparleysi 
er að koma að gagni. Mál
tækið segir: “Sælla er að gefa 
en þiggja”. Það þarf ekki að 
vera þannig að einstakling
arnir þurfi einungis að þiggja 
af öðrum en geti aldrei gefið 
af sér á móti. Það er hægt að 
skapa aðstöðu og tækifæri til 
að þeir geti líka verið veitandi 
meðan heilsa leyfir (Thomas, 
1996). Við getum beðið þau 
um að aðstoða okkur við 
ákveðin verk þó þau geri ekki 
mikið meira en standa hjá 
okkur og halda á einhverju 
sem við þurfum að nota. Þau 
geta hjálpað til við einföld 
verk eins og að gefa fuglunum 
eða fiskunum, vaska upp, 

hvernig það nær að 
tengjast öðrum. Fjöl
skylda og vinir eru 
einn mikilvægasti 
þáttur í umhverfi 
fólks með heilabilun 
(Wagner, 2005). Þetta 
eru aðilar sem í flest
um tilfellum þekkja 

best það líf sem einstak
lingurinn hefur lifað og lifir í 
dag. Víða er farið að skrá 
niður upplýsingar frá aðstand
endum sem hægt er að nota 
þegar á reynir. Þessar upplýs
ingar eru líka mjög hjálplegar 
til að halda uppi samræðum 
eða eiga önnur samskipti við 
einstaklinginn. Þar koma líka 
fram viðhorf, gildi, áhugamál 

og trú hans sem mikilvægt er að taka mið af, 
því allir eru einstakir og hafa mismunandi 
bakgrunn.

Starfsfólk hefur líka stóru hlutverki að 
gegna í félagslegu umhverfi fólksins (Wagn
er, 2005). Í flestum tilfellum eru foreldrarnir 
dánir og kannski búa börnin langt í burtu og 
komast sjaldan í heimsókn. Þá er það 
hlutverk starfsfólksins að sýna umhyggju 
og kærleika og veita það öryggi sem þörf er 
á (Bertha Ragnarsdóttir, 2006, Verity, 2006). 

Eden hugmyndafræðin – „Plágurnar 
þrjár”

Hjá Öldrunarheimilum Akureyrar höfum 
við verið að fikra okkur áfram með 
hugmyndafræðina „Eden Alternative - Life 
worth living” eða „Eden valkosturinn  líf 
sem vert er að lifa”. Þar er talað um plágurn
ar þrjár sem herja á þá sem eru aldraðir og 

„Fólkið býr ekki á 
vinnustaðnum 

okkar - við vinnum 
á heimilinu þeirra”.



fréttir 

�0

fréttir

�1

brjóta saman þvott, þurrka af, 
aðstoða við að annast blómin og 
ýmislegt fleira. Með þessu fá 
þau hlutverk og finnst þau gera 
eitthvað gagn. Þau fá tækifæri til 
iðju sem hefur þýðingu fyrir þau 
og veitir þeim ánægju. Það hefur 
síðan jákvæð áhrif á hegðun 
þeirra og líðan.

Mótefnið gegn leiða er að 
skapa umhverfi og tækifæri fyrir 
ýmiskonar afþreyingu við hæfi 
(Thomas, 1996). 

Til umhugsunar
Þegar einstaklingur getur ekki 

lengur búið heima og þarf að 
flytjast á öldrunarheimili er 
mikilvægt að þar séu honum 

skapaðar aðstæður svo að samspil hans við 
umhverfið og daglega iðju verði í jafnvægi 
og veiti vellíðan. 

Heimili á að vera griðarstaður fyrir þann 
sem þar býr og þess vegna er mikilvægt að 
við sem vinnum á heimilum fyrir aldraða 
og/eða heilabilaða tileinkum okkur viðhorf 
sem notað er innan Eden hugmynda
fræðinnar:  „Fólkið býr ekki á vinnustaðnum 
okkar – við vinnum á heimilinu þeirra”.
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Siglufirði, Hollandi og Dalasýslu.
Þegar foreldrar mínir höfðu afráðið að slá 

sér niður í Biskupstungum komu þau okkur 
bræðrum í fóstur hjá ömmu og afa í Hollandi. 
Þar lærði ég málið samkvæmt aldri og man 
einungis eftir leikjum og góðviðri.

Skömmu fyrir innrás nasista í Holland 
lánaðist foreldum mínum að sækja okkur 
bræður. Þar með var samfelld íslensk tilvera 
hafin.

StóraFljót er í byggðartorfu með barna
skóla Biskupstungna, Reykholtsskóla. Það 
flýtti fyrir „skólagöngu“ minni að skóla
stjórinn, Stefán Sigurðsson sá ekki annmarka 
á að ég sæti í tímum með vor og haust
skólabörnunum, frekar en að trufla þau með 
ærslum utan við húsið. Þetta varð til þess að 
ég gat, fimm ára gamall, slegið um mig með 
því að vera farinn að leggja saman og draga 
frá allt upp í þriggja stafa tölur.

17. sept. 2006
Punktar úr lífshlaupi

Ég er fæddur 14. desember 1934 á Siglufirði; 
móðir var hollensk,  Vilhelmína Theodora 
Tijmstra, fædd á eynni Jövu 1912 og faðir 
íslenskur, Þorsteinn Bergmann Loftsson 
fæddur á Gröf í Dalasýslu 1911.

Á Siglufirði var á þessum tíma tekin á land 

sá vísir að bata sem síðar breyttist í velmegun 
Íslendinga. Foreldrar mínir fluttust í 
Biskupstungur þegar ég var 4ra ára og bróðir 
minn 3ja. Þar reistu foreldrar okkar gróðrar
stöð við heitt vatn frá Reykholtshver.

Ég man fyrst eftir mér í Hollandi en frá 
StóraFljóti eru minningarnar skírari og í 
þær blandast jöfnum höndum frásagnir frá 

Ég man hins vegar ekki eftir 
neinum afrekum eftir að ég 
kom meðal jafnaldra minna.  
Barnaskólanum lauk ég svo í 
Reykjavík.

Í gagnfræðaskóla kom fljót
lega í ljós að mér voru mis
lagðar hendur í námi. Tungu
málin, en einkum saga 
vöfðust fyrir mér en náttúru
fræði,  reikningur, eðlisfræði, 
og efnafræði tók ég inn nánast 
fyrirhafnarlaust.

Síðar hef ég ekki fundið að 
ég ætti verra með tungumál 
en aðrir þegar þau eru numin 
með heyrninni, en samhengis
lausar staðreyndir hafa alla 
tíð verið mér vandamál.

Minnis-
truflanir

Geirharður Þorsteinsson:
Erindi flutt í tilefni af 
Alzheimersdeginum og að 100 
ár eru frá því að Alzheimer 
greindi fyrst sjúkdóminn.

Sápukúlur innan 
um húsin og 
haustliti trjánna 
minna e.t.v. 
stundum á minn-
ið okkar þegar 
líður á ævina. Það 
getur verið erfitt 
að fanga það.
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Reynsla og/eða viðkvæmni?
Það hefur ekki farið fram hjá mér að 

gleymska hefur ágerst.
Einkum kemur það niður á skamm

tímaminninu, þ.e. atriði eins og símanúmer, 
nöfn, skilaboð og skammtímaásetningur 
geta hrokkið út úr vitundinni eins og hendi 
sé veifað og nást ekki fram aftur með neinu 
móti, eða kannski eftir langan tíma við 
aðstæður þar sem þörfin er liðin hjá. Aðeins 
hefur örlað á smá óöryggi í ratvísi.

Hinsvegar kemur fyrir að ég get velt til í 
minni mínu, löngu liðnum atburðum og 
samtölum og grandskoðað samhengið í 
þeim. Einnig hefur komið fyrir að ég geti 
farið rétt með kviðling eða ferskeytlu sem ég 
vissi ekki til að ég væri klár á lengur.

Það mætti kannski líkja þessu við tölvuna… 
þar sem vírusinn væri kominn í vinnslu
minnið, geymsluminnið  væri í hættu og 
spurning um hvort harði diskurinn sé 
öruggur?

Ég fæ oftar en ekki skotið að mér stað
festingu vina minna á því að þeim finnist 
þeir ekki merkja breytingu á, þegar rætt er 
um málefni almennt. Ég veit ekki hvar 
mörkin liggja en með sjálfum mér finnst mér 
hverskonar samhengi kunnuglegra hluta 

Aðdragandi
Fyrstu teikn um minnis

truflanir tengjast tölvuvinnu. 
Mér fannst mér ganga verr 
við tölvuna en mörgum öðr
um og fékk mig athugaðan á 
Landakoti 2001. Ég greindist 
ekki þá en 2004, var skoðaður 
aftur tveimur árum síðar og 
var þá settur á Reminyl sem 
ég hef notað síðan. Að þessum 
athugunum komu læknarnir 
Björn Einarsson og Jón 
Snædal.

Hvaða  hugsanir og 
spurningar sækja að þegar 

greining liggur fyrir?

Hversu hratt? Hversu 
bratt? Hversu mikið?

Maður er ekki farinn að 
gera sér grein fyrir því í 
hverju fötlun felst.

...það getur sveiflast milli 
oftúlkunar og vanmats...

...maður fer að hlera 
umhverfið; fyrst sína nánustu 

og smám saman vandamenn og vini...
...maður fer  að skipta umhverfinu upp, í 

þá sem vita og þá sem vita ekki...
...maður fer að meta hverjum á að segja og 

hverjum ekki...
...maður veltir því fyrir sér hvort förlunin 

nái til takmarkaðs sviðs í huganum eða er 
allt undirlagt... 

...er maður marktækur?

...er hugsanlegt að gefa upp á bátinn 
marktækni á ákveðnu sviði (sýktu, ofreyndu, 
sprungnu) ...en halda trúverðugleika á 
ósnortnu (ótrufluðu) sviði, …er unnt að ná 
utanum það?

...minnisleysi leynir sér ekki fyrir þeim 
sem fyrir því verður, þó hann geti leynt því 
að einhverju marki fyrir öðrum...

...ályktunarbrestur kemur hinsvegar aftan
að þeim sem fyrir verður eða getur haft 
tilhneigingu til að gera hann meðvirkan...

...því eru þetta mislúmskir brestir...

...hvernig hagar sér hvatvísin? er hægt að 
hemja hana?

...hvernig kviknar paranojan eða eineltis
óttinn eða órökstuddur ótti af hverslags 
tagi? 

...þýðir „greining“ sama og „dæming“?

liggja nokkuð ljóst fyrir mér. 
Vandinn kann að tengjast því 
ef ný hugtök koma inn í 
myndina eða nýjar tegundir 
samhengis.

Mér finnst ég einstöku 
sinnum finna fyrir grun um 
að einhver sem kunnugt er 
um minnistruflanir mínar 
færi það ósjálfrátt yfir á 
rökrænan trúverðugleika. 
Við því er ekkert að gera.

Hvaða tilfinning fylgir því 
að standa andspænis 
óvæntum örlögum?

Það er ekki óeðlilegt að 
spyrja svo ef móti blæs –og ef 
það leitar á, er best að reyna 
að svara því.

Maður ræður ekki miklu 
um sjálfan sig til að byrja 
með, smám saman aukast þó 
áhrif sjálfsins og jafnvel ráða 
menn talsverðu á tímabili en, 
það fjarar aftur frá og að 
endingu ræður maður litlu 

Ljósmyndari að 
mynda Gullfoss. 
Fossinn er þó 
ekki eitt augna-
blik sá sami og 
regnboginn sem 
umlykur 
manninn í raun 
sjónvilla. –Hvað 
er og hvað er 
ekki? 
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„to be or not to be?" eða  „að 
vera?” það er spurningin!

Það verður nokkuð ljóst, ef 
á heildina er litið, að gæfa eða 
vellíðan stjórnast að verulegu 
leyti af því hvernig maður 
vinnur úr örlögum sínum, 
fremur en hver örlögin eru í 
sjálfu sér. Það verður áskorun 
að vinna úr því sem maður 
hefur, frekar en að dvelja við 
það sem maður hefur ekki.

Ég sé það svo fyrir mér 
núna að förlun á einu sviði 
krefjist aukinnar fimi á öðru 
sviði, verði áskorun  á nýju 
sviði sem vert er að takast á 
við. Í meðvitaðri sátt við 
örlög sín, hygg  ég að liggi 
einskonar virðing við lífið –
það er mín tilfinning.

Geirharður Þorsteinsson

Ps: eins og þið sjáið, þá reyni 
ég að fara  gætilega með orð…

… „minnisröskun” fremur  en 
„heilabilun”…  (á meðan það á 
við) …„förlun” á stundum betur 
við en  „fötlun”… o.s.frv

ps.ps: Þegar Alzheimerssjúkdómurinn kveður 
dyra hjá manneskju er langt ferli framundan. 
Þegar grunur kemur fram um að veikindi gætu 
verið á ferðinni er manneskja rannsökuð ca. einu 
sinni á ári þar til greining liggur fyrir um að 
sjúkdómseinkenni séu fyrir hendi. Þegar greining 
liggur fyrir er hafin lyfjameðferð sem líklegt er 
að hægi á þróun sjúkdómsins. 

Þar sem talsverðar líkur eru fyrir því að 
lyfjameðferð tefji fyrir framgangi sjúkdómsins, 
er hugsanlegt að velta fyrir sér hvort viðkomandi 
manneskja sé með það sama orðin „Alzheimers
sjúklingur” eða hvort betur eigi við að nálgast 
tifellið með vægari orðum sem tengdust frekar 
einhverju orðanna: röskun, truflun, förlun eða 
tregðu? Í mínum eyrum eru orðin „bilun” og 
„sjúklingur” óþarflega afgerandi, –miskunnar
laus.  Orð sem, ég vík mér helst undan að nota ef 
ég get. 

 Þessi vangavelta kann að orka tvímælis í 
eyrum einhverra sem hafa vanist hugtökum eins 
og „heilabilun” og „sjúklingur” og eru e.t.v. farin 
að sjá orðin óháð innihaldi þeirra en fremur sem 
nöfn á víðfeðmu mengi sem skiptist á mörg stig.

Fyrir mér vakir að horfa til þess að á meðan 
greiningarþoli er í heilsufarsglímu, þar sem 
andleg mótstaða skiptir máli, kunni að vera 
óþarft að beina inn í þau samskipti orðum/
nöfnum sem bera með einhverjum hætti í sér 
undanlát í baráttunni eða undirstrikun enda
stöðvarinnar?

Í upphafi:

Til margs geta bóngæði mennina leitt,
en mörgum það lífsfylling gefur.
Að geta ekki neitað Maríu um neitt
er nokkuð sem eftirköst hefur.
Eftir tölu Hrefnu Brynju:

Margir góðu leggja lið, 
lífssýn birta heiða.
Mætan fróðleik fengum við
frá þér norðan heiða.
Eftir tölur Lóu og Margrétar:

Við það erum alveg dús
sem allir heyra mega.
Við þurfum fleiri Fríðuhús
sem farsæld veita eiga.
Gradualekór kynntur:

Alveg í hæstu hæðir
hefjið nú tóna bjarta.
Söngurinn göfgandi glæðir,
gleður ´ann okkar hjarta.

Jón Snædal fékk ekki vísu:

Út af vana alveg bar,
ekki þó af hrekk.
Útundan hann óvart var,
enga vísu fékk. 
Kammerkórinn kynntur:

Okkar gleði er nú stór, 
yndistónar blíðir
berast nú frá kammerkór,
kætast allir lýðir.
Eftir tölu Geirharðar:

Allt var það með sönnum seim,
sannleik ber að nýta.
Inn í þennan hugarheim
hollt er oss að líta.

Helgi Seljan var hátíðarstjóri 
og veitti fyrirlesurum lausavísur 

að launum fyrir erindi þeirra:
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þjóðfélagi.  Talið er að 4% einstaklinga 65 
ára og yngri séu með sjúkdóminn og 20% 80 
ára og eldri

Einkenni Heilabilunar
Heilabilun skerðir vitræna og tilfinninga

lega færni einstaklingsins.  Breytingar verða 
m.a.  á: 

– minni
Minnisskerðing er venjulega það fyrsta 

sem er tekið eftir hjá einstakling með heila
bilun.  Þeir eiga erfiðara með að læra  nýtt 
efni  (skammtímaminni) og síðan kemur 
einnig fram gleymska á því efni sem hefur 
verið lært.   

Hvað er heilabilun
Heilabilun er samheiti yfir 

þá sjúkdóma sem valda 
skerðingu á æðri starfsemi 
heilans.  Einstaklingur með 
heilabilun missir hluta af 

hæfni sinni til að muna, hugsa, læra nýja 
hluti, átta sig á stað og stund, rata og 
skipuleggja daglegt líf.  Algengasta heila
bilunin er Alzheimersjúkdómurinn.

Fjöldi þeirra sem greinast með heilabilun 
og þurfa á umönnun fer vaxandi í íslensku 

– færni 
Einstaklingurinn á t.d. erfið

ara með að ferðast einn utan
dyra því ratvísin minnkar.  
Erfitt með þrif, matseld, lyfja
gjafir og  erfiðleikar verða við 
athafnir daglegs lífs. Í stuttu 
máli sagt fara hinir einföld
ustu hlutir að flækjast fyrir 
einstaklingnum.    

– andlegri líðan
Geðræn einkenni og atferl

istruflanir eru   oft fylgikvillar 
heilabilunar. T.d. kvíði, þung
lyndi, ranghugmyndir, of
skynjanir og hegðunarvanda

Litir, ilmur, 
náttúrleg fegurð, 
samskipti við 
annað fólk er allt 
mikilvæg örvun 
fyrir taugakerfi  
okkar allra. 

Sigríður Lóa 
flytur erindi 

sitt fyrir fullu 
húsi  á FAAS-

hátíðinni í tilefni 
Alzheimersdags-

ins og 100 ára 
frá greiningu 

Alzheimers. 

Gildi 
dagþjálfunar

 fyrir heilabilaða 

Sigríður Lóa Rúnarsdóttir
hjúkrunarfræðingur

Ljósm. Sigríður Lóa Rúnarsdóttir
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mál. Við allar þessar breytingar 
upplifa aðstandendur oft að persónu
leiki einstaklingsins með heilabilun 
breytist og jafnvel taki  stakkaskipt
um.

 
Dagþjálfun

Dagþjálfun er eitt af þeim úrræðum 
sem einstaklingum með heilabilun 
stendur til boða (hér á höfuðborgar
svæðinu) og hefur reynst mörgum 
mjög góður kostur.

Á Stór–Reykjavíkursvæðinu eru 
starfræktar sex dagdeildir  sem eru 
sérhæfðar fyrir einstaklinga með 
heila bilun 

 Hlíðabær (1986)  f. 20  einstaklinga
 Vitatorg (1996)  18  einstaklinga 
 Fríðuhús (2001)  15  einstaklinga
 Eir (2004)  20  einstaklinga
 Roðasalir (2005)   20  einstaklinga
 Drafnarhús (06)    20  einstaklinga

Pláss  eru fyrir 113 einstaklinga til 
samans á þessum 6 stöðum.  Þrátt 
fyrir öll þessi pláss bíða nú 87 ein
staklingar eftir plássi.  En eins og 
gefur að skilja   er afar slæmt að bið
listi skuli vera á slíka staði.    

Hvers vegna er dagþjálfun 
svona mikilvæg fyrir 
einstakling með heilabilun?

Hlutverk dagþjálfunar fyrir 
minnisskerta er:
· Að viðhalda sjálfstæði einstak

lingsins eins lengi og kostur er 
með því að styrkja líkamlega og 
vitsmunalega hæfni hans.

· Lögð er áhersla á hæfileika hvers

einstaklings fyrir sig og litið til 
þess sem helst er hægt að rækta 
með honum. Örva og hvetja hann 
til alls sem hann ræður við.  

·   Efla sjálfstraust og draga úr van
líðan og vanmáttarkennd

·   Að auka möguleika einstaklings
ins að búa sem lengst heima

·   Rjúfa félagslega einangrun og efla 
þátttöku í daglegum athöfnum

·   Að létta undir með aðstandendum 
og veita þeim stuðning að takast á 
við þau vandamál sem upp kunna 
að koma.  

·   Gefa nánustu ættingjum aukið 
svigrúm og tækifæri til að lifa sínu 
eigin lífi og gerir þeim þannig 
auðveldara að sinna einstakling
num lengur og betur en ella 
heima

Ef dagþjálfun rækir sitt hlutverk 
vel getur hún seinkað því sem oftast 
er óumflýjanlegt þ.e. flutningi á 
hjúkrunarheimili.

Hlutverk okkar sem starfa í dag
þjálfun með heilabilaða er einkum 
að:

· Þjálfa
· Styðja
· Styrkja

 Við látum einstaklinginn gera eins 
mikið sjálfan og hægt er en grípum 
inn í þegar þörf er á

Gefum fólki góðan tíma.  Þolinmæði 
er oft lykilatriðið í umönnun heila
bilaðra

Sköpum rólegt og hlýlegt and
rúmsloft og virðingin fyrir skjól

Nokkrar af glærum fyrirlestursins. Ljósm. Sigríður Lóa Nokkrar af glærum fyrirlestursins. Ljósm. Sigríður Lóa
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stæðingnum er höfð að leiðarljósi. 
(Hlýja – umhyggja , þörf fyrir snert
ingu – faðmlög)

Hvað gerum við í  dagþjálfun
Nú ætla ég að segja ykkur í stuttu 

máli frá hvernig venjulegur dagur 
gengur fyrir sig í Fríðuhúsi þannig 
að þið fáið betur innsýn inn í hvað er 
að gerast í dagþjálfun fyrir minnis
skerta

Skjólstæðingar okkar koma ýmist í 
fylgd ættingja, ganga sjálfir en flestir 
eru keyrðir með bílum sem eru í 
samvinnu við Fríðuhús.   

Morgunmatur
Lestur úr blöðum
Leikfimi
Gönguferðir
Skipt í hópa eftir áhugasviði
Hádegismatur
Afslöppun
Gönguferð
Skipt í hópa
Miðdegiskaffi
Upplestur
Heimferð

Farið í sund x 2 í viku
Boccia x 1 í viku
Safnaðarh. í Áskirkju x 1 í viku
Bingó x 1 í viku
Prestur kemur x 2 í mánuði
Barnakór kemur x 1 í mánuði
Vinabandið kemur x 1 í mánuði
Fríðuhúskórinn
Garðrækt

Skemmtiferðir,
söfn,

kaffihús,
leikhús,
tónleikar,
dagsferðir, 
þorrablót,
Jólamatur

Stuðningskvöld með mökum
Tilgangurinn er að gefa mökum 

tækifæri til að ræða það sem þeim 
liggur á hjarta, hitta aðra í sömu 
aðstöðu og deila svipaðri reynslu.

Líðandi stund skiptir öllu máli
Hafa hlutverk
Viðhalda sjálfbjargagetunni

Samvinna við aðstandendur er 
mjög mikilvæg í öllu okkar starfi.  
Aðstandendur þurfa nær alltaf að 
vera með í ráðum varðandi hvaðeina 
sem snýr að þjónustu fólks með 
heilabilun.  Þessi samvinna er nauð
synleg ef vel á að takast svo bæði 
einstaklingurinn og aðstandenda líði 
sem best í þessu erfiða ferli.  Aðstand
endur þekkja best persónuleika við
komandi, ævisögu, færni og þarfir 
og það eru þeir sem túlka best fyrir 
hönd einstaklingsins þegar tjáningin 
fer að skerðast.

Það mæðir mikið á aðstandendum 
heilabilaðra og hafa skal í huga að 
þetta er sjúkdómur sem ekki læknast 
heldur fer alltaf stigversnandi.  Sjúk
dómsferlið gengur að vísu mishratt 
fyrir sig og er mjög einstaklings
bundið.  Það er því mjög mikilvægt 
að veita aðstandendum allan þann 
stuðning sem hægt er á hverjum 
tíma  s.s þátttöku í stuðningshópum, 

Nokkrar af glærum fyrirlestursins. Ljósm. Sigríður Lóa Nokkrar af glærum fyrirlestursins. Ljósm. Sigríður Lóa
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heimaþjónustu, heimahjúkrun 
og hvíldarinnlagnir.  Með þessu  
erum við öll að vinna að sama 
markmiðinu þ.e. að einstakling
urinn geti verið sem lengst 
heima hjá sér í sínu umhverfi 
með sínum nánustu en er það 
ekki einmitt þar sem  okkur líð
ur öllum best og alla dreymir   
um að geta verið  sem lengst?

Hún kom úr sveit og hann var úr borg,
hugurinn dreyminn og vissi ekki af sorg,
því æskunnar unað og þrá
þau ólu í brjóstinu þá.
Fyrst er þau mættust þau fundu það bæði.
að fangaði ást þeirra hjörtu um leið,
traust voru bönd, er tengdu þau saman,
töfrandi líf þeirra beið.
 
Veglegan brátt fengu bústað sér gjört,
börn áttu saman, þeim fjölgaði ört,
fimm tals þau fæddust í heim,
fögnuður glæddist með þeim
en síst þegar varði sorg yfir dundi,
er sjúkdómur laust hennar móður einn dag.
Foreldrum hennar þau fús til sín buðu,
og fengu svo bætt þeirra hag.
 
Þröngt var í búi, en þó jafnan glatt,
þjóð sinni unnu og greiddu sinn skatt
jafnan í samfélags sjóð,
sýsluðu hús við og lóð,
elskuðu land sitt af ástríku hjarta
og allt, sem þar lifir og dafnar og grær.
Börnin senn kvöddu, og brátt voru hrifin
burt gömlu hjónin þeim kær.
 

Þau tvö stóðu eftir, hve tíminn leið fljótt,
hve tómlegt nú fannst þeim, allt var svo hljótt,
ástvinir flognir þeim frá,
en fljótt hvarf þeim sorgin af brá,
því minnkandi brauðstrit og batnandi hagur
bráðlega myndi þeim falla í skaut,
nú gætu þau átt sína albestu daga
og áhyggjum varpað á braut.
 
En hamingjan brást og hvarf þeim svo skjótt,
hann tók að gleyma, það ágerðist fljótt
og hendurnar misstu sinn mátt,
hann megnaði að segja svo fátt.
Stóð þá við hlið hans og styrk honum veitti
stúlkan, sem forðum hann mætti einn dag
og vildi svo til,að hún viki frá honum,
það varð honum reiðarslag.
 
Voru nú horfnir vinir í raun,
vonbrigði og sorg þeirra einustu laun,
var allt þetta innantómt hjal?:
„Þeim öldruðu sinna vel skal”
Skjól virtist hvergi og skilning að fá,
er skorti þau mátt tl að heyja sitt stríð,
þau höfðu þó reitt sig á hjálp til að sinni
héldu þau reisn alla tíð.

Myndir með þessari grein eru allar frá 
starfssemi  Fríðuhúss. Á þeim eru 

vinir, aðstandendur, starfsmenn,   
heimilismenn og fleiri.

Ljósm. Sigríður Lóa Rúnarsdóttir

Söngtexti: Guðmundur Arnfinnsson
Ort fyrir Maríu Th Jónsdóttur 
formann FAAS í tilefni dagsins.
(Lag: Ég fann þig: Björgvin Halldórsson)

Hún kom 
úr sveit og 
hann var 
úr borg
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Heill fylgi störfum, stríðið erfitt er
er annarlegur gestur dyra kveður, 
svo mörgum er þar búinn sjúkrabeður
og bitur þannig reynist vegferð hver.
Óminnisgaldur allri sviptir fró
eirir svo fáu, vekur geig og kvíða
skapadóm grimmum hlýtur fólk að hlýða
og hlotnast tæpast nokkur sálarró.

Hlutverk þið eigið, hljótið þakkir nú
að hlýða kalli, líkna jafnt og fræða
um aðstandendur naprir vindar næða
og nauðsyn mest að eiga bjarta trú.
Að eiga von um auðnubetri tíð
að undan láti vágesturinn síga
og veldissól hans vísast megi hníga
svo heyja þurfi færri mannleg stríð.
   
Heill fylgi störfum, hollráð gefið þið
og hlúið að svo ríkri þörf er kallar
og virkið þannig veituleiðir allar
sem vísa sannanlega fram á við.
Og mörgum sigrum vörðuð verði leið
af verkagleði og hugarprýði unnið,
svo fleiri gæfuþræði fáið spunnið
og framtíð verði birturík og heið.  

Helgi Seljan  

Til
FAAS 

Drafnarhús 
opnað og vígt

Í byrjun janúar tók til starfa 
ný dagþjálfun fyrir heilabilaða 
að Strandgötu 75 í Hafnarfirði.  
Hlaut hún nafnið Drafnarhús.  
Hafnarfjarðarbær  leggur til 
húsnæði fyrir starfsemina, 
kostar þær lagfæringar sem 
gera þurfti, sér um viðhald á 
húsnæði og garði, en rekstur
inn er í höndum FAAS.  Þar 
er dagþjálfun fyrir 20 manns.  
Forstöðumaður er María 
Ríkharðsdóttir.  Auk hennar 
starfar einn sjúkraliði og fjórir 

Helgi Seljan var hátíðarstjóri á 
fræðslu- og afmælishátíð FAAS 

þann 17. september 2006 í tilefni 
af ALzheimersdeginum og að 100 
ár eru nú frá því Alios Alzheimer 

gerði grein fyrir þeim sjúkdómi 
sem við hann er kenndur.

Þær greinar sem hér eru framar í 
blaðinu byggja allar á erindum 

sem flutt voru á hátíðinni. 
Það efni sér kemur hér aftar tengist 

hátíðinni hins vegar ekki.

Háheilagt var 
í Drafnarhúsi 
þegar það var 
vígt en tveir 
prestar og önnur 
fyrirmenni 
sameinuðust um 
að blessa húsið og 
starfssemi þess. 

á 100 ára hátíðinni
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ófaglærðir starfsmenn. Samn
ingur var gerður við Landakot 
um læknaþjónustu.  Því starfi 
sinnir Björn Einarsson öldrun
arlæknir.  Prestar frá Hafnar
fjarðarkirkju sjá um helgi
stundir.  Haukur Helgason er 
framkvæmdastjóri.

Þann 24. febrúar var boðið 
til formlegrar opnunar Drafn
arhúss.  Til að fagna þessu 
með okkur komu vel á annað 
hundruð manns.  Prestarnir 
Þórhallur Heimisson og 
Gunnþór Ingason blessuðu 
staðinn.  Margir tóku til máls, 
fluttu Drafnarhúsi góðar 
gjafir og hamingjuóskir.  Á 

síðasta ári fékk FAAS að gjöf flygil sem 
Bjarni Böðvarsson hafði átt.  Við staðsettum 
hann í Drafnarhúsi og við opnunina kom 
Ragnar Bjarnason sonur Bjarna Bö söng og 
spilaði á gamla hljóðfærið hans pabba síns.  
Veislustjóri var Soffía Egilsdóttir.  

Húsið er mjög vel staðsett með útsýni yfir  
höfnina.  Húsnæðið er rúmgott, rúmir 400 
m2 með nokkru garðrými.  Á neðri hæð 
hússins er Sjúkraþjálfinn sem gefur tækifæri 
til samstarfs í formi líkamlegrar þjálfunar.  
Hafnarfjarðarbær leggur til húsnæðið en 
félagið ber hitann og þungann af rekstrinum.  
Ýmis þjónustufélög og fyrirtæki hafa lagt 
félaginu lið við að hrynda rekstrinum í 
Drafnarhúsi í framkvæmd.  Allur stuðningur 
er mikils virði og afar þakkarverður.

Jón Kristjánsson 
þáverandi 

heilbrigðisráð-
herra og Ragnar 

Bjarnason 
söngvari. 

 Sem ráðherra 
mætti Jón alltaf 

á alla helstu 
viðburði okkar 

og hlustaði á það 
sem við höfðum 

að segja. Ber 
honum heiður og 

þakkir fyrir það 
sem og mikil-

vægan stuðning 
við stofnun 

Drafnarhúss og 
fleira.

Fagfólk, 
embættismenn 
og ráðamenn í 
Hafnarfirði sýndu 
Drafnarhúsi 
mikinn áhuga 
og velvilja við 
opnunina.
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Þessi norræni fundur var um margt mjög 
sérstakur fyrir það að Færeyjar voru svo 
huldar þoku að meirihluta fundargesta 
vantaði þegar fundur átti að hefjast þann 8. 
Júní og komu ekki á staðinn fyrr en þann 9. 
Júní og við gátum ekki hafist handa fyrr en 
kl. 15.30 þann dag.

Fyrirlesarinn Birgitte Völund frá Dan
mörku varð frá að hverfa sökum þessarra 
tafa svo ekki fengum við heldur að heyra í 
henni. En þá má koma hér fram að þrátt fyrir 
langt ferðalag og lítinn svefn þá sýndu 
ferðalangarnir hvað í þeim bjó og afþökkuðu 
alla hvíld og hófust handa.

Íslendingarnir sem sóttu þennan fund 
voru María Th. Jónsdóttir, Guðbjörg Gests
dóttir, Jóhanna Ólafsdóttir og Margrét Gísla
dóttir en þær sitja allar í stjórn FAAS en með 
þeim fór líka Sigríður Lóa Rúnarsdóttir 

forstöðumaður Fríðuhúss.
Við urðum margs vísari í 

þessari ferð og má draga 
þetta saman í fjóra hluta sem 
vöktu hjá okkur spurningar 
og hugmyndir:

1.Samstarf milli aðstand
enda, sjúklinga og 
umönnunaraðila

Hvernig sjáum við fyrir 
okkur þetta samstarf? Við 
sjáum að sem dæmi væri 
hægt að nota samskiptabækur 
og smsskilaboð sem myndi 

„Það hefur vakið sérstaka athygli okkar 
hjá FAAS hvað okkur hefur verið sérstak-
lega vel tekið hér í Hafnarfirði. Hafnfirð-
ingar hafa svo sannarlega opnað faðminn 
fyrir okkur. Fjölmörg félagasamtök hafa 
haft samband við okkur til að spyrja 
hvað þau gætu gert til að gera starfið 
heimilislegra og bæta haginn á ýmsan 
hátt. Við þökkum allar þessar gjafir og 
þessar möttökur af heilum hug. Við 
þökkum það traust af hálfu Hafnar-
fjarðarbæjar og af hálfu heilbrigðisráðu-
neytisins sem okkur er sýnt með því að 
fela okkur rekstur dagþjálfunar í Drafnar-
húsi. Við hlökkum til að starfa með 
ykkur.” Sagði María Th. Jónsdóttir í 
niðurlagi opnunarræðu sinnar. 

Norrænn fundur 
haldinn í Færeyjum

P unktar

Margrét Gísladóttir

Ljósm. Sigríður Lóa Rúnarsdóttir
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starfsemi og þátttöku. Færeyska Alzheimers
sfélagið hefur tekið það inn í stefnuskrá hjá 
sér að berjast gegn fordómum sem er mjög 
gott og nauðsynlegt hjá svona litlu og ungu 
félagi. Alzheimer–Europe hefur þemað „for

dómar“ í ár.

4. Viðhorf til þess hvernig umönnun er 
veitt.

Við heimsóttum afar fallegt sambýli í 
Leirvík í Færeyjum. Sambýlið heitir Gilja
garður. Þar er starfið byggt á hugmyndum 
Bill’s nokkurs Thomas, svo ég noti orð 
Margrétar Johansen sem lýsir starfinu á 
Giljagarði afskaplega vel þá sagði hún: 
„Fólkið býr hér og við komum hingað inn til 
stuðnings og hjúkrunar”. Við getum bent á 
ýmislegt gott sem fer fram á Íslandi eins og 
stefnu Sóltúns en eftirfarandi er tekið af 
heimasíðu félagsins:

„Hugmyndafræði hjúkrunar og heimilisins 
Sóltúns hefur umhyggju fyrir einstaklingnum í 
fyrirrúmi, þar sem sjálfræði hans er virt í allri 
umönnun. Heimilisandi og virðing fyrir einkalífi 
hvers íbúa er ráðandi um leið og öryggiskennd 
sem hlýst af sambýli og sólarhringshjúkrunar-
þjónustu er náð.“

Ýmsar kenningar hafa komið fram 
varðandi hjúkrun og umönnun og fannst 
okkur mjög gaman að sjá þessa kenningu 

þá miðast við mjög stutt skilaboð 
en nauðsynleg fyrir sjúkling og 
aðstandenda. Þetta er ekki spurn
ing um að skylda stofnanir til að 
taka upp þennan hátt samskipta 
heldur að þetta standi til boða 
ásamt öðrum samskiptaleiðum 
sem notaðar eru í dag. Þetta er 
samskiptamáti sem aðstand
endur ættu að notfæra sér líka.

Hugmynd: Hægt væri að hafa 
þemadag. Hvernig þetta snýr að 
starfsfólki stofnanna eftir því 
hvar það vinnur, dagþjálfun 
hjúkrunarheimli og hvernig snýr 
þetta að aðstandendum?

Alþjóðlegi heilbrigðisdagurinn 
7. Apríl 2006 hafði einkunnarorð
in „Samstarf  í þágu heilbriðgðis” 
sem fellur einmitt undir þetta. 
Afhverju er t.d. ekki FAAS haft 
til samráðs þegar skipulögð er 
heimaþjónusta fyrir heilabilaða?

2. Sjálfsákvörðunarréttur 
hins veika. 

Þessi umræða viðrist vera afar 
hávær í Noregi. Þar er rætt um 
að setja lög þess efnis að ekki 
megi þvinga fólk til einhvers, t.d. 

að fara í dagþjálfun eða á hjúkrunarheimili. 
En þessu hafa aðstandendur heilabilaðra oft 
staðið frammi fyrir því hinn sjúki þolir svo 
illa breytingar sem oft eru nauðsynlegar. 
Svo við spyrjum okkur hvenær erum við að 
þvinga? Við viljum ganga eins langt og við 
getum áður en við förum að þvinga fólkið 
okkar til einhvers en stundum er nauðsyn.

Það er afar mikilvægt að við fáum að vita 
hvað er að gerast á Íslandi varðandi núver
andi lagabreytingar. Gott væri að fá að 
fylgjast með hvað gerist í Noregi. Fram kom 
í málið Sigurðar Sparr frá Noregi að þeir 
hafi rætt um að sér lög þyrfti um heilabilaða. 
Það er nefninlega ekkert víst að sömu lög 
geti gagnast öllum eins og t.d. heilabiluðum 
og geðsjúkum, svo eitthvað sé nefnt.

3. Fordómar. 
Fordómar eru hluti af þekkingarleysinu. 

Nánustu ættingjar hafa oft fordóma og 
jafnvel hinn sjúki sjálfur. Jafnvel læknar og 
hjúkrunarfræðingar hafa fordóma. Í okkar 
huga er helsta baráttuaflið gegn fordómum 
fræðsla og aftur fræðsla, eins og við höfum 
verið að vinna að t.d. með útgáfu fræðslu

bæklinga, þátttaka við gerð fræðsluefnis  
o.þ.h. En betur má ef duga skal og styrkir 
þetta okkur enn betur til frekari útgáfu

þarna í verki. Gætum við ekki gert 
fyrirspurn til hjúkrunarforstjóra 
umönnunarstaða á Íslandi og feng
ið að vita eftir hvaða kenn ingum 
er starfað á hverjum stað? Bæði 
yrði þetta okkur til fræðslu, við 
gætum miðlað þessu til aðstad
enda og ekki síst vakið upp um
ræðu á hjúkrunarheimilunum.

Við ræddum nokkuð norræna 
samstarfið og hvað okkur fyndist 
mætti fara betur og komu nokkrir 
punktar fram:

1. Nota ensku meira, sem myndi 
gera okkur auðveldara með að 
skilja það sem fram fer á 
fundunum og það sem frá hin
um norrænu félögunum kæmi.

2. Allir komi með efni sem fellur 
undir þema fundarins. Við 
færum með tvö efni í skýrsluna 
og svo innlegg um hvernig 
málum er háttað í hverju landi 
fyrir sig.

3. Betri upplýsingar um þátt
takendur. Þ.e. nafn, mynd og 
starf.

Ljósm. Sigríður Lóa RúnarsdóttirLjósm. Sigríður Lóa Rúnarsdóttir
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Samstarfsyfirlýsing 
norrænu félaganna

1. Samningurinn tekur til landssamtaka sem starfa í þágu fólks með 
heilabilun og aðstandendur þeirra á Íslandi, Færeyjum, Noregi, Finnlandi, 
Svíþjóð, Álandseyjum og Danmörku. 

2. Tilgangurinn með samningnum er: Efla sameiginlegan skilning á 
heilabilunarsjúkdómunum og tryggja bestu aðstoð fyrir sjúklinga og 
aðstandendur. Á grundvelli reynslu og skoðanaskipta að nota 
sameinginlega þekkingu til að hafa áhrif á stjórnvöld ríkis og sveitarfélaga 
í hverju heimalandi, til að veita fólki með heilabilun og aðstandendum 
þeirra svo góð lífskilyrði sem mögulegt er. 

Kalmaryfirlýsingin liggur til grundvallar afstöðu allra samtakanna.

Á norræna fundinum í Færeyjum í júní 2006 var eftirfarandi ákveðið:

a. Það skal halda norræna ráðstefnu á hverju ári í apríl, maí eða júní.
b. Fyrirkomulagið er breytilegt.
c. Á hverri ráðstefnu skal vera umræða um mikilvæg málefni með áherslu 

á skipulagsleg og heilbrigðispólitísk einkenni. Viðræðum líkur með 
niðurstöðu/ályktun.

d. Fyrirfram verður ákveðið þema fyrir hverja ráðstefnu.
e. Norrænu löndin starfa stöðugt og samfellt að sameiginlegum verkefnum. 

Sækja skal eftir styrkjum og stuðningi frá Norræna ráðherraráðinu og/
eða frá ESB. Við upphaf hvers verkefnis er ákveðið hvert landanna ber 
ábyrgð á verkefninu.

f. Löndin kynna á hverri ráðstefnu skýrslu um starfsemi sína árið á undan.
g. Höfð skal mappa undir frumskjöl og gögn fundanna sem tekinn er til 

varðveislu þess lands sem næst á að halda ráðstefnuna.
h. Endurmeta má samstarfssamninginn hvert ár.

Undirritað af formönnum allra félaganna.

SAMRÁÐSVETTVANGUR FYRIR HEILABILUNAR- OG ALZHEIMERSSAMTÖK 
Á NORÐURLÖNDUM HEFUR GERT SAMSTARFSSAMNING Í APRÍL 2002 
OG ENDURNÝJAÐ HANN Í JÚNÍ 2006

rún Birna Gísladóttir, sonar-
dóttir Sigurbjörns og núver-
andi forstjóri Grundar. „Og 
trúin flytur fjöll. Skömmu 
eftir að konan hans og tvær 
dætur drukknuðu, 1938, 
flutti hann útvarpspredikun, 
þaðan sem komin eru orðin 
„Drottinn var í djúpinu hjá 
oss“.“

�4

Sr. Sigurbjörn Ástvaldur Gíslason er 
fyrstur til að hefja máls á þörfinni fyrir 
elliheimili á Íslandi á öðrum áratug 20. 
aldarinnar, ásamt Páli Jónssyni kaupmanni, 
sem eru þá saman í Góðtemplarastúku. 
Að hausti ársins 1922 er Grund stofnuð 
fyrir fé sem safnast hafði með skemmtana-
haldi, samskotum og ötulli aðkomu nokk-
urra broddborgara í Reykjavík. „Hann afi 
minn var afar trúaður maður,“ segir Guð-

Heimilið 
Grundtekur viðtalið við  

Guðrúnu Gísladóttur, 
forstjóra Grundar 

Haukur Már Helgason

Guðrún á 
skrifstofu sinni 
við skrifborð 
Gísla föður síns.

Samstarfsyfirlýsing 
norrænu félaganna
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töl, segir hún, en er fús að gera undanþágu 
fyrst það er fyrir FAAS. „Það er hreint 
ótrúlegt hvað maður sér stundum skrifað í 
blöðin um okkur af fólki sem hefur ekki 
nokkurt vit á þessari starfsemi,“ segir hún 
og sendir eftir kaffi. Hér er ljóst hver ræður.

„Það var þannig frá upphafi fyrir föður 
mínum að elliheimilið var númer eitt, tvö og 
þrjú,“ segir Guðrún, forstjóri. „Grund er 
öðruvísi en hinir staðirnir og því fylgja bæði 

Á gömlu Grund, þar sem 
nú er Kaplaskjólsvegur, var 
pláss fyrir 23 heimilismenn. 
En rausnargjafir víða að 
hvöttu forgöngumenn til 
dáða, að leysa vanda fleiri 
eldri borgara. Árið 1927 
úthlutaði bæjarstjórn Reykja

víkur Grund þá 6200 fermetra lóð milli 
Hringbrautar og Brávallagötu þar sem 
Grund var fullrisin árið 1930. Í október 1934, 
þegar Haraldur Sigurðsson fellur frá, fyrsti 
forstöðumaður Grundar, bókar stjórn 
Grundar samþykkt um „að fela Gísla Sigur
björnssyni fyrst um sinn að sjá um innheimtu, 
bókfærslu og forstöðu elliheimilisins, þar til 
frekari ráðningar verða gerðar.“ Gísli, sonur 
Sr. Sigurbjörns, var þá aðeins 27 ára. Hann 
rak heimilið í sextíu ár, eða hér um bil til 
æviloka, þegar dóttir hans settist við 
stjórnvölinn.

Að alast upp á elliheimili
Ef marka má bækur er ættarsvipur með 

þeim feðginum. Gísli var þekktur í borginni 
sem eljusamur og drambslaus reglumaður. 
Fyrstu orð Guðrúnar við blaðamann eru: 
„Er búið að vara þig við mér?“ Hún vill hafa 
töglin og hagldirnar og veitir ógjarnan við

kostir og gallar. Ég bý í næsta 
húsi, er alltaf til taks og finnst 
ég bera ábyrgð á öllu fólkinu. 
Þetta er svo samofið lífi mínu 
– ég er fædd á staðnum, og 
nánast alin upp hérna, á 
elliheimili. Foreldrar mínir 
bjuggu úti, í stóra húsinu,“ 
en með þeim orðum vísar 
Guðrún til aðalbyggingar 
Grundar, þeirrar sem reis 

Ekki er laust 
viða að svipur sé 

með Guðrúnu 
og Gísla föður 

hennar.

Vel er annast 
um allt viðhald 
á Grund og þó 

húsið stækki 
fækkar rýmum.

Hlýlegur og 
vinalegur andi 
einkennir 
Grund og 
starfsfólk 
heimilisins.
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Segja má að Grund hafi verið á undan 
sínum tíma í ráðningu erlends starfsólks. 
Garðyrkjumaður Grundar í 50 ár var Einar 
Larsen „sem kynntist konunni sinni hér, frú 
Margréti. Hún er nú heimiliskona hér. En 
þetta er svo góður kjarni, fólk sem hefur 
verið hér í ár og áratugi – og hættir ekki 
vegna aldurs. Í þvottahúsinu starfar ein 
áttræð kona,“ segir Guðrún og bendir á 
innpakkaða gjöf á skrifborðinu sínu. „Eftir 
viðtalið er ég að fara í áttræðisafmæli 
annarrar konu sem hefur starfað hér lengi.“ 

Horft til framtíðar
Mikil umræða skapaðist á haustmánuðum 

um aðstöður og kjör aldraðra og aðbúnað á 
dvalarheimilum. Hver er stærsta áskorun 
Grundar í nánustu framtíð?

„Heimilið verður 85 ára á næsta ári. Það er 
búið að breyta miklu hér á þessum tíma og á 
síðustu árum hefur verið byggt við á tveimur 
stöðum svo nú eru setustofur og aðstaða 

1930, „þau bjuggu þar frá 
árinu 1934, þegar faðir minn 
tók varanlega við rekstrinum. 
Afi, Sigurbjörn, gifti mig fyrri 
manni mínum hér. Hér lærði 
ég að drekka kaffi sex ára 
gömul, kaffi og kringlu. Hér 
lærði ég að prjóna, spila á spil 
– og maður var fljótur að læra 
hvað af heimilisfólkinu átti 
nammi.“

Vöxtur og þróun
Á heilabilunardeildinni sem 

opnaði nýverið á efstu hæð 
Stóru Grundar eru nú 23 
heimilismenn, eða sami fjöldi 
og á Grund allri þegar hún 
opnaði í sínu fyrsta húsi. 
Guðrún leiðir blaðamann 
upp á hæðina. „Hér fer vel 
um fólk, en margir eru afar 

veikir. Til að byrja með fer það fyrir brjóstið 
á sumum aðstandendum að deildin er undir 
súð. En mörgum finnst þetta notalegt. Þegar 
fólkið er komið hingað er það yfirleitt mjög 
ánægt.“

Guðrún bætir við að reyndar sé íþrótta
fræðingurinn í fríi, sem annars er hrókur alls 
fagnaðar, Kúbaninn Alberto. „Hann er alveg 
frábær.“ Grund hefur ekki farið varhluta af 
hnattvæðingu og efnahagsþróun Íslands 
síðustu ár, en stór hluti starfsfólks er 
aðfluttur. „Það er orðið erfiðara að fá 
Íslendinga í umönnunarstörf en áður. 
Útlendingar sem koma hingað að starfa 
byrja í ræstingu – ég veit ekki frá hversu 
mörgum þjóðlöndum, en þau eru mörg – og 
fara svo í önnur störf eftir því sem þeir læra 
tungumálið. Hér eru tveir rússneskir læknar, 
hjón, sem starfa reyndar sem sjúkraliðar, því 
þau hafa ekki fengið leyfi til lækninga í 
landinu.“

fyrir starfsfólk á hverri deild, 
ásamt stærri og betri gluggum 
uppi á lofti þar sem iðjudeildin 
hefur nú aðsetur. Einnig má 
nefna byggingu tengigangs 
milli Grundar og Litlu Grund
ar sem tekin var í notkun á 
síðasta ári, þannig er heimil
isfólki gert kleift að komast 
allra sinna ferða milli húsanna 
án þess að fara út. En þetta 
hús er gamalt og í dag eru 
gerðar alls konar kröfur sem 
ekki voru uppi þegar það var 
byggt. Nú leggjum við til 
dæmis áherslu á að hver 
heimilismaður búi í sér her
bergi með baðherbergi óski 
hann þess. En þegar þau 
áform ná fram að ganga mun 
fækka um 90 mannns, frá 
þeim 240 heimilismönnum 

Guðrún með 
fleirum á  nýrri 
dæguraðstöðu 
heilabilunar-
deildar Grundar. 

Fátt er okkur 
hollara en góður 
félagsskapur og 
viðfangsefni við 

hæfi í hlýlegu og 
kunnuglegu 

umhverfi.
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sem eru hér nú. Og það 
er þróunin nú, eftir mikla 
fjölgun framan af sögu 
Grundar, er nú alltaf að 
fækka. Stóra áskorunin 
má segja að sé þessi: að 
breyta herbergjum Stóru 
Grundar í einbýli.“

En verður Grund áfram Grund?
„Það vona ég sannarlega. Sonur minn, 

Gísli Páll Pálsson, er framkvæmdastjóri í Ási 
í Hveragerði. Hann mun sennilega taka við 
af mér, líkt og ég tók við af föður mínum.“ 

Guðrún (t.h.) innum 
gamla muni  á svæði 
heilabilunardeildar. 
Með henni eru f.v. 

Unnur Viggósdóttir 
deildarstjóri, John 

Benedikz læknir og 
Sólveig Jónsdóttir 

hjúkrunarforstjóri.

Alzheimer 
Europe í París

Franski félagsmálaráðherrann Philippe Bas blés mönnum 
eldmóð í brjóst þegar hann lýsti því af umtalsverðri 
þekkingu á málefnum heilabilaðra hvað frakkar gerðu fyrir 
sitt fólk og hefðu uppi áform um mikið meira. Hann var 
spurður hvort hann gæti ekki tekið það til alvarlegrar 
íhugunar að bjóða kollegum sínum félagsmálaráðherrum 
annarra Evrópuríkja í kennslustund. Hann svarðaði að 
það væri á ábyrgð okkar, meðlima Alzheimerssamtaka í 
Evrópu, að uppfræða ráðamenn í okkar löndum. Frönsku 
Alzheimerssamtökin hefðu t.d. vakið áhuga og athygli 
hans á málaflokknum.

Í lok júní og fram í júlí hélt Alzheimer 
Europe (AE) eða Alzheimerssamtök Evrópu  
16. þing sitt og ráðstefnu í höfuðborg Frakk
lands París. Fyrst var boðið til námskeiðs í 
samskiptum við fjölmiðla sem þekktir frétta
menn BBC önnuðust, þá var aðalfundur 
samtakanna haldinn og loks hófst sjálf ráð
stefnan á þriðja degi og stóð í þrjá daga.  
Frökkum var mikið í mun að kynna okkur 
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rannsóknir sínar og vísindastörf. Ráðstefnan 
heimsótti í þeim tilgangi Gollege de France 
sem er háskóli fyrir háskólakennara ef svo 
má segja, og sögulega ein helsta vísinda stofn
un heims. Þar voru m.a. kynntar rannsóknir 
sem sýndu að ferli Alzheimerssjúkdómsins 
sé hafið a.m.k. 20 til 30 árum áður en einkenni 

Á undan ráðstefnunni gengust samtökin fyrir fjölmiðlanámskeiði fyrir 17 fulltrúa, með stuðningi Pfizer. Á hægri 
myndinni er hópurinn ásamt leiðbeinendum. Fyrir miðju er m.a. bláklæddur Maurice O'Connel formaður Alz-Europe og 
honum á vinstir hönd (appelsínugul) er formaður heimssamtakanna Orien Reid. Fulltrúi okkar FAAS er annar frá hægri.

Næsta dag var komið að aðalfundinum, þar voru m.a. kynntar og ræddar áætlanir, árangur, hindranir og vonir samtakanna. 
Þar var einnig kynnt, rædd og samþykkt svokölluð „Parísaryfirlýsing“ sem birt er hér á næstu opnu.
Eftir þetta var svo komið að ráðstefnunni sjálfri sem yfir 1000 manns sótti . Hér að neðan fer fram pallborðsumræða.

Í College de France  
var borinn á borð 
merkur fróðleikur um 
grundvallar atriði. 
Hér heldur fyrir-
lestur Philip Schelt-
ens  prófessor í 
„vittaugafræði“ 
cognitive neurology, 
og forstöðumaður 
Alzheimersmið-
stöðvar við lækna-
háskóla í Amsterdam, 
og aðstoðarritstjóri 
og yfirfer efni til 
birtingar í nokkrum 
helstu lækna- og 
vísindatímaritum 
heims. 
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koma fram. Með rannsóknum 
á miklum fjölda heila og PET 
sneiðmyndum af heilum, telja 
þessir vísindamenn að greina 
megi sjúk dóminn  og hefja með
höndlun talsvert áður en ein
kenni koma fram. Einnig að 
alltaf sé mikilvægt að greina á 
milli Alzheimers og annarrar 
heilabilunar jafnvel þó sjúk
lingur sé orðinn 86 ára. 

Franski félagsmálaráðherr
ann Philippe Bas kvað Frakka 
nú vinna eftir fimm ára áætlun 
um að tryggja greiningu 
snemma. Það væri alvarlegur 
misskilningur við líði meðal 
heilbrigðisstarfsfólks að ekki 
skipti máli að Alzheimers 
greindist án tafa. Áætlunin 
gerði því ráð fyrir víðtækri 
endurmenntun lækna og 
heilbrigðisstarfsfólks með það 
að markmiði að greina heilbilun 
án tafa. Síðan yrði farið í 
skimun eftir Alzheimers og 
annarri heilabilun. Þá sagði 
hann að við ættum að koma 
þeim skilaboðum skýrt til 
aðstandenda að það væri ekk
ert til að skammast sín fyrir að 
þurfa að leita hvíldar og 
aðstoðar. Til lengdar bætti slík 
aðstoð úthald og heilsu aðstand
enda einnig.  Frakkar ætluðu 

að tryggja að slík hvíld biðist öllum bæði 
með aðstoð inn á heimili sem gerði þá maka 
kleift að komast í burtu í nokkra daga, og 
með hefðbundnum hvíldarinnlögnum sjúk
linga eftir þörfum.

Greint var frá nýrri rannsóknaáætlun 
Evrópusambandsins þar sem stóraukið fé er 
merkt til umsókna fyrir rannsóknir á heil
brigði og heilabilun. Íslenskir aðilar geta sem 
aðilar að EES leitað samstarfs við aðila í ESB
löndum og sótt með þeim um þessa styrki. 
Bent var á að umsjónaraðilar styrkjanna væru 
jákvæðir fyrir rannsóknum um samanburð 
og árangur með spurningum sem nýttust við 
að straumlínulaga heilbrigðiskerfin. 

Aðeins hluti hvers ráðstefnudags var í 
sameinginlegum sal. Annars var skipt upp í 
minni sali þar sem hver þátttakandi gat 
valið sér fróðleik eftir hugðarefnum sínum. 

Merkileg kynning fór þannig fram á 
aðferðum nokkurra landa við að vekja þjóðir 
sínar til meðvitundar um vandamálið. Írar 
og Skotar voru þar á meðal en í báðum 
löndum var gerð könnun sem leiddi í ljós að 
sérlega langur tími leið frá því sjúklingar 
kvörtuðu yfir fyrstu einkennum þar til 
greining hafði farið fram. Könnunin leiddi í 
ljós að viðtekin skoðun var að Alz heimers 
væri eitthvað sem ekkert væri við að gera og 
því skipti ekki máli hvort og hvenær greining 
færi fram. Könnun var aftur gerð eftir auglýs
ingaherferðina og leiddi í ljós að verulegur 
árangur virtist hafa náðst. Megin markmið 
var þó að flýta greiningu og á enn eftir að sjá 
hvort það takist.

Samantekt lykilatriða

Samtökin Alzheimer Europe og aðildarfélög 
þeirra skora á ríkisstjórnir,  Evrópusamband
ið og alþjóðastofnanir að:
· Viðurkenna Alzheimers sjúkdóminn sem 

mikinn almennan heilbrigðisvanda og þróa 
samevrópskar, alþjóðlegar og svæðisbundnar
aðgerðaáætlanir.

· Evrópuþingið geri sérstaka skýrslu og ályktun 
um stöðu umönnunar heilabilaðra, meðferð 
og rannsóknir á heilabilun í Evrópu.

· Viðurkenna Alzheimers sem meiri háttar 
heilbrigðisböl, í merkingu 152. greinar Evrópu
sáttmálans og þróa samfélagsaðgerðaáætlun 
um Alzheimer sjúkdóminn.

· Kanna þann möguleika að veita Alzheimer 
Europe fasta fjárveitingu til miðlunar á 
upplýsingum og ákjósanlegustu starfshátta 
fagaðila milli landssamtakanna.

· Gera heilabilun hluta af grunnþjálfun lækna 
og heilbrigðisstarfsfólks.

· Styðja við fræðsluherferðir til vitundarvakn
ingar sem beint er að almenningi til að auka 
þekkingu og skilning á sjúkdómseinkennum 
Alzheimers.

· Halda áfram að bjóða þær meðferðir sem 
þegar eru hluti af almannatryggingakerfu.

· Styðja við rannsókn á þeim ójöfnuði sem er til 
staðar í aðgengi að meðferðum við Alzheimers 
sjúkdómnum.

· Ýta undir samevrópskar rannsóknir á orsökum, 
fyrirbyggjandi þáttum og meðferð Alzheimers 
og annarra heilabilunarsjúkdóma.

· Auka fjárveitingar til rannsókna á Alzheimers 
og styðja við samstarf rannsóknarmiðstöðva 
einstakra ríkja.

· Kynna hlutverk Alzheimerssamtaka fyrir með
limum heilbrigðisstétta, til að þeir sem greinast 
með sjúkdóminn séu skipulega upplýstir um 
Alzheimerssamtökin og þjónustuna sem þau 
veita.

· Viðurkenna hið mikilvæga framlag Alzheim
erssamtakanna og veita þeim fjárstuðning.

· Viðurkenna hina verulegu byrði sem aðstand
endur heilabilaðra bera, og styðja við þróun 
fullnægjandi þjónustu til að létta þessa byrði.

· Þróa og styðja allrahanda þjónustu við heila
bilaða.

· Styðja nægjanlega við heilabilaða og aðstand
endur þeirra til að gera þeim kleift að sækja sér 
þá þjónustu sem í boði er.

· Útvíkka „opnu samhæfingaraðferðina“ svo 
hún nái til langtíma umönnunar, og miðla 
upplýsingum um bestu starfsaðferðir ríkjanna.

· Skerpa á læknisfræðilegum skilgreiningum,  
hugtökum og heitum til að tryggt sé að 
heilabilaðir séu sem best upplýstir um grein
ingu sína.

· Skiptast á upplýsingum um bestu stafsaðferðir 
varðandi meðferð og eftirfylgni í löndunum.

· Veita skýran lagagrundvöll fyrir skilvirku tilliti 
til fyrirfram gerðra yfirlýsinga fólks um hinstu 
óskir þeirra um læknismeðferð, með þeim 
fyrirvörum sem þarf.

Sjá nánar á: www.dementia-in-europe.eu

Parísaryfirlýsingin 
um pólitíska forgangsröðun
Eftirfarandi áskorun var samþykkt á aðalfundi Alzheimer Europe. Hægt er að leggja  
henni lið og setja nafn sitt við hana á vef samtakanna www.dementia-in-europe.eu 
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Liðsinni er fyrirtæki sem hingað til hefur 
sérhæft sig í að veita hágæða hjúkrunarþjónustu 
til stofnana og fyrirtækja.  Undanfarið ár hafa í 
auknum mæli borist til okkar fyrirspurnir fólks 
um þjónustu til einstaklinga, hvort sem er í 
heimahúsum eða innan stofnana. Heimaþjónusta 
Liðsinnis er okkar svar við þessari þörf í sam
félaginu.  Boðið er upp á alhliða hjúkrunarþjónustu 
sem er sérsniðin að þörfum fólks í heimahúsum.

Heimaþjónusta Liðsinnis er opin öllum þeim 
sem eftir henni leita, hvort sem um er að ræða 
þörf fyrir þjónustu til lengri eða skemmri tíma.  
Þjónustumöguleikarnir eru margbreytilegir en 
við skiptum þeim niður í tvo flokka þ.e. hjúkrunar
þjónustu og stöðumat.

Hjúkrunarþjónusta
Hér er um að ræða alhliða persónulega hjúkrun

arþjónustu fyrir fólk í heimahúsum. Hugað er að 
líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum.

Hjúkrunarþjónusta Liðsinnis er ávallt sérsniðin 
að þörfum hvers einstaklings sem eftir þjónust
unni óskar.  Hver og einn viðskiptavinur eignast 
sinn þjónustufulltrúa hjá Liðsinni sem heldur 
utan um að þjónustan sé ávallt í samræmi við 
óskir og þarfir viðskiptavinarins á hverjum tíma.  
Starfsfólk hjúkrunarþjónustunnar eru hjúkrunar
fræðingar, sjúkraliðar og almennir starfsmenn. 

Í boði er allt frá daglegri hjúkrunarþjónustu 
(t.d. aðstoð við lyfjagjöf, bað, lífsmörk, sáraskipti) 
til ósértækrar aðstoðar t.d. einu sinni í viku 
(matarinnkaup, þrif, hárlagning, útivist).  Einnig 
er í boði tímabundin aukning á þjónustunni ef 
veikindi steðja að eða einungis tímabundin þjón
usta ef aðstandendur t.d. fara í frí. Möguleikarnir 
eru í raun óendanlegir.

Þjónustusamningur 
Boðið er upp á sérhannaða þjónustusamninga 

þar sem gjaldið er breytilegt eftir umfangi þjón
ustunnar. Samningurinn er endurskoðaður reglu
lega eftir þörfum viðskiptavinarins. Með gerð 
þjónustusamnings býðst viðkomandi einnig að 
nýta sér símaþjónustu hjúkrunarfræðinga alla 
virka daga og frían aðgang að netsíðunni doktor.is.

Kostir þjónustunnar eru margvíslegir. Í fyrsta 
lagi eru engin skilyrði sem viðkomandi þarf að 
uppfylla til að fá þjónustuna, hann þarf einungis 
að óska eftir henni. Í öðru lagi tryggir þessi 
þjónustumöguleiki fólki öryggi. Við leggjum 
mikið uppúr persónulegri þjónustu þar sem 
sömu fagaðilar sinna sínum hópi skjólstæðinga 
og þannig  séu byggð upp samskipti byggð á 
trausti og virðingu. Í þriðja lagi er hlúð að 
hverjum og einum skjólstæðingi út frá hans 
þörfum, óskum og væntingum. Að hafa val hefur 
mikið að segja um það að upplifa sig sem  sjálf
stæðan einstakling. Með persónulegum þjónustu
samningum tryggjum við það.

Stöðumat
Hinn valkosturinn er stöðumat. Innifalið í 

stöðumati felast tvær heimsóknir frá hjúkrunar
fræðingi og gerð persónulegrar heilsufars og 
upplýsingamöppu sem afhent er viðskiptavinum 
til eignar.  Í fyrri heimsókninni kemur hjúkrunar
fræðingur Liðsinnis og sest niður með viðkom
andi skjólstæðingi og fjölskyldu hans ef þess er 
óskað. Farið er í gegnum heilsufarssögu hans frá 
upphafi og teknar saman allar þær upplýsingar 
sem því tengjast s.s. lyfjamál, læknisþjónusta, 
heimilisaðstæður. Síðan er farið í gegnum hvað 
er í boði í stöðunni, frekari aðstoð útveguð og 

bent á réttar boðleiðir. Hjúkrunarfræðingur 
útbýr einstaklingsmiðaða upplýsingamöppu 
með öllum upplýsingum um viðkomandi á 
einum stað, t.d. lyfjainntaka, tímar hjá lækni, 
upplýsingar um hvert hann á að leita í 
heilbrigðiskerfinu o.fl. Í seinni heimsókninni 
kemur hjúkrunarfræðingur til skjólstæðings og 
fer yfir möppuna með honum. Í framhaldi af því 
er ákveðið hvort viðkomandi hefur áhuga á eða 
þarf á frekari þjónustu að halda frá Liðsinni. 

Kostir þessa þjónustumöguleika eru m.a 
eftirfarandi: Í fyrsta lagi gerir stöðumatið fólki 
kleift að spara sér tíma í upplýsingasöfnun. Það 
tekur oft mikinn tíma að afla sér upplýsinga um 
kerfið, hvert skal leita og í raun hvar er hægt að 
nálgast upplýsingarnar. Með því að fá aðstoð við 
það gefur þetta fólki tækifæri á að flýta leið sinni 
í gegnum kerfið, minni tími fer þá í upplýsinga
öflun en meiri tími í það að koma sér inní kerfið. 
Í öðru lagi er það mikilvægt öryggisatriði að 
hafa allar upplýsingar tiltækar á einum stað t.d. 
er varðar, lyfjamál, lækna og almennt heilsufar. 
Ef upp koma bráð veikindi sem krefjast innlagnar 
á sjúkrahús getur slík upplýsingarmappa komið 
í veg fyrir að mikilvægar upplýsingar misfarist 
t.d. í tengslum við hvaða lyf viðkomandi er á og 
hvers vegna. Í þriðja lagi gefur stöðumatið 
veikum einstaklingum og fjölskyldum þeirra 
möguleika á að setjast niður saman og velta fyrir 
sér framtíðinni með hlutlausum aðila. Þannig 
getur fólk tímanlega velt fyrir sér hvað er í boði 
og hvað hentar þeim og þeirra aðstæðum best. 
Einnig er hægt að nýta möppuna sem sam
skiptatæki milli hins veika einstaklings og heil
brigðisstarfsfólks. Þannig getur einstaklingur 

haldið heilsufarsdagbók, skrifað niður spurn ing
ar fyrir læknisheimsókn, eða beðið heimahjúkrun 
að skrifa skilaboð til læknis eða annarra heil
brigðisstétta sem hann á samskipti við. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu 
Liðsinnis

Það fylgir því ákveðið frelsi og öryggi að velja 
það að vera viðskiptavinur hjá Liðsinni. Frelsið 
felst í því að geta sniðið þjónustuna að sínum 
þörfum. Öryggið felst í því að enginn getur 
dregið úr þjónustunni nema skjólstæðingur 
sjálfur. Hann hefur með þjónustusamningi 
sínum tryggt sér gæðaþjónustu þar sem hann er 
við stjórnvölinn.

Allri nýbreytni fylgir þróunar og uppbygging
arstarf. Sem viðskiptavinur Liðsinnis getur við
komandi tekið þátt í þessu starfi og getur haft 
bein áhrif á það. Besta gæðaeftirlitið sem við 
getum hugsað okkur er náin samvinna við skjól
stæðinga okkar og fjölskyldur þeirra.

Markmið okkar er að veita viðskiptavinum 
okkar persónulega og trausta þjónustu, með það 
að leiðarljósi að veita stuðning, ráðgjöf og 
skilning í erfiðum aðstæðum. Þetta teljum við 
okkur geta með því m.a að hjálpa fólki að ein
falda hlutina, vera sveigjanleg og einstaklings
miðuð. Okkur er mikilvægt að hin veiki/aldraði 
einstaklingur viðhaldi sinni mannlegu reisn og 
sjálfræði. Það er ekki síður mikilvægt að fjöl
skylda hins veika/aldraða einstaklings finni til 
öryggis og upplifi minni vanlíðan vegna úrræða
leysis og streitu. 

Nýr valkostur í 
heilbrigðis þjónustu

Liðsinni:

Ljósmynd er án beinna tengsla við efni greinarinnar.
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Hugmynd að greinarkorni 
þessu kviknaði í heimsókn 
aðstandenda Alzheimerssjúk
linga í Fríðuhúsi, en móðir 
mín var svo heppin að komast 
þar í dagvist.

Í mörg ár hef ég verið full
trúi Hjálparsveitar skáta í 
Kópavogi í Svæðisstjórn björg
 unarsveita á höfuðborgar
svæðinu sem fer með stjórnun 
leita og björgunaraðgerða hér 
á höfuðborgarsvæðinu. Stjórn
stöðin okkar er í húsi Slysa
varnarfélagsins Landsbjargar 
í Skógarhlíð.

Árangursríkar leitir
Leitir að týndum Alzheim

erssjúklingum hafa verið þó 
nokkrar á Íslandi á undan
förnum árum. Sem betur fer 
hafa leitirnar allar skilað ár
angri, en sér í lagi tók ein leit 
langan tíma og margt var 
hægt að læra af þeirri leit. 

Mikil þróun hefur orðið síðustu ár í 
leitartækni sem allt of langt mál yrði að rekja 
hér en við reynum að fylgjast vel með þeirri 
þróun sem á sér stað í þeim efnum. Bæði ég 
og félagar mínir í svæðisstjórninni höfum 
farið á ráðstefnur og námskeið í Banda
ríkjunum til að gera okkur betur í stakk búna 
til að stjórna leitum að Alzheimerssjúkling
um.  Aðstandendur Alzheimerssjúklinga 
hafa stóru hlutverki að gegna, komi til leitar 
og vil ég nefna nokkur atriði sem geta komið 
að gagni. 

Á vefsíðum bæði hér heima og erlendis er 
hægt að lesa sér til um sjúkdóminn og 
hvernig atferli einstaklingsins breytist við 
þróun hans. Öll ættum við aðstandendur að 
kynna okkur sjúkdómsferilinn eins og 
kostur er og fylgjast vel með breytingunum. 

Tíminn skiptir miklu máli
Leit að týndu fólki er neyðaraðgerð og 

enginn þarf að velkjast í vafa um að tíminn 
getur skipt sköpum fyrir hinn týnda, sér í 
lagi hér á norðurslóðum. Atferli Alzheimers
sjúklinga og annarra sjúklinga með heila
bilun hefur verið rannsakað, leitir skráðar 

niður og reynt að finna mynstur og búa til 
hjálpartæki og reiknilíkön sem við notum til 
að stytta leitartímann eins og kostur er. 
Félagar í björgunarsveitunum fá svo 
auðvitað margvíslega þjálfun bæði innan 
sveitanna og hjá Björgunarskólanum okkar. 

Hvernig bregðast á við 
Að komast að því að einhver ástvinur er 

týndur kemur öllum úr jafnvægi. Oftast er 
byrjað á eftirgrennslan en komist málið á 
það stig að þurfi að leita þarf fyrst af öllu að 
kalla til lögreglu. Það er svo lögreglan sem 
boðar okkur út í svæðisstjórn sem aftur 
kallar til  björgunarsveitirnar þegar fyrstu 
leitarsvæðin hafa verði skipulögð. Það sem 
aðstandendur geta gert er að opna húsnæði 
hins týnda til að þjálfari geti látið sporhund 
þefa af rúmfötum eða fatnaði þess týnda. 
Best er að láta ekki marga vera í íbúðinni eða 
húsinu en hafa vakt ef vera kynni að hinn 
týndi kæmi heim, eða hringdi. Ef sjúklingur 

týnist fjarri heimili er mikil
vægt að finna nærföt, eða föt 
þess týnda fyrir hundana. Þá 
þarf að hafa í huga að hand
fjatla ekki fötin til að komast 
hjá því til að rugla ekki spor
hundinn í ríminu. Gott er að 
grennslast vel um hvernig 
viðkomandi er hugsanlega 
klæddur. Einnig er mjög 
mikilvægt að vita skóstærð 
og skógerð. Góð ljósmynd 
(nýleg tölvumynd) af viðkom
andi er ákjósanleg ef hún er 
til. Skrá þarf niður lýsingu á 
viðkomandi; eins og þyngd 
hæð, háralit og önnur sér
kenni.

Tengsl við fortíðina 
Oft muna Alzheimerssjúk

lingar betur eftir húsum sem 

Þegar leita þarf 
að einstaklingi með 

AlzheimerHalldór J. Theodórsson

Hjálparsveit 
skáta Kópavogi

Heilabilaðir verða 
stundum gjarnir 
til að ráfa, eða 
jafnvel fyrrivara-
laust að rjúka af 
stað og hverfa út í 
bláinn eins og í 
leit að einhverju 
fullkomlega óljósu 
markmiði, vita 
svo heldur ekki 
hvaðan þeir koma.
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Nú má engan 
tíma missa  
100 ár eru liðin

þeir bjuggu í fyrr á árum og 
eiga það stundum til að 
finnast þar eða í nágrenni. 
Þess vegna er gott að skrá 
niður þá staði sem viðkom
andi hefur búið á og senda 
einhvern á þá staði ef hægt 
er. Gamlir vinnustaðir geta 
einnig komið vel til greina.

Allir hjálpast að 
Þegar fyrstu leitarhóparnir 

eru farnir út þurfa skipu
leggjendur leitarinnar að geta 
haft samband við aðstand
endur, nágranna, starfsfólk 
dagvistunar og jafnvel lækni 
viðkomandi. Því er mjög 
gagnlegt að til dæmis börn 
þess týnda komi saman og 
skrái niður þessar upplýs

ingar og símanúmer. 
Leitarstjórnin vill fá sem bestar upplýsingar 

um líkamsástand, færni og fl. Sumum gæti 
fundist sumar spurningarnar svolítið skrýtn
ar en þær eiga allar sínar skýringar. 

Síminn gegnir miklu hlutverki
Við höfum símavakt allan sólarhringinn 

allt árið. Símanúmerið okkar er 8999232. 
Hikið ekki við að hringja í okkur í þetta 
númer og við munum hjálpa ykkur og 
upplýsa eins og kostur er. Samvinna okkar 
og samtaka ykkar er af hinu góða og 
fögnuðum við því þegar fulltrúi frá félaginu 
ykkar kom með afar gagnlegan fyrirlestur á 
ráðstefnuna okkar „Björgun” sem við 
höldum annað hvert ár. 

Vona að þetta greinarkorn gefi örlitla 
innsýn í störf okkar og minni á að forvarnir 
eru líka mikilvægar þáttur fyrir okkur að
standendur Alzheimerssjúklinga.

Tuttugasta og annað ársþing alþjóðlegu 
Alzheimerssamtakanna var að þessu sinni 
haldið í Berlín í Þýskaland. Það var vel við 
hæfi nú þegar þess er minnst að 100 ár eru 
síðan þjóðverjinn Alois Alzheimer gerði 
fyrst opinbera greiningu sína á sjúkdómnum 
sem síðar var við hann kenndur.

Þingið var haldið undir 
þemanu: „100 ár eru liðin, nú 
má engan tíma missa.”  Er þá 
vísað til þess að lengst af  eftir 
greiningu Alois Alzheimer 
var lítið sem ekkert gert með 
þekkingu hans. Það er ekki 

Nú má engan 
tíma missa  
100 ár eru liðin
22. þing Alzheimer's Disease Internetional var haldið í Berlín á 100 ára afmæli 
greiningar þjóðverjans Alios Alzheimer á sjúkdómnum sem við hann er kenndur.

Það er trúlega 
skelfileg lífs-

reynsla að vera 
týndur í um-

hverfi sem maður 
áður gjörþekkti 

en virðist nú 
framandi og  

ókunnugt. 
Það er ekki síður 
skelfilegt að týna 

ástvin sem maður 
veit að er þannig 

ástatt um.  

Fyrir utan 
ráðstefnuhöllina 
þar sem þingið 
fór fram í Berlín. 



fréttir 

�2

fréttir

��

fyrr en nú allra síðustu ár 
sem byrjað er að líta á Alz
heimerssjúkdóminn og aðra 
heilabilunarsjúkdóma sem 
vanda til að takast á við og 
finna lausn á eins og önnur 
helstu heilbrigðisvandmál 
samtímans. Enn er þó langt í 
að jafn miklu sé varið til 
rannsókna á heilabilunar
sjúkdómum á vesturlöndum 
og t.d. krabbameini svo mun
ar meiru en 30 földu, þó svo 
heilabilun (dementia) valdi 
fleiri dauðsföllum en krabba
mein og aðeins hjarta áföll 
slái heilabilun við sem helsti 
dánarvaldur.

Mikilvægur hluti af starf
semi samtakann er að draga 
saman og miðla milli aðildar
félaganna þekkingu og 
reynslu. Á aðalfundinum í 

Berlín var m.a. gert grein fyrir svokölluðu 
„Twinning” verkefni sem felst í að koma 
saman tveimur ólíkum félögum og styrkja 
fulltúra hvors um sig til að vinna saman 
hvor hjá öðrum.  Þannig væri flutt reynsla 
og þekking milli ólíkra heima um verkefni 
og viðfangsefni félaganna. Fulltrúar Kanada 
og Trinidad & Tobago flutti þar saman 
áhugaverða skýrslu sína sem slíkir 
„tvíburara”. Einnig fulltrúar Pakistan og 
Ástralíu, og Grikklands og Írlands.

Í desember 2005 hófst Twinnigverkefnið 
með því að ADI (Alþjóða Alzheimers
samtökin) lýsti því yfir að Trinidad & Tobago 
og Kanada væru „tvíburar”.  Ljóst er að 
þetta verkefni er sérlega mikilvægt til 
stuðnings ungum og vanmáttugum 
Alzheimersfélögum, en skýrt kom einnig 
fram hvernig hugvitsemi við vanþróaðar 
aðstæður færði líka auðugri og eldri 
félögunum  hugmyndir og þekkingu.  Fyrir
lestur þeirra Debbie frá Kanada og Norma 
frá T&T var sérlega skemmtilegur enda þær 

báðar áhugverðir persónuleikar. Varð reynd
ar einhverju að orði að nú vantaði bara þá 
félaga Arnold Swarzenegger og Danny 
Devito sem tvíburana úr samnefndri bíó
mynd  til að taka við af þeim vinkonum 
Debbie og Normu og kynna verkefnið fyrir 
heimspressunni, enda minntu þær vinkonur 
á þá félaga, Debbie frá Kanada er sérlega 
hávaxin og ljóshærð en Norma óvenju 
lágvaxin og dekkri yfirlitum.

Landssamtök sjötíu og sjö ríkja eru nú 
aðilar að ADI þar á meðal FAAS fyrir Íslands 
hönd. Aðild er tvennskonar annarsvegar 
áheyrnaraðild og hinsvegar full aðild. 
Samhliða nýjum reglum um aðildargjald í 
samræmi við tekjur félaganna í stað 
flokkunar eftir þjóðartekjum á mann eins og 
verið hefur, var ákveðið að fella á tveimur 
árum niður áheyrnaraðild og gera þeim sem 
slíka aðild eiga í dag að verða annaðhvort 
fullir aðilar eða að aðild þeirra falli niður. 
Þetta á m.a. við okkur í FAAS.

Í kjölfar aðalfundar samtakanna fór fram 

ráðstefna sem yfir 2000 
manns sótti. Þar voru haldin 
um 300 erindi  í átta sölum í 
nýrri ráðstefnuhöll BCC við 
Alexanderplaz, sem áður 
tilheyrði AusturBerlín. Sam
hliða voru sýningabásar á 
göngum til að kynna þjón
ustu, bækur og vörur sem 
nýst gætu í baráttunni. 

Til að auðvelda gestum að 
sækja sér þá þekkingu sem 
þeir helst vildu voru erindin 
flokkuð í lotur og línur um 
mismundi málefni.

M.a. kynntu helstu vísinda
menn á þessu sviði störf sín. 
Af þeim mátti ætla að töfra
lyfið væri ekki rétt innan 
seilingar þó rannsóknir gæfu 
vonir um að ekki væri úti
lokað að það fyndist að lok
um. Bjartsýni ríkti meðal 

Þjóðverjarnir 
voru skemmti-
lega léttir og 
fjörugir og létu 
sig ekki muna 
um að taka  
sporið við 
tónlistarflutning 
í holi ráðstefnu-
hallarinnar.  

Dagskráin var  
mikil lesning 
enda hægt að 

velja úr um 300 
fyrirlestrum í 8 

sölum, með 
mismunandi 

meginþemu og 
áheyrendahópa í 

huga. 
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Einfaldur	garður	með	hringlaga	gögnuleið	og	
bekkjum	sem	gott	eru	að	séu	í	góðu	skjóli.	

Heilabilaðir	eru	oft	ráfgjarnir	því	er	gott	að	þeir	geti	
ráfað	um	garðinn	við	dagþjálfun	eða	hjúkrunarheimili	

sem	leiðir	þá	aftur	að	upphafspunkti.	Þeir	ráfa	þá	
ekki	í	burtu.	Nefnd	voru	dæmi	af	konu	sem	alltaf	

gengi	um	5	km	á	dag	í	lokuðum	garði.

Upphækkuð	blómabeð	gera	fleirum	kleift	að	
njóta	blómanna	og	taka	þátt	í	ræktun	þeirra.

sumra vísindamanna. Þeir 
sýndu m.a. smásjármyndir af 
lifandi heila tilraunadýra sem 
með genasplæsingum, þ.e. 
erfðatækni höfðu verið  látin 
fá Alzheimers. Þar mátti 
ljóslega sjá hvernig skellur, 
þríhyrningaflækjur (tringle)  
og önnur óregla í heilavef 
hvarf við gjöf á bóluefni, sem 
samkvæmt kenningunni örv
aði náttúrulega ferla líkamans 
til að ráða sjálfur niðurlögum 
sjúkdómsins. Í besta falli 
væru þó mörg ár þar til aftur 
verður mögulegt að reyna 

slíkt á mönnum en það var gert með 
afdrifaríkum afleiðingum fyrir nokkrum 
árum.

Var staðhæft að a.m.k. næsta áratuginn 
ættum við ekki að reikna með öðru en að örv
un sjúklinga, umönnun, uppbyggilegar að
stæður og hollir lífshættir, ásamt lyfjum til að 
hægja á ferlinu og slá á einkenni, skiptu 
mestu um að hamla framgangi sjúkdómsins.

Það var því ekki nema von að þegar fjallað 
var um hönnun umhverfis fyrir heilabilaða í 
nokkrum erindum í röð var sá salur yfirfullur. 
Þar kom margt áhugavert fram bæði um 
rannsóknir á hvernig húsnæði hentaði 
heilabiluðum og hvernig bæri að laga það 
að þörfum þeirra og hvað rétt hannaðir 

garðar gætu gert þeim mikið gagn, og 
veitt þeim frelsi, öryggi, og örvandi 
upplifun á hverjum degi. Plöntur ætti að 
velja þannig að þær gæfu ilm og liti 
mestan part ársins, og garðurinn ætti að 
vera bæði skraut, upplifun og viðfangsefni 
heimilismanna.

Alzheimers sjúkdómur er einn 
fjölmargra algengra sjúkdóma sem 
orsakast af flóknu samspili erfða og 
umhverfis.  Hjá Íslenskri erfðagrein
ingu hefur rannsókn á erfðafræðilegum 
orsökum Alzheimer sjúkdómsins stað
ið yfir um árabil, með þátttöku þús
unda sjúklinga og aðstandenda þeirra. 
Enn hefur ekki tekist að einangra 
erfðabreytileika sem veldur aukinni 
áhættu á að fá sjúkdóminn, en rann
sóknir eru í fullum gangi og með 
auknum fjölda þátttakenda í rann
sókninni og tæknilegum framförum á 
sviði erfðarannsókna er vonast til að á næstu 
misserum muni takast að finna breytileika 
sem tengist orsökum þessa skæða 
sjúkdóms.

Vitneskju um að erfðabreytileiki auki 
áhættu á ákveðnum sjúkdómi má nýta með 
ýmsum hætti:

1.  Við þróun nýrra lyfja sem hafa áhrif á þá 
lífefnaferla sem erfðarannsóknir sýna að 
tengjast sjúkdómnum.

2.  Við skipulagningu klín
ískra lyfjaprófana á nýjum 
lyfjum.

3.   Við þróun greiningarprófa 
til að auðvelda læknum að 
greina sjúkdóminn og taka 
ákvarðanir um hvers kon
ar meðferðarúrræðum sé 
skynsamlegast að beita. 

4.  Við þróun forvarnarúr
ræða. Nýta má niðurstöð
ur greiningarprófa til að 
veita einstaklingum ráð

Erfðafræði og 
lyfjaþróun

Þorlákur Jónsson
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gjöf um lifnaðarhætti til 
að koma í veg fyrir að 
aukin tilhneiging til að fá 
sjúkdóm þróist yfir í raun

verulegan sjúkdóm.
Þróun lyfja er seinlegt og dýrt ferli og að 

jafnaði líða 1215 ár frá upphafi lyfjaþróunar 
þar til nýtt lyf kemst á markað. Fyrir hvert 
lyf sem kemst á markað má gera ráð fyrir 
að gerðar hafi verið prófanir á líffræðilegri 
virkni a.m.k. 10.000 efna. Skipta má þróun
arferli lyfja í nokkur skref. Í forklínískum 
prófunum fara fram ítarlegar rannsóknir á 
margvíslegri líffræðilegri virkni lyfs í 

tilraunaglösum og í tilraunadýrum. Ef 
niðurstöður eru jákvæðar hefjast klínískar 
prófanir í mönnum, fyrst heilbrigðum ein

staklingum, en síðan sjúklingum. 
Klínískum prófunum er skipt í 
þrjú skref (fasa) og eftir hvert 
skref er metið hvort árangur 
gefi til kynna að rétt sé að halda 
áfram prófunum. Fjöldi 
þátttakenda eykst jafnt og þétt í 
þessum prófunum, og eru yfir
leitt nokkur þúsund þátttak
endur í fasa III rannsókn. Með 
því að nota erfðarannsóknir til 
að auka skilning á líffræðilegum 
orsökum sjúkdóms og til að 
velja þátttakendur í lyfjaprófanir 
má stytta þetta ferli til muna.

Vísindamenn Íslenskrar  erfða
 greiningar hafa á undanförnum 
10 árum unnið að erfðarann
sóknum á yfir 50 sjúkdómum, 
með þátttöku meira en helmings 
allra fullorðinna Íslendinga. Á 
grundvelli niðurstaðna erfða
rannsókna hefur á síðustu árum 
verið lögð áhersla á þróun nýrra 
lyfja og klínískar lyfjaprófanir 
eru hafnar á lyfjum sem beint er 
gegn hjartaáföllum, astma og 
útæðasjúkdómi.

FAAS tók í haust þátt í sýningunni í Egilshöll um heilsu og heilbrigði sem 
köluð var 3L-Expo. Félagið náði árangri langt fram úr vonum, fjölgaði 
félagsmönnum, fjöldi fólks leitaði til félagsins um ráð og upplýsingum var 
komið til mikils fjölda fólks.

Heilsa og heilbrigði í Egilshöll

Bás félagsins stakk í 
stúf við framúrstefnu-
lega auglýsingabásana. 
Hugmyndin var að um 
leið og starfsemi 
félagins og málefni 
skjólstæðinga okkar 
væru kynnt minntum 
við á að hlýlegt og 
kunnuglegt umhverfi, 
með myndum og 
munum sem tengdust 
minningum, styður og 
eflir okkar fólk. 
Á myndinni eru þau 
Haukur, Heiða og 
Jóhanna.
Allir stjórnarmenn 
tóku tíma í básnum og 
höfðu mikið að gera.
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Útdráttur úr greinargerð
Alzheimers er taugahrörnunarsjúkdómur sem 

leggst á heila sjúklinga og leiðir til breytinga s.s 
á minni, hegðun og persónuleika. Í heila sjúklinga 
koma fram breytingar sem nefndar eru skellur (e. 
plaques) og flækjur (e. tangles) og er taugafrumu
dauði mikill þar sem þessar breytingar eru. 
Nokkrar stökkbreytingar hafa verið tengdar við 
Alzheimers sjúkdóminn en þær geta aðeins skýrt 
lítinn hluta Alzheimers tilfella. Núverandi lyfja
meðferðir við Alzheimers sjúkdómnum geta 
hægt á eða minnkað einkenni sjúkdómsins tíma
bundið en geta hvorki stoppað né breytt framvindu 
sjúkdómsins. Greining á Alzheimers sjúkdómnum 
byggir mest á að greina einkenni sjúkdómsins en 
talið er að fyrstu stig hans byrji mörgum árum 
áður en einkenna verður vart. Þetta þýðir að 
sjúkdómurinn greinist ekki fyrr en verulegar 
skemmdir hafa orðið á heila sjúklinga vegna 
taugafrumudauða og skellumyndunar. Mikilvægi 

rannsókna og þróunar á betri 
aðferðum við greiningu Alz
heimers sjúkdómsins sem geta 
greint sjúkdóminn á fyrstu stig
um hans er því ótvírætt. 

Lykilorð
Alzheimer, greiningaraðferðir, 
lífmerki 

Sigurveig Gunnarsdóttir (MSc Pharmacology, Oxon)
Vísindamaður (Research Scientist)
Lyfjaþróunarsvið (Drug Discovery)
Íslensk erfðagreining (DeCODE Genetics)

Mikilvægi bættra aðferða
við greiningu

Alzheimers
sjúkdómsins

Höfundur hlaut styrk frá 
FAAS árið 2004. 

Lauf trjáa sömu 
tegundar, jafn 
gömul sem vaxa 
úr sömu mold 
skrælna og fella 
laufið misfljótt að 
hausti. 
Þannig fá sumir 
Alzheimers  
frekar ungir en 
aðrir alls ekki, 
munurinn á milli 
þeirra er lykillinn 
að lækningu. 
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sögu, svo og frá heilbrigðum öldruðum einstak
lingum er því ótvírætt. Með þessu opnast mögu
leikinn á því að reyna að þróa meðferðir sem eru 
fyrirbyggjandi eða jafnvel geta hindrað fram
göngu sjúkdómsins í stað þess að vinna eingöngu 
á einkennum sjúkdómsins eins og núverandi 
meðferðir gera.

Í þessari greinargerð verða kynntar fjórar 
valdar aðferðir til að greina annars vegar 
byggingu (e. structural imaging) heilans og hins 
vegar virkni (e. functional imaging) hans í þeim 
tilgangi að greina Alzheimers sjúkdóminn. 
Einnig verða tekin dæmi um lífmerki (e. biomark
ers) sem gætu hugsanlega hjálpað til við greiningu 
á Alzheimers sjúkdómnum á frumstigum hans.

Greiningaraðferðir á heila
Aðferðir til að greina byggingu heilans (e. 

structural imaging)
Computed tomography (CT) og magnetic 

resonance imaging (MRI) eru dæmi um aðferðir 
sem greina breytingar í byggingu heilans s.s. 
vegna taugafrumudauða.

Rannsóknarteymi sem kallast OPTIMA (The 

Inngangur
Alzheimers sjúkdómurinn er taugahrörnunar

sjúkdómur sem leggst á heila sjúklinga. Tauga

frumur í heila sjúklinga missa tengslin á milli sín 
og deyja en taugafrumudauðinn er staðbundinn á 
fyrstu stigum sjúkdómsins1,2. Þegar sjúkdómurinn 
þróast verður taugafrumudauði einnig í öðrum 
svæðum heilans3 og leiðir þetta síðan til breytinga 
s.s. á minni, hegðun og persónuleika. Algengi 
sjúkdómsins eykst með aldri4 en sjúkdómurinn 
getur einnig komið fram á miðjum aldri.

Í heila sjúklinga koma fram breytingar sem 
nefndar eru skellur (e. plaques) og flækjur (e. 
tangles). Við venjuleg efnaskipti er amyloid 
precursor prótein (APP) klofið með ensímunum 
α- og β-secretase og síðan með γ-secretase. Þegar 
β- og γ-secretase kljúfa APP þá myndast afurðin 
β-amyloid42 (Aβ) sem er mjög óstöðug og líkleg 
til að mynda skellur5. Líkaminn brýtur Aβ niður6 
og hreinsar úr heilanum7 en samt sem áður þá 
finnast skellur í litlum mæli í heila heilbrigðra 
aldraðra einstaklinga8,9. Líklegt þykir að fram
leiðsla á Aβ í heila Alzheimers sjúklinga sé mun 
meiri en sú hreinsun sem verður á Aβ úr heilanum. 
Þetta ójafnvægi er síðan talið leiða til aukningar 
á skellumyndun og taugafrumudauða í ákveðnum 
svæðum í heila sjúklinga og þannig til 
minnisglapa1. Flækjur (e. tangles) verða hins 
vegar til vegna of mikillar fosfóryleringar (e. 
hyper phosphorylation) á próteini sem kallast 
tau10,11. Sýnt hefur verið fram á að dauði tauga
fruma er mikill þar sem flækjurnar eru12.

Nokkrar stökkbreytingar í genum hafa verið 
tengdar við Alzheimers sjúkdóminn. Stökk breyt
ingar í APP, presenilin 1 og presenilin 2 genunum 
eiga það sameiginlegt að leiða til aukningar á Aβ 
sem gæti skýrt aukna skellumyndun í Alzheimers 
sjúkdómnum13. Þessar stökkbreytingar eru mjög 
óalgengar en þær leiða til þess að einstaklingar 
fá sjúkdóminn fyrr en ella13. Einnig hefur verið 
sýnt fram á að apolipoprótein E (ApoE) ε4 
arfgerðin auki líkurnar á því að fá Alzheimers 

sjúkdóminn13,14,15 og að arfhreinir einstaklingar 
(þ.e. þeir sem erft hafa ε4 frá báðum foreldrum) 
séu ennþá líklegri til að fá sjúkdóminn16. En 
ApoE ε4 arfgerðin getur ekki sagt til um það 
hvort einstaklingur fái sjúkdóminn. Til eru dæmi 
þess að arfhreinir einstaklingar veikist ekki og 
einnig eru til sjúklingar sem ekki bera þessa 
arfgerð8.

Til eru tveir flokkar af lyfjum við meðferð á 
Alzheimers sjúkdómnum, annars vegar acetyl
cholinesterase hindri (e. acetylcholinesterase 
inhibitor) (donepezil, rivastigmine, galanthamine 
og tracrin) sem hindra niðurbrot á taugaboðefninu 
acetylcholine og hindri á NmethylDaspartate 
(NMDA) viðtakann (NMDA antagonist) (meman
tine). Lyfin hægja á eða minnka einkenni sjúk
dómsins tímabundið en þau geta hvorki stoppað 
né breytt framvindu hans17,18. Auk þess virka 
þessi lyf betur á frumstigum sjúkdómsins. Mikið 
hefur verið lagt upp úr því að þróa ný lyf við 
Alzheimers sjúkdómnum sem minnka Aβ birgði 
heilans með því að hindra Aβ framleiðslu í heila 
og samsöfnun eða auka útskilnað á Aβ úr heila1. 
Meðal þeirra lyfja sem eru í þróun eru lyf sem 
hindra β-secretase annars vegar og γ-secretase 
hins vegar en þau valda því að APP er ekki brotið 
niður í Aβ1,17.

Alzheimers sjúkdómurinn er flókinn sjúkdómur 
og erfitt hefur reynst að meðhöndla hann. 
Greining á sjúkdómnum byggir mest á því að 
greina einkenni sem koma fram í daglegum 
athöfnum og minni og útiloka að einkennin stafi 
af öðrum orsökum en Alzheimers sjúkdómnum. 
Þetta er mjög slæmt því talið er að fyrstu stig 
sjúkdómsins byrji mörgum árum áður en 
einkenna verður vart1. Þetta þýðir að sjúkdómur
inn greinist ekki fyrr en verulegar skemmdir hafa 
orðið á heila sjúklinga vegna taugafrumudauða 
og skellumyndunar. Mikilvægi þess að geta 
greint Alzheimers sjúkdóminn á fyrstu stigum og 
greina hann frá öðrum sjúkdómum, til að mynda 
þar sem minnisglöp (e. dementias) koma við 

Oxford Programme to Investigate Memory and 
Ageing) hefur gert rannsóknir á miðlæga hluta 
gagnaugablaðs (e. medial temporal lobe) heilans, 
en á því svæði koma fyrstu breytingarnar fram. 
Þeir notuðu CT skann (e. temporallobeoriented 
computed tomography (CT) scan) til að mæla 
minnstu þykkt svæðisins og sýndu þeir fram á að 
dauði taugafruma á þessu svæði er mun hraðari í 
heila sjúklinga með Alzheimers heldur en hjá 
heilbrigðum öldruðum einstaklingum19,20.

Vísindamenn hafa einnig sýnt að hægt er að 
nota MRI skann til að mæla taugafrumudauða í 
svæði heilans sem nefnist dreki (e. hippocampus) 
með ágætri nákvæmni og greina þannig á milli 
Alzheimers sjúklinga og heilbrigðra aldraðra 
einstaklinga1. Þó er ekki hægt að nota tauga
frumudauða í dreka til að segja til um hvort 
einstaklingur með væga vitræna skerðingu (e. 
mild cognitive impairment, MCI) eigi eftir að 
þróa Alzheimers sjúkdóminn1.

CT og MRI aðferðirnar greina breytingar í 
byggingu heilans sem þýðir að verulegur tauga
frumudauði hefur átt sér stað áður en breytingar 
greinast. Betra væri því að nota aðferðir sem 
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Lífmerki
Fjöldinn allur af rannsóknum miðar að því að 

reyna að finna lífmerki (e. biomarkers) sem gætu 
greint ákveðnar frumbreytingar í heila Alzheimers 
sjúklinga, áður en breytingar á hegðun eða 
stórvægilegur taugafrumudauði hefur átt sér stað. 
Þessi lífmerki þurfa að vera sértæk fyrir Alz
heimers sjúkdóminn og gætu þau þá, með öðrum 
greiningaraðferðum, hjálpað til við greiningu á 
sjúkdómnum og þeim einstaklingum sem eru í 
áhættuhópi24.

Komið hefur í ljós að magn Aβ er minna í 
mænuvökva (e. cerebrospinal fluid, CSF) Alz
heimers sjúklinga en í heilbrigðum einstaklingum 
en breytileiki milli rannsóknaniðurstaðna er 
mjög mikill24. Einnig hefur reynst erfitt að greina 
Alzheimers frá öðrum sjúkdómum þar sem 
minnisglöp koma við sögu með því að nota Aβ 
eitt og sér24. Þrátt fyrir þetta hafa rannsóknir sýnt 
lækkun í Aβ á frumstigum Alzheimers sjúk-
dómsins og í einstaklingum með væga vitræna 
skerðingu25,26. Auk þess getur lágt Aβ sagt til um 
hvort einstaklingar með væga vitræna skerðingu 
eigi eftir að fá Alzheimers sjúkdóminn24.

gætu greint breytingar í heilanum fyrr s.s. 
breytingar í virkni eða finna lífmerki (e. 
biomarkers) sem væru einkennandi fyrir fyrstu 
stig Alzheimers sjúkdómsins.

Aðferðir til að greina virkni heilans 
(e. functional imaging)

Single Photon Emission Computed Tomo

graphy (SPECT) og Positron Emission Tomo

graphy (PET) eru dæmi um aðferðir sem mæla 
virkni heilans og breytingar í virkni, en breyt
ingarnar koma fram snemma í sjúkdómsferli 
áður en byggingalegar breytingar koma fram18. 
Rannsóknir hafa sýnt að blóðflæði í heila einstak
linga með minnisglöp er truflað og sykurefnaskipti 
minnkuð21.

SPECT aðferðin er notuð til að kanna blóðflæði 
í heila. Líkurnar aukast á því að einstaklingur 
sem greinist með einkenni Alzheimers sjúk dóm
sins sé raunverulega með sjúkdóminn ef hann 
greinist með minnkað blóðflæði í ákveðnum 
svæðum heilans í SPECT skanni8. Þrátt fyrir það 
hafa fáar rannsóknir borið saman niðurstöður úr 
SPECT skönnum og niðurstöður sem fást við 
krufningu, til að ganga úr skugga um að Alz
heimers hafi verið rétta greiningin á sjúklingnum 
sem orsök minnisglapa8. Auk þess getur SPECT 
aðferðin ekki sagt til um það með vissu hvort um 
Alzheimers sjúkdóm sé að ræða þar sem minnkað 
blóðflæði í heila kemur einnig fram í öðrum 
sjúkdómum8. Þar að auki greinast sjúklingar með 
væga vitræna skerðingu oft með eðlilegt blóð
flæði í þessu skanni8.

Í PET rannsóknum hefur ákveðið efni (18
fluorodeoxyglucose eða FDG) verið notað til að 
greina breytingar í sykurefnaskiptum í heila 
Alzheimers sjúklinga17,21. FDGPET getur með 
mikilli nákvæmni greint Alzheimers sjúklinga 
frá heilbrigðu öldruðu fólki sem ekki þjáist af 
minnisglöpum21. Tekist hefur með nokkurri vissu 
að greina Alzheimers frá einni annarri gerð 
minnisglapa (e. fronto temporal dementia, FTD) 

með FDGPET aðferðinni en ekki gengur jafn 
vel að aðgreina Alzheimers frá öðrum gerðum 
minnisglapa1,21.

Einstaklingar sem ekki þjást af minnisglöpum 
en bera ApoE ε4 breytileikann hafa greinst með 
minnkuð efnaskipti í ákveðnum hluta heilans 
með PET skanni miðað við svipaða einstaklinga 
sem ekki bera breytileikann22. Einnig hafa rann
sóknir sýnt að einstaklingar á miðjum aldri sem 
eru arfhreinir fyrir ApoE ε4, en sýna engin 
einkenni minnisglapa, hafa hægari efnaskipti í 
sömu svæðum heilans og einstaklingar sem 
greinst hafa með Alzheimers sjúkdóminn23. 
Þessar rannsóknir eru þó á frumstigi þar sem 
einstaklingum hefur ekki verið fylgt eftir til að 
sjá hvaða einstaklingar greinast með Alzheimers 
sjúk dóminn17.

Þróuð hafa verið efni sem geta með hjálp PET 
greint Aβ skellur í heila lifandi einstaklinga18. Þó 
ber að hafa í huga að skellur er einnig að finna í 
heilbrigðum einstaklingum sem ekki þjást af 
Alzheimers og í öðrum sjúkdómum8,9.

Kosturinn við SPECT og PET aðferðirnar 
framyfir CT og MRI aðferðirnar er að þær 
fyrrnefndu greina frumbreytingar í virkni sem 
eiga sér stað í sjúkdómsferlum áður en byggingar
legar breytingar koma fram og verða sýnilegar 
með CT eða MRI aðferðunum18. FDGPET 
aðferðin virðist þó geta greint Alzheimers með 
meiri vissu heldur en SPECT aðferðin.

Fleiri aðferðir hafa verið prófaðar til greiningar 
á Alzheimers sjúkdómnum s.s. functional magn

etic resonance imaging (fMRI) og magnetic 
resonance spectroscopy (MRS), en ekki verður 
fjallað sérstaklega um þessar aðferðir. Einnig eru 
vísindamenn íslenska fyrirtækisins Mentis Cura 
að vinna að rannsóknum á greiningaraðferð við 
Alzheimers sjúkdómnum þar sem þeir nota heila
rit (electroencepalograms, EEG) og verður áhuga
vert að fylgjast með niðurstöðum rannsókna 
þeirra.

Mikil hækkun er á heildarmagni tau próteinsins 
(ttau) í mænuvökva í Alzheimers sjúklingum 
miðað við í heilbrigðum öldruðum einstakling
um27. Hækkun á ttau er samt einnig að finna í 
öðrum sjúkdómum8. Þrátt fyrir þetta þá virðist 
þetta lífmerki geta greint þá einstaklinga sem 
þjást af vægri vitrænni skerðingu og eiga eftir að 
þróa Alzheimers sjúkdóminn með góðri 
vissu28,29.

Tekist hefur að bæta sértækni og nákvæmni í 
að greina þá einstaklinga með væga vitræna 
skerðingu sem síðar fá Alzheimers sjúkdóminn 
með því að nota niðurstöður mælinga á bæði Aβ 
og ttau saman í stað þess að mæla aðeins annað 
þessarra lífmerkja30. Þrátt fyrir það reynist erfitt 
að greina Alzheimers frá öðrum gerðum minnis
glapa24.

Mörg önnur lífmerki hafa verið rannsökuð en 
ekki verður rætt um þau í þessari greinargerð.

Lokaorð
Við þróun aðferða til greiningar á Alzheimers 

sjúkdómnum er mikilvægt að hafa í huga að 
aðferðin geti með mikilli vissu greint sjúkdóminn 



fréttir 

�4

fréttir

��

3. Vandenberghe, R., & Tournoy, J. (2005). 
Cognitive aging and alzheimer’s disease. 
Postgraduate Medical Journal, 81(956), 343
352.

4. Bachman, D. L., Wolf, P. A., Linn, R. T., Knoefel, 
J. E., Cobb, J. L., Belanger, A. J., et al. (1993). 
Incidence of dementia and probable alzheimer’s 
disease in a general population: The Framingham 
study. Neurology, 43(3 Pt 1), 515519.

5. Haass, C., Schlossmacher, M. G., Hung, A. Y., 
VigoPelfrey, C., Mellon, A., Ostaszewski, B. L., 
et al. (1992). Amyloid betapeptide is produced 
by cultured cells during normal metabolism. 
Nature, 359(6393), 322325.

6. Carson, J. A., & Turner, A. J. (2002). Beta
amyloid catabolism: Roles for neprilysin (nep) 
and other metallopeptidases? Journal of 
Neurochemistry, 81(1), 18.

7. Tanzi, R. E., Moir, R. D., & Wagner, S. L. (2004). 
Clearance of alzheimer’s abeta peptide: The many 
roads to perdition. Neuron, 43(5), 605608.

8. Clark, C. M., & Karlawish, J. H. (2003). 
Alzheimer disease: Current concepts and 
emerging diagnostic and therapeutic strategies. 
Annals of Internal Medicine, 138(5), 400410.

9. Guillozet, A. L., Weintraub, S., Mash, D. C., & 
Mesulam, M. M. (2003). Neurofibrillary tangles, 
amyloid, and memory in aging and mild cognitive 
impairment. Archives of Neurology, 60(5), 729
736.

10. GrundkeIqbal, I., Iqbal, K., Tung, Y. C., Quinlan, 
M., Wisniewski, H. M., & Binder, L. I. (1986). 
Abnormal phosphorylation of the microtubule
associated protein tau (tau) in alzheimer 
cytoskeletal pathology. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United 
States of America, 83(13), 49134917.

11. Nukina, N., & Ihara, Y. (1986). One of the 
antigenic determinants of paired helical filaments 
is related to tau protein. Journal of Biochemistry, 
99(5), 15411544.

12. Hyman, B. T., Van Hoesen, G. W., Damasio, A. 

á frumstigi frá öðrum sjúkdómum og þar með 
talið frá öðrum tegundum minnisglapa. Aðferðin 
þarf því að vera sértæk og geta greint Alzheimers 
sjúkdóminn í mjög dreifðum hópi einstaklinga 
og geta greint einstaklinga í áhættuhópi. Þar sem 
sjúkdómurinn er flókinn er samspil mismunandi 
aðferða nauðsynlegt til að reyna að bæta grein
inguna og eru áframhaldandi rannsóknir á þessu 
sviði því mikilvægar.

Með bættum aðferðum við greiningu Alz
heimers sjúkdómsins þar sem sjúkdómurinn 
greinist á frumstigum, þ.e. þegar færri tauga
frumur hafa dáið, opnast sá möguleiki að reyna 
að þróa meðferðir sem verka ekki einungis á 
einkenni sjúkdómsins heldur á fyrirbyggjandi 
hátt. Hugsanlegt er að ákveðnir umhverfisþættir 
eða lífsstíll hafi áhrif á birtingu og framvindu 
sjúkdómsins og með bættum greiningaraðferð
um væri hægt að gera rannsóknir þar sem einstak
lingum er fylgt eftir í langan tíma til að kanna 
þessa möguleika. Einnig er hugsanlegt að aukin 
vitneskja um breytingar sem verða í heila 
sjúklinga gæti hjálpað okkur til að þróa sértækari 
meðferðir við sjúkdómnum. Auk þess væri 
áhugavert að rannsaka frekar hvað það er sem 
hrindir þessari atburðarás af stað með það að 
leiðarljósi að þróa lyf gegn þeim þætti. Því má 
segja að bættar aðferðir við greiningu Alzheim
ers sjúkdómsins séu mjög mikilvægar fyrir 
framfarir í meðferð Alzheimers sjúklinga. 
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Búðardalur
Dalabyggð,	Miðbraut	11

Ísafjörður
Ferðaþjónustan	í	Heydal,	Mjóafirði
Félag	opinberra	starfsmanna	á	Vestfjörðum,	
	 Aðalstræti	24
Heiðarfell	ehf,	Ásgeirsgötu	3
Ísafjarðarbær,	Hafnarstræti	1
Lögsýn	ehf,	Aðalstræti	24
Orkubú	Vestfjarða	hf,	Stakkanesi	1
Tækniþjónusta	Vestfjarða	ehf,	Aðalstræti	26

Hnífsdalur
Rammagerð	Ísafjarðar,	Aðalstræti	16

Bolungarvík
Fiskmarkaður	Bolungarvíkur	og	Suðureyrar	ehf,	
	 Hafnargötu	12
Ráðhús	ehf,	Miðstræti	1
Sérleyfisferðir	Bolungarvík	-	Ísafjörður,	
	 Völusteinsstræti	22
Verkalýðs-	og	sjómannafélag	Bolungarvíkur,	
	 Hafnargötu	37

Patreksfjörður
Heilbrigðisstofnunin	Patreksfirði,	Stekkum	1

Tálknafjörður
Tálknafjarðarhreppur,	Miðtúni	1

Garðabær
Ásgeir	Einarsson	ehf,	Garðaflöt	37
Dvalar	og	hjúkrunarheimilið	Holtsbúð,	Holtsbúð	87
Endurskoðun	og	ráðgjöf	ehf,	Garðatorgi	7
Engilbert	ÓH	Snorrason	tannlæknastofa	sf,	
	 Garðatorgi	3
Garðabær,	Garðatorgi	7
Garðasókn,	Kirkjuhvoli
Héðinn	Schindler	lyftur	hf,	Lyngási	8
Hitakerfi	ehf,	Eskiholti	21
Kjarnavörur	hf,	Miðhrauni	16
Klínisk	tannsmiðja	Kolbrúnar,	895-7096,	Faxatúni	4
Manus	ehf,	Smiðsbúð	7

Hafnarfjörður
Alfesca,	Fornubúðum	5
Ás,	fasteignasala	ehf,	Fjarðargötu	17
Bergsteinn	hf,	Skútuhrauni	2a
Blátún	ehf,	Grandatröð	4
Byggingafélagið	Kambur	ehf,	Hólshrauni	2
Byggingafélagið	Sandfell	ehf,	Reykjavíkurvegi	66
Eiríkur	og	Einar	Valur	hf,	Breiðvangi	4
Endurskoðun	-	reikningsskil	ehf,	Fjarðargötu	11
Fínpússning	ehf,	Rauðhellu	13
Garðyrkja	ehf	innflutningur	-	www.gardyrkjan.is,	
	 Helluhrauni	4
Geymslusvæðið	ehf,	Hraungörðum
Hafnarfjarðarbær,	Strandgötu	6
Hk.	Blástur	ehf,	Helluhrauni	6
Hrafnista,	dvalarheimili	aldraðra,	Hraunvangi	7
Höfn	öldrunarmiðstöð,	Sólvangsvegi	1
Ísafold	ferðaþjónusta	ehf,	Suðurhrauni	2b
Kerfi	ehf,	Flatahrauni	5b
Lagnalausnir	ehf,	Fagrabergi	18
Nýsir	hf,	Flatahrauni	5a
S.G	múrverk	ehf,	Hvassabergi	4
Sjúkraþjálfarinn	ehf,	Strandgötu	75
Spennubreytar,	Trönuhrauni	5
Suðurverk	hf,	Drangahrauni	7
Sýningaljós	slf,	Klettagötu	12
Tannlæknastofa	Harðar	V	Sigmarssonar	sf,
		 Reykjavíkurvegi	60

VBS-verkfræðistofa	ehf,	Bæjarhrauni	20
Verkalýðsfélagið	Hlíf,	Reykjavíkurvegi	64
Verkþjónusta	Kristjáns	ehf,	Reykjavíkurvegi	68

Bessastaðahreppur
Bókasafn	Álftaness,	Álftanesskóla
Garðasteinn	ehf,	Blikastíg	10

Keflavík
Art-húsið	ehf,	Hafnargötu	45
DMM	Lausnir	ehf,	Iðavöllum	9b
Fasteignasala		Gunnars	Ólafssonar		-	Reykjanesbæ,		 	
	 Hafnargötu	79
Georg	V.	Hannah	sf,	Hafnargötu	49
Happi	ehf,	Pósthússtræti	1
Iðnsveinafélag	Suðurnesja,	Tjarnargötu	7
K	Sport,	Hafnargötu	29
Málverk	sf,	Skólavegi	36
Nesraf	ehf,	Grófin	18a
Rafiðn	ehf,	Víkurbraut	1
Sparisjóðurinn	í	Keflavík,	Tjarnargötu	12-14
Tannlæknast	Einars	Magnúss	ehf,	Skólavegi	10
Verkfræðistofa	Suðurnesja	hf,	Víkurbraut	13
Verslunarmannafélag	Suðurnesja,	Vatnsnesvegi	14
Viðar	Jónsson	ehf,	Heiðarhorni	16
www.ork.is,	Frístundar	og	heilsárshús

Keflavíkurflugvöllur
Suðurflug	ehf,	Keflavíkurflugvelli

Grindavík
EVH	verktakar	ehf,	Mánasundi	6
Grindavíkurkirkja,
Guðmundur	L	Pálsson,	tannlæknir,	Víkurbraut	62
Selháls	ehf,	Ásabraut	12
Stakkavík	ehf,	Bakkalág	15b
Veiðafæraþjónustan	ehf,	Ægisgötu	3
Þorbjörn	hf,	Hafnargötu	12

Sandgerði
Tros	ehf,	Hafnargötu	9
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Hitaveita	Egilsstaða	og	Fella	ehf,	Einhleypingi	1
Hraðbúð	ESSO	www.khb.is,	Kaupvangi	6
Malarvinnslan	hf,	steinefnaiðnaður,	Miðási	37
Miðás	hf		(Brúnás	innréttingar),	Miðási	9
Skógar	ehf,	Dynskógum	4

Seyðisfjörður
Gullberg	hf,	útgerð,	Langatanga	5
Seyðisfjarðarkaupstaður,	Hafnargata	44
Seyðisfjarðarkaupstaður,	Hafnargötu	44

Reyðarfjörður
Hólmar,	húsgagnaverslun	ehf,	Austurvegi	29

Eskifjörður
Tannlæknastofa	Guðna	Óskarssonar,	Hólsvegi	3a

Neskaupstaður
Rafgeisli	Tómas	R	Zoéga	ehf,	Hafnarbraut	10
Sparisjóður	Norðfjarðar,	Egilsbraut	25

Stöðvarfjörður
Lukka	ehf,	Fjarðarbraut	11

Höfn
Bókhaldsstofan	ehf,	Krosseyjarvegi	17
Mikael	ehf,	Norðurbraut	7
Skeggey	ehf	/	Ósland,	Miðósi	17
Skinney	-	Þinganes	hf,	Krossey

Selfoss
Bílamálun	Agnars	ehf,	Eyrarvegur	33
Búnaðarfélag	Biskupstungna,	Dalbraut	1
Búnaðarfélag	Grafningshrepps,	Villingavatni
Byggingarfélagið	Árborg	ehf,	Bankavegi	5
Dýralænaþjónusta	Suðurlands	sími	482-3060,	Stuðlum
Fossvélar	ehf,	Hrísmýri	4
Heilbrigðisstofnun	Suðurlands,
Hótel	Hekla,	Brjánsstöðum
Jötunn	vélar	ehf,	Austurvegi	69
Nesey	ehf,	Suðurbraut	7	Gnúpverjahreppi
Ræktunarsamband	Flóa	og	Skeiða,	Gagnheiði	35

Selfossveitur	bs,	Austurvegi	67
Set	ehf,	plaströraverksmiðja,	Eyravegi	41
Verkfræðistofa	Guðjóns,	Austurvegi	44
Verktækni	ehf,	Fagurgerði	2b
Verslunin	Borg,	Grímsnesi,

Hveragerði
Heilsustofnun	NLFÍ	www.hnlfi.is,	Grænumörk	10
Hveragerðisbær,	Sunnumörk	2
Hveragerðiskirkja,	Bröttuhlíð	5
Litla	kaffistofan,	Svínahrauni

Þorlákshöfn
Fagus	ehf,	Unubakka	18-20
Frostfiskur	ehf,	Hafnarskeiði	6

Eyrarbakki
Sólvellir	heimili	aldraðra,	Eyrargötu	26

Hvolsvöllur
Dvalarheimilið,	Kirkjuhvoli

Vík
Hótel	Lundi,	Víkurbraut	26
Víkurprjón	ehf,	Austurvegi	20

Kirkjubæjarklaustur
Búval	ehf,	Iðjuvöllum	3

Vestmannaeyjar
Frár	ehf,	Hásteinsvegi	49
Ísfélag	Vestmannaeyja	hf,	Strandvegi	28
Pétursey	ehf,	Flötum	31
Reynistaður	ehf,	Vesturvegi	10
Teiknistofa	Páls	Zóphóníassonar	ehf,	Kirkjuvegi	23
Vélaverkstæðið	Þór	ehf,	Norðursundi	9
Vinnslustöðin	hf,	Hafnargötu	2
Volare	ehf,	Vestmannabraut	36

Staður
Staðarskáli	ehf,	Stað	Hrútafirði

Norðurfjörður
Árneshreppur,	Norðurfirði

Hvammstangi
Heilbrigðisstofnunin	Hvammstanga,	Spítalastíg	1

Blönduós
Heilbrigðisstofnunin	Blönduósi,	Flúðabakka	2

Sauðárkrókur
Aldan	-	stéttarfélag,	Sæmundargötu	7a
Fisk	-	Seafood	hf,	Eyrarvegi	18
Útgerðarfélagið	Sæfari	ehf,	Hrauni
Verkfræðistofan	Stoð	ehf,	Aðalgötu	21
Verslun	Haraldar	Júlíussonar,	Aðalgötu	22

Varmahlíð
Akrahreppur	Skagafirði,

Siglufjörður
Egilssíld	ehf,	Gránugötu	27
Fjallabyggð,	Gránugötu	24

Akureyri
Arnarfell	ehf,	Sjafnarnesi	2-4
Bautinn	og	Smiðjan,	veitingasala,	Hafnarstræti	92
Bifreiðaverkstæði	Bjarnhéðins	ehf,	Fjölnisgötu	2a
Byggingarfélagið	Hyrna	ehf,	Gleráreyrum	2
Dregg	ehf,	Oddeyrartanga
Fasteignasalan	Hvammur	ehf,	Hafnarstræti	99-101
Félag	málmiðnaðarmanna	Akureyri,	Skipagötu	14
Félagsbúið	Hallgilsstöðum,	Hallgilsstöðum
Hártískan	sf,	Kaupangi	við	Mýrarveg
Heilsuhornið,	Glerártorgi
Hlíð	hf,	Kotárgerði	30
Kjarnafæði	hf,	Fjölnisgötu	1b
Norðurorka	hf,	Rangárvöllum
Skóhúsið	-	Bónusskór,	Brekkugötu	1a
Tískuverslun	Steinunnar,	Hafnarstræti	97

Verkval	ehf,	Miðhúsavegi	4
Virkni	ehf,	Lyngholti	28

Grenivík
Sparisjóður	Höfðhverfinga,	Ægissíðu	7

Grímsey
Sigurbjörn	ehf,	útgerð,	Öldutúni	4
Stekkjarvík	ehf,	Hafnargötu	3
Vélaverkstæði	Sigurðar	Bjarnasonar	ehf,	Hátúni

Dalvík
BHS,	bíla-	og	vélaverkstæði,	Fossbrún	2
Dalbær	heimili	aldraðra
Daltré	ehf,	Böggvisstöðum
G.Ben	útgerðarfélag	ehf,	Ægisgötu	3
Gistihús	Ytri-Vík,	Kálfsskinni	Árskógsströnd

Ólafsfjörður
Hjúkrunar	og	dvalarheimilið	Hornbrekka,
Vélsmiðja	Ólafsfjarðar	hf,	Múlavegi	3

Húsavík
Húsavíkurbær,	Ketilsbraut	9
Hvammur,	heimili	aldraðra,	Vallholtsvegi	15
Norðurvík	ehf,	Höfða	3
Skóbúð	Húsavíkur,	Garðarsbraut	13

Laugar
Norðurpóll	ehf,	Laugabrekku	Reykjadal

Mývatn
Jarðböðin	við	Mývatn,

Þórshöfn
Eyrin	veitingastaður,	Eyrarvegur	3

Vopnafjörður
Vopnafjarðarhreppur,	Hamrahlíð	15

Egilsstaðir
Barri	hf	skógræktarstöð,	Kaupvangi	19
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Milt og gott
alla ævi

Neutral flvottaefni inniheldur hvorki litarefni, ilmefni, bleikiefni né önnur
aukaefni sem eru flekkt fyrir a› geta kalla› fram klá›a og exem. fiess
vegna minnkar flú hættuna á snertiofnæmi og ofnæmisvi›brög›um flegar
flú flvær› me› Neutral – bæ›i hjá flér og börnunum flínum. Neutral
vörurnar eru vi›urkenndar af dönsku astma- og ofnæmis-samtökunum.


