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Stjórn og starfsfólk 

Lífsgæði og  frelsi til að lifa með reisn 

 

Heimilisaðstæður og lífsstíll eldri 
borgara á 21. öld er töluvert frábrugðinn 
því sem áður var.  

 

Með sveigjanlegri og persónulegri þjónustu 
Vinunar má öðlast lífsgæði og njóta öryggis 
á eigin heimili lengur og sporna við 
ótímabærum innlögnum á stofnanir. Vinun 
veitir heimaþjónustu, hjúkrun og innlit af 
natni og virðingu allan sólarhringinn.  

 

Kynntu þér málið á www.vinun.is eða 
hringdu í síma 517-7168 og fáðu ráðgjöf 
þér að kostnaðarlausu.  

 

  

www.vinun.is 

vinun@vinun.is 

s. 517-7168 
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Áætlaðir fundardagar í Reykjavík:

21. september: Alþjóðlegi Alzheimers-
dagurinn. 
Málþing, „Alzheimers undir stýri“ Sjá 
nánar á síðu XXXX hér í blaðinu.

17. nóvember: Fræðslufundur. 
Fundurinn sem hefst kl. 20.00 verður 
haldinn í Vitatorgi, dagþjálfun, 
Lindargötu 59, 101 Reykjavík 

8. desember:  Jólafundur. 
Fundurinn sem hefst kl. 20.00 verður 
haldinn í safnaðarheimili Áskirkju, 
Vesturbrún 30 104 Reykjavík  

12. janúar 2012:  Fræðslufundur. 
Fundurinn sem hefst kl. 20.00 verður 
haldinn í hjúkrunarheimilinu Mörk, 
Suðurlandsbraut 66, 108 Reykjavík. 

Áætlaðir fundardagar á 
landsbyggðinni:

Reykjanesbær: 4. október 
Seyðisfjörður: 5. október 
Ísafjörður: 8. október
Selfoss: 11. október
Sauðárkrókur: 12. október
Akureyri: 13. október

Allir fundirnir verða auglýstir sérstaklega 
þegar nær dregur á heimasíðu FAAS 
www.alzheimer.is  og með fjölpósti á þá 
félagsmenn sem hafa gefið upp netföng 
sín.

Auk þess verða fundir á landsbyggðinni 
auglýstir á hverju svæði fyrir sig. 

Kæru félagar.

Þegar þetta er ritað er Reykjavíkurmara-
þonið rétt nýafstaðið. 

Ég er bæði þakklát og hrærð yfir þeim 
mikla fjölda sem studdi okkur í ár með 
því að hlaupa í þágu FAAS. Alls voru 
það 49 hlauparar sem söfnuðu áheitum 
sem alls námu kr.653.500. Stórkostlegur 
árangur. Ég vil nota tækifærið hér og 
þakka ykkur öllum sem hlupuð FAAS til 
góðs, ásamt þeim fjölmörgu sem studdu 
félagið með áheitum. 

Föstudaginn 18. ágúst sl. var Bók-
menntasmiðjunni hrundið af stað í 
Þjóðarbókhlöðunni. Halldóra Arnardóttir 
listfræðingur frá Spáni er í forsvari fyrir 
þessu verkefni. Þórarinn Eldjárn rithöf-
undur las þar upp sögu sína „Hvaðef-
saga“. Þátttakendur ásamt nemendum 
frá Myndlistarskóla Reykjavíkur munu 
síðan með stuðningi af sögunni, vinna að 
því að koma minningum sínum á fram-
færi, í samvinnu við myndlistarnemana, 
sem munu þannig myndskreyta hvert 
minningarbrot. Þetta er aðferð til að við-
halda minninu, verkfæri til þjálfunar. 

Að afloknu námskeiði verður svo efnt 
til sýningar á verkunum og að lokum 
gefin út bók ásamt myndbandi. FAAS er 
stolltur stuðningaðili að þessu verkefni 
ásamt Þórarni Eldjárn, Minnismóttökunni 
á Landakoti, Þjóðarbókhlöðunni og 
Myndlistarsskóla Reykjavíkur. Fræðslu-
fundir félagsins hafa verið mjög vel sóttir 
í vetur, þrátt fyrir oft afleit veður. 

En aðalfundurinn okkar var afar fá-
mennur. Við höfum vikið frá þeirri stefnu 
að aðalfundur sé með skemmtidagskrá 
til að trekkja fundarmenn að. Ef allt fer 
fram sem skyldi ætti venjulegur aðal-
fundur aðeins að taka um eina, til eina 
og hálfa klukkustund. Kæru félagar það 
veitir stjórn FAAS styrk og vissu um að 
við séum að taka rétta stefnu ef þið látið 
ykkur varða málefni aðalfundar líka. 

Á alþjóðlega Alzheimersdaginn þann 21. 
september nk. munum við enn taka upp 
breytta stefnu og bjóða til málstofu á 

þeim sama degi sem er miðvikudagur, í 
stað þess að minnast dagsins um helgi 
eins og áður hefur tíðkast. Þetta verður 
um tveggja tíma fundur, sem haldinn 
verður síðdegis að afloknum venjulegum 
vinnudegi. Yfirheiti Málsstofunnar er 
„Alzheimers undir stýri“. Við höfum 
fundið þörfina fyrir að ræða þau miklu 
vandamál sem oft steðja að hjá 

ættingjum þeirra sem eru orðnir veikir, 
þegar bíllinn er orðinn vandamál og 
akstursmál þeirra ber á góma. 

Fanney Proppé Eiríksdóttir, Formaður FAAS.

Frá formanniStarfið framundan
Helstu þættir í félagsstarfinu næstu mánuði

Stjórn FAAS: Guðmunda Kristjánsdóttir, meðstjórnandi, Bjargey Una Hinriksdótti, varamaður, Ingibjörg Magnúsdóttir, varaformaður, Svava Aradóttir, framkvæmdastjóri,
Guðjón Brjánsson, meðstjórnandi, Guðríður Ottadóttir, ritari, Fanney Proppe Eiríksdóttir, formaður. Á myndina vantar Hrafn Magnússon, varamann.

Formaður og framkvæmdastjóri FAAS hvetja hlaupara í Reykjavíkurmaraþoni.
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Sameiginlegur fundur 
Norrænu Alzheimersfélaganna
Það kom í hlut FAAS að vera gest-
gjafi á sameiginlegum ársfundi 
norrænu Alzheimersfélaganna sem 
haldinn var á Grand Hotel Reykjavík 
dagana 2. – 4. júní 2011.  
Sú hefð er fyrir þessum fundum að 
löndin skiptast á um að vera gest-
gjafar og skipuleggja þennan árlega 
fund. Norðurlöndin ásamt Íslandi, 
Færeyjum og Álandseyjum mynda 
þennan norræna kjarna. Í ár mættu 
16 erlendir fulltrúar til leiks ásamt 
7 manns frá FAAS. Yfirskrift eða 
þema þessa fundar var :
Þekking á heilabilunarsjúkdómum 
í samfélaginu, samnorrænt kynn-
ingarátak

Formleg móttaka FAAS hófst eftir skrán-
ingu á fimmtudagskvöldið þann 2. júní. 
Þar endurnýjaði fólk kynnin frá fyrri fund-
um og nýir aðilar höfðu einnig bæst í 
hópinn. Félögin eru misstór og misjafn-
lega burðug fjárhagslega, ferðir og uppi-

ur er í raun ekki nægjanlegur tími í allar 
þær fyrirspurnir sem koma fram og um-
ræður sem af þeim spretta. 
„Það er ýmislegt milli himins og jarðar” 
var yfirskrift innleggs sem Þórhallur miðill 
kom með á fundinn okkur öllum til um-
hugsunar. Þetta þótti gestum mjög við-
eigandi í landi þar sem fólk trúir á álfa og 
aðra vætti.

Eftir hádegishlé var ætlunin að Guðbjartur 
Hannesson, velferðarráðherra, flytti ávarp, 
en á síðustu stundu tafðist hann í þinginu 
og því kom Sveinn Magnússon, skrif-
stofustjóri  skrifstofu velferðarþjónustu, 
og flutti okkur pistil hans. 
Þá flutti aðstandandinn Ásdís Hlökk 
Theódórsdóttir hugrenningar sínar um 
þjónustu við fólk greint með heilabilun og 
aðstandendur þeirra. 
María K. Jónsdóttir, taugasálfræðingur, 
flutti næst erindi um þekkingu fólks al-
mennt á Alzheimerssjúkdómnum í ís-
lensku þjóðfélagi.
Þá var komið að aðalefni fundarins. 

hald á Íslandi er frekar í dýrari kantinum, 
en landið alltaf spennandi heim að sækja 
eins og einn gesturinn orðaði það.  
Gosið í Grímsvötnum hafði ógnað stöð-
unni lítillega en allir komust til landsins 
eins og til stóð. 

Klukkan níu morguninn eftir hófst svo 
formlegur fundur með ávarpi borgarstjór-
ans í Reykjavík, Jóns Gnarr, sem ræddi 
um heimaþjónustu fyrir aldraða og flutn-
ing þjónustunnar frá ríki til sveitarfélaga.
Í þessari aðal dagskrá fundarins buðum 
við forstöðumönnum allra sérhæfðra 
dagþjálfana að taka þátt, ásamt tveimur 
fulltrúum frá Minnismóttökunni á Landa-
koti og aðilum Fagráðs FAAS. Þáttaka 
var mjög góð eða 36 manns.

Næst var farið yfir skýrslur allra þjóðanna 
og bornar upp fyrirspurnir. Skýrslurnar 
höfðum við fengið sendar áður og prent-
að út og sett í ráðstefnugögnin til kynn-
ingar og til að flýta fyrir umræðum því að 
það hefur sýnt sig að tveggja daga fund-

Fulltrúi Capacent á Íslandi flutti erindi og 
fræðslu um hvernig hægt væri að standa 
að samnorrænni upplýsinga- og auglýs-
ingaherferð, „Stragetic Social Market-
ing“. Eftir mjög áhugaverðan fyrirlestur 
var þátttakendum skipt í hópa til frekari 
úrvinnslu á verkefninu sem er útfært nán-
ar á öðrum stað hér í blaðinu.
Um kvöldið snæddu ráðstefnugestir svo 
saman í Iðnó við Tjörnina í Reykjavík. 
Svava Aradóttir, framkvæmdastjóri, 
sagði þeim sögu hússins og svo var dýr-
indis íslenskt lambakjöt á boðstólum. 
Ánægjulegt kvöld með góðri samveru-
stund.

Morguninn eftir var haldið áfram með 
vinnuna frá deginum áður og samantekt 
kom frá öllum hópum. Fundarmenn voru 
sammála um það að tekjur og styrkir til 
félaganna hefðu dregist mjög saman og 
ræddar voru ýmsar fjáröflunarleiðir sem 
hugsanlega væri hægt að snúa sér að; 
kynna þyrfti starf og verkefni félaganna 
enn betur á opinberum vettvangi og nýta 
sér t.d. kosningarundirbúning stjórn-
málamanna, spyrja hvernig þeir hefðu 
hugsað sér að tekið yrði á málefnum 
fólks greint með heilabilun í framtíðinni. 
Ljóst var talið að meiri umfjöllun þyrfti að 
koma til í sem flestum fjölmiðlum, svo og 
fræðsla.  

Í ljós kom að svona samtaka verkefni 
þótti mikið áræðnismál þrátt fyrir að allir 
væru  sammála um að verkefnið væri 
okkar öllum til sóma. Á þessu stigi máls-
ins þótti hins vegar betra að fara sér 
hægt og farsælla að hvert félag reyndi að 
stuðla að þessum málum í eigin landi og
nýta sér þekkingu og reynslu hinna félag-

anna. Samtakamáttur gerir okkur sterk-
ari, var staðfest í mörgum framsöguræð-
um og umræðum.
Rætt var um að gefist hefði vel í bæði 
Noregi og Svíþjóð að þekkt persóna, 
þekkt andlit, kæmi fram sem talsmaður 
Alzheimersgreindra einstaklinga. Sylvía 
Svíadrottning og þjóðþekktur leikari eru  
t.d. talsmenn í Svíþjóð. 

Einnig fór fram mikil umræða um 
hvernig hægt væri að bæta lífsgæði 
fólks sem greint er með heilabilu-
narsjúkdóma, bæði þeirra sem eldri 
eru og yngri greindra. Þjálfun fyrir 
unga einstaklinga þarf að taka tillit til 
aldurs og lífsstíls yngra fólks og ein-
nig þarf að koma til móts við þarfir 
fjölskyldna þeirra sem oft eru með 
börn og unglinga á sínu framfæri. 

Þá voru tekin fyrir almenn mál og var 
ákveðið að héðan í frá myndu norrænu 
félögin hittast á tveggja ára fresti og 
halda þriggja daga fund. Ákveðinn hópur 
sæi hins vegar um að vera í meiri net-
samskiptum og koma upplýsingum 
áleiðis til  síns fólks, nýta tæknina. 
Í Svíþjóð eru tvenn samtök og  höfðu 
þau ekki getað komið sér saman um 
hvort þeirra ætti að halda næsta fund. 

Eftir töluverðar umræður og undir góðri 
stjórn fundarstjóra sem var Svava Ara-
dóttir, framkvæmdastjóri FAAS, var 
ákveðið að Alzheimerföreningen í Lundi 
héldi næsta fund þar sem þau samtök 
hafa ekki áður verið gestgjafar en hin 
sænsku samtökin, Demensförbundet, 

hafa áður séð um fund. 
Næsti sameiginlegur fundur verður því 
að öllu óbreyttu haldinn árið 2013 í Lundi 
í Svíþjóð.
Að loknum hádegisverði var ekið í rútu 
með hópinn í Maríuhús, eina af dagþjálf-
unum FAAS, þar sem gestum var sýnt 
húsið og umhverfið. Dagþjálfanir okkar 
vekja að jafnaði mikinn áhuga og þykir 
Ísland skara þar fram úr. 
Þá var haldið áfram í skoðunarferð um 
Suðurnesin og komið við á Sjóaranum 
síkáta í Grindavík. Stopp var gert á leið-
inni til að hressa hópinn aðeins við með 
íslensku brennivínsstaupi, kæstum há-
karli og harðfiski. Að lokum lá leiðin í 
Bláa lónið þar sem við fengum skoðunar-
ferð um heilsulónið. 
Þau sem voru að fara í flug um kvöldið 
stoppuðu svo þar til að prófa Bláa lónið í 
alvöru, en restin af hópnum hélt áfram til 
Reykjavíkur. Það var kátur og ánægður 
hópur sem kvaddi okkur við Grand Hotel 
að aflokinni ferð. Vel heppnaður fundur 
og samvera að baki.

Danska, norska og sænska eru tungumál 
þessara funda og því er oft mjög skraut-
leg skandinavíska töluð en gripið til 
enskunnar líka. Þórunn Ingólfsdóttir hjá 
Íslandsfundum aðstoðaði okkur við und-
irbúning og skipulag þessa fundar og 
kunnum við henni miklar þakkir fyrir. 
Allt gekk eins og vel smurð vél og gestir 
okkar afar ánægðir með fundarstað, alla 
aðstöðu og hótelið sjálft, og síðast en 
ekki síst allar þær miklu og góðu um-
ræður sem fram fóru á fundinum.

Fanney Proppé Eiríksdóttir
Formaður FAAS.

Þatttakendur á Norræna fundinum. Ljósm. Guðmundur Kr. Guðmundsson
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fjárhagslegu umhverfi væri mikil þörf fyrir 
sjálfboðavinnu og vilja félögin vinna að 
því hvert á sínum stað að efla það starf. 
Leggja þarf meiri rækt við félagsmenn; 
þeir þurfa að fá að vita hversu mikilvægir 
þeir eru og hvaða máli framlag þeirra 
skiptir fyrir starf félaganna. Án félags-
manna eru engin félög!
Þrátt fyrir að sameiginlegt kynningarátak 
um heilabilun hafi ekki orðið niðurstaða 
vinnustofunnar, var samhljóða álit þátt-
takenda að vinnustofan hefði skilað mikl-
um árangri og styrkt samstöðu norrænu 
Alzheimersfélaganna, eða eins og einn 
erlendu þáttakendanna sagði:  
„Saman stöndum við sterk“. 

Svava Aradóttir

Vaninn er sá að félagið sem heldur nor-
ræna fundinn, velur aðalþema fundarins. 
Kom það því í hlut FAAS að þessu sinni. 
Í umræðum og vinnu félagsmanna á ráð-
stefnu FAAS sl. haust var áhersla lögð á 
þörfina fyrir aukna fræðslu og kynningu á 
heilabilun og starfi félagsins. Í ljósi 
þessa, m.a., valdi stjórn FAAS að vinna á 
fundinum með þemað  „ Þekking al-
mennings á heilabilun – samnorrænt 
kynningarátak“. 
Auk erlendu gestanna 16, tóku milli 15 
og 20 Íslendingar þátt í vinnustofu sem 
stjórnað var af Friðfinni Hermannssyni frá 
Capacent.
Þáttakendum var skipt í þrjá hópa og 
unnu þeir allir út frá sömu forsendum 
sem voru m.a. að skilgreina hlutverk 
félagasamtaka eins og okkar, hvaða hlut-
verk væri mikilvægast, hverjir væru 
helstu markhóparnir og hvaða verkefni 
væru brýnust í framtíðinni. 
Umræðum í vinnuhópunum var fimlega 
stýrt af hópstjórunum, þeim Ólafi Þór 
Ævarssyni, Ídu Atladóttur og Guðríði 
Ottadóttur. Í lok fundarins voru niður-
stöður vinnustofunnar kynntar fyrir fund-
armönnum og var áhugavert að sjá hve 
mikill samhljómur var í áherslum hóp-
anna og greinilegt að það sama brennur 
á okkur öllum! Niðurstöðurnar hafa nú 
verið flokkaðar eftir vægi þeirra og 
áherslum:

1. Fræðsla
Allir hóparnir lögðu mikla áherslu á mikil-
vægi fræðslu og átti það bæði við um 
fræðslu til umönnunaraðila og til 
aðstandenda. Rætt var um að fræðslu 
og upplýsingum um heilabilun þyrfti að 
koma inn í skólakerfið, ekki einungis í 
heilbrigðismenntun heldur einnig í 
almenna skólakerfið.
Fræðsla um lagaleg réttindi einstaklinga 
með heilabilun skoraði líka hátt, en mikill 
misbrestur er á að fólk þekki réttindi sín 
á þessu sviði og á það við í flestum að-
ildarlöndunum. Mismunandi er hversu 
gott aðgengi er að fræðslu til aðstand-
enda; sum aðildarfélögin standa sjálf  að 
námskeiðum og stuðningshópum, önnur 
vinna meira með einstaklingsráðgjöf og 
enn önnur hafa ekkert slíkt á sínum 

vegum. Samhljóða álit allra var að leggja 
beri enn frekari áherslu á alla þætti 
fræðslunnar.

2. Upplýsingagjöf
Þáttakendum varð tíðrætt um hvernig 
kynna mætti störf Alzheimerfélaganna 
enn frekar en nú er gert. Var það sam-
dóma álit allra hópanna að upplýsinga-
gjöf skipti sköpum í því samhengi og 
kynning á félögunum myndi jafnframt 
hafa í för með sér kynningu á sjúkdóm-
unum og aðstæðum fólks með heilabilun 
og fjölskyldna þeirra. Það  ætti síðan að 
leiða af sér aukinn skilning og þekkingu í 
samfélaginu. Þörf er á mun meiri ráðgjöf 
og stuðningi til aðstandenda á öllum 
stigum sjúkdómsferlisins, og töldu þátt-
takendur að það væri mikilvægur þáttur í 
því að gera heilabilun og störf félaganna 
sýnilegri í samfélaginu en nú. Mikilvægt 
væri að vinna gegn fordómum og skiln-
ingsleysi og væri sleitulaus upplýsinga-
gjöf lykilatriðið í þeim efnum. 
Hlutverk fjölmiðla vegur þarna afar 
þungt, en erfiðleikum er bundið að fá 

Vinnustofa norræns fundar 
Alzheimersfélaganna  

jákvæða umfjöllun fjölmiðla; of mikil 
áhersla er lögð á neikvæðan fréttaflutn-
ing og fátítt að sagðar séu góðar sögur 
um þetta efni í fjölmiðlum. Þær eru þó 
vissulega líka til; góðir hlutir gerast hér 
sem annarstaðar og það þarf að vekja 
athygli á þeim!

3. Samvinna
Norræn samvinna er mikilvæg og getum 
við lært mikið hvert af öðru. Allir voru 
sammála um að rækta það samstarf enn 
frekar, þó með þeirri breytingu að sam-
norrænir fundir verði framvegis haldnir 
annað hvert ár í stað árlega, en hins veg-
ar verði fundardögum fjölgað út tveimur í 
þrjá. Þannig teljum við að árangur af 
samstarfinu verði markvissari.  Mikilvægt 
er að auka faglega samvinnu og beita sér 
fyrir aukinni aðild allra faghópa í starfi 
félaganna. 
Mjög er mismunandi hversu virkt sjálf-
boðastarf er í félögunum. Dæmi eru um 
starfsemi sem að mestu leyti er rekin af 
sjálfboðaliðum á vegum sumra félaga. 
Allir voru sammála um að í breyttu 

Hafðu samband
sími 444 7000  •  arionbanki.is

Hjá þjónustuveri Arion banka getur þú:

•  Sinnt allri almennri bankaþjónustu
•  Fengið stöðu á reikningum  
•  Fengið aðstoð við notkun á Netbanka Arion banka
•  Fengið hækkun/lækkun á heimild
•  Greitt innheimtukröfur og afborganir skuldabréfa
•  Dreift greiðslum á kreditkortareikningum

444 7000
Þjónustuver Arion banka

Þjónustuverið er opið frá kl. 09.00–18.00 alla virka daga.

Vinnuhóparnir voru þrír. Ljósm. Guðmundur Kr. Guðmundsson

Hlustað af athygli á niðurstöðu vinnuhópanna. Ljósm. Guðmundur Kr. Guðmundsson
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Vitatorg dagþjálfun að Lindargötu 57-59 
fagnaði 15 ára afmæli í apríl síðastliðn-
um. Deildin hóf formlega starfsemi þann 
26. apríl 1996. Dagþjálfunin er rekin í 
tengslum við þjónustu- og félagsmið-
stöð Velferðasviðs Reykjavíkurborgar.

Undirbúningur hafði staðið yfir um skeið 
og voru í undirbúningsnefnd: Edda 
Hjaltested, forstöðumaður félags- og 
þjónustumiðstöðvar v/Lindargötu, Jón 
Snædal, öldrunarlæknir,

Sigrún Karlsdóttir, fulltrúi félagsmála-
stofnunar Reykjavíkur og Soffía Egils-
dóttir frá FAAS.

Marta Pálsdóttir, hjúkrunarfræðingur, 
var ráðin deildarstjóri 1996 og  gegndi 
þeirri stöðu þar til 1. september 2010.

Á þessum tíma var mikil þörf á fleiri 
dagvistarrýmum fyrir fólk með 
heilabilun. Hlíðabær var fyrsta 
sérhæfða dagþjálfunin og hafði 
starfað í 10 ár. Við undirbúning 
starfseminnar á Vitatorgi var litið til 
Hlíðabæjar.

Vitatorg stendur á horni Skúlagötu og 
Vitastígs og er aðkoma dagvistarinnar  
frá Vitastíg. Við byggingu hússins var 
gert ráð fyrir starfsemi dagþjálfunar og 
er rými deildarinnar um 400 fermetrar, 
allt á einni hæð. Húsnæðið er opið og 
bjart og erum við svo heppin að hafa 
dásamlegt útsýni út á sjóinn og fjöllin 
handan sunds og fjarðar. Á sumrin er 

gaman að fylgjast með skipum af ýmsum 
gerðum, allt frá seglskútum upp í stór 
skemmtiferðaskip. Mikið mannlíf er líka 
oft og tíðum  við sjávarsíðuna.

Í húsinu er rekin þjónustu- og félagsmið-
stöð. Þar er einnig framleiðslueldhús 
ásamt hárgreiðslustofu og fótaaðgerða-
stofu og er sú þjónusta mikið nýtt af 
skjólstæðingum okkar. 

Dagþjálfunin nýtir sér ýmsa  viðburði 
sem þjónustu- og félagsmiðstöðin býður 
upp á, eins og t.d. samverustundir þar 
sem komið er saman og sungið við 
píanóundirleik. Prestur Hallgrímskirkju 
heimsækir einnig staðinn reglulega og 
flytur hugvekju.

Flestir skjólstæðingar koma frá læknum 
minnismóttöku öldrunarlækningadeildar 
Landakotsspítala. Læknir Vitatorgs er 
Björn Einarsson, öldrunarlæknir á Land-
spítala/Landakoti. Hann kemur á Vitatorg 
einu sinni í viku, sinnir skjólstæðingum í 
samráði við þá sjálfa, aðstandendur og 
hjúkrunarfræðinga eftir aðstæðum. 

Einnig eru haldnir fjölskyldufundir.  Að-
standendur eiga kost á að taka þátt í 
stuðningshópum undir handleiðslu hjúkr-
unarfræðinga, félagsráðgjafa og annarra 
sérfræðinga á Landakoti.

 Á Vitatorg kemur frábært fólk með 
langa og mikla lífsreynslu sem á það 
sameinginlegt að hafa veikst af heila-
bilunarsjúkdómi. Eiga sumir  orðið 
erfitt með athafnir daglegs lífs.  
Áhersla er lögð á að styðja og virkja 
styrkleika fólks og áhugasvið eins og 
kostur er.  

Lögð er áhersla á að sýna fólki virðingu 
og umhyggju og  andrúmsloftið er létt og 
þægilegt. Við lítum á staðinn sem stórt 
heimili þar sem flestir fá hlutverk við 
hæfi. Ánægjulegur dagur skilur eftir sig 
góða tilfinningu þó ekki sé alltaf hægt að 
segja frá því eftirá, hvað var verið að gera 
eða hvert var farið. 

Þarfir fólks eru þær sömu allt lífið, sama 
hvaða sjúkdóma það fær. Allir hafa þörf 
fyrir ákveðna iðju og að gera gagn.

Ágústa Helgadóttir

Kynning  
á dagþjálfun að Vitatorgi

Er ekki lífið dásamlegt !

Dagurinn er í nokkuð föstum skorðum 
því að ákveðið  skipulag  ásamt rólegu 
og hlýlegu umhverfi  veitir öryggistilfinn-
ingu sem er mjög áríðandi fyrir skjól-
stæðinga okkar. 

Þjálfunin: 
Störfin á deildinni  nýtast í raun sem 
þjálfun.  Dæmi um þau eru:  blaðalestur, 
létt leikfimi, upplestur úr bókum, létt 
heimilisstörf, skartgripagerð, kortagerð, 
kertagerð, útsaumur, prjón og hekl, 
söngur, spil, spjall og fleira.  Áherslan 
miðast ávallt við getu þeirra einstaklinga 
sem eru hverju sinni í þjálfun.

Útivera og göngur er stór þáttur í dag-
legum venjum.  Fer þá lengd ferðar eftir 
getu skjólstæðinga, sumir fara í stuttar 
ferðir aðrir lengri.  Að komast út í ferskt 
loft gerir öllum  gott. Í þessum göngu-
ferðum losnar oft um málbeinið og fólk 
spjallar meira en ella.

Öllum er nauðsyn að gera sér dagamun, 
og okkur til mikillar ánægju koma ýmsir  
tónlistarflytjendur og aðrir í heimsókn.

Við förum einnig í stuttar vettvangsferðir 
á söfn, kaffihús og annað sem er á boð-
stólum.

Á Vitatorgi  höfum við átt því láni að 
fagna að hafa frábært starfsfólk í 
gegnum tíðina, starfsfólk með 
mismunandi menntun og reynslu að 
baki. Lögð er áhersla á að starfs-
menn hafi nægt svigrúm til að 
frumkvæði þeirra og áhugasvið fái  
notið sín í þágu allra.  

Starfið miðast alltaf við getu og áhuga-
svið skjólstæðinga. 

Haldnir eru aðstandendafundir sem eru 
vel sóttir.  Þar er boðið  upp á fræðslu og 
spjall. Einnig eru sýndir þeir munir sem 
hafa orðið til á vinnustofunni.

Frá upphafi hafa hjónin Tóta og Kjartan 
séð um akstursþjónustu fyrir Vitatorg. 
Flestir nýta sér þessa þjónustu og eru 
þakklátir þeim fyrir notalegt viðmót og 
góða þjónustu.

Samvinna við aðstandendur er mjög mik-
ilvæg og fræðsla og stuðningur við að-
standendur er mikilvægur þáttur í starf-
inu. Lögð er áhersla á góða samvinnu við 
alla sem koma nærri umönnun skjól-
stæðinga, svo sem ættingja, heimahjúkr-
un/heimaþjónustu og fleiri aðilja. Stund-
um þarf að púsla mörgum þáttum saman 
til þess að þjónustan komi skjólstæðingi 
raunverulega að gagni.  Þá getur sveigj-
anleiki margra aðilja  gert gæfumuninn.

Þegar litið er um öxl má sjá að talsverð 
viðhorfsbreyting  hefur orðið meðal al-
mennings  vegna opinnar umræðu og 
fræðslu um heilabilunarsjúkdóma. Einnig 
hefur þjónustan breyst mikið til batnaðar 
með tilkomu öflugrar  öldrunarlækninga-
þjónustu Landspítala  á Landakoti ásamt 
fjölgun dagþjálfunarrýma víða um land 
og skammtímavistunar.  FAAS hefur átt 
stóran þátt í því. En betur má ef duga 
skal. Það sem mætti bæta er t.d. heim-
þjónustan, þannig að hún komi fólki með 
heilabilunarsjúkdóma að betri notum.  
Sambýli væri góður kostur fyrir þá sem 
ekki geta búið lengur einir en þarfnast þó 
ekki vistunar á hjúkrunarheimili. Fjölga 
þyrfti þeim úrræðum. 

Það sem stendur upp úr er kannski 
að tekist hefur að skapa það and-
rúmsloft sem leitast var eftir; 
friðsæld, glaðværð og kyrrð hugans. 
Þetta hefur heppnast með samvinnu 
góðra starfskrafta í  áranna rás.

Ágústa Helgadóttir, Hjúkrunardeildarstjóri, 
Dagvist Vitatorgi

Fjölbreytt vinna á vinnustofunniListrænir hæfileikar leynast víða

C80  M0  Y63  K75

C0  M30  Y100  K0

R34  G70  B53

R234  G185  B12

 #224635

#eab90c

PANTONE 560C

PANTONE 130C
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Sigurlaug Rúna Guðmundsdóttir

Regluleg hreyfing er mikil-
væg fyrir einstaklinga með heilabilun

(eggjahvítuefni), vítamínum, steinefnum 
og trefjum til að viðhalda eða auka lík-
amsorku og vöðvamassa.

Í B.Sc. lokaritgerð minni í íþróttafræði 
gerði ég rannsókn á heilsurækt aldraðra. 
Í rannsókninni var skoðuð virkni og við-
horf aldraðra til líkams- og heilsuræktar 
með það að markmiði að sjá hvað 
íþróttafræðingar geta gert til að auka/
bæta líkamsrækt þeirra. Þátttakendur 
voru alls 114 einstaklingar á aldrinum 
67-93 ára frá þremur félagsmiðstöðvum 
fyrir aldraða á höfuðborgarsvæðinu. 
Þessi megindlega rannsókn var fram-
kvæmd á tímabilinu 28. febrúar til 16. 
mars árið 2011 og spurningalistar lagðir 
fyrir þátttakendur. Niðurstöður rann-
sóknarinnar sýna að stór hluti aldraðra 
stundar líkamsrækt og voru þeir almennt 
ánægðir með það sem í boði er fyrir 
aldraða. Meiri lífsgæði var mesta hvatn-
ing þátttakenda til að stunda líkamsrækt. 

Aðalástæða þess að hluti þátttakenda 
voru óvirkur í líkamsrækt voru veikindi/
áverkar og/eða áhugaleysi. Þeir sem 
ekki stunduðu líkamsrækt töldu að æf-
ingafélagi myndi verða þeim hvatning til 
að stunda líkamsrækt. Niðurstöður rann-
sóknarinnar styðja eldri rannsóknir sem 
sýna að aukin lífsgæði og félagsskapur 

Öldruðum fer fjölgandi í þjóðfélaginu og 
má þakka það hraðri þróun læknavísinda 
auk tækninýjunga sem gera okkur kleift 
að lifa lengur. Í kjölfarið hefur farið mikil 
vakning um mikilvægi þess að halda 
góðri heilsu til að bæta góðum árum við 
lífið. Reglubundin hreyfing veitir mestu 
möguleikana á lengra og sjálfstæðara lífi. 
Með hækkandi aldri fer líkamsgetan 
minnkandi og því er mikilvægt að aldraðir 
hreyfi sig reglulega til að viðhalda líkams-
getu og eðlilegum lífsvenjum. Ráðlegg-
ingar Lýðheilsustöðvar um hreyfingu 
roskins fólks gefa til kynna að lágmarks 
hreyfing sé 30 mínútur á dag og má 
skipta hreyfingunni í nokkur styttri tímabil 
yfir daginn. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að reglu-
leg hreyfing hefur einnig jákvæð áhrif 
á einstaklinga með heilabilun og 
eykur lífsgæði þeirra. 

Regluleg hreyfing minnkar líkur einstak-
linga á að fá hjarta- og æðasjúkdóma 
svo og algengustu öldrunarsjúkdómana, 
þ.e. sykursýki, gigt, krabbamein og 

lungnabólgu, auk hjartasjúkdóma eins og 
áður var sagt. Hreyfing styrkir ónæmis-
kerfið og bætir meltinguna, styrkir mið-
taugakerfi og minni, dregur úr líkum á 
beinþynningu, getur minnkað líkamsfitu, 
aukið jafnvægi og vöðvastyrk sem aftur 
minnkar hættu á byltum, kemur í veg fyrir 
þvaglekavanda, eykur þol, liðleika og 
slökun, dregur úr þunglyndi, kvíða, 
streitu og annarri andlegri vanlíðan um 
leið og lífslöngun og vellíðan eykst með 
betra sjálfsáliti og geðheilbrigði. Auk 
þess stuðlar regluleg hreyfing að bættum 
samskiptum við aðra einstaklinga, skerp-
ir vitsmunina, viðheldur færni og kveikir 
jafnvel  nýja færni og – síðast en ekki síst 
– svefninn verður værari. 

Mikilvægasti þátturinn í þjálfun einstak-
lings með heilabilun er að íþróttafræð-
ingurinn þekki hann vel og að þjálfun fari 
fram í félagslega studdu umhverfi þar 
sem einstaklingar finna fyrir hvatningu og 
jákvæðu hugarfari. Hver einstaklingur er 
einstakur og er mikilvægt að þekkja 
styrk- og veikleika hvers og eins. Þegar 
íþróttafræðingurinn þekkir einstaklingana 
verður auðveldara en ella að laga æf-

ingar að þörfum hvers og eins svo allir 
geti tekið virkan þátt. Mikilvægt er að 
vanda val á æfingum fyrir einstaklinga 
með heilabilun og taka tillit til líkamsgetu 
þeirra og langvarandi sjúkdóma sem hrjá 
þá. Með því að hjálpa einstaklingum að 
setja sér og ná markmiðum sínum geta 
íþróttafræðingar öðlast traust einstak-
linga sem stunda líkamsrækt undir þeirra 
leiðsögn. 

Margir einstaklingar með heilabilun 
hafa ekki sett sér markmið í líkams-
rækt og er því mikilvægt að hjálpa 
þeim að setja sér raunhæf markmið 
með tilliti til líkamsgetu þeirra.

Fyrir einstaklinga með heilabilun er einnig 
mikilvægt að borða næringarríka fæðu 
þar sem matarvenjur breytast oft og 
hætta verður á næringarskorti vegna 
þess að matarlystin .minnkar. Fæðið hef-
ur mikil áhrif á heilsu og líðan og því er 
mikilvægt að það sé hollt og fjölbreytt. 
Orkuþörf minnkar með aldrinum vegna 
vöðvarýrnunar og minni hreyfingar. Því er 
nauðsynlegt fyrir einstaklinga með heila-
bilun að borða vel og fá nóg af prótíni 

eiga stóran þátt í að virkja aldraða í lík-
amsrækt. Eldri rannsóknir sýna einnig að 
orsakir þess að aldraðir stunda ekki lík-
amsrækt eru fyrst og fremst veikindi/

áverkar og/eða áhugaleysi. 
Eins og rannsóknir hafa sýnt fram á er 
regluleg hreyfing öllum mikilvæg, ekki 
síst einstaklingum með heilabilun. 

Ekki skiptir máli hvaða hreyfing 
verður fyrir valinu, heldur að ein-
staklingurinn finni þá hreyfingu sem 
honum hentar og líkar vel við og 
nýtur þess að stunda. 

Þá eru einnig meiri líkur á að einstak-
lingnum takist að gera hreyfinguna að 
daglegri venju. 

Sigurlaug Rúna Guðmundsdóttir

Á göngu í Laugadalnum. Ljósm Júlíus Óskar Ásgeirsson Dans er góð hreyfing fyrir unga sem aldna. Hanna María og Aðalsteinn taka sporið.

Góða veðrið og útiaðstaðan í Drafnarhúsi nýtt til hins Ítrasta
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Á árinu 2011 hefur hvert stórafmælið 
rekið annað, Fríðuhús átti 10 ára 
starfsafmæli í febrúar, Hlíðabær hélt 25 
ára afmæli sitt í mars  og Vitatorg fagnaði 
15 ára starfsafmæli í apríl.  Hlíðabær, 
sem var fyrsta sérhæfða dagþjálfunin 
fyrir fólk með heilabilun hafði starfað 
í 10 ár þegar Vitatorg opnaði 1996 og 
svo liðu 5 ár þangað til hin höfðinglega 
gjöf Péturs Símonarsonar, Fríðuhús 
var tilbúið til notkunnar. Þegar hér var 
komið sögu höfðu sérhæfðar dagþjálfanir 
sannað gildi sitt svo um munaði, 
aðsóknin hafði aukist og biðlistar 
skapast. 

FAAS þrýsti á um að fjölga dagþjálfunum 
og nú fór ýmislegt að gerast! Sérhæfð 
dagþjálfun opnaði í hjúkrunarheimilinu 
Eir árið 2004, Roðasalir í Kópavogi hóf 

Dagþjálfanir á tímamótum

starfsemi árið eftir, FAAS opnaði aðra 
dagþjálfun sína, Drafnarhús í Hafnarfirði 
árið 2006 og árið 2008 gerði FAAS 
samning við Reykjavíkurborg um að 
reka dagþjálfunina Maríuhús. Fyrsta 
sérhæfða dagþjálfunin utan Stór- 
Reykjavíkursvæðisins opnaði á Selfossi 
árið 2009. 

Aðsókn að dagþjálfunum hefur síður en 
svo minnkað, biðlistarnir lengjast og því 
miður er engin ný dagþjálfun er í sjónmáli 
alveg á næstunni. Ljóst er að slík úrræði 
gagnast mörgum og þar að auki eins 
og stjórn FAAS hefur ítrekað bent á, 
úrræði sem er fjárhagslega hagkvæmt. 
Aðalfundur FAAS sem haldinn var 11. 
maí sl. samþykkti eftirfarandi ályktun 
sem send var til Velferðarráðherra:

Aðalfundur FAAS, haldinn 
11. maí 2011 hvetur 
stjórnvöld til þess að setja 
nú þegar í gang undirbúning 
að  stofnun nýrrar sérhæfð-
ar dagþjálfunar fyrir fólk 
með heilabilun og lagt er til 
að næsta sérhæfða dag-
þjálfunin verði í Breiðholti, 
en öldruðum  íbúum þess 
hverfis fjölgar nú hratt.

Jón Snædal sem verið hefur læknir Hlíðabæjar frá upphafi, flytur afmæliskveðju. 
Ljósm. Þorgeir Hjörtur Níelsson

Kristín Þorgrímsdóttir hefur unnið í Fríðuhúsi frá því 
að starfsemi þar hófst. Fanney Proppé Eiríksdóttir 
formaður FAAS afhenti henni blóm og þakkaði fyrir 
vel unninm störf og hollustu hennar við FAAS.

Afmælis-
myndir

Sigrún Óskarsdóttir forstöðumaður og Þorsteinn Ólafsson sem lengi sat í stjórn Hlíðabæjar. Hann er 
sérstakur vinur og stuðningsmaður hússins. Ljósm. Þorgeir Hjörtur Níelsson

„Margar hendur vinna létt verk“. Smákökur bakaðar fyrir afmælisveisluna í Vitatorgi.

Enn er beðið  eftir viðbrögðum 
stjórnvalda.

Svava Aradóttir

Afmælistertan í Fríðuhúsi.
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Námsferð L-4 til Hollands
Ólína Kristín Jónsdóttir

og aðstandendur þeirra og er notaður 
bæklingur með sjálfsæfingum. Það er 
lögð áhersla á að allt sé virkni/verkefni, 
það að hella sér í bolla, klæða sig í 
sokka, bursta tennur og aðrar athafnir 
daglegs lífs. Lögð er áhersla á að að-
standendur geri æfingarnar með sjúk-
lingunum og æskilegt er að þær séu 
gerðar tvisvar til fjórum sinnum á dag.  

Það að líta á allt sem þjálfun og 
þátttaka aðstandenda hefur gefið 
góða raun; hraðari bata, aukin 
lífsgæði og minni byrði umönnunar-
aðila.

Þessi rannsókn var gerð á endurhæf-
ingarstöðum og hjúkrunarheimilum þar 
sem sjúklingar 
liggja aðeins eina viku inni á bráða-
sjúkrahúsi eftir heilablóðfall og því ekki 
raunhæft að meta endurhæfingu þar.

L-4, Landakoti.
L-4 á Landakoti er sérhæfð meðferðar- 
og endurhæfingardeild fyrir einstaklinga 
með sjúkdóma sem valda skerðingu á 
heilastarfsemi. Þar fer fram greining og 
mat, læknisfræðileg meðferð, hjúkrun og 
félagslegur stuðningur. Meðferðin miðar 
að því að auka hæfni einstaklingsins til 
að takast á við breyttar aðstæður og að 
viðhalda eða auka líkamlega færni. Sjúk-
lingar okkar útskrifast ýmist heim með 
viðeigandi aðstoð eða á hjúkrunarheimili.  

Námsferð til Hollands
Það var 17 manna hópur sem hélt af 
stað að morgni 28. apríl. Í hópnum voru 
fjórir hjúkrunarfræðingar, fimm sjúkra-
liðar, fimm ófaglærðir starfsmenn, iðju-
þjálfi,félagsráðgjafi og hjúkrunarritari.
Leiðin lá til Utrecht sem er fjórða stærsta 

borg Hollands og þar er eitt besta há-
skólasjúkrahús landsins. Utrecht er fal-
legur bær með síkjum og fallegum göml-
um byggingum. Þeir eru stoltir af sögu 
borgarinnar en krossfararnir fóru þar í 
gegn á skipum sínum forðum daga og 
kristni í Hollandi á sér rætur þar.  Við 
héldum svo heim á leið þann 1. maí.

Háskólasjúkrahúsið í 
Utrecht
Fyrsta heimsókn okkar var á háskóla-
sjúkrahúsið. Þar tók Þóra Hafsteinsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur á móti okkur. Tveir 
meistaranemar í
hjúkrun héldu fyrirlestur fyrir okkur um 
verkefnið sitt sem þær vinna undir hand-
leiðslu Þóru. Verkefnið fjallar um þjálfun-
arprógramm fyrir heilablóðfallssjúklinga 

Aldarminning 
Pétur Símonarson, þúsundþjalasmiður

Pétur var sonur hjónanna Símonar Daní-
els Péturssonar bónda og smiðs og konu 
hans Jónínu Sveinsdóttur húsfreyju og 
var Pétur elstur 5 systkina. Ólst hann 
upp hjá foreldrum sínum og systkinum í 
Vatnskoti við Þingvallarvatn. Pétur fór 
snemma að feta í spor föður síns og 
hafði áhuga á öllum sem gekk fyrir vél-
arafli og var ófeiminn við að prófa eitt-
hvað nýtt. Má þar nefna smíði á snjó-
sleða sem knúinn var af flugvélarhreyfli, 
en síðar á ævinni lærði Pétur að fljúga og 
átti hlut í flugvél.

Pétur hóf nám í rafvélavirkjum í Reykjavík 
og síðar Kaupmannahöfn. Pétur varði 8 
árum í Kaupmannahöfn og var þar meðal 
annars á stríðsárunum. 

Á þeim árum kynntist hann konu sinni 
Fríðu Ólafsdóttur. Eftir stríð fluttust Pétur 
og Fríða til Íslands. Pétur hóf störf hjá 
Rönning en stofnaði síðar eigin rekstur.

Áhugi Péturs og Fríðu á náttúrunni tók 
þau í mörg ferðalögin um Ísland þar sem 
ljósmyndaáhugi Péturs naut sín. Um sex-
tugt heltók skíðabakterían Pétur og 
íþróttina stundaði hann fram undir nírætt. 
En að Péturs sögn var engin brekka 
nógu brött fyrir hann.

Pétur teiknaði og smíðaði hús þeirra 
Fríðu við Austurbrún í Reykjavík og þar 
bjuggu þau saman uns Fríða féll frá 
1985. Pétur bjó í Austurbrún eftir fráfall 
Fríðu en ánafnaði húsinu síðar til Alzei-
mersamtakanna til minningar um konu 
sína. Pétri og Fríðu var ekki barna auðið 
en Helga systir hans nefndi son sinn eftir 

bróður sínum, Pétur Melsteð. Auk þess 
sem barnabarnabarn Aðalsteins bróður 
Péturs, var nefnt eftir honum, Aron Pétur 
Ólafsson.

Þetta er skrifað til minningar um frænda okkar, 

Símon Aðalsteinsson og Sunna Björk Símonardóttir.

Fríður hópur ferðalanga.

Frændsystkinin Símon Aðalsteinsson og 
Sunna Björk Símonardóttir veittu ritstjórn FAAS 
góðfúslega leyfi sitt til að birta grein þeirra úr 
Morgunblaðinu frá 4. ágúst s.l. varðandi aldar-
minningu Péturs Símonarsonar frænda þeirra. 
Pétur áhafnaði FAAS hús sitt að Austurbrún eftir 
sinn dag í minningu um konu sína Fríðu Ólafs-
dóttur. Húsið var nefnt Fríðuhús og þar er nú 
rekin dagþjálfun fyrir fólk sem greinst hefur með 
heilabilun. 

Fríða Ólafsdóttir og Pétur Símonarson

Pétur Símonarson

Minningarbrot um ævi frænda okkar.
Péturs Símonarson sem fæddist á 
Þingvöllum 4. ágúst 1911.



18

FAAS fréttir 2. tlb. 9. árg. september 2011

19

FAAS fréttir 2. tlb. 9. árg. september 2011

Námsferð L-4 til Hollands

Á hjúkrunarheimilunum vinna læknar 
með sérmenntun í hjúkrunarheimilis-
lækningum en það skilst okkur að sé 
sérstakt fyrir Holland. Það er 
einskonar blanda af öldrunar og 
heilsugæslu lækningum. 

Einnig starfa þar sérmenntaðir hjúkrunar-
fræðingar (nurse practitioners) ásamt 
sjúkraliðum og öðru starfsfólki.
Sjálfboðaliðar vinna mikið og gott starf 
og fara til dæmis með heimilisfólk í 
göngutúra og slíkt. Það er í hollenskum 
lögum að læsa megi deildum fyrir ein-
staklinga með heilabilun en fjötrar eru að 
öðru leyti ekki leyfðir nema undir sér-
stökum kringumstæðum.

Albert van 
Koningsbruggen
Önnur heimsóknin okkar var á hjúkrunar-
heimilið Albert van Koningsbruggen 
(AvK). Það er 40 ára gamalt en í elstu 
byggingunni eru nú stúdentagarðar, nýj-
asta byggingin er fjögurra ára gömul. 
Þjónustuíbúðir í kringum hjúkrunarheim-
ilið geta sótt þjónustu þangað inn.  Á 
AvK búa 165 manns, þar af 75 sem þjást 

af heilabilun. Þar hafa 15 heimilismenn 
sameiginlega borðstofu og setustofu en 
sjö til átta hafa sama starfsfólkið.  
Á endurhæfingarsviði heimilisins dvelur 
fólk að jafnaði í þrjá til sex mánuði og 
útskrifast svo ýmist heim eða inn á aðrar 
deildir heimilisins.
Okkur brá í brún þegar við fórum inn á 
heilabilunardeildina því að neðri hluti 
hurðarinnar var úr rimlum. Svo þegar 
maður horfði á heildarmyndina sá maður 
að það var ekkert fangelsislegt við það 
heldur voru rimlarnir í beinu framhaldi af 
svalahandriðinu svo að þetta myndaði 
eina heild og hurðin var alls ekki áber-
andi.
Á AvK er áherslan lögð á vellíðan íbú-
anna en ekki veikindi þeirra.  Umönnun 
þeirra er byggð á reynslu (care based on 
experience) sem þýðir að þau leggja 
mikla áherslu á að þekkja sjúklinginn og 
hvað honum finnst skemmtilegt. Þau 
gera lífsskrá fyrir alla og reyna að koma 
til móts við fólk eins og hægt er. 

Ef viðkomandi vill ekki fara á fætur 
þá er það bara allt í lagi, það er þó 
fylgst vel með viðkomandi og reynt 
að hafa einhverskonar ramma. 

Allt starfsfólkið var sent á námskeið fyrir 
um þremur árum þegar þau tóku þetta 
módel upp og lærðu að vinna eftir því.  
Virkni er stór þáttur af vellíðan og það 
eru starfræktir milli 45 og 50 virkniklúbb-
ar á viku. Virknin er mjög fjölbreytt, það 
er hægt að taka þátt í blóma-, spjall- og 
spilaklúbbum, fara á söfn eða í keilu, æfa 
yoga og tai chi eða spila á Wii tölvu svo 
eitthvað sé nefnt. Einnig er starfræktur 
Alzheimers kór en í honum eru einstak-
lingar með heilabilun og makar þeirra. 
Fjölskyldan er velkomin með í alla virkni, 
ekki bara kórinn.  
Það er enginn sérstakur heimsóknartími 
þar sem að þetta er heimili fólksins. Það 
eru fuglar á heimilinu og hænsni út í 
garði en annars eru gæludýr ekki leyfð. 
Er það vegna þess að fólk þarf að geta 
séð um þau sjálft og yfirleitt er fólk ekki í 
standi til þess. Það er þó velkomið að 
koma með hunda í heimsókn. 

Bæklinginn með æfingunum má finna á 
veraldarvefnum á slóðinni:  
www.dehoogstraat.nl/onderzoeken/
inovatie/snel_in_beweging
Við fórum svo í skoðunarferð um sjúkra-
húsið. Þar er öll þjónusta; barnaspítali, 
fæðingardeild, skurðstofur, handlæknis-
deildir, lyflæknisdeildir, rannsóknarstofur 
og svo framvegis. Reyndar er engin 
minnismóttaka en sérhæft heilabilunar-
teymi virkar sem slík og er það óstað-
bundið.
Á sjúkrahúsinu er hátt til lofts og vítt til 
veggja. Anddyrið er mjög vinalegt, þar er 
kaffihús og skemmtilegir gagnvirkir 
fræðslubásar, til dæmis um hjartað. Það 
eru allavega tveir veitingastaðir á sjúkra-
húsinu fyrir sjúklinga og aðstandendur ef 
þeir vilja ekki sjúkrahúsmatinn.

Á sjúkrahúsinu er ekki kapella heldur 
kyrrðarmiðstöð þar sem að aðstaða 
er fyrir alla trúflokka að biðjast fyrir 
með því sem til þarf; fótaböð, mottur 
sem vísa til Mekka og svo framvegis. 
Skilrúm eru á milli svo að hver geti 
sinnt sínu í næði.

Almennt um hjúkrunar-
heimili 
Í Hollandi eru bæði dvalar- og hjúkrunar-
heimili. Yfirleitt eru þrenns konar deildir á 
hjúkrunarheimilum, langlegudeildir fyrir 
þá sem þjást af heilabilun og þá sem eru 
með líkamleg vandamál og á flestum 
hjúkrunarheimilum í Hollandi eru einnig 
endurhæfingardeildir. Þær eru eins og 
aðrar slíkar, bara á minni hraða því að 
sjúklingarnir eru eldri og veikari.  Eins og 
Íslendingar leggja Hollendingar áherslu á 
að fólk sé eins lengi heima og hægt er og 
er þessi mikla endurhæfingarþjónusta 
hluti af því. Þau segja þó að stundum sé 
stunduð “high care” hjúkrun heima sem 
ætti að fara fram á hjúkrunarheimilum.
Hollendingar leggja áherslu á að sérhæfa 
allar deildir, þannig er minni kostnaður 
og meiri meðferð fyrir hvern sjúkling þar 
sem allir eru að gera svipaða hluti. 
Almenn stefna er nú að hafa allar 
heimiliseiningar litlar því að þannig 
verður umönnunin betri.

de Ingelanden
Þriðja heimsókn okkar var á hjúkrunar-
heimili sem tók til starfa í maí 2008 og 
heitir de Ingelanden. Þar eru litlar heimil-
iseiningar en það er nýtt í Hollandi að 
hús sé byggt þannig, aðeins átta ein-
staklingar búa í hverri einingu.
Á Ingelanden búa 96 einstaklingar, 32 á 
heilabilunardeildum, 32 á deildum fyrir 
fólk með líkamleg vandamál og 32 á 
endurhæfingardeildum þar sem fólk 
dvelur í fjóra til átta mánuði og eins og á 
AvK útskrifast fólk annaðhvort heim eða 
á aðrar deildir.  Tvær deildir eru fyrir fólk 
yngra en 65 ára en það eru opnar deildir.
Hjúkrunarheimilið er staðsett í nýju hverfi 
og fannst þeim það að vissu leyti galli því 
að það eru færri sjálfboðaliðar hjá þeim 
en víðast annarsstaðar. Sjálfboðaliðar 
eru yfirleitt þeir sem komnir eru á eftir-
laun og minna um þá í nýjustu hverfun-
um.
Þau leggja samt áherslu á að fá samfé-
lagið til sín svo að ekki sé litið á húsið 

sem biðsal dauðans. Fólk úr hverfinu 
getur komið í sjúkraþjálfun þangað og 
leikskólar koma í heimsókn.
Það er tvær einingar reknar saman og 
eru þrír til fjórir starfsmenn á vakt fyrir 
hverja 16 íbúa. Þessar tvær deildir hafa 
sama anddyri en sér eldhús og stofu og 
herbergisgang. Herbergisgangarnir eru 
byggðir í hring þannig að fólk sem hefur 
mikla hreyfiþörf getur gengið um án þess 
að enda alltaf á útidyrahurðinni. Herberg-
in voru merkt með nafni og nokkur höfðu 
einnig mynd af viðkomandi eða einhvern 
hlut sem hann hefur sterk tengsl við.   
Þessar litlu einingar hafa marga kosti, 
meðal annars að allir þekkja alla. Það er 
eldað á deildunum sem gefur þeim heim-
ilislegan brag. Íbúar sjá um uppvask með 
aðstoð starfsfólks. Þetta er eins og á 
heimili, maður má gera það sem maður 
vill og taka þátt í því sem  manni dettur í 
hug.  
Svona litlar einingar hafa þó líka nei-
kvæðar hliðar. Ef einhver er með hegð-

unarvandamál þá hefur það meiri áhrif, 
bæði á aðra íbúa og starfsfólk. Það er 
ekki hægt að “forða” sér neitt í smá-
stund. Þau á Ingelanden hafa þurft að 
senda íbúa annað, þar sem var meira 
pláss. 
Deildirnar eru blandaðar fólki á mismun-
andi stigum heilabilunar, þeir verst settu 
eru ekki hafðir allir saman því að þeir fá 
meiri örvun í blönduðum hóp.  

Það er mikil áhersla lögð á að 
fjölskyldur íbúa geti tekið þátt í lífi 
þeirra. Stundum elda aðstandendur 
á deildunum eða fara út með sínu 
fólki og svo framvegis.

Lokaorð
Þessi ferð var ánægjuleg í alla staði og 
við gátum eytt góðum tíma saman og 
styrkt okkur sem teymi.  
Það var áhugavert að skoða þessa staði, 
við lærðum ýmislegt þó við höfum kann-
ast við margt og við sáum allavega að 
við hér heima erum að gera góða hluti. 
Sérstaklega fannst okkur þessi mikla 
áhersla á endurhæfingu vera áhugaverð 
og kannski mætti auka þann þátt hér 
heima að einhverju leyti. Að minnsta 
kosti kosti eitt hjúkrunarheimili hér rekur 
endurhæfingardeild nú þegar en það 
mætti fá aðstandendur til að taka virkari 
þátt eins og í rannsókninni sem var kynnt 
fyrir okkur.
Okkur fannst gaman að sjá hversu mikil-
vægt hlutverk aðstandenda og sjálfboða-
liða er, það hlýtur að gera öllum gott.  

Annað sem okkur fannst spennandi 
var öll virknin, að fara í tai chi og 
leika sér í Wii er ekki eitthvað sem 
maður tengir við aldraða svo að það 
var vissulega þörf ábending að það 
þarf ekki allt að vera “gamaldags” til 
að aldraðir hafi áhuga á því.

Með kærum þökkum fyrir stuðninginn, f.h. L-4,
 Ólína Kristín Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur

Þar sem sjúkrahúsið og háskólinn tengjast er mikil litadýrð!

Í anddyri Ingelanden
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Með þessari grein viljum við vekja 
athygli á því að til eru ýmis tæknileg 
úrræði sem geta nýst þegar færni til 
að takast á við daglegar athafnir 
skerðist af völdum heilabilunar. Slík 
úrræði geta stutt einstaklinga með 
heilabilun og aðstandendur þeirra við 
að viðhalda jafnvægi í daglegu lífi og 
aukið  lífsgæði þeirra. Iðjuþjálfar á 
Íslandi hafa tekið þátt í norrænu 
samstarfi á þessu sviði síðan 2005 
og hefur þekking á tæknilegum 
úrræðum fyrir einstaklinga með 
heilabilun aukist mikið á þeim tíma. 

Tæknileg úrræði
Tækin sem um ræðir  flokkast sem upp-
lýsingahjálpartæki.   Algengt er að fólk  
með vitræna skerðingu þurfi t.d. aðstoð 
við  að muna, átta sig á tíma og aðstæð-
um og við að skipuleggja daginn. Úr-
ræðin þurfa ekki endilega að vera flókin 
og oft kemur á daginn að þau einföldu 
koma að mestu gagni. Það geta verið 
úrræði á borð við salernissetu í skærum 
lit, einfaldan síma, lyfjaskammtara og að 
hafa alltaf kveikt ljós á baðherberginu. 
Gott dæmi um auðvelda lausn sem getur 
komið að miklu gagni er að skrifa dag-
lega í dagbók eða á dagatal. Þau hjálpar-
tæki sem eru einna þekktust á Íslandi eru 
t.d. rápmottur, sólarhringsdagatöl, 
eldavélavarar og minnisklukkur. Flóknari 
öryggishjálpartæki á borð við skynjara 
við útidyr og GPS staðsetningartæki falla 
einnig undir þennan flokk hjálpartækja. 
Óneitanlega vakna siðferðilegar spurn-
ingar varðandi hugsanlega notkun á 
tækjum á borð við hvers konar skynjara 
og staðsetningartæki. Mikilvægt er að 
staðið sé vel að málum og að notandinn 
og/eða aðstandandi sé með í ákvarðana-
töku að því leyti sem færni notandans 
leyfir.

Þegar vitræn skerðing eykst og minnið 
versnar verður erfiðara að læra nýjar að-
ferðir og breyta venjum. Mikilvægt  er að 
tæknileg úrræði séu kynnt einstaklingum 
með heilabilun meðan þeir hafa færni til 
að læra að nota þau, oft er það snemma 
í sjúkdómsferlinu. Færni viðkomandi hef-

ur þó ekki áhrif á sum úrræði sem snúa 
að öryggisþáttum, svo sem rápmottu 
sem hringir hjá aðstandanda þegar stigið 
er á mottuna. Gott ráð er að einfalda alla  
tækni á heimilinu um leið og minnis-
skerðing kemur upp. Það eykur líkur á 
því að mögulegt  sé að nota tæki á borð 
við síma og útvarp lengur en ella. Mikil-
vægt er að hafa í huga að tækin geta 
nýst hvar sem fólk býr, hvort sem það er 
á einkaheimili, sambýli eða hjúkrunar-
heimili.

Hjálpartækin geta stuðlað að því að auka 
sjálfstæði og sjálfsbjargargetu ásamt  því 
að auka öryggi  fólks með heilabilun. 

Til þess að tæknin nýtist sem best er 
mikilvægt  að rétta tæknilega úrræðið sé 
notað,  það samræmist þörfum og færni 
hvers og eins og styðji við þau úrræði  
sem viðkomandi hefur nú þegar.  Rétt 
tímasetning á innleiðingu tækja skiptir 
máli  í þessu samhengi og er góð eftir-
fylgd grunnforsenda fyrir því að úrræðin 
nýtist. Tíð og regluleg samskipti og 
heimsóknir á heimili notenda eru nauð-
synleg, því athafnageta fólks með heila-
bilun getur breyst hratt. Aðlaga þarf 
hjálpartækin færni notandans, innleiða ný 
tæki eftir þörfum og jafnvel fjarlægja þau 
ef þau eru farin að valda honum streitu. 

Dagamunur getur verið mikill á færni ein-
staklinga og því þarf oft að gera ráð fyrir 
góðum aðlögunartíma. Staðsetning tækj-
anna getur einnig skipt miklu máli varð-
andi það hvort tækið er notað eða ekki. 
Hvort vel tekst til með aðlögun tækjanna 
er einstaklingsbundið og háð mörgum 
þáttum í umhverfinu. 

Misjafnt er hvar hægt er að nálgast þau 
hjálpartæki sem hér eru til umfjöllunar. 
Sum er hægt að fá samþykkt hjá Sjúkra-
tryggingum Íslands og önnur getur fólk 
keypt sjálft á almennum markaði.  Nauð-
synlegt getur verið að fá sum hjálpar-
tækjanna lánuð til að athuga hvort not-
andinn hefur gagn af þeim. Einföldustu 
úrræðin, á borð við minnisbók og daga-
tal, eru oftast til á flestum heimilum. 

Norrænt samstarf
Mikilvægt skref var stigið í þessum mála-
flokki með samnorrænu verkefni sem var 
unnið á árunum 2006-2008 og lauk með 
útgáfu ritsins ,,Tæknileg úrræði og heila-
bilun á Norðurlöndum”. Þar var safnað 
saman reynslu og þekkingu frá Dan-
mörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Sví-
þjóð. Skjólstæðingasögur veittu einnig 
innsýn í það hvernig tækin nýttust í raun. 

Allflest tækjanna voru notuð oft á dag í 
mörg ár og nýttust einstaklingum við 
daglegar athafnir. Þegar þátttakendur 
voru spurðir út í gagnsemi tækjanna 
nefndu þeir að þau gerðu þeim kleift að 
viðhalda ýmsum athöfnum daglegs lífs, 
hjálpuðu til við að skapa gleði og virkni, 
bættu félagsleg tengsl og veittu auk þess 
öryggi og bættu umönnun. Árangurinn 
var aukin lífsgæði einstaklinga með heila-
bilun og aðstandenda þeirra. Ritið í heild 
sinni má nálgast á vef Sjúkratrygginga 
Íslands, www.sjukra.is. 

Ákveðið hefur verið að fara í frekara nor-
rænt samstarf og fóru undirritaðar á fund 
í Stokkhólmi í júní síðastliðnum. Þar var 
farið yfir stöðuna í hverju landi fyrir sig og 
fjallað um þau tæknilegu úrræði sem eru 
í notkun. Þekking hefur aukist mikið á 
þessu sviði á undanförnum árum en hef-
ur því miður ekki skilað sér sem skyldi út 
í samfélagið. Fyrirhugað er að vinna að 

Tæknileg úrræði og heilabilun

Guðbjörg Dóra Tryggvadóttir
Eyrún Björk Pétursdóttir

bættu aðgengi notenda og aðstandenda 
þeirra að upplýsingum um tækin. 

Niðurlag 
Nauðsynlegt er að fylgjast með nýjung-
um og þróun á sviði hjálpartækja og ann-
arra úrræða sem nýtast fólki með heila-
bilun. Þó má segja að á þessum tímum 
skipti enn meira máli að tryggja að sú 
þekking sem þegar er fyrir hendi, nái til 
sem flestra; notenda, aðstandenda, fag-
fólks og stjórnvalda. Tryggja þarf að það 
verði í auknum mæli metið að jöfnu að 
þurfa hjálpartæki vegna vitrænnar skerð-
ingar og líkamlegrar. Ákveðin tæki nýtast 
einstaklingum með heilabilun vel en út-
breiðsla þessarar þekkingar gengur 
hægt. Norræn samvinna á þessu sviði 
hefur gert það mögulegt að safna upp-
lýsingum um þau tæki sem nú þegar eru 
í notkun og styrkt sameiginlega vitneskju 

á Norðurlöndunum. Mikilvægt er að því 
góða starfi sem þegar hefur verið unnið, 
verði fylgt eftir á Íslandi. Þó að mikið hafi 
áunnist má segja að hér á landi séum við 
á nokkurs konar byrjunarstigi hvað varð-
ar notkun á tæknilegum úrræðum fyrir 
fólk með heilabilun. Spennandi verður að 
sjá hvernig notkunin á eftir að þróast á 
næstu árum. Hérlendis er almennt mjög 
jákvætt viðhorf gagnvart hjálpartækj-
unum og því að afla frekari þekkingar á 
þessu sviði. 

Þeir sem óska eftir nánari upplýsing-
um um ákveðin hjálpartæki eru hvat-
tir til að hafa samband við iðjuþjálfa 
og annað fagfólk sem tengist viðko-
mandi. Hjálpartækjamiðstöð Sjúkra-
trygginga Íslands veitir ráðgjöf hvort 
sem er einstaklingum eða fagfólki. 

Til að tækin komi sem flestum að gagni 
skiptir miklu máli að heyra frá notendum 
hvernig tækin nýtast í raun, hvort sem 
reynslan er jákvæð eða neikvæð. Góðar 
hugmyndir að lausnum koma iðulega frá 
notendunum sjálfum og aðstandendum 
þeirra. Allar ábendingar um hjálpartæki 
og úrræði á þessu sviði eru því vel þegn-
ar.

Guðbjörg Dóra Tryggvadóttir, iðjuþjálfi, Hjálpar-
tækjamiðstöð Sjúkratrygginga Íslands

Eyrún Björk Pétursdóttir, iðjuþjálfi, Landakoti Land-
spítala

Fastus ehf.  |  Síðumúla 16  |  108 Reykjavík  |  Sími 580 3900  |  www.fastus.is  |  fastus@fastus.is

Vönduð hjúkrunarrúm
                           sem henta einnig inni á heimili.

•	 Hreyfanlegir vængir
•	 Eykur	blóðflæði
•	 Dregur úr álagi og þrýstingi
•	 Bætir svefn og vellíðan

Einstakur rúmbotn:
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Þetta brennur á ..... 

„ Það var þessi heillandi hugmyndafræði 
sem átti að vinna eftir í Mörkinni 
sem réði úrslitum þegar ég ákvað 
að taka stöðunni“ sagði Ragnhildur, 
en hún hafði unnið  á dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði í 11 
ár, þar af 8 ár sem hjúkrunarforstjóri, 
þegar hún tók við uppbyggingu nýja 
heimilisins við Suðurlandsbraut; MÖRK 
– hjúkrunarheimili fyrir rétt um ári síðan.  
Þjónusta hjúkrunarheimilisins er rekin í 
anda  EDEN hugmyndafræðinnar  sem í 
hnotskurn gengur út á að útrýma leiða, 
vanmáttarkennd og einmanaleika úr lífi 
heimilisfólks.

Áður en Ragnhildur lærði hjúkrun hafði 
hún unnið mörg ár við garðyrkju sem 
nýtist vel í starfi hennar sem stjórnandi 
umönnunar. „Góðri umönnun má líkja við 
vel hirtan garð,“ segir Ragnhildur. „ Þeg-
ar vel tekst til og fólkinu líður vel, höfum 
við hlúð að garðinum og það þarf stöð-
ugt að gera.“

Opnun nýs hjúkrunarheimilis vakti athygli 
á sínum tíma og  margir sem fögnuðu 
væntanlegri 110 rýma viðbót á hjúkrunar-
rýmum. Það var ekki síst vegna þess að 
gert var ráð fyrir fámennum og sérhæfð-
um einingum sem mikil þörf var fyrir, m.a. 
hvíldarinnlögnum og sérhæfðri einingu 
fyrir yngra fólk með heilabilun. Viðbót á 
hjúkrunarrýmum varð því miður lítil þegar 
til kastanna kom, þar sem hjúkrunar-
heimilunum að Víðinesi og á Vífilsstöðum 
var lokað og heimilsmenn þar fluttu í nýja 
heimilið við Suðurlandsbraut. Sérhæfða 
einingin sem ætluð var yngra fólki með 
heilabilun (yngri en  67 ára)  starfar  enn 
ekki sem slík en er rekin sem almenn 
eining – eða „heimili“ eins og einingarnar 
nefnast í Mörkinni – fyrir einstaklinga 
með heilabilun, og eru allir sem þar 
dvelja nú eldri en 67 ára.  Núna bíða hátt 
í 70 eintaklingar eftir að fá heimilispláss í 
Mörkinni. 

Sú hugsun sem liggur að baki EDEN 
hugmyndafræðinni kollvarpar að 
mörgu leyti eldri hugmyndum um það 
hvernig annast skuli gamalt fólk og 
þá sérstaklega fólk með heilabilun. 

„En það tekur tíma að innleiða nýja hug-
myndafræði og nýja hugsun,“ segir 

Ragnhildur sem er þess fullviss að EDEN 
eigi eftir að festa rætur í umönnun fólks 
með heilabilun hér á landi.

Ragnhildi finnst aðkoma aðstandenda 
mikilvægur þáttur í umönnun heimilis-
manna og bendir á að þrátt fyrir góða 
viðleitni starfsmanna komi þeir aldrei í 
stað ættingjanna. „Þörfin fyrir að hafa 
náið samband við sína nánustu hverfur 

ekki við innlögn á hjúkrunarheimili.“  Til 
þess að ná sem bestum árangri þarf að 
koma til samvinna aðstandenda og um-
önnunaraðila því gott samstarf þessara 
aðila skilar sér í betri þjónustu við hinn 
aldraða. Ef til vill þarf að vinna meira að 
fræðslu til aðstandenda, og upplýsingar 
um gagnkvæmar væntingar þyrftu að 
vera skýrari. Aðstandendafélag er starf-
andi í Mörkinni og lítur Ragnhildur á það 
sem jákvæða tengingu milli heimilis-
manna og starfsmanna auk þess sem 
það stuðli  að því að bæta og auka sam-
skipti og samvinnu.  

„Fólk er sífellt veikara þegar það ke-
mur til dvalar á hjúkrunarheimili,“ 
segir Ragnhildur, og  bendir á að því 
fylgi flókin hjúkrunarvandamál sem 
umönnunaraðilar þurfa að  leysa. 

Starfsfólk talar um að tíma skorti til að 
sinna félagslegum og andlegum þáttum 
heimilismanna betur en nú, því mikill tími 
fer í líkamlegar þarfir veikburða einstak-
linga.  „Tími starfsmanna fer í auknum 
mæli í líkamlega hjúkrun, minni tími er 
aflögu til að sinna félagslegum og sál-
fræðilegum þörfum heimilismanna. Því 
verður aðkoma aðstandenda sífellt mikil-
vægari, því  að þeir eru best til þess 
fallnir að sinna andlegum og félagslegum 
þörfum hins aldraða, “ segir hún og sér 
fyrir sér að hlutdeild aðstandenda í um-
önnum heimilismanna aukist í framtíð-
inni. 

Ragnhildur segist vera sáttust í starfi sínu 
sem stjórnandi þegar hún sér að mögu-
legt hefur verið að sinna félagslegri og 
andlegri umönnun heimilismanna á sama 
hátt og þeirri líkamlegu. „Mesta gleði 
veitir mér að sjá starfsmann sem svo 
greinilega hefur sannan skilning á mikil-
vægi sínu í umönnun heimilismanns og 
nýtur sín í þeim störfum sem hann gegn-
ir,  þá er svo gaman að hrósa!“  

“Erfitt getur verið að ná fram markmiðum 
sínum í því fjárhagslega umhverfi sem við 
búum við og sífellt yfirvofandi niður-
skurð,“ segir Ragnhildur, en bendir á að 
almenn viðhorfsbreyting þurfi einnig að 
koma til ef takast á að ná markmiðum 
heimilisins og hugmyndafræðinnar sem 
unnið er eftir. „Eden hugsunin er ekki í 
því sem sést í umhverfinu, hún nær miklu 
dýpra en svo,“ segir hún og bætir við að 
viðhorfsbreyting þurfi ekki eingöngu að 

eiga sér stað hjá umönnunaraðilum; „Að-
standendur verða líka að hugsa marga 
þætti uppá nýtt, breyttar aðstæður í 
þjóðfélaginu krefjast, þess auk þess sem 
EDEN hugmyndafræðin opnar fyrir ný-
hugsun“.

Ragnhildur er bjartsýn á framtíðina. 
Hún sér fyrir sér að fólk sem þarf-
nast umönnunar búi í eigin íbúð 
í hagkvæmu umhverfi og fái alla 
þá þjónustu sem það þarfnast í 
heimilisumhverfi sínu. Eflaust deila 
margir þessari framtíðarsýn Ragnhil-
dar: Flestir vilja vera heima eins lengi 
og kostur er - en þá verður líka að 
tryggja nauðsynlega þjónustu.

Svava Aradóttir

Ragnhildur G. Hjartardóttir

Líkamsrækt bætir minni eldra fólks
Tilraunir hafa sýnt, að stundi fólk sem komið er yfir 55 ára aldur hóflega líkamsrækt í eitt ár getur það leitt til þess að 
svæði í heilanum, sem nefnist dreki og tengist minninu, stækkar og minnið batnar. 

Grein um rannsóknina, sem gerð var á vegum háskólans í Pittsburgh, 
Illinoisháskóla, Rice háskóla og ríkisháskóla Ohio í Bandaríkjunum, birtist í 
tímaritinu Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Art Kramer, einn höfunda greinarinnar, segir að niðurstöður rannsóknarinnar 
séu mjög áhugaverðar vegna þess að þær sýni, að jafnvel léttar 
líkamsæfingar virðist bæta minni eldra fólks.  

Vísindamenn fengu 120 einstaklinga, allt kyrrsetufólk komið yfir miðjan aldur 
en sem sýndu engin merki elliglapa, til liðs við sig og skiptu þeim upp í tvo 
hópa. Annar hópurinn gekk þrisvar í viku í 40 mínútur en hinn stundaði léttar 
teygjuæfingar.

Niðurstöðurnar sýndu, að í þeim sem stunduðu gönguæfingarnar stækkaði 
svonefndur vinstri dreki í heilanum um 2,12% og hægri drekinn um 1,97%. Samskonar tölur fyrir hinn hópinn voru 
1,4% og 1,43%. 

„Við teljum að það sé óhjákvæmilegt að drekinn rýrni með aldrinum,” sagði Kirk Erickson, prófessor í sálfræði við 
háskólann í Pittsburgh. „En við höfum sýnt fram á, að jafnvel lítilsháttar líkamsrækt í eitt ár getur stækkað þetta 
svæði. Það er hægt að hafa áhrif á starfsemi heilans á þessum aldri.” 

(Frétt sem birtist í Morgunblaðinu 1. febrúar 2011)

Ragnhildi G. Hjartardóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar, MÖRK hjúkrunarheimili
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ÚRVAL JÓLAKORTA
TIL STYRKTAR FAAS
Sölustaðir:

Skrifstofa FAAS, Fríðuhús, 
Drafnarhús, Maríuhús og hjá 
tenglum FAAS á Sauðárkróki, 
Akureyri, Seyðisfirði og á Selfossi.

Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is
Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16

• Bak og skemill með fjarstýringu

  • Upplyfting fyrir þá sem það kjósa

  Fjölbreytt úrval – Aukin þægindi

Rafknúnir hægindastólar 

Hátt kólesterol er heilsunni hættulegt
Til að draga úr háu kólesteroli ætti að fylgja eftirfarandi reglum:

* Koma sér í kjörþyngd
* Borða hollan og hjartavænan mat
* Stunda líkamsrækt flesta daga vikunnar
* Hætta að reykja
* Neyta áfengis í hófi

Nánari upplýsingar um æskilegt matarræði er að finna á www.
mayoclinic.com  

(Frétt sem birtist í Fréttablaðinu 19. Apríl 2011)
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Um vistunarmat fyrir 
hjúkrunarrými
Síðan 1991 hefur vistunarmat verið for-
senda umsóknar fyrir dvöl á hjúkrunar-
heimili. Þann  1. janúar 2008 fluttist vinna 
við gerð vistunarmats frá þjónustuhópum 
sveitarfélaga  til vistunarmatsnefnda. 
Vistunarmatsnefndir eru sjö og starfa í 
hverju heilbrigðisumdæmi landsins. Frá 
sama tíma var yfirumsjón með fram-
kvæmd vistunarmats flutt frá heilbrigðis-
ráðuneytinu til Landlæknisembættisins.  

Vistunarmat er faglegt, einstaklingsbund-
ið mat á þörfum einstaklinga fyrir varan-
lega búsetu á hjúkrunarheimili. Um er að 
ræða staðlað mat ásamt skilgreindum 
upplýsingum frá heilbrigðis- og félags-
þjónustu, hlutaðeigandi læknum eða 
sjúkrastofnunum eftir því sem við á. Vist-
unarmati er ætlað að endurspegla raun-
verulega þörf þess sem þarf á varanlegri 
búsetu á hjúkrunarheimili að halda, óháð 
aldri. Rými á hjúkrunarheimili er ekki út-
hlutað fyrr en útséð er með önnur úrræði.

Metnar eru félagslegar aðstæður, heilsu-
far og andlegt ástand auk þess sem met-
in er færni í athöfnum daglegs lífs og gef-
ur niðurstaða vistunarmats til kynna 
hversu mikil þörf er fyrir langtíma búsetu 
á hjúkrunarheimili. Vistunarmat, sem hef-
ur verið samþykkt, gildir í tólf mánuði. 
Hafi umsækjandi ekki fengið vistun innan 
þess tíma, þarf að endurnýja matið. 

Umsókn um vistunarmat þarf að berast 
vistunarmatsnefnd í viðkomandi heil-
brigðisumdæmi á sérstöku eyðublaði, 
sem hægt er að nálgast á vef Landlækn-
isembættisins; www.landlaeknir.is  undir 
„Málefni aldraðra“. Ekki er hægt að 
senda umsóknina rafrænt heldur verður 
að prenta hana út og koma henni til vist-
unarmatsnefndar. Mikilvægt er að vanda 
til umsóknar og gefa sem bestar upp-
lýsingar um aðstæður og þá þjónustu og 
aðstoð sem viðkomandi nýtur.  

Niðurstaða vistunarmats er kynnt um-
sækjanda skriflega og afrit er sent til 
heimilislæknis, heimahjúkrunar og 
félagsþjónustu eftir atvikum. Áður en til 

flutnings á hjúkrunarheimili kemur þarf 
að liggja fyrir beiðni um vistunarmat, vist-
unarmatið sjálft (samþykki), umsókn um 
tiltekin hjúkrunarheimili og að lokum út-
hlutun á hjúkrunarheimili.

Ástæða er til að vekja athygli umsækj-
enda um vistunarmat á því að þegar líf-
eyrisþegi flyst á hjúkrunarheimili falla nið-
ur lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun 
ríkisins (TR). Við það að greiðslur falla 
niður myndast réttur til vasapeninga sem 
eru tekjutengdir. Mikilvægt er að um-
sækjendur kynni sér þátttöku í dvalar-
kostnaði og kostnað við búsetu. 

Sjá frekari upplýsingar á heimasíðu 
Landlæknisembættisins. 

Á umsóknareyðublaði gefur að líta að-
setur vistunarmatsnefnda:

Senda skal umsókn til 
viðkomandi vistunarmats-
nefnda:

Heilbrigðisumdæmi 
höfuðborgarsvæðisins: 
Vistunarmatsnefnd 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Þönglabakka 1, 2. hæð, 109 Reykjavík
Sími: 585 1300 (símatími  mánud., 
þriðjud., fimmtud. og föstudaga kl. 
11–12)

Heilbrigðisumdæmi Vesturlands:
Vistunarmatsnefnd
Heilsugæslustöðin í Borgarnesi
Borgarbraut 65, 310 Borgarnesi
Sími: 437 1400

Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða:
Vistunarmatsnefnd
Heilbrigðisstofnunin á Ísafirði
Torfunesi, 400 Ísafirði
Sími: 450 4500

Heilbrigðisumdæmi Norðurlands:
Vistunarmatsnefnd
Heilsugæslan á Akureyri
Hafnarstræti 99, 600 Akureyri
Sími: 460 4600

Heilbrigðisumdæmi Austurlands:
Vistunarmatsnefnd
Heilsugæslustöðin á Reyðarfirði
Búðareyri 8, 730 Reyðarfirði
Sími: 470 1420

Heilbrigðisumdæmi Suðurlands:
Vistunarmatsnefnd
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
v/Árveg, 800 Selfossi
Sími: 480 5100 (þriðjud. 11–12)

Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja:
Vistunarmatsnefnd
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Skólavegi 8, 230 Reykjanesbæ
Sími 422 0500

Álfhildur Hallgrímssdóttir, starfsmaður 
vistunarnefndar, tók saman.

AUGLÝSING
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Gott gegn Alzheimers? 
 

Ný rannsókn virðist sýna að þeir sem stunda 
hugarleikfimi af kappi geti haldið einkennum Alz-
heimerssjúkdómnum í skefjum, að minnsta kosti 
upp að einhverju marki. Frá þessu er greint á 
fréttavef BBC.

Hópur vísindamanna við Ruch University Medi-
cal Center í Chicago komst að þessari niður-
stöðu eftir að hafa rannsakað stóran hóp eldri 
borgara, 65 ára og eldri, í upphafi tíunda ára-
tugarins til að athuga hvaða áhrif það hefði á Alzheimers að stunda hugarleikfimi. Hópnum var skipt í tvennt, annars veg-
ar þá sem höfðu gaman af því að leysa hvers kyns gátur, og gerður það að staðaldri og hins vegar þá sem gerðu það 
ekki. Tólf ára rannsókn leiddi fyrrnefndar niðurstöður í ljós. Þó kom fram að þegar veikindin náðu loks yfirhöndinni,  hrak-
aði þeim hratt sem höfðu áður stundað hugarleikfimina.

(Frétt sem birtist í Fréttablaðinu í september 2010)

Bókaspjall 
um KAREN - í viðjum Alzheimers
Karen í viðjum Alzheimers er bók um 
lækninn Karen Mörstad og baráttu henn-
ar við Alzheimerssjúkdóminn. Helje Sol-
berg blaðamaður skrifar þessa bók um 
Karen og sjúkdóm hennar. 

Mágkona mín og ég settumst niður og 
ræddum bókina  um Karen eftir smá 
upprifjun en við höfðum báðar lesið hana 
fyrir um ári síðan en mæður okkar höfðu 
þá báðar greinst með Alzheimers nokkru 
áður. 

Við stöllur  vorum mjög sammála um að 
lestur bókarinnar hefði bætt skilning okk-
ar á ferli sjúkdómsins og gefið okkur 
betri innsýn í hugarlíf mæðra okkar við 
þær erfiðu aðstæður sem urðu m.a. í 
upphafi sjúkdómsins. 

Karen lýsir ástandi sínu einmitt mjög vel í 
fyrri hlutum bókarinnar þegar hún skilur 
ekki líðan sína en veit samt að eitthvað er 
að. 

Lestur bókarinnar hefur gert okkur stöll-
um það auðveldara að takast á við 
vandamálin sem komið hafa upp í veik-
indum þessara tveggja kvenna sem að 
okkur snúa og eru reyndar ennþá að 
kljást við sjúkdóminn.

Við getum mælt með því að aðstand-
endur, heilbrigðisstarfsmenn og aðrir lesi 
þessa hugljúfu bók um Karen. Hún er 
mannbætandi. 

Guðmunda Kristjánsdóttir og Kristín E. Pálsdóttir

 

KAREN - í viðjum Alzheimers kom út í Noregi árið 
1996 og í íslenskri þýðingu Bergþóru Skarphéðins-

dóttur og Guðmundar Þorsteinssonar árið 1997 .

Útgefandi er FAAS. 
Bókin er til sölu á skrifstofu FAAS. 

www.oryggi.is

Hringdu í 570 2400 og fáðu öryggi í áskrift

Úthringingar

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

Hjúkrunarfræðingar
á vakt allan sólarhringinn

Í vaktmiðstöð Öryggismiðstöðvarinnar eru hjúkrunarfræð-
ingar alltaf á vakt, allan sólarhringinn, alla daga ársins.

Öryggishnappur 
– armband eða hálsmen

Þegar þrýst er á öryggishnappinn 
heyrist viðvörunartónn á staðnum og 
boð berast strax til vaktmiðstöðvar 
Öryggis miðstöðvarinnar. Um leið og 
viðvörun birtist á skjá vaktmiðstöðvar 
opnast talsamband milli viðskiptavinar 
og öryggisvarðar. 

Hljóðneminn á tækinu er mjög næmur 
til að talsamband náist sem víðast 
á heimilinu.

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

Reykskynjari

Boðið er upp á þráðlausan reykskynjara 
beintengdan vaktmiðstöð Öryggismið-
stöðvarinnar. Kannanir sýna að bruna-
vörnum er verulega ábótavant hjá stórum 
hópi eldri borgara. 

Mottur
– þrjár tegundir

Svefn: Mottan er sett undir dýnu og 
greinir mjög nákvæm lega andardrátt, 
hjartslátt og hreyfingar þess sem sefur. 

Gólf: Mottan er sett á gólf og þannig 
er t.d. hægt að greina ef aðili, sem ekki 
ferðast um án aðstoðar, hefur í hyggju 
að fara fram úr.

Flog: Sérhönnuð motta sem greinir 
byrjunareinkenni floga kasta. Mottan er sett 
undir dýnu og sendir boð án tafar þegar 
flogakast greinist. 

Einnig er hægt að fá hita-, vatns- og 
gas skynjara sem eru beintengdir við vakt-
miðstöð.

Aðrir skynjarar
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Tímastillt vöktun hurða 
með öryggishnappi

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

Ýmsar bækur um heilabilun eru til sölu á 
skrifstofu félagsins og hægt að nálgast þær 
þar eða fá þær sendar. Einnig eru ýmsir 
bæklingar um efnið sem félagið afhendir án 
kostnaðar. 10% afsláttur fyrir félagsmenn.

Upplýsingar í síma 533 1088 og á netfangi: 
skrifstofa@alzheimer.is.  

Mörg húsdýr fá nú orðið sömu lífsstílssjúkdóma og við manneskjurnar, gæludýr og eigendur 
þeirra lýkjast með örðum orðun hvert öðru.  Þessi staðreynd er notuð í rannsóknum, segir í  
Videnskab.dk.
 „Margir innikettir eiga til dæmis við offitu að stríða og fá sykursýki“ upplýsir  prófessor, 
Charlotte Bjørnvad. Hún er prófessor við LIFE, líffræðideildina í Kaupmannahafnarháskóla og 
rannsakar þar m.a. sykursýki hjá köttum.Mette Berendt, sem einnig er prófessor veð LIFE, 
rannsakar taugasjúkdóma í hundum. Hún segir að hundum með heilabilun hafi fjölgað mikið 
og ástæðan sé að sumu leiti sú, að hundar verða nú eldri en áður, en einnig sú að hundar 
tileinki sér sama lífsstíl og eigendur þeirra.
Flestir hundaeigendur upplifa breytingar að hegðun hundsins breytist með aldrinum. Þetta er eðlilegt, en stór hluti af 
þessum gömlu hundum hafa heilabilun. Heili hundsins byrjar að breytast þegar hann er um það bil  8 ára og við 11-12 
ára aldurinn sýna um 30% hundanna heilabilunareinkenni. Því eldri sem hundarnir verða, því meiri hætta er á að þeir fái 
sjúkdómana. Dýralæknarnir Helle Busk og Natascha Schmidt-Svejstrup á Gentofte dýralæknastöðinni  i Danmörku, 
segja frá þessu og bæta við að af 15-16 ára  gömlum hundum hafi u.þ.b. 70% heilabilunarsjúkdóm á einhverju stigi. 

                                                                                       

 (Heimild: www.dr.dk/sundhed , sótt 22. mars 2011)

Snati fær líka heilabilun 

Það var mikill áhugi fyrir 
kvennahlaupinu í ár í Fríðuhúsi. 
Eins og sést á meðfylgjandi 
myndum, voru það 7 konur 
sem tóku þátt. Í Fríðuhúsi er 
farið daglega í göngutúra og 
síðustu daga fyrir “hlaup” var 
gjarnan talað um að við værum 
að æfa fyrir kvennahlaupið. 

Til gamans má geta þess, að 
Fríðuhúss-dömur voru meðal 
þeirra fyrstu í mark. 

Það voru því stoltar og ánægð-
ar konur sem snéru aftur í 
Fríðuhús með medalíu um 
hálsinn!

Sigríður Þormar Vigfúsdóttir
starfsmaður í Fríðuhúsi

Kvennahlaup í Fríðuhúsi
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Hjónin Ásta Jónsdóttir 
og Jóhann Þór 
Sigurbergsson

“Þegar við keyptum 
íbúð í Eirborgum 
leituðum við eftir 
öryggi og tryggri 
þjónustu. Við 
teljum öryggisíbúðir 

eins og reknar eru af Eir vera bestu lausnina í 
búsetumálum eldri borgara. Þeir sem þurfa á slíku 
úrræði að halda ættu ekki draga of lengi að flytja í 
svona íbúðir. Okkar reynsla af þjónustu og starfsemi 
Eirborga er mjög góð. Allt starfsfólk Eirborga fær 
ágætiseinkunn

Eirborgir Öryggisíbúðir við Fróðarengi 1-11 í Grafarvogi

Eir hjúkrunarheimili hefur lokið við að 
byggja 110 glæsilegar öryggisíbúðir við 
Fróðengi í Grafarvogi, í nálægð við versl-
unarkjarna í Spönginni.  

Öryggisíbúðir
Í boði eru tveggja og þriggja herbergja 
öryggisíbúðir. Allt aðgengi er mjög gott og 
eru öryggisíbúðirnar sérstaklega hannaðar 
fyrir fólk sem kýs að búa á eigin heimili, en 
þarf jafnframt á félagslegri heimaþjónustu 
og/eða heimahjúkrun að halda. Sólar-
hringsvakt er í húsinu og allar íbúðir eru 
tengdar við vakthafandi starfsmann og 
öryggiskerfi hússins.  

Þjónustumiðstöð
Eirborgir munu verða samtengdar þjón-
ustumiðstöð sem er að fara í byggingu.  
Þar verður fjölþætt starfsemi á vegum 
Reykjavíkurborgar, Eirar og Grafarvogs-
kirkju.  Í húsnæðinu verða Korpúlfar með 
aðstöðu fyrir félagsstarfsemi og einnig 
starfrækt dagdeild svo eitthvað sé nefnt.
 
Að kaupa búseturétt
Hægt er að kaupa búseturétt, ýmist með 
útborgun að fullu eða að hluta. Ef útborgun 
er ekki greidd að fullu í upphafi, er hægt 
að leigja það sem eftir stendur.  Við skil 
á íbúðinni er andvirði innborgunar endur-
greidd.

Þökkum veitan stuðning 

	  

 

ÞORBJÖRN HF

Hjónin Helga Mattína 
Einarsdóttir og Ólafur 
Guðnason:

“Þegar við keyptum 
íbúð í Eirborgum 
sóttumst við eftir 
öryggi. Við vorum 
búin að fá vitneskju 

um þjónustuna sem yrði í boði. Reynsla okkar er mjög 
góð og hefur staðist væntingar. Starfsfólkið er frábært 
og leysir úr öllum vanda strax.”

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík,
sími 522 5700

Þeir sem sinna flóknum verkefnum ættu að taka hlé reglulega til að 
auka afköstin
Stuttar pásur geta bætt athyglisgáfu fólks verulega þegar það sinnir löngum 
verkefnum, samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar á starfsemi heilans. 
Niðurstöðurnar hafa verið birtar í vísindaritinu Cognition.
Þekkt hefur verið að heilinn hættir að senda boð um áreiti þegar það verður 
viðvarandi. Til dæmis taka fæstir eftir núningi húðar við fötin sem þeir ganga 
í. Nú hefur verið sýnt fram á að það sam á við um athyglisgáfuna.  Í  tilraunum 
stóðu þeir sem tóku stuttar pásur í miðju verkefni sig betur en þeir sem fengu 
að einbeita sér að verkinu.

(Frétt sem birtist í Fréttablaðinu 14. febrúar 2011)

Stuttar pásur auka athyglina



FAAS fréttir 2. tlb. 9. árg. september 2011

35

FAAS fréttir 2. tlb. 9. árg. september 2011

Sigrún Spanó Sigurjónsdóttir 

Sigrún Spanó Sigurjónsdóttir er 
matráður í Fríðuhúsi. Sigrún sem er 
lærður kokkur, er algjör reynslubolti í 
eldhúsinu og leika pottar og pönnur 
í höndunum á henni.  Auk þess að 
vera eldhússnillingur, hefur hún 
græna fingur og njóta allir í Fríðuhúsi 
leiðsagnar hennar í garðinum. 

Döðlukaka úr Fríðuhúsi
Botn.
200 gr spelt/heilhveiti/hveiti
100 gr smjör/Isio 4 olía
1/2 dl vatn 
1/2 dl kókosmjöl
50 gr hezlihnetur í flögum
1/2 tsk. vanilludropar

Þurrefni sett í skál, smjöri/olíu blandað 
saman við með fingrunum. Vatni og van-
illudropum blandað saman við, einnig 
með fingrunum (ekki hnoða).

Deigið er sett í hringlaga form og þrýst/
slétt út, með fingrunum, út í kantana.

Pikkað í með gaffli og bakað við 200°  
í u.þ.b. 15 mín eða þar til botninn er 

orðinn fallega gullinn á lit. Botninn er 
tekinn úr forminu og settur á tertudisk, 
þá er fyllingin sett ofan á og smurð til og 
skreytt að lokum með hezlihnetum  og/
eða möndlum.

Fylling.
500 gr döðlur (t.d. frá Hagveri)
Rúmlega 1/2 l. Trópi appelsínusafi úr 
fernu.

Döðlurnar eru settar í pott, appels-
ínusafnum hellt yfir (á að fljóta vel yfir 
döðlurnar) og soðið þangað til þetta er 
orðinn þykkur massi (hært í á meðan) 
Kókosmjöli, hezlinetum og/eða möndlum 
bætt útí eftir smekk.

Kakan er borin fram með ísköldum 
þeyttum rjóma.

Ath. Ef bera á kökuna fram með síð-
degiskaffinu, þarf að baka/útbúa hana 
í síðasta lagi um morguninn þannig að 
botninn nái að blotna. Verði ykkur að 
góðu.

Matráður mælir með....

Sigrún Spanó Sigurjónsdóttir.
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Ota haframjölið er framleitt úr 100% 
sérvöldum höfrum sem eru flokkaðir, 
valsaðir og síðan ristaðir til að auka 
enn á bragðgæðin. Hafragrautur úr Ota 

Solgryn er einfaldur og hollur morgun-
verður með háu hlutfalli af fjölsykrum, 

trefjaríkur og mettandi og dugar þér 
langt inn í daginn. 

Dagurinn er bara allt annar
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Reykjavík

ARGOS ehf Arkitektastofa Grétars og 
Stefáns 
Eyjarslóð 9

Arkinn ehf
Langholtsvegi 111

Augasteinn sf
Súðavogi 7

Ásbjörn Ólafsson ehf
Köllunarklettsvegi 6

B.K.flutningar ehf
Krosshömrum 2

Bananar ehf
Súðarvogi 2e

Bílasmiðurinn hf
Bíldshöfða 16

BJ endurskoðunarstofa ehf
Síðumúla 21

BSRB
Grettisgötu 89

Efling-stéttarfélag
Sætúni 1

Eignamiðlunin ehf
Síðumúla 21

GB Tjónaviðgerðir ehf
Draghálsi 6-8

Grásteinn ehf
Grímshaga 3

Grund dvalar- og hjúkrunarheimili
Hringbraut 50

Guðmundur Arason ehf Smíðajárn
Skútuvogi 4

Guðmundur Jónasson ehf
Borgartúni 34

Hárgreiðslustofan Hármiðstöðin
Hrísateigi 47

Hjálparstarf kirkjunnar
Háaleitisbraut 66

Húsalagnir ehf
Gylfaflöt 20

Ice Consult ehf
Mörkinni 6

Iceland Seafood ehf
Köllunarklettsvegi 2

Iðntré ehf
Draghálsi 10

Internet á Íslandi hf
ISNIC

Íslensk endurskoðun ehf
Grensásvegi 16

Íslensk erfðagreining
Sturlugötu 8

Kemis ehf
Breiðhöfða 15

Kjartan og Tóta bílstjórar
Hátúni 21

Kjöthöllin ehf
Skipholti 70

Kórall sf
Vesturgötu 55

Loftmyndir ehf
Laugavegi 13

Loftstokkahreinsun.is
sími: 567-0882 og 893-3397
Garðhúsum 6

Opin kerfi  ehf
Höfðabakka 9

Parlogis hf lyfjadreifing 
Krókhálsi 14

Pökkun og flutningar ehf
Smiðshöfða 1

Rafsvið sf
Haukshólum 9

Rarik ohf
Bíldshöfða 9

Seljakirkja
Hagaseli 40

SÍBS
Síðumúla 6

Sjúkraliðafélag Íslands
Grensásvegi 16

Skógarbær,hjúkrunarheimili
Árskógum 2

Spíral fatahönnun
Vagnhöfða 13 

Stólpi ehf
Klettagörðum 5

Suzuki-bílar hf
Skeifunni 17

Tandur hf
Hesthálsi 12

Tannlæknastofa Guðmundar Árnasonar
Þingholtsstræti 11

Tannlæknafélag Íslands
Síðumúla 35

Trésmiðjan Jari ehf
Funahöfða 3

Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Lágmúla 5

Verkfræðistofan VIK ehf
Laugavegi 164

www.photos.is
Karfavogi 22

Þ Þorgrímsson og Co ehf
Ármúla 29

Ögurvík hf
Týsgötu 1

Þökkum veittan stuðning 

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfið

Ofnhitastillar • Gólfhitastýringar • Þrýstistillar
Hitastillar • Mótorlokar • Stjórnstöðvar

Varmaskiptar soðnir og boltaðir
Úrval tengigrinda á lager

Stærð heilasvæða ræður stjórnmálaskoðunun

Ný rannsókn bendir til þess að stærð svonefnds möndlungs (Amygdala), 
möndlulaga svæði í miðju heilans, ráði því hvort viðkomandi einstaklingar eru 
hægrisinnaðir eða vinstrisinnaðir. Starfsemi möndlungsins er talin tengjast 
kvíðatilfinningu og ótta.

Vísindamenn hjá University College í London unnu rannsóknina og komust að 
þeirri niðurstöðu, að þeir einstaklingar, sem hafa íhaldssamar skoðanir, eru 
með stærri möndlung en þeir sem eru skilgreindir sem vinstrisinnar. Þá var 
svæði fremst í heilanum, sem tengist hugrekki og bjartsýni, minna.

Vísindamenn tóku sneiðmyndir af heilum tveggja breskra þingmanna, þeirra 
Stephens Pounds, þingmanns Verkamannaflokksins, og Alans Duncans, þróunarmálaráðherra Íhaldsflokksins, auk 
um 90 námsmanna. Var niðurstaðan sú, að beint samband væri  milli stærðar þessara tvegja svæða í heilanum og 
stjórnmálaskoðana sjálfboðaliðanna.  

Ekki er samt fullyrt hvort viðkomandi hafi fæðst svona eða hvort lífsreynsla einstaklinganna hafi haft áhrif á stærð 
heilasvæðanna.  

Á vef Daily Telegraph er haft eftir Geraint Rees, sem stýrði rannsókninni, að niðurstöðurnar hafi komið á óvart. 

    (Frétt sem birtist í Morgunblaðinu 29. desember 2010)
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Seltjarnarnes

About Fish Íslandi ehf
Austurströnd 3

Nesskip hf
Austurstönd 1

Vogar

V.P. vélaverkstæði ehf
Iðndal 6

Kópavogur

Bílaþvottastöðin Löður ehf
Bæjarlind 2

Bókun sf endurskoðun
Hamraborg 1

Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Ís-
lands
Hlíðasmára 8

Goddi ehf
Auðbrekku 19

Íslandsspil sf
Smiðjuvegi 11a

Garðabær

Hitakerfi ehf
Eskiholti 21

Íslandsfundir ehf
Garðatorgi 7

Rökrás ehf
Sími: 565-9393
Garðaflöt 21

Hafnarfjörður

Einar í Bjarnabæ ehf  
Aðalsteinn Einarsson
Spóaási 6

Fiskbúðin
Trönuhrauni 9
Hársnyrtistofan Fagfólk ehf
Fjarðargötu 19

Héðinn Schindler lyftur hf
Gjótuhrauni 4

Höfn öldrunarmiðstöð
Sólvangsvegi 1

Markus Lifenet ehf
Maður fyrir borð öryggi og björgun er 
okkar viðfangsefni.

Rafhitun ehf
Kaplahrauni 7a

Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64

Reykjanesbær

DMM Lausnir ehf
Iðavöllum 9b

Dvalarheimili aldraðra á Suðurnesjum
Hlévangur  sími 421 5700

Georg V. Hannah sf
Hafnargötu 49

Íslenska félagið ehf - Ice Group
Iðavellum 7a

K-Sport
Hafnargötu 29

Spíral fatahönnun
Hafnargötu 12

Tannlæknastofa Einars Magnússonar
Skólavegi 10

Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vatnsnesvegi 14

Vísir félag skipstjórnarmanna á Suður-
nesjum
Hafnargötu 90

Garður

Dvalarheimili aldraðra á Suðurnesjum
Garðvangur  sími 422 7400

Grindavík
Einhamar Seafood ehf
Verbraut 3a

Mosfellsbær

Ísfugl ehf
Reykjavegi 36

Kjósarhreppur www.kjos.is
Ásgarði

Nýja bílasmiðjan hf
Flugumýri 20

Akranes

Dvalarheimilið Höfði
Sólmundarhöfða

Runólfur Hallfreðsson ehf
Álmskógum 1

Smurstöð Akraness sf
Smiðjuvöllum 2

Borgarnes

Sæmundur Sigmundsson ehf
Brákarey

Vélaverkstæði Kristjáns ehf
Brákarbraut 20

Ólafsvík

Litlalón ehf
Skipholti 8

Hellissandur

KG Fiskverkun ehf
Melnesi 1

Þökkum veittan stuðning 

Ísafjörður

Félag opinberra starfsmanna á Vest-
fjörðum
Aðalstræti 24

H.V. umboðsverslun ehf
Heklu söluumboð
Suðurgötu 9
Hamraborg ehf
Hafnarstræti 7

Bolungarvík 

Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suður-
eyrar ehf
Hafnargötu 12

Jakob Valgeir ehf
Grundarstíg 5

Tálknafjörður

Þórsberg ehf
Strandgötu 25

Sauðárkrókur

Kaupfélag Skagfirðinga
Ártorgi 1

Stoð ehf verkfræðistofa
Aðalgötu 21

Varmahlíð

Akrahreppur Skagafirði

Akureyri

Baugsbót ehf bifreiðaverkstæði
Frostagötu 1b

Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Skiptagötu 14

Félagsbúið Hallgilsstöðum
Hallgilsstöðum

Dalvík

Dalbær heimili aldraðra

Ólafsfjörður

Hjúkrunar og dvalarheimilið 
Hornbrekka

Egilsstaðir

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Einhleypingi 1

Seyðisfjörður

Gullberg ehf
Langatanga 5
  
Seyðisfjarðarkaupstaður
Hafnargötu 44

Neskaupstaður

Síldarvinnslan hf
Hafnarbraut 6

Fáskrúðsfjörður

Uppsalir dvalar- og hjúkrunarheimili
Hlíðargötu 62

Höfn í Hornafirði

Bókhaldsstofan ehf
Krosseyjarvegi 17

Búnaðarsamband A-Skaftafellssýslu
Litlubrú 2, Nýheimum

Selfoss

Árvirkinn ehf
Eyravegi 32

Ketilhóll ehf
Brjánsstöðum

Sigrún Lára Hauksdóttir
Brjánsstöðum

Stokkseyri

Kvöldstjarna gistiheimili
Stjörnusteinum 7

Hvolsvöllur

Kirkjuhvoll dvalar- og hjúkrunarheimili 
Dalsbakka
Kvenfélagið Bergþóra 
Vestur Landeyjum

Vík

Víkurprjón hf
Austurvegi 20

Vestmannaeyjar

Grímur kokkur ehf
Eiði 14

Ísfélag Vestmannaeyja hf
Strandvegi 28

Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
Kirkjuvegi 23

Vélaverkstæðið Þór ehf
Norðursundi 9
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Léttar 
vísbendingar
Lárétt
4. Dæld.
6. Börn.
9. (Frá) opnu svæði.
10. Auður blettur í skógi.
12. Ekki langt.
13. Deyja.
14. Beitiland.
15. Grafreitur.
16. Frásögn.
18. Breyti.
20. Mýkja vöðva.
22. Laun.
23. Vorum sitjandi.
24. (Um) eðli.
25. Fjarlægja hár.

Lóðrétt
1. Ímyndun.
2. Bókstafnum.
3. Fljótt.
5. Erlendur ferðamaður.
7. Helsi.
8. Brjóta.
11. Starf.
14. Stóll konungs.
15. Sviðsverk.
16. Opinbert gjald.
17. Minnisleysi.
19. Handavinnuáhald.
21. Matarílát.

Krossgátan

Verðlaunakrossgáta FAAS nr. 3

Sendið lausn á krossgátunni ásamt nafni og heimilisfangi 
sendanda  fyrir 1. nóvember 2011 til: 

FAAS
Hátúni 10, b
105 Reykjavík

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

Þungar 
vísbendingar
Lárétt
4. Beygði sig.
6. Heiti teiknmyndisögu.
9. Klári mat.
10. Rauðleitur.
12. Hjálpað.
13. Þykjast.
14. Hegði.
15. Óyndi.
16. Skera.
18. Sinni.
20. Þrábiðja.
22. Hlunnindi.
23. Heysætum
24. Kynhvöt (þf.)
25. Blauta. 

Lóðrétt
1. Disney mynd.
2. Hrossinu.
3. Tvílitt
5. Skammtímagestur 
 á Íslandi
7. Kúgun.
8. Fleka.
11. Lífsviðurværi.
14. Öndvegi.
15. Sjónleikur.
16. Máltíð.
17. Óminni.
19. Teinn.
21. Geymsla fyrir tónlist.

Vinningshafi krossgátu nr. 2 
var Kristín Brynja Ingólfsdóttir

EFLUM 
STARFSEMI 
FAAS

BOLIR KR 5000

SVUNTUR KR 2500

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

Lausn á verðlaunakrossgátu nr. 2
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Minningakort
Móttaka minningakorta félagsins er í síma 

533 1088 og á netfanginu faas@alzheimer.is. 

Minningarkortin eru einnig fáanleg í Gallery 8, 
Hafnargötu 26 Reykjanesbæ,

í Blómabúð Akureyrar, í Blómabúðinni Akur 
á Akureyri, í  Eymundsson á Akureyri og í 

Reykjanesbæ.

�

Ýmis úrræði og ráðgjöfvegna þvagleka

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

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Fagleg og persónuleg
 þjónusta
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Hafðu samband
og við sendum
þér nýja TENAbæklinginn.

Grænmeti í Drafnarhúsi

Með stuðningi Lionsklúbbs Hafnarfjarðar var komið upp græn-
metiskassa á pallinum í Drafnarhúsi. Með sameiginlegu átaki 
og góðu atlæti döfnuðu litlu plönturnar vel og urðu að gómsætu 
grænmeti sem er á borðum alla daga.

Ljósmynd: Ólafur Haraldsson

Magaspik og hrörnun hugans

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á, að þeir sem eru 
með mikla fitusöfnun á maganum eru talsvert líklegir til 
að þjást af sykursýki, hjartasjúkdómum og vitglöpum 
eins og Alzheimers  síðar á lífsleiðinni. 
Fólk er misjafnlega vaxið. Sumir safna fitu á rass og 
læri, aðrir jafnt um líkamann og enn aðrir á magann. 
Síðastnefndi hópurinn er í áhættu á að þjást af 
ofangreindum sjúkdómum. Oft er talað um að þeir sem 
safna fitu fyrst og fremst á magann séu í laginu eins og 
epli en þeir sem safna fitu á rass og læri séu perulaga. 
Þeir sem eru með mikla fitusöfnun á maganum eru 
komnir með feit innyfli. Það er einmitt það sem er 
hættulegt og þrátt fyrir að fólk sé innan kjörþyngdar, 
er fitusöfnun á maga áhættuþáttur. Fólk innan 
kjörþyngdar sem þó er með talsverða fitu á maga, 
reynist um 90% líklegra til að þjást af andlegri hrörnun 
síðar meir, en þeir sem eru innan kjörþyngdar og safna 
lítilli fitu á magann. 
Fitufrumur eru virkir hlutar líkamans og þjóna 
margskonar hlutverkum. Þær framleiða hormón sem 
hafa áhrif um allan líkama, jafnvel á heilann. Séu 
fitufrumurnar óeðlilega margar er hætta á að áhrif 
þeirra fari úr jafnvægi og ýmsir sjúkdómar geri vart við 
sig. 
Ein besta aðferðin til að losna við fitu á innyflum er 
að þjálfa líkamann og koma sér í form. Það lækkar 
insúlínstig blóðsins sem er ein aðalorsök innyflafitu. 
Eðlilegt er að þetta taki nokkra mánuði og allt upp í ár 
og mataræði skiptir að sjálfsögðu miklu máli. 
Það er til mikils að vinna. Hvern dreymir ekki um að 
hafa magaummálið hóflegt og halda huganum skýrum 
fram eftir öllum aldri? 

( Heimild: www.heilsubankinn.is  sótt á  heimasíðu þeirra 11. mars 2011)

Kæri viðtakandi

Viljum vekja athygli  á nýrri bók Viltu eiga val?
eftir Ingibjörgu Bernhöft hjúkrunarfræðing.

Bókin upplýsir:
•	 Hvaða þjónusta er í boði fyrir eldri borgara á                 

höfuðborgarsvæðinu.
•	 Hvaðan koma peningarnir til reksturs þessarar    

þjónustu ?  Hver greiðir hvað ?
•	 Hvernig er hægt að nálgast þjónustuna og hvað 

kostar hún ?
•	 Daggjöld hjúkrunarheimilanna fyrir árið 2011 ?
•	 Skilgreinir þau hugtök sem notað er yfir hina 

ýmsu þjónustu sem í boði er
•	 Hverjir voru frumkvöðlar í að bæta hag eldra 

fólks á Íslandi?
•	 Þróun aldurs og meðalaldurs, og spá til framtíðar.
•	 Hvaða Íslendingar hafa náð hæstum aldri og 

hverjir eru elstir í dag.
•	 Hvaða sjúkrahús hafa verið á höfuðborgar-

svæðinu frá upphafi.

Bókin fæst í:
Bóksölu stúdenta - Háskólatorgi - Reykjavík
www.boksala.is
Eymundsson - Austurstræti 18 - Reykjavík
www. eymundsson.is
Háskólaprent - Fálkagötu 2 - Reykjavík

Verð : 3.300 kr.

viltueigaval@gmail.com

dreifibref   1 8/8/11   3:23 PM



Hvíldardvöl við  
þægilegar aðstæður
Sinnum heimaþjónusta býður upp á hvíldardvöl í notalegu og hlýlegu umhverfi á Park Inn 
Hótel Íslandi í Ármúla 9. Hvíldardvöl hjá Sinnum er fyrir alla sem þurfa einhvers konar aðstoð 
eða aðhlynningu en vilja um leið dvelja í notalegu umhverfi í hjarta höfuðborgarinnar.

Sinnum heimaþjónusta sérhæfi r sig í alhliða heimaþjónustu, aðhlynningu 
og heimahjúkrun fyrir eldri borgara, fatlaða, langveika, sjúka og aðra þá sem 
þarfnast þjónustu til að geta búið heima við. Hjá Sinnum starfar hópur fagfólks 
með mikla reynslu á heilbrigðis- og velferðarsviði. Stolt okkar er úrvals liðsheild 
sem hefur jákvæðni og sveigjanleika að leiðarljósi.

Þórunn Bjarney Garðarsdóttir veitir Sinnum 
heimaþjónustu forstöðu. Hún hefur áralanga 
reynslu af hjúkrunarstörfum og stjórnun, 
á Íslandi og í Sviss.

Park Inn Hótel Ísland er á góðum stað 
í Reykjavík, í Ármúla 9. Á hótelinu eru 119 
vel búin, rúmgóð herbergi með þægilegu 
aðgengi á allan máta.

Nánari upplýsingar: www.sinnum.is, Pantanir: 770 2221
hvíldardvöl

  Fyrir eldri borgara, hreyfihamlaða og aðra 
sem heilsu sinnar vegna þurfa tímabundna 
hvíld í öruggu umhverfi.

  Almenn aðhlynning; aðstoð við fótaferð, 
 að nærast og lyfjagjöf.

  Gisting og fullt fæði.

  Afþreying og skemmtun.

  Hægt er að kaupa frekari aðstoð, 
 s.s. böðun og aðstoð við útréttingar.

HVÍLDARDVÖL VIÐ 
GÓÐAR AÐSTÆÐUR


