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Reykjavíkur maraþon 2014

Mikill fjöldi tók þátt í Reykjavíkurmaraþoninu 23 ágúst sl. og aldrei hafa fleiri hlaupið
undir nafni FAAS þegar níutíu og átta glaðbeittir einstaklingar hlupu mislangar
vegalengdir, allflestir í bolum merktum FAAS og söfnuðu í leiðinni áheitum fyrir félagið.
Eru þeim öllum færðar bestu þakkir fyrir framtakið sem skilaði félaginu rúmlega tveim
milljón krónum!
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Frá formanni
Frá formanni.
Það fylgir því mikil ábyrgð að taka að
sér formennsku í öflugum félagsskap
eins og FAAS og jafnframt tekur það
nokkurn tíma að komast inn í öll helstu
mál. Það er greinilegt að vel hefur verið
haldið utan um félagið á undanförnum
árum og ber að þakka fráfarandi
formanni, Fanney Proppé, varaformanni
Ragnheiði Karlsdóttur og stjórnarmanni
Ingu Magnúsdóttur fyrir frábær störf
í þágu FAAS. Þær stöllur gengu allar
úr stjórn FAAS á síðasta aðalfundi en
Guðríður Ottadóttir færðist úr aðalstjórn
og í varastjórn. Nýjir stjórnarmenn
voru kjörnir Friðfinnur Hermannsson,
sem kemur úr varastjórn, Brynjólfur
Bjarnason, Kristný Rós Gústafsdóttir og
Helga Sigurjónsdóttir, sem var kjörin í
varastjórn.
Ný stjórn tekur því við góðu búi og það
er hvatning til áframhaldandi árangurs
á komandi árum. Það er margt sem
brennur á hjá félagi eins og FAAS á
hverjum tíma. Stærsta verkefni FAAS
er rekstur þriggja dagþjálfana þar sem
nú eru dvalarrými fyrir 57 einstaklinga.
Þessi rekstur hefur gefist einstaklega vel
og ber að þakka frábæru starfsfólki fyrir
góð störf í þágu skjólstæðinga okkar og
gott samstarf við aðstandendur. Það
hefur verið til umræðu innan félagsins
að ganga út úr rekstri eins og þessum
til þess að einbeita sér enn frekar að
fræðslu og kynningarstarfi um allt land.
Viðræður fóru fram á síðasta ári á milli
bæjaryfirvalda í Hafnarfirði og FAAS um
að Hafnarfjarðarbær yfirtæki rekstur
dagþjálfunar í Drafnarhúsi. Niðurstöður
þeirra viðræðna leiddu til þess að stjórn
FAAS ákvað að skoða málið frekar
og sérstaklega að skoða hvort aðrir
möguleikar gætu jafnvel leitt til betri
niðurstöðu til lengri tíma litið.
Á árinu 2014 tók FAAS þátt í
Reykjavíkurmaraþoni þar sem fjöldi
þáttakendi sló öll fyrri met. Fjöldi þeirra
sem hljóp fyrir félagið okkar voru 98
einstaklingar og áheitin sem söfnuðust

voru um 2 milljónir. Þetta er frábær
árangur og ánægjulegt til þess að vita
hvað margir hugsa til félagsins.
Á Alzheimerdaginn 21. september sl.
hélt félagið málþing þar sem mikill
fjöldi fólks mætti þrátt fyrir rok og
rigningu. Áhersla félagsins á þessu
málþingi var tileinkað forvörnum og
heppnaðist þetta málþing einstaklega
vel. Frummælendur voru Guðlaugur Þór
Þórðarsson alþingismaður, Jón Snædal
yfirlæknir, Brynhildur Jónsdóttir MS í
sálfræði og Magnús Scheving stofnandi
Latabæjar. Málþingsstjóri var Ólafur Þór
Gunnarsson öldrunarlæknir.

og sérstök áhersla lögð á hreyfingu og
mataræði. Það hefur komið í ljós að sú
gullvæga regla að stunda góða útivist og
hreyfingu í 150 mínútur í hverri viku skipti
sköpum fyrir heilann. Lengi hefur verið
lögð áhersla á hreyfingu til þess að koma
í veg fyrir m.a. hjartasjúkdóma og að
það sé almennt gott fyrir heilsuna. Það
eru því góðar fréttir að vita að þetta hafi
einnig svona jákvæð áhrif á heilann.
Ganga eða stunda aðra góða
líkamlega hreyfingu í 150 mínútur á
viku - það skiptir sköpum!
FAAS hefur unnið að því á undanförnum
árum að koma upp tenglaneti hringinn
í kring um landið. Í dag eru tenglar
félagsins á níu stöðum á landinu og
nú er sérstaklega horft til vesturlands
og norðaustur hluta landsins til frekari
fjölgunar tengla. Áformað er að fara
í heimsóknir með þetta í huga núna á
komandi vetri.
Á næsta ári mun FAAS halda upp
á 30 ára afmæli félagsins og er
undirbúningur þegar hafinn. Eitt af því
sem mun marka þessi tímamót félagsins
verður frumsýning á fræðslumynd
um Alzheimer sem Páll K. Pálsson,
kvikmyndagerðamaður er að vinna fyrir
félagið. Áætlað er að myndin verði
sýnd í sjónvarpi í kring um afmælisdag
félagsins sem er í mars 2015.

Kynning á FAAS við skráningu
Reykjavíkurmaraþonsins.

Helsta ástæða þess að málþingið okkar
var helgað forvörnum var tilkomið
vegna þess að ég undirritaður og
Svava Aradóttir, framkvæmdastjóri
félagsins sátum árlegt þing Amerísku
Alzheimersamtakanna AAIC, sem haldið
var að þessu sinni í Kaupmannahöfn
í júlí sl. Á ráðstefnu þessari sem um
4 þúsund manns sóttu allstaðar að úr
heiminum var mikið fjallað um þetta efni

Styrkur FAAS liggur í grasrótinni,
félagsmönnum og almenningi sem sýnir
málefnum félagsins áhuga. Það er því
eitt af markmiðum stjórnar félagsins að
styrkja enn frekar þessar undirstöður
með fjölgun félagsmanna. Við viljum
hvetja alla þá sem áhuga hafa á að
gerast félagsmenn að hafa samband
við skrifstofu félagsins, sími 533 1088.
Einnig er hægt að skrá sig á heimasíðu
FAAS, www.alzheimer.is. Árgjald
félagsmanna í FAAS er 3000 kr.
Með ósk um gott samstarf
Árni Sverrisson, formaður
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Guðrún Kristín Þórsdóttir og Kristný Rós Gústafsdóttir djáknar settu á fót
stuðningshópa fyrir aðstandendur minnissjúkra:

“Styrkur í því að vita af
öðrum í sömu stöðu”
Guðrún Kristín Þórsdóttir og Kristný
Rós Gústafsdóttir eiga þó nokkuð
sameiginlegt. Þær eru báðar djáknar,
hafa báðar tekið þátt í starfi FAAS og
eiga báðar nána ættingja sem greindir
eru með heilabilun. Í tilfelli Guðrúnar er
það eiginmaður hennar sem er greindur
með Alzheimers-sjúkdóminn, en hjá
Kristnýju er það móðir hennar sem
greindist árið 2012. Guðrún og Kristný
settust niður með blaðamanni og sögðu
frá tilurð og tilgangi stuðningshópanna.

margir hverjir yfirgripsmikla vitneskju
sem getur verið erfitt að nálgast þegar
þú veist ekki hvert þú getur leitað. Því er
dýrmætt að fá handleiðslu frá öðrum.

sjúklingurinn veikist ekki einn, fjölskyldan
öll verður fyrir áhrifum. Hún segir að
fólki hafi fundist það verulega skrýtið
að móðir hennar hafi veikst svona ung
og hafi hreinlega verið tregt til að trúa
því almennilega fyrst um sinn. Guðrún
bætir því við að fólk verði verulega
hissa þegar það heyrir af ungu fólki sem
veikist. Stuðningshóparnir eru því liður
í því að opna umræðuna og þær stöllur
sammælast um að það sé mikill styrkur í
því að vita af öðrum í sömu stöðu.

Viðtalið var kveikjan

Góðar móttökur

Ástæðan fyrir því að þær stöllur tóku
saman höndum við að skipuleggja
stuðningshópa fyrir aðstandendur er
einföld, þörfin var sannanlega til staðar.
Kveikjan var í raun viðtal við Kristnýju
sem birtist í Fréttatímanum í tengslum
við Alzheimersdaginn í september
2013. Guðrún segir umræðuna í
fjölmiðlum þá hafa verið góða og hún
hafi í kjölfarið sett sig í samband við
Kristnýju, en hún þekkti til hennar áður.
Þær sammælast um að það sé vöntun á
því að aðstandendur stígi fram og ræði
opinskátt upplifun sína af heilabilun.
Hugmyndin að stuðningshópunum
þróaðist eðlilega þeirra á milli enda höfðu
þær upplifað erfiðleika við að afla sér
upplýsinga um Alzheimer og heilabilanir,
hvað varðar meðferðarúrræði, þjónustu
og ýmsan hagnýtan fróðleik.

Guðrún greinir frá því að þær
hafi verið með kynningarfund í
febrúar sl. og þangað hafi mætt
rúmlega 50 einstaklingar. Undanfari
kynningarfundarins var sá að þær
vinkonur sendu bréf á öll hjúkrunarheimili
og dagþjálfanir, auk sjúkrahúsa á
höfuðborgarsvæðinu og stofnana í
nærliggjandi sveitarfélögum, svo sem
á Akranesi og á Selfossi. FAAS sendi
einnig tilkynningu á alla sína félagsmenn
og auglýsti á heimasíðu sinni.

Aðstandendur reynast hver öðrum vel
Eftir að hafa rekið sig á erfiðleika við
upplýsingaleitina þótti þeim tilefni til að
stofna til stuðningshópa, til að miðla
eigin þekkingu og reynslu. Kristný segir
að með þessu hafi þær viljað skapa
vettvang fyrir fólk til að ræða við aðra
sem skilja sorgina sem þú gengur í
gegnum. Hún segir enn fremur að
besta sorgarmeðalið sé að hlustað sé
á þig af fólki sem í sambærilegri stöðu.
Tilgangurinn með hópunum var að
byggja þátttakendur upp andlega og
félagslega með markvissum stuðningi frá
hópnum og gera þá sterkari og þolbetri
gagnvart maka, foreldri eða systkini.
Kristný tekur fram að aðstandendur hafa
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Guðrún Kristín og Kristný Rós standa að baki
stuðningshópunum.
Ljósmynd: Stefán J. Sigurðsson

Mikilvægt að skapa umræðu
Kristný hefur orð á því að margir
misskilji heilabilun sem sjúkdóm sem
hrjái helst fólk á eftirlaunaaldri. Móðir
hennar er talsvert yngri en meginþorri
þeirra sem greinast með heilabilanir
að jafnaði, en Kristný er einungis 27
ára og á yngri systkini. Hún segir að
þau fjölskyldan hafi upplifað sig sem
einu ungu aðstandendurna á tímabili
og því sé brýnt að efla umræðuna og
auka sýnileika til að auðvelda öðrum
að vinna sig í gegnum ferlið sem fylgir
sjúkdómsgreiningu.
Kristný segir enn fremur að henni og
fjölskyldu hennar hafi ekki verið boðin
sérstök fræðsla né aðstoð í kjölfar
greiningar móður hennar og því hafi tekið
tíma að átta sig á umfangi og alvarleika
sjúkdómsins. Kristný segir réttilega að

Ólíkir hópar
Þó svo að aðstandendur minnissjúkra
eigi margt sameiginlegt, þá geta
þeir verið mjög ólíkir og þarfir þeirra
misjafnar. Því voru settir á fót hópar
fyrir maka, börn og svo systkini úr hópi
áhugasamra aðstandenda. Kristný og
Guðrún leiddu starf hópana fyrst um
sinn, en þegar hóparnir höfðu mótast
og fólk hafði kynnst innbyrðis var þeim
mögulegt að stýra skipulögðum fundum
eða jafnvel hittast utan þeirra funda.
Hópunum var lokað og Guðrún segir það
með vilja gert til þess að tryggja traust
og trúnað milli aðila. Hóparnir funda að
jafnaði hálfsmánaðarlega við góða raun.
Til stendur að önnur hrina stuðningshópa
fari af stað nú í september. Áhugasumir
geta leitað upplýsinga á heimasíðu FAAS
og í Facebook-hópnum “Að standa
saman”.
Stefán J. Sigurðsson
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Jón Snædal

Forvarnir heilabilunar

og Alzheimers sjúkdóms

Í þessari stuttu grein verður fjallað um
þær upplýsingar sem hafa komið fram
á umliðnum árum varðandi forvarnir
fyrir heilabilun og Alzheimerssjúkdóm.
Fyrst nokkur orð um hugtökin. Það
blanda margir saman heilabilun og
Alzheimer enda eru þessi hugtök oft
notuð ómarkvisst. Heilabilun er ástand
þar sem getan til að hugsa rökrétt og/
eða að muna hefur minnkað þannig að
það kemur niður á starfi eða félagslegri
getu. Orsakir heilabilunar geta verið
margar svo sem ýmsir sjúkdómar,
heilaáföll og slys. Einn þessara
sjúkdóma er Alzheimerssjúkdómur og
er hann algengasta ástæða heilabilunar.
Heilabilun er því ekki sjúkdómur, heldur
ástand sem er afleiðing af sjúkdómi.
Leitin að lækningu við Alzheimerssjúkdómi heldur áfram en þau lyf
sem bundnar voru vonir við í upphafi
aldarinnar hafa ekki reynst hafa tilætluð
áhrif. Við stöndum því enn frammi fyrir
því að geta lítið gert til að draga úr
sjúkdómnum en þó geta Alzheimerslyfin
sem nú eru aðgengileg hjálpað mörgum
tímabundið. Einnig hefur talsvert áunnist
er varðar ýmis konar stuðning og einnig
varðandi meðferð við hliðareinkennum
sjúkdómsins, einkum geðrænum, sem
sumir geta verið illa haldnir af. Forvarnir
hafa hins vegar ekki verið mikið ræddar
fyrr en á þessu ári.
Í desember síðastliðinum birtist grein
í tímaritinu New England Journal of
Medicine með heitinu ”New insights
into the dementia epidemic” (1) eða ”Ný
sýn á heilabilunarfaraldurinn.” Í greininni
voru teknar saman niðurstöður fimm
rannsókna sem höfðu farið fram bæði
austan hafs og vestan en í þeim öllum
var tíðni heilabilunar sl. 20-30 ár skoðuð.
Allar rannsóknirnar sýndu hið sama,
heldur dregur úr hlutfallslegri tíðni. Eftir
stendur að vegna mikillar fjölgunar í hópi
aldraðra fyrri hluta þessarar aldar mun
heildarfjöldi þeirra sem þjást af heilabilun
aukast töluvert, en ekki alveg eins mikið
og spáð hafði verið. Í greininni er því velt
upp hvort þetta eigi við um allar tegundir

heilabilunar og er ályktað að þar sem
Alzheimerssjúkdómur er svo stór hluti
heilabilunar, hljóti minnkuð tíðni einnig að
eiga við um hann.
Hvað veldur því að aldraðir í dag eru
betur á sig komnir hvað varðar vitræna
getu en kynslóðirnar á undan? Það
virðast vera þrjú atriði sem vega þyngst:
1. Almennt heilsufar er betra og 		
ævilíkur lengjast.
2. Forvarnir gagnvart æðakölkun
virðast skila árangri.
3. Menntun er meiri.
Skoðum þessi atriði eitt af öðru.
Ævilíkur hafa aukist jafnt og þétt alla
síðustu öld og virðist ekkert lát vera
á því. Árið 1991 voru ævilíkur kvenna
hér á landi 81 ár en 20 árum síðar 84
ár. Á sama tíma jukust ævilíkur karla
meira eða úr 75 árum í 81 ár og eru
íslenskir karlar langlífastir í heimi, stallur
sem íslenskar konur voru á fyrir ekki
svo löngu síðan. Bilið á milli kynja
hefur þannig minnkað um helming á
þessum árum og er eitt hið minnsta sem
þekkist. Það er heldur erfiðara að leggja
mælistiku á heilsufar aldraðra en þó
hafa margar rannsóknir sýnt að heilsufar
hvers aldurshóps er betra í dag en það
var fyrir 20-30 árum. Það er samhengi
á milli almenns heilsufars og vitrænnar
getu en sjúkdómar draga að jafnaði úr
andlegu og vitrænu þreki.

í stórum dráttum sömu atriði sem geta
ýtt undir slíka þróun og þar með sömu
atriði sem skipta máli í forvörnum.
Það hefur lengi verið vitað að það er
samhengi milli menntunar og vitrænnar
getu. Þetta samhengi er ekki einfalt. Það
er t.d. einföldun að segja að menntun
í árum hafi allt að segja. Það vita elstu
kynslóðir Íslendinga en margir þeirra
nutu lítillar skólagöngu en hafa stundað
töluverða sjálfsmenntun sem að jafnaði
er lítt talin til tekna. Líklega verður
samhengið betra með kynslóðum sem
höfðu meiri möguleika til menntunar eftir
seinni heimstyrjöld en elsti hluti þeirra er
núna kominn inn á það aldursbil sem við
köllum aldraða.
Í greininni sem vitnað er til hér að ofan
er fyrst og fremst talið að forvarnir fyrir
æðakölkun og aukin menntun skýri
þessa ánægjulegu þróun. Niðurstöðurnar
segja okkur einnig að við getum sjálf
gert ýmislegt til að viðhalda hugsun
okkar og minni. Ýmsar aðrar rannsóknir
hafa dýpkað skilning okkar á því sem
við getum gert sjálf. Lykilatriðið er
að huga bæði að líkama og sál og
lifa fjölbreyttu lífi. Þeim sem sinna
mörgum mismunandi verkefnum og
áhugamálum farnast betur en þeim sem
einblína á eitthvert eitt. Nauðsynlegt
er einnig að fylgja þeirri meðferð sem
læknirinn ráðleggur við blóðþrýstingi,
kransæðasjúkdómum og hækkuðu
kólesteróli.
Jón Snædal, september 2014

Forvarnir gegn æðakölkun felast
bæði í því sem fólk gerir sjálft og svo
því sem læknavísindin skila. Tíðni á
kransæðastíflum hefur lækkað um
helming á síðustu áratugum og er talið
að almenn atriði vegi um 60% af því (að
hætta reykingum, hreyfa sig og borða
hollari mat) en læknavísindunum sé að
þakka um 40% (lækkun á blóðþrýstingi
og kólesteróli og kransæðaaðgerðir
af ýmsu tagi). Það eru tengsl á milli
kölkunar í kransæðum og heilaæðum og
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Stefán J. Sigurðsson

Finnar taka málefni fólks með

heilabilun föstum tökum
Nú á dögunum leitaði FAAS til Finnlands
til að kanna stöðu Alzheimerssjúkra og
sjúklinga annarra skyldra sjúkdóma.
Tilgangurinn var að skoða stöðu Íslands
samanborið við nágrannaþjóðir og
var aðallega litið til þjónustu stærstu
Alzheimerssamtaka landsins og stefnu
stjórnvalda varðandi málaflokkinn. Kirsti
Kuusterä, sérfræðingur hjá finnsku
Alzheimerssamtökunum fræddi okkur um
stöðu mála.
Réttindi minnissjúkra í forgrunni
Kirsti segir að markmið finnsku
Alzheimerssamtakanna sé að bjóða
Alzheimerssjúklingum og aðstandendum
þeirra aðstoð og þjónustu. Samtökin
eru þannig uppbyggð að aðalskrifstofa
stýrir 43 staðbundnum þjónustustöðvum
víðs vegar um Finnland. Aðalskrifstofan
styður við starfsemi allra staðbundinna
þjónustustöðva. Hún sér líka um
að samhæfa sérfræðiráðgjöf og
stuðningsnet samtakanna auk þess að
tala fyrir lagalegum, efnahagslegum og
samfélagslegum réttindum minnissjúkra.
Um helmingur allra þjónustustöðva
treystir á sjálfboðavinnu, en hinn
helmingur hefur sérfræðinga og annað
starfsfólk í launaðri vinnu við að
starfrækja stuðningsnet samtakanna
auk þess að vinna að ýmsum
þróunarverkefnum. Sem dæmi um
starfsemi þeirra má nefna skipulag
á stuðningshópum, viðburði fyrir
aðstandendur, upplýsingafundi og
auglýsingaherferð í „Heilavikunni” í mars
og í „Minnisvikunni” í september.

Ljósmynd: Kristján Ingi

samtakanna eru yfir 13.000 talsins.
Þjónusta samtakanna nær þó til mun
fleira fólks sem ekki eru endilega
félagsmenn, en Kirsti hefur ekki
nákvæma tölu á því hversu stór sá
hópur er. Aðspurð um hvernig finnsku
Alzheimerssamtökin fjármagna starfsemi
sína talar Kirsti tæpitungulaust. Samtökin
eru fyrst og fremst fjármögnuð af
sérstökum sjóði sem fær sínar tekjur úr
fjárhættuspili í Finnlandi, bæði á netinu
og í spilakössum.
Heilbrigði heilans tekið alvarlega

Stuðningsnetið afar sterkt
Kirsti segir samtökin vera sérstaklega
stolt af stuðningsneti og sérfræðiráðgjöf
samtakanna. Frá árinu 2012 hefur
það verkefni verið fjármagnað fyrir
um 3,8 milljónir evra og um 60 manns
starfa eingöngu við það. Þegar talið er
saman allt starfsfólk á vegum þessara
þjónustustöðva og aðalskrifstofunnar
telja þau um 200 manns, þar af 13
í höfuðstöðvunum. Félagsmenn
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Þegar talið berst að aðkomu stjórnvalda
í þessum málaflokki er ljóst að Finnar
standa Íslendingum töluvert framar hvað
það varðar. Kirsti nefnir að stjórnvöld
fylgi ákveðinni stefnu, sem kemur frá
Evrópusambandinu. Árið 2008 gaf
ESB út yfirlýsingu sem varpaði ljósi
á alvarleika Alzheimers og tengdra
sjúkdóma með tilliti til almannaheilla og
efnahagsmála. Enn fremur var áréttað
mikilvægi þess að þjóðir Evrópu settu
fram heildstæða stefnu hvað varðar
greiningu, fyrirbyggjandi aðgerðir,

meðferðarúrræði, og almenn réttindi
þeirra einstaklinga sem greinast með
Alzheimers eða skyldan sjúkdóm.
Stefna Finna var sett fram af
sérstakri nefnd sem var skipuð
af heilbrigðisráðuneyti Finnlands.
Markmiðið með stefnunni er að gera
Finnland að „minnisvænu landi” eftir
fjórum leiðum:
- Tala fyrir heilbrigði heilans
- Leiðrétta viðmót almennings
gagnvart umönnun og endurhæfingu
heilaskaddaðra og minnissjúkra
- Tryggja lífsgæði minnissjúkra og
aðstandenda þeirra með tímanlegum
stuðningi, umönnun, hjúkrun,
endurhæfingu og almennri þjónustu
- Stuðla að rannsóknum og aukinni
þekkingu á minnissjúkdómum
Að síðustu segir Kirsti að „minnisvænt”
Finnland tákni samfélag sem taki
heilbrigði heilans og greiningu
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á einkennum minnissjúkdóma
alvarlega. Allir þeir sem greinast
með minnissjúkdóm hafi aðgang að
viðunandi meðferð, umönnun og
endurhæfingu. Sjúklingar geti haldið
áfram að lifa sínu lífi með reisn og eru
ekki skildir eftir hjálparlausir. Hlutverk
Alzheimerssamtaka Finnlands er að
aðstoða stjórnvöld við að framfylgja
þessari stefnu í hvívetna.

13.000 í Finnlandi. Starfsmenn í Finnlandi
eru um 200 manns en einungis 1,6 hjá
FAAS.Vissulega eru Finnar margfalt fleiri
en Íslendingar, eða u.þ.b. 5,5 milljónir á
móti rúmlega 320 þúsund Íslendingum.
Hlutfallslega eru félagsmenn mun fleiri
hér á landi, en aftur á móti

Það skýtur skökku við þegar staða mála í
Finnlandi er borin saman við stöðuna hér
á Íslandi. Alzheimerssamtök Finnlands
eiga sér helst hliðstæðu í FAAS hér á
Íslandi. Gríðarlegur munur er á stærð
og umfangi starfseminnar milli þessara
tveggja landa, sem sést strax á fjölda
félagsmanna og starfsfólks. Á Íslandi
eru um 1300 félagsmenn á móti rúmlega

Þá er starfsemi FAAS ólík að því leyti
að auk þess að sinna upplýsingagjöf og
fræðslu þá rekur FAAS þrjár dagþjálfanir
fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma.
Á meðan Alzheimerssamtök Finna
eru vel styrkt af þarlendum sjóði
treystir FAAS að langmestu leyti á
félagsgjöld, minningargjafir og styrki frá
einstaklingum og fyrirtækjum. Opinber
styrkur til starfseminnar er smávægilegur
og hefur minnkað mikið á undanförnum

árum á sama tíma og umfang
starfseminnar hefur aukist til muna.
Félagið er aðili að ÖBÍ og fær því líkt og
finnsku samtökin tekjur af lottósölu þó í
minna mæli sé.
Það sem þó kannski skilur mest á milli
er stefnuleysi stjórnvalda hér á landi og
engar breytingar þar á eru í sjónmáli. Það
er deginum ljósara að Finnar taka málefni
fólks með heilabilun og aðstandenda
þeirra mjög alvarlega og vinna ötullega
að því að tryggja réttindi og lífsgæði
þeirra einstaklinga sem veikjast sem og
stuðningi við aðstandendur þeirra.
Á Íslandi er hins vegar engin eiginleg
stefna við lýði og hefur FAAS enn sem
komið er talað fyrir daufum eyrum
stjórnvalda í þessu efni.
Stefán J. Sigurðsson

Íslensk erfðagreining þakkar
þátttöku í rannsóknum á erfðum
Alzheimerssjúkdómsins. Þær hafa
aukið þekkingu á eðli hans.
Niðurstöðurnar gagnast nú þegar
við lyfjaþróun.
Kári Stefánsson og Jón Snædal
munu kynna rannsóknirnar á
opnum fræðslufundi mánudaginn
27. október kl 17.30.
Nánar auglýst síðar
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Petrína Rósa Ágústsdóttir styrkir FAAS í gegnum listina:

“Mér fannst ég verða að gera eitthvað
til styrktar þessum góða félagsskap”
Petrína Rósa Ágústsdóttir er fjölhæf
listakona sem býr í Hafnarfirði.
Blaðamaður heimsótti Petrínu nú á
dögunum þar sem þessi hlýja kona sagði
frá listinni, erfiðum áföllum og þörfinni
fyrir að leggja sitt af mörkum.
Listin hefur lengi heillað
Hún fór ung í Myndlistarskólann við
Freyjugötu og hefur alla tíð síðan verið
iðin með pensilinn, þá sérstaklega í
seinni tíð. Petrína málar á striga, bæði
með olíu og akrýl málningu, en einnig
hefur hún verið að mála á kerti og sápur,
auk þess að skreyta kerti með litlum
vaxskúlptúrum sem hún útbýr sjálf.

greindist með Alzheimer og Parkinson
og dvelur nú á hjúkrunarheimili, þar
sem honum líður eins vel og hægt er.
Petrína segist ennfremur hafa horft
á eftir fleiri nánum ættingjum fara
úr Alzheimerssjúkdómnum, þar á
meðal bestu vinkonu sinni Elísabetu
Hannesdóttur. Listin veitir Petrínu því
ákveðna útrás, en hún sá tækifæri til að
slá tvær flugur í einu höggi og styrkja
starf FAAS með sölu á listaverkum
sínum.
Með góðri hjálp
Petrína hóf að selja kerti og sápur sem
hún málaði á, og með liðsinni Guðrúnar
Jónsdóttur, vinkonu og forstöðukonu í
Gerðubergi, hefur Petrína nú selt fjöldan
allan af kertum. Auk kertasölunnar
hefur Petrína selt málverk til styrktar
FAAS. Hún hefur haldið margar
listasýningar í gegnum tíðina, nú síðast
í Oddfellowhúsinu í Hafnarfirði, í mars
2013, þar sem 50% af allri sölu rann
til FAAS. Þar áður hafði hún verið með
mynd til sýnis í Ráðhúsi Reykjarvíkur árið
2012, stæðilegt olíumálverk sem hún
seldi til styrktar FAAS. Í heildina stykrti
Petrína FAAS um 400 þús. krónur sem
hún afhenti í aðalfundi félagsins í maí í
fyrra.

Eiginmaður og vinkona veita
innblástur
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Ljósmyndari: Stefán J. Sigurðsson

Hvergi nærri hætt
Petrína segir marga möguleika vera í
kertamálun og hún sé sífellt að prófa sig
áfram. Kertin eru vinsælar tækifærisgjafir,
enda einstök og handmáluð af alúð. Þá
hefur hún mikla reynslu af því að skreyta
kerti fyrir ýmis tilefnis, svo sem skírnir,
fermingar, brúðkaup og erfidrykkjur. Fyrir
áhugasama er hægt að nálgast Petrínu í
gegnum netfangið peggyamma@gmail.
com.

Málverk sem Petrína seldi til styrktar FAAS,
myndefnið er eiginmaðurinn við Lækinn í Hafnarfirði

Petrína er starfi FAAS vel kunnug. Hún
kynntist félaginu í gegnum vinkonu
sína, Guðrúnu Jónsdóttur, og gekk
í félagið í kjölfarið. Ástæða þess
að Petrína þekkir nú starf FAAS og
sömuleiðis ástæða þess að hún hefur
málað meira í seinni tíð er það sem
hún kallar sjálf “mesta áfall sem hún
hefur orðið fyrir.” Maðurinn hennar

Petrína stendur hér hjá fjölbreyttu úrvali af
gjafakertum sínum		

Stjórn FAAS vill nota tækifærið og þakka
Petrínu kærlega fyrir veittan stuðning
sem er ómetanlegur fyrir starfsemina. Við
óskum henni og eiginmanni hennar gæfu
og velfarnaðar.
Stefán J. Sigurðsson
Petrína mótar rósir úr vaxi og festir við sum kertanna.
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Farsæld - Persónuleg heimahjúkrunarþjónusta fyrir aldraða
Hjúkrun byggist á einstaklingsbundnum þörfum og óskum
skjólstæðingsins og hjúkrunarfræðingar bera þar faglega,
siðferðislega og lagalega ábyrgð.
Hjúkrunarfræðingar mæta þörfum
skjólstæðinga sinna, bera umhyggju
fyrir þeim og veita einstaklingsmiðaða
umönnun til að tryggja velferð þeirra.
Mikil þörf er á nýjum áherslum og
auknum úrræðum í þjónustu fyrir
aldraða einstaklinga og aðstandendur
þeirra.
Eldri borgarar vilja búa sem lengst á
eigin heimili og því er mikilvægt að
þeir geti fundið fyrir öryggi og fengið
heilsueflandi aðstoð í daglegu lífi sem
getur stuðlað að aukinni virkni og
vellíðan.

hjúkrunarmeðferð, aðstoð í daglegu
lífi, ráðgjöf, viðveru, stuðning og
félagsskap.
Farsæld er rekið af
hjúkrunarfræðingunum og mæðgunum
Guðfríði Hermannsdóttur og Hallfríði
Eysteinsdóttur. Saman hafa þær
mikla reynslu af hjúkrun, umönnun og
þjónustustörfum. Við hjálpum þér að
finna þína lausn.
Farsæld býður upp á heimahjúkrun
og aðra þjónustu sem sniðin verður
að þörfum hvers og eins. Markmið
okkar er að veita einstaklingsmiðaða,
heildræna, faglega og persónulega
þjónustu.
Þjónustan sem við bjóðum er
margþætt og má þar nefna

Hafðu samband og við munum koma
til þín. Fyrsta viðtal í heimahús er
endurgjaldslaust.
s. 555 0515 Farsæld.is
farsæld@farsæld.is

Hraði, gæði og
persónuleg þjónusta
5 600 600 | www.prentmet.is
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Hjördís Lilja Lorange

Alzheimerssjúkdómur
Meðferðar- og stuðningsúrræði
Heilabilun er eitt af stærstu heilbrigðisvandamálum í heiminum nú á tímum
og ekkert bendir til annars en að svo
verði áfram í ljósi þess að öldruðum
einstaklingum mun fjölga töluvert á
næstu árum. Mikilvægt er að skoða
meðferðarúrræði til að létta heilabiluðum
og aðstandendum þeirra glímuna við
afleiðingar þessa alvarlega sjúkdóms.
Meðferðarúrræði eru jafn fjölbreytt og
þau eru mörg og á undanförnum árum
hafa orðið miklar framfarir á þeim og
vekur það vonir um enn meiri framfarir í
framtíðinni. Nú á dögum eru meira en 40
milljónir einstaklinga um allan heim sem
glíma við sjúkdóma tengda heilabilun
og búast má við því að nær helmingur
þeirra hafi greinst með heilabilun af
einhverju tagi. Gert er ráð fyrir að þessi
tala muni tvöfaldast árið 2030 og meira
en þrefaldast árið 2050 (Prince, Prina og
Guerchet, 2013).
Þessi grein fjallar um
meðferðarúrræði við heilabilun og
gerir grein fyrir Alzheimerssjúkdómi
sem dæmi. Rannsóknir sýna fram á
ágætan árangur þessara fjölbreyttu
úrræða á aukna vellíðan einstaklinga.
Greinin byggir á lokaritgerð höfundar til BA gráðu í félagsráðgjöf sem
fjallaði um Alzheimerssjúkdóm og
meðferðar-og stuðningsúrræði.
Meðferðarúrræði
Hingað til hafa læknavísindin ekki fundið
lækningu eða sönnun þess að unnt sé
að koma í veg fyrir heilabilun og ekki
eru til meðferðarúrræði við heilabilun
sem lækna sjúkdóminn. Eigi að síður
eru ýmis meðferðarúrræði í boði sem
eiga að draga úr áhrifum. Margt er
hægt að gera og stuðla verður að því
að einstaklingur með heilabilun skynji
væntumþykju og virðingu í sinn garð og
að sjálfsvirðingu og sjálfsmynd sé haldið
við. Allir einstaklingar hafa færni til að
þroskast og vaxa og á það líka við um þá
sem hafa fengið heilabilun. Nauðsynlegt
er að leggja sig fram til að finna eitthvað
sem veitir einstaklingum með heilabilun
ánægju og gleði.
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Þegar einstaklingur greinist með
heilabilun er mikilvægt að gefa honum og
aðstandendum hans góðar upplýsingar
í byrjun svo allir geti gert sér grein fyrir
vandanum og hvernig bregðast skuli við
honum. Bæði sjúklingar og aðstandendur
geta upplifað hálfgert tómarúm eftir að
greining er ljós og velta þá jafnvel fyrir
sér hvernig sjúkdómurinn muni þróast og
hver næstu skref verða.
Rannsóknir hafa leitt í ljós að raunveruleg meðferðarúrræði eru til
staðar fyrir Alzheimerssjúklinga
þvert á það sem flestir halda. Hægt
er að bæta lífsgæði sjúklinga umtalsvert með réttum úrræðum og jafnvel
hægja á sjúkdómnum.
Minningarvinna er frekar nýtt úrræði
í öldrunarþjónustu. Minningarvinna
fer fram í hópum og er stunduð í
fjölbreyttum tilgangi en er oft á tíðum
skilgreind sem fræðandi dægradvöl og
virkni. Markmiðið með minningarvinnu
er að allir í hópnum geti átt saman
ánægjulega stund, myndað tengsl
og kynnst. Þessi meðferð er notuð
víða og á ýmsan hátt, meðal annars á
hjúkrunarheimilum. Vellíðan eykst og
um leið dregur úr einkennum svo sem
óróleika og rápi.
Hreyfiþjálfun er mikilvægt úrræði fyrir
aldraða einstaklinga og með reglulegri
hreyfingu er hægt að hægja á þeim
öldrunarbreytingum sem verða í
líkamanum með hækkandi aldri. Hreyfing
hefur góð áhrif á líðan einstaklinga. Að
lifa heilsusamlegu lífi og hreyfa sig nóg
hefur áhrif á líkamlega og andlega heilsu,
ásamt því að geta haft áhrif á lífsgæði
einstaklinga á öllum stigum heilabilunar
(Alzheimer’s society, 2013-a)
Músíkþerapía er úrræði þar sem
skipulögð notkun hljóða, tóna og
hreyfinga er beitt. Músíkþerapía
getur verið mikilvægur þáttur í lífi
einstaklinga með heilabilun og er hún
meðal annars góð til að byggja upp
lífsgleði og hjálpa einstaklingum að
vinna gegn einmanaleika, aðgerðaleysi
og gefa einstaklingum möguleika á
tjáningu án orða. Músíkþerapía getur

hjálpað einstaklingum með heilabilun
að ná sambandi hver við annan og
draga þar með úr einangrun þeirra.
Tónlistin getur virkað hvetjandi og örvað
minni sjúklinganna. Mikilvægt er fyrir
einstaklinga með heilabilun að geta tjáð
sig. Þeir sem geta ekki tjáð sig með
orðum geta einangrast en það getur
valdið mikilli vanlíðan. Með tónlistinni
geta þeir fengið að tjá sig og tilfinningar
sínar (Helga Björg Svansdóttir, 2002).
Meðferð með aðstoð dýra er úrræði
sem hefur vakið aukna athygli síðustu
ár. Ein ástæðan er sú að gæludýr skapa
heimilislegar aðstæður fyrir sjúklinga á
stofnunum eða hjúkrunarheimilum.
Umgengni við dýr getur lækkað
blóðþrýsting og aukið efnavirkni
í taugavefjum sem hafa áhrif á
afslöppun og tengslamyndun. Þessi
áhrif gagnast sjúklingum við atferlisog sálræna kvilla sjúkdómsins ásamt
því draga úr kvíða og einmanaleika.
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Listmeðferð er meðferðarúrræði sem
byggir á sálfræðilegum kenningum og
er myndræn tjáning notuð markvisst
til að vinna úr reynslu og upplifun
einstaklingsins. Alzheimerssjúkdómur
leiðir oft til málstols og getur orðið þess
valdandi að einstaklingar með heilabilun
eigi erfitt með að tjá sig sem getur leitt til
félagslegrar og andlegrar einangrunar.
Á myndmálinu geta allir tjáð sig með
sínum eigin rökum og á eigin hraða.
Listmeðferð er góð leið til að auka
sjálfstraust, auk þess að skapa aðstæður
til sjálfstæðrar tjáningar. Listmeðferð
getur rofið félagslega og andlega
einangrun og getur létt sjúklingum lífið,
dregið úr pirringi, reiði og óróleika.
Ilmolíumeðferð er úrræði sem á
sérstaklega vel við aldraða einstaklinga
og er hún róandi og reynir lítið á
líkamlegt úthald.
Náttúrumeðferðir sem þessi geta haft
áhrif á allt blóðstreymi, slakað á vöðvum
og sérstaklega aukið hreyfigetu aldraðra
einstaklinga. Ilmur frá slíkum olíum hefur
auk þess dregið úr líkamlegum kvillum
og vakið jákvæðar minningar og komið
einstaklingum í betra skap. Almennt
er talið að lykt frá rósmarínolíu auki
viðbrögð og langtímaminni getur batnað,
á meðan lykt af lavender er róandi. Bæði
lyktin af rósmarín og lavender getur
gert einstakling ákveðnari og dregið úr
pirringi.
„Alzheimerkaffi“ er úrræði fyrir bæði
aðstandendur og einstaklinga með
Alzheimerssjúkdóm og tilgangur þess
er að gefa einstaklingum tækifæri til að
koma saman. Þar sem þeirra þörfum
er mætt og opna umræðu um erfiðleika
fólks með þennan sjúkdóm. Með því að
tala um vandamálin við aðra í svipuðum
sporum auðveldar það einstaklingum að
takast á við nýja reynslu. Einnig þegar
sjúkdómurinn er ræddur fyrir framan
sjúklinginn sjálfan gerir það honum
kleift að hafa áhrif á sína nákomnu og
um leið eykst sjálfstraust sjúklingsins.
Aðstandendur gera sér grein fyrir, að þeir
eru ekki einir í þessum sporum.

Lokaorð				
			
Eins og gerð hefur verið grein fyrir eru
fjölmörg og fjölbreytt meðferðarúrræði
í boði sem kom höfundi á óvart. Öll
þessi úrræði hafa það að markmiði að
létta einstaklingum með heilabilun og
aðstandendum þeirra lífið í baráttu við
ólæknandi sjúkdóm. Vegna hækkandi
hlutfalls aldraðra af allri þjóðinni fjölgar
tilfellum sjúkdómsins ört og því er þetta
mjög brýnt rannsóknarefni. Ekki eru til
nákvæmar fyrirbyggjandi aðferðir gegn
sjúkdómnum, samt sem áður sýna
rannsóknir fram á að félagsleg, andleg
og líkamleg virkni getur seinkað eða
dregið úr sjúkdómnum.
Meðferðarúrræðin sem eru í boði eru
mörg og ólík í eðli sínu og rannsóknir
sýna fram á ágætan árangur þessara
fjölbreyttu úrræða á aukna vellíðan
einstaklinga. Hafa þarf í huga að þessi
sjúkdómur hefur ekki einungis áhrif
á sjúklinginn sjálfan heldur einnig
aðstandendur þeirra. Sýnt hefur
verið fram á hvernig rétt úrræði og
beiting þeirra geta haft jákvæð áhrif
á líf aðstandenda og einstaklinga
með heilabilun þar sem lært er að lifa
með sjúkdómnum á jákvæðan hátt
og skapa þannig góðar minningar
fyrir aðstandendur og bætta vellíðan
sjúklinga.

Það má glöggt sjá að úrræðin eru
ekki af skornum skammti heldur
vantar að meðferðaraðilar og stofnanir bregðist við nýjum rannsóknum
og tileinki sér nýjar starfsaðferðir
til þess að bæta lífsgæði sjúklinga
og hægja á vexti sjúkdómsins. Er
þetta kappsmál okkar allra að sem
best verði unnið úr þessum málum
því þetta varðar okkur öll. 		

Heimildir

Hjördís Lilja Lorange,
félagsráðgjafi
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Jákvætt samfélag
Dagana 10.–11. október 2013 sóttu
forstöðumenn dagþjálfana FAAS
ráðstefnu Alzheimer Europe sem
haldin var í St. Julian á Möltu. Yfirskrift
ráðstefnunnar var Living well in a
dementia-friendly society (Líf í samfélagi
sem er jákvætt gagnvart heilabilun).
Margir áhugaverðir fyrirlestrar voru í boði
og kynningar á nýlegum rannsóknum.
Þá voru veggspjaldakynningar meðan á
ráðstefnunni stóð sem áhugavert var að
skoða. Hér verður fjallað um það helsta
sem vakti áhuga okkar.
Heilabilun í samfélaginu
Víða um lönd hefur verið gert átak í að
vekja athygli á heilabilunarsjúkdómum og
var framtak í Belgíu kynnt sérstaklega.
Þar voru þættir um heilabilun á
útvarpsstöðvum sem höfða meira til
yngri hlustenda og tónlist var notuð
til að vekja athygli á heilabilun. Til
dæmis hitaði kórinn de Betties upp
fyrir hljómsveitina Muse á tónleikum,
en meðlimir de Betties eru fólk með
heilabilun og aðstandendur þeirra. Hægt
er að hlusta á upptöku frá tónleikunum á
netinu, slóðin er http://bit.ly/de-betties
Þjóðþekktir einstaklingar gengu um með
barmmerki og bókasöfn tóku saman
bækur og kvikmyndir sem fjalla um
heilabilun og létu liggja frammi.
Eins hefur lögreglan í bænum
upplýsingar um þá sem eru í hættu á
að týnast og hefur því tækifæri til að
finna viðkomandi fyrr en ella, með því

Hlustað af athygli.

að þekkja fyrri heimili og vinnustaði eða
aðra staði sem er líklegt að viðkomandi
leiti í. Svona vinsamleg samfélög hafa
einnig verið sett á stofn í Bretlandi. Hægt
er að sjá kynningarmynd frá Brugge,
slóðin er http://bit.ly/dementia-bruges
Talsverð áhersla var einnig lögð á að
aðstandendur/umönnunaraðilar þurfi að
fá mikla og góða fræðslu og ekki síður
þurfa þeir að fá hvíld inn á milli. Sagt
var frá hvíldarinnlögnum í Þýskalandi þar
sem bæði skjólstæðingurinn og makinn
fara saman á hótel en dagskráin er
byggð upp þannig að makinn fær

fræðslu og slökun en sá veiki fær þjálfun
á meðan. Hjónin geta svo saman
stundað félagslíf eins og dansleiki og
leikhús. Meðferðaraðilarnir eru stoltir
af þessu starfi en það sýnir sig að virkni
þess veika eykst, félagsleg einangrun
minnkar, makar fara að treysta öðrum
umönnunaraðilum og áfram mætti telja.
Norskt aðlögunarferli
Áhugaverðu verkefni var hrundið af stað
í Noregi árið 2012. Það var aðlögunarferli
fyrir yngri einstaklinga með heilabilun og
umönnunaraðila þeirra.

Borgin Brugge hefur
gefið sig út fyrir að vera
vinsamleg fólki með
heilabilun. Það felst
meðal annars í því að
fyrirtækjaeigendur geta
sett merki (rauðan klút) í
gluggann hjá sér sem sýnir
að þeir séu tilbúnir að sýna
því skilning og þolinmæði.
Kynningarspjöldin vöktu mikla athygli.
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Myndaðir voru stuðningshópar á
mismunandi svæðum í Noregi, með
fulltrúum frá heilbrigðisþjónustu og
frá samtökum einstaklinga með heilabilun á svæðinu. Námskeiðið stóð í
fjóra daga og var boðið upp á fyrirlestra, stuðningshópa og félagslega
virkni. Á síðasta degi námskeiðsins
var það metið með viðtölum við þátttakendur í litlum hópum. Vonast var
eftir að fræðslan myndi veita yngri
einstaklingum og fjölskyldum þeirra
meiri þekkingu á sjúkdómnum og
gera lífið auðveldara og betra. Lögð
var áhersla á að fræðslan færi fram
á fallegum stað úti á landi þar sem
ríkti kyrrð og ró.

Að segja sögu þarf ekki að snúast um
minni. Hægt er að nota ljósmynd eða
málverk og opnar spurningar til að búa
til sögu. Lítill hópur horfir til dæmis
saman á ákveðna mynd, mælt er með
að myndin sýni eitthvað jákvætt, og
stjórnandinn spyr: Hvað eru þau að
gera? Hvernig tengjast þau? Hvernig
lentu þau þarna? Og svo framvegis.
Fólkið býr þannig til söguna og
aðstoðarmaður skráir hana orðrétt niður.
Í lokin er sagan lesin upphátt og fundinn
á hana titill. Þetta þótti okkur spennandi
og erum búin að prófa í dagþjálfunum
okkar með góðum árangri. Hægt er
að sjá myndband sem sýnir þetta ferli,
slóðin er http://bit.ly/anne-basting

Niðurstöður verkefnisins voru að
ungir einstaklingar með heilabilun og
umönnunaraðilar hafa þörf fyrir að hitta
aðra sem eru í sömu stöðu og þeir sjálfir
og þetta námskeið gaf þeim tækifæri til
þess og öðlast þeir þannig meira innsæi í
sínar eigin aðstæður. Námskeiðið hvetur
til meiri hreinskilni milli einstaklinga með
heilabilun og maka þeirra, auðveldar
þeim að ræða sjúkdómsástandið
og áskoranir í daglegu lífi. Dagskrá
þjálfunarinnar mun halda áfram næstu
þrjú árin og sjáum við fyrir okkur að
svona námskeið gæti verið góð viðbót í
starfsemina hér á Íslandi.

Við kynntum okkur fræðslunámskeið
fyrir starfsfólk sem sinnir einstaklingum
með heilabilun og kallast STAR. Þetta
námskeið er á rafrænu formi á alnetinu
og hefur verið þýtt og notað í Englandi,
Hollandi, Ítalíu og Svíþjóð með góðum
árangri. Þessi fræðsla er bæði fyrir
byrjendur og þá sem hafa öðlast reynslu
í umönnun þessa skjólstæðingahóps.
Þeir sem vilja kynna sér þetta nánar geta
farið inn á www.startraining.eu

Heilabilun og listir
Það er margt í listinni sem getur gert fólki
með heilabilun gott. Í list skiptir vitræn
geta ekki höfuðmáli heldur tilfinningar.
Bent var á að fólk ætti auðvelt með að tjá
sig með því að taka myndir eða blogga,
án þess að vera ritskoðað. Þeir sem
geta málað geta málað sig í gegnum
ýmsar tilfinningar og aðstæður.
Sagt var frá dagþjálfun á Ítalíu sem
fer með skjólstæðinga sína í ferðir á
listasöfn, þar sem fyrirfram er valið
ákveðið þema svo að ferðin verði ekki of
viðamikil. Rætt er um verkin á staðnum
og svo er aftur rætt um verkin viku
seinna í dagþjálfuninni. Þetta örvar
skynjun og hefur heilmikið félagslegt
gildi.

STAR fræðsla

Þeir sem stóðu að þessu verkefni, voru
að leita að aðilum frá öðrum löndum til
að þýða og staðfæra fræðsluna og nýta
sér hana. Það væri tilvalið verkefni hér
á Íslandi. Fræðsla á gagnvirku formi
er að færast í aukana og býður upp á
marga möguleika. Mjög gagnlegt væri
fyrir alla þá sem sinna einstaklingum
með heilabilun að hafa aðgang að svona
fræðslu, ekki síst þá sem búa úti á landi
og hafa ekki eins greiðan aðgang að
fræðslu.
Ekkert um okkur án okkar
“Ekkert um okkur án okkar„ (Nothing about us without us) er slagorð
hóps fólks með heilabilun í Evrópu
sem hittist reglulega. Hópurinn var
stofnaður 2012 af samtökunum
Alzheimer Europe og koma meðlimir
frá 11 Evrópulöndum. Hver einstaklingur var tilnefndur af Alzheimerfé-

lagi frá sínu heimalandi og hafði hver
þeirra stuðningsaðila með sér, sem
í flestum tilfellum var maki eða ættingi. Meðlimir hópsins eru með mismunandi heilabilunarsjúkdóma og eru
á mismunandi stigum heilabilunar.
Takmark hópsins er að sýna fram á, að
fólk með heilabilun geti lifað virku og
skapandi lífi í mörg ár eftir greiningu.
Hópurinn vinnur sjálfstætt og er með sína
eigin stjórn og verkefnaskrá. Formaður
vinnuhópsins er Helga Rohra frá
Þýskalandi og situr hún í stjórn Alzheimer
Europe. Hún var með áhugaverða
opnunarræðu á ráðstefnunni, sem hægt
er að hlusta á á netinu, slóðin er http://
bit.ly/malta-1

Kvöldverður undir berum himni, yndisleg
kvöldstund með góðu fólki.

Markmið hópsins er að tryggja að
vinna Alzheimer Europe endurspegli
þarfir og áherslur allra einstaklinga
með heilabilun í Evrópu og hvetja
til stofnunar samtaka fyrir fólk með
heilabilun í öllum Evrópulöndum. Þá
vilja samtökin auka skilning almennings
með því að sýna hvernig er að lifa með
heilabilunarsjúkdóm og minnka þannig
hræðslu tengda heilabilun.
Hópurinn heldur reglulega fundi til að
þróa hugmyndir og ráðleggingar, sem
síðan eru lagðar fyrir stjórn Alzheimer
Europe. Einnig taka þau þátt í mörgum
viðburðum hjá Alzheimer Europe eins
og ráðstefnum og hádegisfundum.
Þannig fá þau tækifæri til að vera virkir
þátttakendur með því að ræða við kjörna
fulltrúa. Einnig halda þau fyrirlestra og
veita fjölmiðlum viðtöl.
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Á málþinginu Nothing about us without
us sem hópurinn hélt á ráðstefnunni var
vinnan kynnt, auk þess sem reynslu og
virkni hans á fyrsta ári var lýst. Málþingið
var vel sótt og komust færri að en vildu.

HUGSAÐU UM HEILSUNA NOTAÐU
ÍSLENSKAR NÁTTÚRUVÖRUR
Nina Balácková frá Tékklandi.

Varaformaður hópsins, Nina Balácková
frá Tékklandi, flutti erindi undir
nafninu Giving a voice to people with
dementia (Látum rödd einstaklinga
með heilabilun hljóma). Þar lýsti Nina
reynslu sinni af ferðalagi sínu með
Alzheimer frá greiningu þar til hún
gekk í Evrópuhópinn. Ræða Ninu var
áhugaverð og er hægt að hlusta á hana á
netinu, slóðin er http://bit.ly/malta-2
Við áttum ánægjulega kvöldstund með
nokkrum úr hópnum er við sátum til
borðs með þeim í kvöldverðarboði sem
haldið var á vegum ráðstefnunnar. Þau
voru frá Jersey, Serbíu og Tékklandi. Við
fengum að kynnast störfum þeirra og
heyra hvernig þjónustan fyrir einstaklinga
með heilabilun er í heimalandi þeirra.
Við sögðum frá starfsemi okkar á Íslandi
og fannst þeim við vera framarlega í
þjónustu okkar við einstaklinga með
heilabilun.
Við þökkum FAAS fyrir veittan stuðning
og vonum að þið hafið gagn af þessari
umfjöllun okkar um viðamikla og
áhugaverða ráðstefnu.
Erla Einarsdóttir
Ólína Kristín Jónsdóttir
Sigríður Lóa Rúnarsdóttir
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Alzheimer Kaffi á Akureyri
Alzheimerkaffi á Akureyrir fór glæsilega
af stað og hefur verið vel mætt á alla
fundina og er greinilegt að þörf er fyrir
slíkar samverustundir. Tilgangurinn með
Alzheimer Kaffi er að opna umræðuna
og gefa fólki tækifæri til að koma saman
og eiga ánægjulega stund í góðra
vina hópi. Lögð er áhersla á notalegt
umhverfi, léttleika og samkennd. Þarna
er einnig vettvangur til að fá upplýsingar
og fræðslu um þau úrræði og stuðning
sem eru í boði og einnig fær fólk tækifæri
til að hitta aðra sem glíma við svipaðar
aðstæður. Alzheimer kaffi er ætlað fólki
með Alzheimer og skylda sjúkdóma,
fjölskyldur þeirra, vini og alla aðra sem
áhuga hafa á framgangi þessa málefnis.
Tenglar FAAS á Akureyri hafa
brennandi áhuga á málefnum fólks
með heilabilun enda málið þeim skylt
þar sem þær hafa í mörg ár unnið
með fólk með slíka sjúkdóma. Aðilar

sem standa að Alzheimer kaffinu og
starfi FAAS á Akureyri eru: Arna Rún
Óskarsdóttir öldrunarlæknir, Bryndís
Björg Þórhallsdóttir hjúkrunarfræðingur,
Ester Einarsdóttir iðjuþjálfi, Halldóra
Vébjörnsdóttir aðstandandi, Hrefna
Brynja Gísladóttir iðjuþjálfi, Ingunn Eir
Eyjólfsdóttir félagsráðgjafi og Rannveig
Guðnadóttir hjúkrunarfræðingur.
Alzheimer kaffi er í anda Eden
hugmyndafræðinnar sem Öldrunarheimili
Akureyrar (ÖA) starfa eftir þ.e. að
stuðla að innihaldsríku og gefandi lífi
fyrir fólk með heilabilun og þá sem að
þeirra málum koma. Samningur var
gerður við ÖA um afnot af sal og allri
aðstöðu án endurgjalds. Aðrir sem
hafa styrkt Alzheime rkaffi eru Bakaríið
við Brúna,Vífilfell og Kaffibrennslan
og erum við innilega þakklát fyrir allan
stuðninginn. Næsta vetur mun Betra
brauð - Veislubakstur sjá okkur fyrir

kaffibrauði. Ekki má gleyma öllu því
frábæra fólki sem hefur komið og flutt
erindi eða glatt okkur með söng og
tónlist.
FAAS tenglarnir á Akureyri hlakka til
að hitta aftur allt það frábæra fólk sem
mætti á Alzheimerkaffið sl. vetur og vona
sannarlega að enn fleiri mæti í vetur.

Alzheimer Kaffi í Reykjavík
Þessar gleði- og gæðastundir sem
við áttum saman á þessum síðustu 18
mánuðum sem Alzheimer kaffi er búið
að vera starfrækt voru skemmtilegar
fróðlegar og yndislegar í alla staði og
gáfu okkur mikið og vonandi gestum líka.
Fjölbreytt fræðsla var m.a. hláturjóga,
Qigong, Ljóðahópur, Memaxi
tölvuforrit, salsakennsla, Lífssaga,
dagvistun, almenn hreyfing, fræðsla
frá lækni, borgarfulltrúa, sálfræðingi
og framkvæmdastjóra FAAS og margs
konar tónlistaratriði, söngvarar, kórar,
uppistandarar, grínarar og fjöldinn allur
af frábæru fólki sem aðstoðuðu okkur,
að ógleymdum sjálfboðaliðunum okkar.

Dagskráin til áramóta.
11. og 25. september 9. og 23. október
6. og 20. nóvember og 4. desember
(jólastund)
Opnað var Alzheimer kaffi á Akureyri
af frábærum konum og halda þær úti
dagskrá með fræðslu og söng. Facebook
síðan þeirra er Alzheimer kaffi Akureyri.
Fylgist nánar með á facebook síðunni
Alzheimer kaffi.
Hlökkum til að sjá ykkur, aðstandendur
Alzheimer kaffis.
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Heilabilun - öðruvísi fötlun
Þegar Sigga í númer 17 kom út á götu
á sokkaleistunum, klædd undirkjól og
tveimur peysum, brosti fólk í kampinn og
sagði: „Hún er orðin kölkuð hún Sigga!“
Þegar Ásbjörn fyrrverandi þingmaður
kom inn til kaupmannsins og spurði eftir
mömmu sinni sem var dáin fyrir 20 árum,
urðu allir hálfsmeykir. „Hvað hefur gerst
með hann Ásbjörn, er hann að verða
kalkaður?“
Eitt var, að hún Sigga, sem alltaf hafði nú
verið svolítið undarleg, færi að kalka. En
hann Ásbjörn þingmaður! Það vakti ugg
í brjósti fólks að sjá og heyra að jafnvel
betri borgarar áttu á hættu að verða
kölkuninni að bráð.
Þetta var áður fyrr. Núna er ný öld og
önnur og meiri þekking á hvað var að
gerast í heilanum á Siggu og Ásbirni.
Þau hafa bæði verið veik af einhverjum
heilabilunarsjúkdómi og fengið einkenni
sem þá voru kölluð „kölkun“.
Þessi einkenni geta verið afar
mismunandi, allt eftir um hvaða tegund
heilabilunarsjúkdóms er að ræða, allt eftir
um hvaða einstakling er að ræða, allt
eftir hver persónuleg lífssaga hins sjúka
einstaklings er.
Fagleg þekking á heilabilunarsjúkdómum
hefur aukist mikið á síðustu árum og
áratugum og með aukinni þekkingu
eykst einnig skilningur á sjúkdómnum,
sjúkdómsmyndinni og einkennum þeim
sem fram koma. Sjúkdómsmyndin
getur verið afar flókin, andleg, félagsleg
og vitsmunaleg hæfni skerðist og
breytist, minnið þverr, tilfinningalífið og
persónuleikinn fölnar. Það verður erfiðara
og erfiðara að ná tengslum við hinn
sjúka einstakling og það er engin von um
varanlegan bata.
Hvað er heilabilun?
Alzheimerssjúkdómurinn er
algengasti og þekktasti heilabilunarsjúkdómurinn. Sjúkdómurinn dregur
nafn sitt af þýska lækninum Alois
Alzheimer sem lýsti einkennum
hans fyrstur manna árið 1906.
Fjölmargir aðrir sjúkdómar geta
haft svipuð einkenni í för með
sér, og afar mikilvægt er að skilja
þar á milli. Fólki hættir til að
kalla alla heilabilunarsjúkdóma
„Alzheimer“. Það má ekki gleyma
að um getur verið að ræða fjölda
annarra sjúkdóma, sem ekki
aðeins hafa mismunandi einkenni,
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heldur þarfnast einnig mismunandi
meðferðar, umönnunarlega,
félagslega og læknisfræðilega séð.
Sérstakar hjúkrunardeildir sem
ætlaðar eru einstaklingum með
heilabilunarsjúkdóma, eru stundum
kallaðar „Alzheimersdeildir“ þrátt
fyrir að þar búi líka einstaklingar með
ýmsa aðra heilabilunarsjúkdóma.
Alzheimerssjúkdómurinn er einn
af fleirum heilabilunarsjúkdómum,
sjúkdómur sem hefur ákveðið ferli og
þarf ákveðna meðferð.
Þó eru ýmis einkenni sammerkt með
heilabilunarsjúkdómunum og félagsleg
meðferð sú sama í flestum tilvikum.
Áhrif umhverfisins
Breski sálfræðingurinn Tom Kitwood,
rannsakaði áhrif umönnunarumhverfisins
á þróum heilabilunarsjúkdóma og
lífsgæði hinna sjúku. Kenningar
hans hafa hin síðari ár hlotið mikla
viðurkenningu víða um heim meðal
þeirra sem vinna að auknum skilningi
og bættum aðstæðum einstaklinga
með heilabilunarsjúkdóma. Hann
leggur áherslu á, að manneskjan með
sjúkdóminn er aðalatriðið, það eru
ekki eingöngu þær sjúklegu breytingar
sem eiga sér stað í heilanum sem
eru afgerandi fyrir líðan og framkomu
einstaklingsins, heldur einnig og ekki
síður umönnunarumhverfið, gæði
þess eða vöntun á því sama. Tom
Kitwood útilokar að sjálfsögðu ekki áhrif
taugaskemmdanna, en varar ítrekað við
því að túlka eingöngu hegðun og líðan út
frá þeim.
Einstaklingurinn bakvið sjúkdóminn
Það er mikill munur á að tala um
„heilabilaða manneskju“ eða „manneskju
með heilabilunarsjúkdóm“. Það
liggur stipmlun í hinu fyrra, skilningur
í hinu síðara. Um það snýst umönnun
einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma;
að skilja hvað um er að ræða. Að
skyggnast á bak við aðstæður sem
upp koma og geta tengt hegðunina
við skaðann í heilanum og persónuna
bak við sjúkdóminn. Mikilvægur þáttur
í umönnun þessara einstaklinga er
að þekkja til persónulegrar lífssögu
hins sjúka. Með lífssögu er hér átt við
persónulega sögu einstaklingsins og
þau atriði sem hafa haft mótandi áhrif
á líf hans. Þegar minnið er ekki fyrir
hendi, þegar talhæfileikinn er skertur,
þegar tjáningarformið er brenglað,

skiptir sköpum að umönnunaraðilar
þekki lífssögu viðkomandi og geti
þannig hjálpað til að raða saman þeim
brotum sem koma fram. Í mínum huga
er með öllu óhugsandi að geta veitt
fullnægjandi umönnun ef lífssagan
er óþekkt. Við að þekkja persónuna
bak við heilabilunarsjúkdóminn,
manneskjuna á bak við þá fötlun sem
fylgir því að fá heilabilunarsjúkdóm, geta
umönnunaraðilar fundið þá persónulega
eiginleika sem hinn sjúki býr vissulega
ennþá yfir, veitt honum stuðning og þar
með hjálpað viðkomandi einstaklingi til
að varðveita og halda í þau einkenni sem
gerir hann að þessari ákveðnu persónu.
Svokölluð hegðunarvandkvæði
Því hefur verið haldið fram að
einhverskonar hegðunarvandkvæði
komi fram hjá 75% af öllum sem líða
af heilabilunarsjúkdómum, einhvern
tímann á sjúkdómsferlinu. Hér er m.a.
átt við ranghugmyndir, ofskynjanir,
árásarhneigð, ofbeldi.
En er nú svo víst að þessi svokölluðu
hegðunarvandkvæði séu alltaf vegna
beinna áhrifa frá heilaskaðanum?
Hvað ef öll hegðun þessara
einstaklinga, líka sú hegðun sem
veldur vandkvæðum, er tilraun þeirra
til að tjá sig? Tilraun til að fá okkur
sem í kringum þau eru til að skilja
hvað þeir vilja, hvað þeir eru að
reyna að segja? Hvernig í ósköpunum
eiga þessir einstaklingar sem eru svo
veikir, einstaklingar sem hafa ekki
lengur stjórn á einföldustu athöfnum
daglegs lífs, sem eru í veröld þar
sem flest er þeim ókunnugt, að geta
náð sambandi við okkur hin? Þar
að auki getur heyrn og sjón verið
orðin léleg og það heftir enn frekar
tjáningarmöguleika þeirra.
Umhverfið túlkar framkomu og hegðun
eftir þeim normum sem í gildi eru í heimi
sem þessir sjúku einstaklingar eru ekki
lengur beinir þátttakendur í og þar með
er búið að útiloka þá frá að vera með.
Fólk með heilabilun hefur þörf fyrir það
sama og allir aðrir, það er að fá virðingu
umhverfisins og að vera hluti af því
umhverfi sem þeir lifa í. Okkur, sem
vinnum með þessum einstaklingum ber
skylda til að leggja okkur fram við að
skilja tilraunir þeirra til að tjá sig og skapa
umhverfi sem er laust við heftingu og
togstreitu.
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Þegar við viðurkennum að persónuleiki
og styrkur hins sjúka, innlifun og
fagmennska umönnunaraðilanna, ásamt
viðurkenningu og skilningi umhverfisins
séu mikilvægir hlutar í þeirri heild sem er
nánasta umhverfi hins sjúka, verður farið
að líta svokölluð hegðunarvandkvæði
öðrum augum.
Tjáskipti
Í öllum samskiptum byggist skilningur
manna á milli annars vegar á
tjáningarforminu og hins vegar á túlkun.
Einstaklingur með heilabilunarsjúkdóm
hefur skerta getu til að tjá sig, úrvinnsla
og túlkun skilaboðanna brenglast og
orðskilningur minnkar. Auk þess eiga
þessir einstaklingar oft erfitt með að
flokka hljóð og annað áreiti í umhverfinu,
hvað er mikilvægt og hvað ekki.
Truflanir í samskiptum geta því verið
miklar. Tjáskipti byggjast á málinu,
raddbeitingunni og líkamsmálinu. Í
bók sinni „Silent message“ heldur
Albert Mehrabin fram, að skiljanleiki
skilaboðanna komi aðeins að litlu leiti
(7%) frá orðunum sem sögð eru, stór
hluti (38%) komi frá raddblænum og
stærstur hluti (55%) sé skilinn út frá
líkamsmálinu. Ýmislegt bendir til að við
langtgenginn heilabilunarsjúkdóm sé
skilningur orðanna enn minni og túlkun
út frá raddblæ og líkamsmáli enn meiri.
Veruleikaheimur þessara einstaklinga
getur þar að auki verið svo brenglaður,
að það er þeim nánast ómögulegt að ná
tengslum. Hvernig eiga þeir td. að láta
vita hvaða þarfir þeir hafa? Hvernig geta
þeir látið vita að þeir hafa verki? Hvernig
eiga þeir að kynna okkur fyrir persónunni
á bak við sjúkdóminn? Í samskiptum við
einstaklinga með heilabilunarsjúkdóm er
því afar mikilvægt að hafa takmarkaða
tjáningarmöguleika þeirra í huga, en
ekki síður þann persónulega styrk sem í
einstaklingnum býr.
Máttur og vanmáttur
Fyrir rúmum áratug var stofnuð í
Noregi miðstöð rannsókna og þróunar
til að bæta framboð á umönnun
og meðferð við einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóma og stuðning
við fjölskyldur þeirra (National
kompetansesenter for aldersdemens).
Einnig stendur miðstöðin fyrir ráðgjöf
og fræðslu til umönnunaraðila um allt
landið. Miðstöðin hefur haft forgöngu
um ýmsar athuganir og rannsóknir,
m.a. athuganir á tíðni valdbeitingar og
skerðingu á rétti einstaklinga innan

öldrunargeirans. Niðurstöður þessara
athugana sýndu hátt hlutfall valdbeitingar
og réttindaskerðingar, sérstaklega
þegar í hlut áttu einstaklingar með mikla
hjúkrunarþörf og hegðunarvandkvæði.
Í framhaldi af þessum niðurstöðum stóð
Ingelin Testad geðhjúkrunarfræðingur
í Stavanger, fyrir athugun á áhrifum
fræðslu til umönnunaraðila á svokallaða
vandamálahegðun skjólstæðinganna
og þá um leið tíðni valdbeitingar og

fyrir dag hvern eru flókin og krefjast
mikils af þeim bæði faglega og
persónulega. Persónuleg færni og
heilbrigð skynsemi verður að vera
til staðar hjá þeim sem vinna við
umönnunina, en þekkingin er það
verkfæri sem gerir þeim mögulegt að
geta leyst verkefni sín vel af hendi.
Sé þetta til staðar er unnið af mætti,
en ekki af vanmætti.

Það er ennþá margt sem við ekki vitum um heilabilun – en ýmislegt vitum við:
Við vitum að: einstaklingar með heilabilunarsjúkdóma eiga erfitt með að hafa yfirsýn
Við vitum að: þeir hafa ekki gott af að vera fluttir milli staða
Við vitum að: sumir geta, aðrir GETA EKKI unnið með heilabilaða
Við vitum að: það geta leynst aðrir kvillar hjá þeim sjúka sem við hvorki sjáum né vitum um
Við vitum að: gæði umönnunarumhverfisins skiptir máli um líðan og lífsgæði hins sjúka
einstaklings
Við vitum að: sjúkdómurinn þróast í eina átt, það þarf að meta stöðuna með jöfnu millibili og
bregðast við breytingum
Við vitum að: það er mikilvægt að þekkja bakgrunn og lífssögu hins sjúka
Við vitum að: með aukinni þekkingu umönnunaraðilanna dregur úr valdbeitingu og svokallaðri
vandamálahegðun skjólstæðinga okkar

þvingunar í umönnun. Niðurstöður
athugana Ingelin sýndu að á þeim
deildum sem umönnunaraðilar fengu
námskeið um heilabilun, sjúkdómsferli,
einkenni og meðferð, dró verulega,
allt að helming, úr atvikum þar sem
valdi eða þvingun var beitt, jafnframt
því sem svokölluð vandamálahegðun
minnkaði til muna, sumstaðar um allt að
helming. Í viðmiðunarhópnum sem ekki
fékk fræðslu, fjölgaði þessum atvikum.
Auk þess að fá eins dags fræðslu,
var rannsóknarhópnum boðið upp á
handleiðslu einu sinni í mánuði í hálft ár.
Svipuð athugun hafði áður verið gerð
í Manchester í Bretlandi og sömu
niðurstöður komu fram þar. Ég geri ekki
ráð fyrir að Norðmenn og Bretar séu
sérstaklega ofbeldishneigt fólk, ég geri
ráð fyrir að svipaðar niðurstöður kæmu
í ljós ef sambærilegar athuganir væru
gerðar í öðrum löndum. Líka á Íslandi.
Ég geri ráð fyrir að í mörgum tilvikum hafi
valdi og þvingun verið beitt í vanmætti.
Umönnun einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóma er svo
margslungin, verkefnin sem
umönnunaraðilar standa frammi

Þýðing þekkingarinnar fyrir lífsgæði
hinna sjúku
Sem betur fer er vaxandi skilningur
á hversu þýðingarmikil þekking
umönnunaraðila er fyrir líðan og lífsgæði
einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma
og fjölskyldur þeirra. Viðurkenning á
þeim takmörkunum sem eru fyrir hendi
hjá þeim sjúka, en líka viðurkenning á
þeim persónulega styrk sem hann býr
yfir, hefur haft mikið gagnlegt í för með
sér. Vistunarmöguleikar eru orðnir fleiri
og fjölbreyttari, það er fyrst og fremst
hugsað fyrir þörfum hinna sjúku þegar
ný heimili eru sett á laggirnar, litið er á
fjölskyldutengsl sem auðlind fyrir þann
sjúka, við erum byrjuð að viðurkenna að
sumir geta, en aðrir geta ekki unnið með
einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma.
Ýmis lyf eru komin á markaðinn sem
bæta líðan og auka þar með lífsgæði
hinna sjúku. Fjölmargir, á Íslandi sem
og annars staðar, eru að vinna afar gott
starf sem stuðlar að bættum aðbúnaði
og bættri meðferð þessara einstaklinga
og þar með auknum lífsgæðum þeirra.
Svava Aradóttir,
framkvæmdastjóri FAAS
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Þetta brennur á .....
Örnu Rún Óskarsdóttur yfirlækni
Arna Rún Óskarsdóttir lauk
læknanámi árið 1991 og sérnámi
í öldrunarlækningum í Stokkhólmi
árið 1999. Á Huddinge sjúkrahúsinu
í Stokkhólmi vaknaði áhugi hennar
á þjónustu við einstaklinga með
heilabilun, en þar fer fram öflug
rannsóknarstarfssemi á því sviði.
Arna hóf störf á FSA , sem heitir nú
Sjúkrahúsið á Akureyri eða SAk. árið
1999, fyrst sem sérfræðingur, en frá
árinu 2001 hefur hún verið yfirlæknir
öldrunarlækningadeildar FSA.
Arna Rún var svo vinsamleg að deila
með lesendum FAAS frétta því sem á
henni brennur og gefum henni orðið:
“Að njóta virðingar eru mannréttindi
allra. Margt hefur verið rætt og ritað
um hækkandi meðalaldur þjóðarinnar
og áskoranir því samfara. Rannsóknir á
öldrun hafa leitt í ljós að auk þess að lifa
lengur þá erum við frískari fram eftir aldri
en áður. Algengi heilabilunarsjúkdóma
eins og Alzheimerssjúkdóms eykst
þó með aldri og mikilvægt að hann
sé greindur snemma, m.a. til að
lyfjameðferð nýtist sem best. Mat vegna
gruns um minnissjúkdóm getur einnig
leitt til aukins skilnings einstaklings
og fjölskyldu hans á einkennum
sjúkdómsins. Þá gefst líka tækifæri til
að veita ráðgjöf og stuðning. Þörf fyrir
stuðning er ólík eftir því á hvaða stigi
sjúkdómurinn er. Til að mæta henni betur
er markvissari samvinna þjónustuaðila
innan heilbrigðis- og félagsþjónustu
æskileg. Upplýsingar um sjúkdóminn,
þjónustuúrræði og möguleika á stuðningi
geta auðveldað viðkomandi að takast á
við nýjan veruleika. Við greiningu felst
stuðningur aðallega í upplýsingagjöf
og fræðslu. Er líður á sjúkdómsferlið á
þjónusta sem í boði er betur við, eins og
dagþjónusta og ýmis aðstoð frá
félagslegri heimaþjónustu og
heimahjúkrun auk hvíldarinnlagna.
Aðspurð um hver ætti að veita ráðgjöfina
og hvernig ætti að fylgja eftir stuðningi
svarar Arna Rún:
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Nærtækast er
að læknar á
minnismóttöku
sjái um það. Ég
og Ragnheiður
Halldórsdóttir
öldrunarlæknir
sinnum þessari
göngudeildarþjónustu
á Norðurlandi
og erum ásamt
heilsugæslulæknum
oftast þeir
heilbrigðisstarfsmenn
sem fólk leitar til með
áhyggjur sínar af
minnistapi í upphafi.
Við hittum fólk aftur
að rannsóknum
loknum og fylgjum
eftir lyfjameðferð
og þá gefast frekari
tækifæri til þessa að
svara spurningum.
Á minnismóttökunni
á Landakoti eru fleiri
sem hitta þá sem
þangað leita og
veita upplýsingar og
ráðgjöf. Ég bendi
mjög gjarnan á
FAAS og á ýmislegt
lestrarefni. Það sem
gerir þetta snúið er
að spurningarnar
sem vakna hjá
Arna Rún Óskarsdóttir
þeim sem veikjast og
aðstandendum eru misjafnar eftir því
hver á í hlut og hvar í sjúkdómsferlinu
viðkomandi er staddur. Hvernig við
fylgjum þessum stuðningi eftir er
mikilvæg spurning, fólk þarf að fá
símanúmer sem hægt er að hringja í,
t.d. hjá FAAS. Upplýsingar þurfa að vera
aðgengilegar á vefnum og heimahjúkrun
er mikilvægur hlekkur.
Oft leitar fólk læknis að eigin frumkvæði
en stundum að áeggjan aðstandenda.
Í síðara tilvikinu getur verið um skort á
innsæi að ræða, þ.e. að sá sem er að
veikjast sér ekki vandann. Önnur ástæða
þess að fólk leitar ekki aðstoðar getur
verið neikvæð umræða og orðanotkun

um heilabilun og minnissjúkdóma.
Hugtakið heilabilun er gildishlaðið.
Fordómar af ýmsu tagi fyrirfinnast í
samfélaginu, þar á meðal fordómar
vegna aldurs og sjúkdóma.
Fyrir margt löngu var ekki rætt
opinskátt um krabbamein. Í dag
gætir keimlíkra fordóma og þöggunar
gagnvart heilabilun. Þeir geta leitt til
einangrunar þeirra sem veikir eru.
Hugtak eins og „Alzheimer light“ í
merkingunni væg eðlileg gleymska hjá
þeim sem eru ungir og frískir endurspeglar vanþekkingu á alvarleika
sjúkdómsins.
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Stundum er spurt hvernig best sé að
tala við fólk með heilabilun. Hvernig
beri að bregðast við ef einstaklingur
með langt genginn sjúkdóm staðhæfir
eitthvað sem er rangt. Fólk veltir fyrir sér
hvort réttara sé að leiðrétta viðkomandi
eða samsinna þó að viðmælandinn viti
betur. Sjálfri hefur mér reynst best að
beina samtali inn á þær brautir að báðir
aðilar séu sáttir og reyna að forðast
að leiðrétta eða staðfesta rangfærslur.
Sjaldan er ég spurð að því hvernig rétt
sé að umgangast einstakling sem nýlega
hefur greinst með Alzheimerssjúkdóm.
Þegar einstaklingur kemur til mats hefur
hann oft haft einkenni í lengri tíma sem
hafa valdið kvíða og áhyggjum. Þó það
geti verið léttir að fá vitneskju um orsök
einkenna þá er Alzheimerssjúkdómur
er þungbær sjúkdómsgreining. Það
veldur óöryggi og dregur úr sjálfstrausti
að finna að minninu er ekki lengur
treystandi. Vægt málstol veldur því
að viðkomandi rekur í vörðurnar og
tekur síður þátt í samræðum. Afleiðing

þessa er vanmetakennd sem dregur
úr félagslegri þátttöku. Kunningjar og
jafnvel vinir draga sig undan sem er
erfitt fyrir þann sem er veikur og ekki
síður fjölskyldu hans. Neikvæð viðhorf
gagnvart heilabilun í þjóðfélaginu geta
þannig ýtt undir vanlíðan þess sem er
veikur. Það getur fylgt því skömm að fá
sjúkdóm sem veldur því að viðkomandi
ræður ekki við dagleg verkefni sem áður
voru auðveld.
Það velur enginn að fá minnissjúkdóm og það er niðurlægjandi þegar
talað er niður til viðkomandi vegna
veikinda. Hver myndi haga sér þannig gangvart einstaklingi með krabbamein? Afar þungbært er að sjá
kunningja skjótast bak við hillurekka í
stórmarkaði eða fara jafnvel yfir götu
til að þurfa ekki að mæta viðkomandi, til að nefna raunveruleg dæmi
úr samtölum á göngudeild.

Aftur að spurningunni um hvernig best
sé að tala við fólk með minnissjúkdóm.
Það þarf ekki sérstaka aðferð. Við
búum í fjölbreyttu samfélagi þar sem
sú tilhneiging að flokka fólk í hópa
er algeng, hvort sem er á grundvelli
þjóðernis, trúarbragða, fötlunar eða
sjúkdóma. Þessu þarf að sporna
gegn. Í stað þess að benda á ákveðna
samskiptatækni fyrir ákveðinn hóp þá
er árangursríkast að hafa að leiðarljósi
grunngildi í jákvæðum samskiptum svo
sem jafnrétti, kurteisi og virðingu. Að
njóta virðingar eru mannréttindi allra.
Ef leitast er við að hlusta vel og sýna
skilning og nærgætni í samtali er líklegra
að því ljúki á jákvæðum nótum”.
Við þökkum Örnu Rún Óskarsdóttur
kærlega fyrir þessi orð og hennar góða
viðhorf til fólks með heilabilun.

AÐ TAKAST Á VIÐ SJÁLFAN SIG
OG UMHVERFI SITT
Guðrún Kristín Þórsdóttir, djákni,
er með eigin stofu að Hátúni 12.
Hún veitir þar ráðgjöf, sálgæslu
og leiðsögn. Jafnframt er hún
með námskeið sérstaklega ætluð
konum og erindi af ýmsum toga fyrir
mismunandi hópa, sjá nánar á www.
gudrunkr.wordpress.com
Guðrún Kristín er að fara aftur af stað
með námskeið sem hún hefur þróað
sjálf út frá reynslu sinni og þekkingu
sem hún kallar FARARTÁLMAR Á
LÍFSINS LEIÐ. Námskeiðið stendur
yfir í sex vikur og hópurinn hittist einu
sinni í viku tvo tíma í senn.
Námskeiðið er sérstaklega ætlað
konum sem eru kannski uppfullar af
vonleysi og uppgjöf vegna aðstæðna

sinna. Stuðningur og sjálfskoðun gæti
hjálpað þeim að takast á við aðstæður
og umhverfi.
Hópur kvenna í sameiginlegum
aðstæðum geta bókað námskeið
saman. Á námskeiðinu skoða
þátttakendur hvernig
þeir taka á hlutunum við
ákveðnar aðstæður og
hvernig þeir geta breytt
hugsun sinni og þar af
leiðandi hegðun. Til þess eru
notaðar þekktar aðferðir úr
hugrænni atferlismeðferð og
hugmyndafræði læknisins
Viktors L. Frankl með nálgun
sálgæslunnar.

fundi og kynna námskeiðið ef áhugi er
fyrir hendi. En allar nánari upplýsingar
veitir Guðrún Kristín Þórsdóttir,
djákni í síma 699-5905, netfanginu
gudrunkth@simnet og heimasíðan er
www.gudrunkr.wordpress.com

Guðrún er tilbúin að koma á
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Gjafir og stuðningur
við FAAS og dagþjálfanirnar
FAAS á marga velunnara
sem sýna velvilja sinn
á ýmsa vegu. Aldrei
hafa fleiri hlaupið
til styrktar FAAS í
Reykjavíkurmaraþoninu
eins og nú, aðstandendur
hafa safnað peningum
til styrkar starfseminni
í stað afmælisgjafa á
stórafmælum, nokkrir

félagsmenn hafa ákveðið
að greiða tvöfalt árgjald,
hjólreiðakappar hjóluðu
hringinn í kringum
Reykjavík og söfnuðu
áheitum til stuðnings
Fríðuhúsi og svona mætti
lengi telja. Ótalinn er sá
„móralski“ stuðningur sem
FAAS fær með símtölum
og jákvæðri svörun við

starfi félagsins. Fyrir stjórn
og starfsmenn FAAS
PANTONE
560C
er ómetanlegt
að finna
þennan stuðning og er
PANTONE
130C
ykkur öllum
færðar bestu
þakkir fyrir. Þetta hvetur
okkur öll til áframhaldandi
baráttu fyrir hagsmunum
fólks með heilabilun og
aðstandenda þeirra.

Starfsafmæli
Frá útkomu síðasta tbl. FAAS frétta hafa nokkrir starfsmenn átt
5 ára starfsafmæli, en samkvæmt
ákvörðun stjórnar frá árinu 2012
er starfsafmæla minnst á heilum
og hálfum tug. FAAS þakkar þeim
tryggð við félagið og ómetanleg
störf í þágu skjólstæðinga félagsins.

C80 M0 Y63 K75
C0 M30 Y100 K0

Þórdís Guðnadóttir hefur unnið 5 ár í Drafnarhúsi

R34 G70 B53
Einn af ómetanlegum stuðningsaðilum FAAS í gegnum árin er Lionsklúbbur Reykjavíkur.R234
Nýlega tók
formaður
G185
B12
FAAS, Árni Sverrisson á móti 500.000.- kr. gjöf frá klúbbnum. Hjartans þakkir.

Marta Guðjóns hefur unnið 5 ár í Fríðuhúsi

Guðlaug Stephensen hefur unnið 5 ár í Maríuhúsi

Auk þeirra hafa Erla Einarsdóttir og
Ingigerður Ólafsdóttir unnið 5 ár í
Drafnarhúsi.

#224635
#eab90c
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Handan minninga

eftir Sally Magnusson
Á dögunum kom út bókin Handan
minninga – Hvers vegna heilabilun breytir
öllu eftir Sally Magnusson. Hér er á
ferðinni bersögul og áleitin fjölskyldusaga
sem skrifuð er af ást, virðingu og söknuði
en leiftrandi húmorinn er aldrei langt
undan þrátt fyrir erfiðar kringumstæður.
Sagan er um leið áhugaverð úttekt á
aðstæðum aðstandenda sjúklinga með
heilabilun.
Sally Magnusson, sem hlotið hefur
margvísleg verðlaun fyrir blaðamennsku
og dagskrárgerð hjá BBC, er dóttir
íslenska sjónvarpsmannsins Magnúsar
Magnusson sem flutti barnungur til
Skotlands en hélt ævarandi tryggð við
heimahagana og blaðakonuna vinsælu
Mamie Baird Magnusson sem var þegar
farin að sýna á sér merki Alzheimer

sjúkdómsins þegar eiginmaður hennar
lést af völdum krabbameins.
Eftir slæma reynslu af spítalavist
ákvað fjölskylda Mamie að hún skyldi
aldrei framar þiggja vist á sjúkra- eða
hjúkrunarheimili og hjúkraði Sally, ásamt
yngri systrum sínum tveimur, móður sinni
í fjölmörg ár.
„Þessi bók átti upphaflega að vera
tilraun til að varðveita minningar um
móður mína og hennar einstöku hnyttni
og frásagnargáfu. Til þess hafði ég
aðeins eitt – orðin hennar, samtöl okkar
og samskipti. Síðar í ferlinu, þegar kom í
ljós hve fyrirferðarmikið þetta félagslega
fyrirbæri er sem við fjölskyldan flæktumst
smám saman í, fór ég að skrásetja með
því hugarfari að þessi saga gæti vonandi

dregið aðrar svipaðar ævisögur fram í
dagsljósið ásamt spurningunum sem
hún vekti,“ segir Sally um bókina. „Ég er
fréttamaður. Þetta varð ein stærsta saga
lífs míns.“
25% afsláttur til félagsmanna FAAS
Félagsmönnum í FAAS gefst í október
kostur á að kaupa bókina með 25%
afslætti hjá Bókaútgáfunni Sölku sem
er útgefandi bókarinnar. Tilboð til
félagsmanna FAAS er 2.990 kr. til loka
október en fullt verð bókarinnar er
3.990 kr. Hægt er að kaupa bókina á
þessu tilboði í verslun Sölku, Skipholti
50c eða á netinu með því að fara inn á
http://www.salka.is/baekur/handbaekur/
ymislegt/vnr/521

Handan minninga
eftir Sally Magnusson
Hvers vegna
Heilabilun
breytir öllu
Hér skrifar dóttir hins kunna sjónvarpsmanns
Magnúsar Magnussonar um móður sína,
Mamie Baird, og glímuna við Alzheimersjúkdóminn.
Einstök blanda af skarpri greiningu
á alzheimersjúkdómnum og
hjartnæmum minningum.
scotsman

Kíktu á salka.is
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Alþjóðleg ráðstefna, AAIC 2014
Í júlí sl. komu saman á ráðstefnu í
Kaupmannahöfn yfir 4000 vísindamenn
hvaðanæva úr heiminum til þess
að kynna nýjustu niðurstöður innan
heilabilunarrannsókna. Undirrituð sat
ásamt formanni FAAS ráðstefnuna. Því
miður er ekki enn að finna leið til þess að
lækna Alzheimerssjúkdóminn eða aðra
heilabilunarsjúkdóma, en ákveðinnar
bjartsýni gætti engu að síður. Það sem
vakti athygli mína sérstaklega voru þær
niðurstöður sem bentu til að mögulegt
væri að fyrirbyggja allt að þriðjung
heilabilunarsjúkdóma með markvissum
aðgerðum sem fyrst og fremst fela í sér
hreyfingu og holla lífshætti. Í framhaldi
af því var ákveðið að beina sjónum
að forvörnum á Alzheimersdaginn 21.
september sl. Heiðarlegar tilraunir voru
gerðar til þess að vekja athygli fjölmiðla
á málefninu, bæði í kjölfar ráðstefnunnar
og í tengslum við Alzheimersdaginn,
en einhverra hluta vegna er afar erfitt
að ná eyrum blaðamanna þegar kemur
að heilabilun. Sömu sögu var að segja
um þann hluta landlæknisembættisins
sem vinnur að lýðheilsu, þar var ekki
möguleiki á að koma að málstofu

um forvarnir og heilabilun, þrátt fyrir
að eitt af lögboðnum hlutverkum
embættisins sé að annast forvarnir og
heilsueflingarverkefni.
Annað sem vakti eftirtekt á ráðstefnunni
voru fregnir um að allt benti til þess að
ný heilabilunartilfelli á næstu árum og
áratugum verði færri en talið var og eru
það að sjálfsögðu góðar fréttir.
Töluvert var rætt um mikilvægi stuðnings
við aðstandendur, en sýnt er að
þunglyndi er algengt hjá fólki sem annast
veikan fjölskyldumeðlim. Hægt er að
draga verulega úr þessari hættu með
því að veita stuðning og ráðgjöf strax í
upphafi sjúkdómsferlisins og fylgja því
vel eftir þar til yfir líkur.
Hughreystandi var að heyra frá ýmsum
rannsóknum, að það er aldrei of seint að
breyta lífháttum til hollari vegar! Hreyfing,
heilaleikfimi og félagsleg örvun nýtist
okkur öllum, líka þeim sem þegar eru
orðnir veikir af heilabilunarsjúkdómum.
			 Svava Aradóttir
framkvæmdastjóri FAAS

Alþjóðlegi

Alzheimersdagurinn
2014
Metþátttaka var á Alzheimersdeginum í
ár, þegar um 200 manns sátu málstofu
um forvarnir og heilabilun sem FAAS stóð
fyrir á Grand hóteli. Stutt erindi fluttu þau
Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður,
Jón Snædal, læknir, Brynhildur Jónsdóttir,
sálfræðingur og Magnús Scheving,
stofnandi Latabæjar, íþróttamaður
og rithöfundur. Málstofunni stjórnaði
Ólafur Þór Gunnarsson, öldrunarlæknir.
Fundarmenn voru afar virkir í fyrirspurnum
og umræðum og tókst málstofan með
miklum ágætum. Greinilegt er að efnið
vekur mikla athygli, enda mikilvægt að
beina sjónum að þeim atriðum sem
mögulega geta fyrirbyggt, eða dregið úr
líkum á að veikjast af heilabilun.
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FAAS þakkar öllum þeim sem að komu,
sérstakar þakkir til Gæðabaksturs/
Ömmubaksturs sem bauð upp á meðlæti
með kaffinu.
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Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir

Matgæðingur mælir með....
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir er
mörgum kunn, en hún hefur haldið út
vinsælu matarbloggi,
www.evalaufeykjaran.com, í áraraðir.
Matarbloggið kom Evu Laufey rækilega
á kortið, en árið 2013 gaf þessi
heillandi matgæðingur út sína fyrstu
matreiðslubók og nýverið lauk sýningum
á annarri þáttaröð af matreiðsluþáttum
hennar á Stöð 2.
Eva Laufey bauð heim á dögunum
þar sem hún deildi tveimur uppáhalds
uppskriftunum sínum með blaðamanni
FAAS.

Hitið olíu við vægan hita í ágælega
stórum potti. Skerið grænmetið
smátt og steikið í svolitla stund,
bætið kjúklingabitum í pottinn og
kjúklingatening. Kryddið til með salti
og pipar, hellið vatninu og hvítvíninu
saman við og leyfið suðunni að koma
upp. Lækkið hitann þegar suðan
kemur upp og leyfið þessu að malla við
vægan hita í 30 – 35 mínútur. Sjóðið
spaghettí samkvæmt leiðbeiningum á
pakkanum. Blandið spaghettíinu saman
við kjúklingabitana og berið fram með
ferskum parmesanosti og góðu brauði.

Tiramisú
4 egg
100 g sykur
400 g mascarpone ostur
2 msk Amarula líkjör (má sleppa)
2 tsk vanillu extrakt
4 dl þeyttur rjómi
250 g kökufingur (Lady Fingers)
6-7 dl sterkt uppáhellt kaffi
kakó eftir þörfum
Stífþeytið egg og sykur saman þar til
þykk froða myndast.

Ljósmyndari: Stefán Karlsson hjá 365 miðlum.

Blandið mascarpone ostinum saman
við eggjablönduna og hrærið vel. Bætið
líkjörnum, vanillunni og rjómanum
varlega saman við með sleif. Leggið
blönduna til hliðar í stutta stund á meðan
þið hugið að kökunum. Hellið upp á
sterkt kaffi og setjið kaffið í skál. Veltið
kökufingrunum upp úr kaffinu og raðið
þeim með jöfnu millibilli í fallegt form,
það er líka hægt að bera réttinn fram í
nokkrum glösum en þá gerið þið bara
það sama og segir hér á undan. Setjið
helminginn af ostablöndunni ofan á
kökufingurna, stráið svolitlu kakói yfir og
endurtakið leikinn þar til hráefnið er búið.
Í lokin er stráð vel af kakói yfir réttinn.
Það þarf að kæla þennan rétt í lágmark
4 klukkustundir áður en þið berið hann
fram, best finnst mér að geyma hann í
kæli yfir nótt.

Tiramisú

Ljósm.: Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir

Hvítvínskjúklingur.
2 msk ólífuolía
1 stór laukur
3 stk hvítlauksgeirar
4 meðalstórir tómatar
1½ rautt chili, fræhreinsað
6-8 bitar af kjúklingi, gott að
nota læri
4 msk chili tómatsósa
1 kjúklingateningur
500 ml vatn
250 ml hvítvín
450 g spaghettí, þurrkað
salt og nýmalaður pipar

Eva Laufey

Stefán J. Sigurðsson
Hvítvínskjúklingur

Ljósm.: Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir
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Krossgátan
Léttar
vísbendingar

Þungar
vísbendingar

Lárétt
6. Ör.
7. Vinur Bangsímons.
8. Sendiboð Guðs.
9. Andstæðan við 		
„dagarnir“.
10. Þrýstingur rafmagns.
11. Auðvelt.
14. Draga saman segl.
16. Viljugir.
17. Mjög hvít manneskja.
18. Endurbætir.
20. Drýgir.
21. Glófinn.
24. Svar við dæmi.
25. Veisla þegar sperrur eru
komnar upp.

Lárétt
6. Pína, mús.
7. Krakki.
8. Virkilega góð manneskja.
9. Netin.
10. Taugaórói.
11. Vandalítið.
14. Glufa.
16. Gjarnir.
17. Grænmeti.
18. Ræður bót á.
20. Frekar.
21. Vötturinn.
24. Vökvi með uppleysanlegu 		
efni.
25. Veisla.

Lóðrétt
1. Laminn.
2. Smækkaðs.
3. Týndir.
4. Mikill hávaði.
5. Kvenkyns kynnir í
sjónvarpi.
6. Sléttar.
7. Vera gjaldgengur.
12. Leikrit með aðeins
einum leikara.
13. Tindurinn.
15. Kurteisi.
16. Kirkjuleg athöfn.
19. Sproti sem vex frá
stofni plöntu.
20. Lætur detta.
22. Lokaorð bænar.
23. Lakast.

Lóðrétt
1. Kráin.
2. Hjaðnaðs.
3. Vonlausir.
4. Afrískt dýr.
5. Kvæði.
6. Þvingar.
7. Feita.
12. Aðalhlutverk á hljóðfæri.
13. Bílþakið.
15. Pússun.
16. Það setja vörur í farartæki.
19. Hávaxin manneskja.
20. Hordauði.
22. Hárrétt!
23. Verst.

Lausn á verðlaunakrossgátu nr. 7

Vinningshafi krossgátu nr. 7
var Guðríður Tómasdóttir.

Verðlaunakrossgáta FAAS nr. 8
Sendið lausn á krossgátunni ásamt nafni og heimilisfangi
sendanda fyrir 1. desember 2014 til:
FAAS
Hátúni 10b
105 Reykjavík
Dregið verður úr réttum lausnum og fær vinningshafinn veglegan konfektkassa að launum. Lausnin birtist í næsta blaði.
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Þökkum veittan stuðning
Reykjavík
Aðalblikk, Bíldshöfða 18
ARGOS Arkitektastofa Grétars og
Stefáns, Eyjarslóð 9
Arkís arkitektar ehf, Höfðatúni 2, 2. hæð
Athygli ehf, Suðurlandsbraut 30
Augasteinn sf, Súðavogi 7
Auglýsingastofan Hvíta Húsið,
Brautarholti 8
Árbæjarapótek ehf, Hraunbæ 115
Árni Reynisson ehf, Skipholti 50d
Ásbjörn Ólafsson ehf,
Köllunarklettsvegi 6
Áskirkja, Vesturbrún 30
Bandalag starfsm ríkis og bæja
Grettisgötu 89
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Bílaumboðið Askja ehf, Krókhálsi 11
Björnsbakarí ehf, Klapparstíg 3
Danfoss hf, Skútuvogi 6
Danica sjávarafurðir ehf, Suðurgötu 10
Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimili
Snorrabraut 58
Eignamiðlunin ehf, Síðumúla 21
F.Í.B, Skúlagötu 19
Faxaflóahafnir sf, Tryggvagata 17
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Rauðagerði 27
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf
Síðumúla 35
Forsæla ehf, Grettisgötu 35b,
Garðmenn ehf, Skipasundi 83
Garðsapótek, Sogavegi 108
Glófaxi ehf, Ármúli 42
Guðmundur Arason ehf Smíðajárn
Skútuvogi 4
Gull- og silfursmiðjan ehf, Álfabakka 14b
Halldór Jónsson ehf, Skútuvogi 11
HM tannlæknastofa, Skipholti 33
Hótel Frón ehf, Laugarvegur 22a
Hótel Leifur Eiríksson ehf,
Skólavörðustíg 45
Húsalagnir ehf Gylfaflöt 20
Iceland Seafood International ehf
Köllunarklettsvegi 2
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Íslandsmyndir ehf, Karfavogi 22
Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf
Bíldshöfða 12
JP Lögmenn ehf
Höfðatorgi, Katrínartúni 2
Knattspyrnusamband Íslands
Laugardal
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Landssamband lögreglumanna
Grettisgötu 89
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Loftmyndir ehf, Laugavegi 13
Loftstokkahreinsun ehf, Garðhúsum 6
Lyfjaver ehf, Suðurlandsbraut 22
Lögsýn ehf, Skipholti 50d
Löndun ehf, Kjalvogi 21
Matthías ehf, Vesturfold 40
Mosaik ehf, Hamarshöfði 4
MP banki hf, Ármúla 13a
Nautica ehf, Laugarásvegi 14
Orkuvirki ehf, Tunguhálsi 3
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Parlogis hf, Krókhálsi 14
Prentlausnir ehf, Ármúla 15
Prófílstál ehf, Smiðshöfða 15
Pökkun og flutningar ehf, Smiðshöfða 1
Rafha ehf, Suðurlandsbraut 16
Rafsvið sf, Viðarhöfða 6
Rarik ohf, Dvergshöfði 2
Réttur - Aðalsteinsson & Partners ehf
Klapparstíg 25-27, 3 hæð
Samskip hf, Kjalarvogi 7-15
Seljahlíð,heimili aldraðra, Hjallaseli 55
Sérefni ehf, Síðumúla 22
SFR Stéttarfélag í almannaþjónustu
Grettisgötu 89
SÍBS, Síðumúla 6
Skorri ehf, Bíldshöfða 12
Skógarbær,hjúkrunarheimili, Árskógum 2
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
Skógarhlíð 14
Sportbarinn, Álfheimar 74
Stólpi-gámar ehf, Klettagörðum 5
Suzuki-bílar hf, Skeifunni 17
Svínahraun ehf, Heiðarseli 7

Talnakönnun hf, Borgartún 23
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar
Súðarvogi 54
Tróbeco ehf, Skúlagötu 26
Vagnar og þjónusta ehf, Tunguhálsi 10
Varma og Vélaverk ehf, Knarrarvogi 4
VDO verslun ehf, Háaleitisbraut 19
Verðbréfaskráning Íslands hf
Laugavegi 182
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164
Verksýn ehf, Síðumúla 1
Verslunartækni ehf,Draghálsi 4
Við og Við sf, Gylfaflöt 3
Ögurvík hf,Týsgötu 1
Kópavogur
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Á Guðmundsson ehf, Bæjarlind 8-10
Bílamálunin Varmi ehf, Auðbrekku 14
Bókun sf, Hamraborg 1
Bremsan ehf, Smiðjuvegi 20
Eignarhaldsfél Brunabótafél Ísl,
Hlíðasmára 8
Gróðrastöðin Storð ehf, Dalvegi 30
Ljósvakinn ehf, Vesturvör 30b
Loft og raftæki ehf, Hjallabrekku 1
Promens Reykjavík ehf, Hlíðasmára 1
Suðurverk hf, Hlíðarsmára 11
Söluturninn Smári, Dalsvegi 16c
Garðabær
Garðabær, Garðatorgi 7
Samhentir - kassagerð ehf
Suðurhrauni 4
Hafnarfjörður
Ás, fasteignasala ehf, Fjarðargata 17
Bindir og stál, Hvaleyrarbraut 39
Einar í Bjarnabæ ehf, Spóaási 6
Eiríkur og Einar Valur hf,
Norðurbakka 17b
Fínpússning ehf, Rauðhellu 13
Fjörukráin ehf - Hótel Víking,
Strandgata 55
Hársnyrtistofan Fagfólk ehf,
Fjarðargötu 19
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Hlaðbær-Colas hf, Gullhellu 1
Stekkur ehf, Berghellu 2
VSB verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20
Þvottahúsið Faghreinsun/Kolbakur ehf
Reykjavíkurvegi 68
Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf, Hafnargötu 91
Georg V. Hannah sf, Hafnargötu 49
Hylling ehf,Reykjavík, Tjarnargötu 28
Íslenska félagið ehf - Ice Group,
Iðavellir 7a
Nesraf ehf, Grófin 18 a
Reiknistofa fiskmarkaða hf, Iðavöllum 7
Reykjaneshöfn, Víkurbraut 11
Verkfræðistofa Suðurnesja hf,
Víkurbraut 13
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vatnsnesvegi 14
Vísir félag skiptstjórnarmanna á
Suðurnes, Hafnargata 90
Grindavík
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12
Sandgerði
Vélsmiðja Sandgerðis ehf, Vitatorgi 5
Mosfellsbær
Alefli ehf byggingaverktakar
Völuteigi 11
Mosfellsbær, Þverholti 2
Nonni litli ehf, Þverholt 8
Akranes
Smurstöð Akraness sf., Smiðjuvöllum 2
Straumnes ehf, Krókatúni 22-24
Verkalýðsfélag Akraness
Sunnubraut 13
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Smiðjuvöllum 10
Borgarnes
Brákarhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili
Borgarbraut 65

Vélaverkstæði Kristjáns ehf ,
Brákarbraut 20
Félagsbúið Miðhrauni 2 sf, Miðhrauni 2
Stykkishólmur
Sæfell hf , Hafnargötu 9
Hellissandur
Kristinn J Friðþjófsson ehf, Háarifi 5 Rifi
Reykhólahreppur
Guðjón Gunnarsson, Hellisbraut 18
Reykhólahreppur, Maríutröð 5a
Stekkjarlundur ehf, Bjarkarlundi
Ísafjörður
Fræðslumiðstöð Vestfjarða,
Suðurgötu 12
H.V.-umboðsverslun eh, Suðurgötu 9
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Sjúkraþálfun Vestfjarða ehf, Eyrargötu 2
Ævintýradalurinn ehf, Heydal
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Aðalstræti 12
Tálknafjörður
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf Bugatúni 8
Þórsberg ehf
Strandgötu 25
Þingeyri
Sveitasæla ehf, Núpi
Norðurfjörður
Hótel Djúpavík ehf, Djúpavík
Hvammstangi
Villi Valli ehf, Bakkatúni 2

Blönduós
Húnavatnshreppur, Húnavöllum

Skagaströnd
Marska ehf Höfði
Sveitarfélagið Skagaströnd
Túnbraut 1-3
Sæborg,dvalarheimili aldraðra
Ægisgrund 14
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Mánabraut 2
Vélaverkstæði Skagastrandar
Strandgata 30
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf, Víðihlíð 10
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Steinull hf, Skarðseyri 5
Akureyri
Blikk og tækniþjónustan ehf
Kaldbaksgata 2
HSÁ Teiknistofa ehf, Sunnuhlíð 12
Ísgát ehf, Laufásgötu 9
Pípulagnaþj. Bjarna Fannberg Jónasson
Melateigi 31
Samvirkni ehf, Hafnarstræti 97
Skóhúsið, Brekkugötu 1a
Vélaleiga Halldórs G Bald ehf
Freyjunesi 6
Grenivík
Grýtubakkahreppur
Gamla skólahúsinu
Jenný Jóakimsdóttir, Túngötu 21
Dalvíkurbyggð
Dalbær-heimili aldraðra, Kirkjuvegi
Kussungur, Ásvegi 3
Ólafsfjörður
Dvalarheimilið Hornbrekka,
v/Ólafsfjarðarvegi
Húsavík
Hvammur,heimili aldraðra,
Vallholtsvegi 15
Vermir sf, Stórhóli 9

FAAS fréttir 1. tbl. 12. árg. október 2014

30

Þökkum veittan stuðning
Mývatn
Jarðböðin við Mývatn, Jarðbaðshólum
Þórshöfn
Ferðaþjónusta bænda, Ytra-Álandi
Vopnafjörður
Haraldur Jónsson, Ásbrandsstöðum 2
Egilsstaðir
AFL - Starfsgreinafélag Austurlands
Miðvangi 2-4
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf,
Miðvangi 2-4
Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Skrifstofuþjón Austurlands ehf
Fagradalsbraut 11
Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargata 44
Reyðarfjörður
Launafl ehf, Hrauni 3
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf, Hafnargötu 2

Gljásteinn ehf, Myrkholti
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, v/ Árveg
Héraðsdómur Suðurlands, Austurvegi 4
Jötunn vélar ehf, Austurvegi 69
Pylsuvagninn Selfossi, Berghólum 15
Veitingastaðurinn Fljótið ehf, Eyrarvegi 8
Hveragerði
Hveragerðiskirkja, Pósthólf 81
Þorlákshöfn
Fagus ehf, Unubakka 20
Þorlákskirkja, Básahrauni 4
Stokkseyri
Gistiheimili Stokkseyri ehf,
Stjörnusteinum 9
Flúðir
Flúðasveppir, Garðastíg 8
Hvolsvöllur
Héraðsbókasafn Rangæinga,
Vallarbraut 16
Árni Valdimarsson, Akri
Hellishólar ehf
Hellishólum

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6
Höfn í Hornafirði
Bókhaldsstofan ehf, Krosseyjarvegi 17
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
Víkurbraut 31
Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10
Selfoss
Árvirkinn ehf, Eyrarvegur 32
Dvalarheimili aldraðra Blesast
Blesastöðu,
Flóahreppur
Þingborg
Gesthús Selfossi ehf, Engjavegi 56
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Í tengslum við Alzheimersdaginn 2014
ákvað Gæðabakstur/Ömmubakstur
að gefa FAAS 100 kr. af hverju seldu
brauði tveggja tegunda, Orkukubbi og
Heilsukubbi. Ekki liggur enn fyrir hverju
þetta frábæra framtak skilaði, en við
vitum að slagorð FAAS „Munum þá
sem gleyma“ vakti athygli. FAAS þakkar
fyrirtækinu hjartanlega fyrir stuðninginn.

Vík
B.V.T. ehf, Ránarbraut 1
Mýrdælingur ehf, Suðurvíkurvegi 5
Vestmannaeyjar
2Þ ehf, Ásavegi 23
Bessi ehf, Box 7
Frár ehf, Hásteinsvegi 49
Ísfélag Vestmannaeyja hf,
Strandvegur 28
Ós ehf
Illugagata 44
Teiknistofa Páls Zóphóníass ehf
Kirkjuvegi 23
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9

ALLAN ÁRSINS HRING
37 TEGUNDIR VÍTAMÍNA OG FÆÐUBÓTAREFNA
UNNIN FRÁ GÓÐUM GRUNNI Í YFIR 25 ÁR

Á brúnni krukku
með hvítu loki
er Guli miðinn
skjól í roki

www.gulimidinn.is

Fæst í stórmörkuðum, apótekum og Heilsuhúsunum.

Heilsaðu
deginum með
hollustu

Havre Fras er ein af fáum morgunkornstegundum
sem uppfylla hollustukröfur Skráargatsins.
Fáðu þér Havre Fras í morgunmat og þér líður
betur allan daginn.
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Guðrún Kristjánsdóttir

Aðild FAAS

að þjálfun hjúkrunarnema frá HÍ
Nám í hjúkrunarfræði við Háskóla
Íslands hófst árið 1973. Frá árinu 1986
hefur nám í hjúkrunarfræði á Íslandi
einvörðungu verið kennt á háskólastigi.
Grunnmenntun í hjúkrunarfræði við
Háskóla Íslands hefur jafnan verið
í fremstu röð í Evrópu. Á síðustu
árum hefur sérfræðimenntuðum
hjúkrunarfræðingum fjölgað ört
hérlendis, en lang flestir þeirra hafa
lokið menntun sinni við Háskóla Íslands.
Skólinn býður meðal annars uppá
sérfræðimenntun í öldrunarhjúkrun.
Í kjölfar sérfræðiþjálfunar geta
hjúkrunarfræðingar sótt um
sérfræðingsleyfi í öldrunarhjúkrun.
Samstarf við stofnanir sem veita
öldruðum hjúkrunarþjónustu er
mikilvægt í tengslum við sérfræðinám og
sérfræðiþjálfun, ekki síður en grunnnám.
Líkt og í öðrum deildum Háskólans tekur
stefna Hjúkrunarfræðideildar mið af
vísinda- og menntastefnu skólans. Við
deildina starfa á þriðja tug fastráðinna
kennara auk fjölda stundakennara.
Hjúkrunarfræði er fræðigrein sem tengir
saman þekkingu úr mörgum áttum og
þurfa nemendur sem brautskrást að hafa
þekkingu og færni sem er nauðsynleg til
að geta veitt og leitt raungóða hjúkrun
sem miðar að andlegu, líkamlegu og
félagslegu heilbrigði og vellíðan skjólstæðinga í fjölþættu umhverfi og aðstæðum.
Kennslustefna Hjúkrunarfræðideildar þarf
á hverjum tíma að taka mið af alþjóðlega
viðurkenndum viðmiðum um menntun
hjúkrunarfræðinga og fjölþættri þekkingu
um manninn, umhverfi hans og heilsu.
Einnig skipta þarfir nærsamfélagsins
miklu um inntak menntunar hjúkrunarfræðinga. Á vesturlöndum vex hlutfall
aldraðra íbúa og þörfin fyrir hjúkrun og
hjúkrunartengda þjónustu í hlutfalli við
það. Hjúkrunarmenntun hér á landi þarf
að taka mið af þeirri þróun. Stórauka þarf
rannsóknir í öldrunarhjúkrun og miðla og
nýta jafn óðum nýjustu þekkingu sem
tengist öldruðum.
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands
hefur notið þess að hafa á að skipa
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áhugasömum stofnunum á höfuðborgasvæðinu og nágrenni þess sem
boðið hafa fram aðstöðu fyrir klínískt
nám hjúkrunarfræðinga í gegnum árin.
Stuðningur stofnana og félagasamtaka
eins og Félags aðstandenda alzheimersjúkling (FAAS) skiptir miklu máli, ekki
síst til að styðja við viðleitni Hjúkrunarfræðideildar að viðhalda gæðum í námi
hjúkrunarfræðinga og kröfum um öflugt
klínískt nám.
Með rannsóknum í öldrunarhjúkrun og
tengdum greinum hafa orðið framfarir í
hjúkrun aldraðra sem taka þarf mið af til
að bæta líðan og heilsu aldraðra. Aldraðir
eru ekki einsleitur hópur. Þeir þurfa að
njóta sannmælis sem stækkandi hluti
samfélagsins og fá viðurkenningu í samræmi við fjölþættar þarfir á þessu breiða
aldursskeiði lífsins.
Skipuleggjendur og fjármögnunaraðilar
heilbrigðisþjónustunnar og menntakerfisins þurfa bæði hvatningu og aðhald
svo að nýta megi nýjustu þekkingu
öldruðum til hagsbóta. Félag aðstandenda alzheimersjúklinga getur þar haft
mikil og góð áhrif til að bæta aðstöðu til
menntunar hjúkrunarfræðinga og hvetja
stofnanir sem sinna hjúkrun aldraðra til
að ráða sem hæfast starfsfólk sem nýtir
bestu þekkingu á hverjum tíma.
Undanfarin ár hafa fjárveitingar til
hjúkrunarmenntunar verið skornar
niður um fjórðung og Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands hefur þurft
að draga verulega úr því fjármagni
sem hægt er að veita til klínískrar
kennslu, þ.á.m. í öldrunarhjúkrun.
Til að nýta fjármuni sem best hefur
verið brugðið á það ráð að fækka
stofnunum sem nýttar eru til klínískrar kennslu og námstími verið styttur
á sumum stofnunum en lengdur á
öðrum til að samnýta kennslukrafta
sérfræðinga.
Þar sem sérstakur samningur er milli
Landspítala og Háskóla Íslands um
klínískt nám og samnýtingu þjónustu
sérfræðinga er talið hagstæðara að nem-

endur verji klínískum námstíma sínum
sem mest á deildum spítalans. Þetta er
m.a. gert til að verja gæði námsins en
kemur niður á fjölbreytni í reynslu nemenda og þarafleiðandi kynningu þeirra á
öðrum stofnunum sem veita öldruðum
hjúkrunarþjónustu.
Hjúkrunarfræðideild leitast við að gera
sömu kröfur til sérfræðikennslu í öldrunarhjúkrun og gerðar eru í kennslu á
öðrum sérsviðum hjúkrunar í grunnnámi.
Hjúkrunarfræðideild fagnar áhuga FAAS
og annarra samtaka og stofnana sem
hafa metnað fyrir hjúkrun hver svo sem
aldur skjólstæðinga þeirra er. Við vonumst til áframhaldandi góðs samstarfs
við FAAS í framtíðinni.
Guðrún Kristjánsdóttir, prófessor,
deildarforseti Hjúkrunarfræðideildar
Háskólia Íslands

35
Brit J. Bieltvedt
Hrefna Brynja Gísladóttir

Hænsnahús

og grænmetisgarður í Hlíð
Miðvikudagurinn 1. ágúst 2012 var
mikill gleðidagur hjá Öldrunarheimilum
Akureyrar (ÖA) því í Hlíð var glæsilegt
hænsnahús formlega vígt – sennilega
það glæsilegasta sinnar tegundar á Íslandi og þótt víðar væri leitað. Efnt var
til samkeppni um nafn á hænsnahúsinu
og fyrir valinu varð ,,Höllin”. Það mun
því ekki væsa um hænsnin í Höllinni og
munu íbúar og starfsfólk sjá til þess að
vel verði hugsað um þau. Aðgengi er
mjög gott fyrir fólk með skerta hreyfigetu
og stéttin fyrir framan er upphituð. Við
hliðina á Höllinni hefur verið komið fyrir
grænmetisgarði með upphækkuðum
gróðurbeðum fyrir grænmeti og blóm.
Auk þess hefur berjarunnum verið
plantað á svæðið. Þarna er því orðinn
sannkallaður gróðurreitur til ánægju og
gagnsemi fyrir íbúa og starfsfólk ÖA um
ókomna tíð.
Draumurinn um hænsnahús við Hlíð
tók fyrst á sig mynd þegar hugmyndin
var viðruð við Jóhann Thorarensen
garðyrkjufræðing hjá Akureyrarbæ. Hann
kynnti okkur fyrir Sigurvini hænsnabónda
í Norðurgötunni, sem var strax til í að
taka þátt í verkefninu og lofaði að gefa
landnámshænur og aðstoða okkur með
ráðum og dáð. Jóhann bauðst til þess
að smíða gróðurkassa og leiðbeina
með gróður o.fl. - þar með var verkefnið
komið á fulla ferð.
Hænsnahúsið þurfti að vera stórt og
rúmgott svo að íbúar með göngugrindur
og í hjólastólum gætu farið inn í húsið
og fylgst með hænunum. Ljóst var að
verkefnið yrði umfangsmikið og dýrt
og því var ákveðið að sækja til góðra
Hani og hænur í Hlíð.

stuðningsaðila um styrki og stuðning.
Allir sem leitað var til tóku okkur með
miklum velvilja og komu margir að þessu
skemmtilega verkefni, bæði einstaklingar
og fyrirtæki. Einnig studdi gjafasjóður ÖA
verkefnið með fjárframlögum og íbúar
og starfsfólk lögðu sitt af mörkum eftir
þörfum.
Það verður síðan sameiginlegt verkefni
íbúa og starfsfólks í Hlíð að hugsa

Brit J. Bieltvedt framkvæmdastjóri vígir hænsnahúsið.

um hænsnin og nýta eggin. Hver
deild mun sjá um hænsnaumhirðu og
eggjatínslu eina viku í senn, síðan tekur
næsta deild við. Skipaður hefur verið
yfirumsjónarmaður yfir verkefninu og
er það Sigurður Sigmarsson kenndur
við Alaska, íbúi í Hlíð. Honum til halds
og trausts eru ráðgjafarnir Hjörtur
Guðmundsson og Fjóla Friðriksdóttir
starfsmenn ÖA. Íbúar ÖA hafa sýnt
verkefninu mikinn áhuga og hafa margir
tugir komið daglega til þess að fylgjast
með hænsnunum og gefa þeim.

dýrum og plöntum í daglegu lífi og eru
því slegnar tvær flugur í einu höggi með
tilkomu grænmetisgarðs og hænsnahúss
við Hlíð.
Brit J. Bieltvedt framkvæmdastjóri
Hrefna Brynja Gísladóttir iðjuþjálfi

Langþráðum áfanga hefur verið náð og
stórt skref tekið til að auka fjölbreytni og
Sigurður umsjónarmaður
ánægju daglegs
tekur við embætti.
lífs í anda Eden
hugmyndafræðinnar sem unnið er eftir
á ÖA. Í Eden hugmyndafræðinni er lögð
áhersla á að öldrunarheimili eru HEIMILI
fólksins sem þar býr og að íbúar séu
þátttakendur í daglegu lífi eftir vilja og
getu hvers og eins. Áhersla er á vellíðan
íbúanna andlega og sálfélagslega ekki
síður en líkamlega. Til þess að auka
lífsgæði íbúa á öldrunarheimilum er m.a.
talið mikilvægt að þeir hafi aðgang að
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