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Starfið framundan

Stjórn og starfsfólk
Fundir í Reykjavík:
21. september 2012: Alþjóðlegi Alzheimersdagurinn. Málþing, Hjúkrunarheimili framtíðarinnar. Sjá nánar á síðu
11 hér í blaðinu.

Miðvikudagur 16. janúar 2013:
Fræðslufundur. Fundurinn sem hefst kl.
20.00 verður haldinn á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum, Snorrabraut 58
í Reykjavík.

Fimmtudagur 15. nóvember 2012:
Fræðslufundur. Fundurinn sem hefst
kl. 20.00 verður haldinn á hjúkrunarheimilinu Sólvangi, Sólvangsvegi 2 í
Hafnarfirði.

Áætlaðir fundir á landsbyggðinni
fyrir áramót:
Vestmannaeyjar
Reykjanesbær
Selfoss

Áætlaðir fundir á landsbyggðinni
eftir áramót:
Ísafjörður
Sauðárkrókur
Seyðisfjörður
Akureyri
Höfn í Hornafirði
Allir fundirnir verða auglýstir sérstaklega
þegar nær dregur á heimasíðu FAAS
www.alzheimer.is, í dagblaði og með
fjölpósti á þá félagsmenn sem hafa
gefið upp netföng sín.
Auk þess verða fundir á landsbyggðinni
auglýstir á hverju svæði fyrir sig.

Stjórn FAAS

Fanney Proppé Eiríksdóttir, forma›ur
fanney@alzheimer.is
Ragnheiður K. Karlsdóttir, varaformaður
Gu›rí›ur Ottadóttir, ritari
Guðjón Brjánsson
Ingibjörg Magnúsdóttir	 	
Bjargey Una Hinriksdóttur, varama›ur
Hrafn Magnússon, varama›ur

Rekstur og starfsemi FAAS

Skrifstofa FAAS, Hátúni 10b, 105 Reykjavík
Sími: 533 1088, faas@alzheimer.is
Svava Aradóttir, framkvæmdastjóri FAAS
svava@alzheimer.is
Rá›gjafarﬂjónusta
Sími: 533 1088, radgjof@alzheimer.is
Minningarkort og sala bóka
Sími: 533 1088, alzheimer@alzheimer.is

Frí›uhús

Austurbrún 31, 104 Reykjavík
Sími: 533 1084, friduhus@alzheimer.is
Sigrí›ur Lóa Rúnarsdóttir, forstö›uma›ur

Drafnarhús

Strandgötu 75, 220 Hafnarfirði
Sími: 534 1080, drafnarhus@alzheimer.is
Erla Einarsdóttir, forstö›uma›ur

Maríuhús

Blesugróf 27, 108 Reykjavík
Sími: 534 7100, mariuhus@alzheimer.is
Ólína K. Jónsdóttir, forstö›uma›ur

Ingibjörg Magnúsdóttir, Bjargey Una Hinriksdóttir, Ragnheiður K. Karlsdóttir, varaformaður, Guðríður Ottadóttir, ritari, Svava Aradóttir, framkvæmdastjóri og Fanney Proppé
Eiríksdóttir, formaður. Á myndina vantar Guðjón Brjánsson og Hrafn Magnússon. Ljósm. Kristján Ingi.

Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Svava Aradóttir
Ritnefnd:
Svava Aradóttir og Guðrún Viggósdóttir
Prentun: Prentmet
Umbrot: Kristján Ingi, Stilla slf.
Forsíðumynd: Haustblíða við Álftavatn:
Kristján Ingi Einarsson, www.kristjaningi.is
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Frá formanni
Kæru félagar.
Þann 12. júlí sl. birtist grein í Fréttablaðinu um uppgötvun vísindamanna
Íslenskrar erfðagreiningar. Uppgötvun
sem veitir smá bjartsýni inn í framtíðina.
Uppgötvun sem flýtir vonandi fyrir því að
á markaðinn komi lyf sem getur stoppað
þá hrörnun sem hlýst af Alzheimerssjúkdómnum eða allavega hægt mjög á
henni til langframa.

Hvatningarstöðin tilbúin! Í tilefni Reykjavíkurmaraþonsins lét FAAS útbúa fjólublá og hvít „buff“
með lógói félagsins og afhenti þeim sem hlupu fyrir félagið. „Buffin“ eru til sölu á skrifstofu FAAS.

Hlaupið í Reykjavíkurmaraþoni með sérmerkt „buff“ frá FAAS.

Heimaþjónusta
Þjónusta í takt við nútíma lífsstíl fyrir eldri og yngri borgara. Þjónusta sem styður við fólk sem
vill búa heima og þarf aðstoð hvort sem er við heimilið eða til að rjúfa félagslega einangrun.

Sjá www.vinun.is

Fjölskylduráðgjöf
Gunnhildur Heiða Axelsdóttir fjölskyldumeðferðarfræðingur hefur
opnað stofu og býður upp á viðtöl fyrir einstaklinga og fjölskyldur.
Gunnhildur Heiða hefur sérhæft sig í vinnu með fjölskyldum sem
eru að takast á við langvarandi veikindi, áföll eða skerðingar sem
hafa áhrif á líf fólks.

Verið velkomin

Vinun ráðgjafar og þjónustumiðstöðin | Laugavegi 59, 4.hæð. | sími 578-9800 | vinun@vinun.is

Vinun

Fyrir um 106 árum síðan hélt dr. Alois
Alzheimer sem fæddur var í SuðurÞýskalandi árið 1864, fyrirlestur um rannsóknir sínar og skilgreindi þar óvenjulegan sjúkdóm sem herjaði á Auguste D.,
55 ára gamla konu, og olli minnisleysi,
átta- og skynvillu langt fyrir aldur fram,
sjúkdóm sem dró hana svo til dauða.
Þarna var Alzheimerssjúkdómurinn fundinn og bar nafn sitt eftir þessum lækni og
vísindamanni, Alois Alzheimer.
Margar kenningar um lyf hafa komið
fram og sífellt heyrir maður um einhverja
nýja uppgötvun, en lítið af þessu kemst
í gegnum rannsóknir sem þarf að fara í
þegar um ný lyf er að ræða. Lyfin sem til
eru í dag hægja á hrörnuninni, en misjafnlega mikið því eins og við vitum sem
höfum komið að þessu ferli þá er Alzheimerssjúkdómurinn mjög margslunginn
og einkennin jafn mörg og mismunandi
og sjúklingarnir eru margir.
En eitt vitum við með vissu. Við getum
sjálf reynt að sporna við sjúkdómum
með heilbrigðu líferni, hollu mataræði,
heilaleikfimi og hreyfingu af öllu tagi.
Við berum ábyrgð á okkar eigin líðan og
heilsu. Í þessu blaði leggjum við áherslu
á hreyfingu.
Þegar ástvinur greinist er það mikið
sorgarferli og reynir ekki hvað síst á heilbrigðu aðilana, sem gera sér betur grein
fyrir framvindunni. Því væri gott að geta
leitað til dagþjálfana sem sérhæfa sig í
umönnun fólks sem greint er með heilabilun og fengið þar aðstoð og uppörvun.
En með langa biðlista, eins og eru í dag
er sú staða sjaldnast í boði og þegar
fólk loks kemst að þá er það orðið allt of

veikt til að geta notið þeirrar uppörvunar
og hjálpar sem dagþjálfanirnar geta og
vilja veita. Í allt of mörgum tilvikum er
viðkomandi aðili kominn í þá stöðu að
hann þyrfti að komast í fulla hjúkrun inni
á hjúkrunarheimili. Þetta er því miður
sorgleg staðreynd.
Undirrituð fór ásamt framkvæmdastjóra
FAAS í tveggja daga heimsóknarferð
austur á Höfn með viðkomu á hjúkrunarheimilum í Vík, á Kirkjubæjarklaustri og í
Vinaminni, sem er sérhæfð dagþjálfun á
Selfossi. Þetta var mikil yfirferð og mjög
áhugavert að sjá og tala við fólkið sem
vinnur á þessum stöðum. Alls staðar var
undirmönnunin mikil, en samt ríkti gleði
og áræði hjá öllum. Það var friðsælt að
koma inn á þessa litlu staði, þar sem í
raun allt þorpið tekur þátt í að láta þetta
ganga upp.

stað kom inn Ragnheiður K. Karlsdóttir.
Breyting var gerð á lögum FAAS, þar
sem húsin sem FAAS rekur voru færð
undir stjórn FAAS og kallast því nú deildir
innan félagsins. Stjórn FAAS hefur ávallt
farið með málefni húsanna þannig að
þarna var í raun bara um leiðréttingu að
ræða.
Um leið og ég þakka þeim sem hlupu
fyrir málstað FAAS í Reykjavíkurmaraþoninu 18. ágúst sl. og þeim sem hétu
á hlauparana okkar vil ég einnig þakka
marga styrki og höfðinglegar gjafir til
félagsins frá einstaklingum og félagasamtökum á þessu ári.
Fanney Proppé Eiríksdóttir
formaður FAAS

Sú breyting varð á stjórn FAAS á síðasta
aðalfundi að Guðmunda Kristjánsdóttir
gaf ekki kost á sér áfram en í hennar

Ráðgjafar- & þjónustumiðstöð
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Memaxi kerfi fyrir alla
fjölskylduna
Aðstandendur einstaklinga með heilabilun þekkja vel hversu erfitt það getur
verið að fylgjast með daglegri líðan og
halda utan um dagskrá þeirra. Oftar en
ekki endar ábyrgðin hjá einum eða örfáum aðstandendum sem búa nálægt. Þeir
sem fjarri búa eiga erfitt með að fylgjast
með, því að dagskráin er ekki aðgengileg
og geta því lítið hjálpað til. Þessu kynntumst við, ég og tengdafjölskylda mín af
eigin raun þegar báðir tengdaforeldrar
mínir greindust með heilabilun og þörfnuðust mikillar umönnunar nærstaddra
ættingja um langt skeið. Þeim þurfti m.a.
að fylgja í Kovar mælingar, sjúkraþjálfun,
læknisheimsóknir, skipuleggja innkaup
og hafa nákvæmt eftirlit með lyfjagjöf
þeirra. Við leituðum tiltækra lausna og
prófuðum nokkrar þeirra en engin reyndist okkur nægilega vel. Óöryggi og kvíði
tengdaforeldranna jókst stöðugt. Þeir
áttuðu sig illa, dægurvilla gerði vart við

sig og þeir gátu lítið fylgst með því sem
var í vændum.
Reynsla okkar af umönnun þeirra leiddi
til þess að við ákváðum að hefja þróun
sérhæfðs hugbúnaðar til að aðstoða
bæði þá einstaklinga sem þurfa á minnishjálp að halda og aðstandendur þeirra.
Kerfið heitir Memaxi, sem er erlent
nafn á íslenskri hugmynd, myndað úr
ensku orðunum memory og maximum.
Memaxi geymir upplýsingar um dagskrá
einstaklingsins sem auðvelt er að miðla
til allrar fjölskyldunnar. Þannig fær fjölskyldan langþráða yfirsýn og getur skipt
með sér verkum. Við prófanir á notkun
Memaxi hefur það margsýnt sig að ekki
er þörf á fyrri tölvukunnáttu þeirra sem
vilja nota Memaxi. Reynst hefur vel að
nota orð eins og dagatalið eða skjárinn í
stað tölvunnar til að hræða ekki væntanlegan notanda að óþörfu.

Nokkur hugtök
Sá sem þarf á minnishjálp að halda fær
tölvuskjá (helst snertiskjá) til að nota sem
dagatal heima hjá sér.
Skjárinn sýnir dagskrá
dagsins, hvað klukkan
er og hvaða tími dags
er (morgunn, dagur,
kvöld, nótt). Skjánotandinn ýtir á einfalda
snertihnappa á skjánum til að sjá dagskrá
morgundagsins og
næstu viku. Aðstandendur hans, fjölskylda, vinir og fagfólk, kallaðir tenglar,
setja upp dagskrána,
atburði og skilaboð
inn í gegnum Memaxi
vefinn og Memaxi farsímavefinn.

vel til að minna á afmælisdaga (Finnur
á afmæli í dag, hann er sex ára), utanlandsferðir (Bjarki og Signý eru í Frakklandi), árstíðir og hátíðisdaga (núna erum
við í jólaundirbúningi). Einnig hefur reynst
vel að nota skjáskeytin til að útskýra
hvað er að fara að gerast (Sólveig kemur
kl. 14:00 og keyrir svo á heilsugæsluna).

Gestabókin

Atburðir og áminningar
Skjárinn minnir á alla atburði með því
að birta glugga með ítarupplýsingum á
skjánum. Einnig er hægt að spila hljóðmerki til að minna á væntanlega atburði.
Tenglar geta fengið áminningar í tölvupósti og/eða í SMS skeytum ef þeir hafa
skráð inn í kerfið að þeir muni aðstoða
við einhver verk, t.d. læknisheimsóknir,
búðarferðir o.þ.h.
Tökum sem dæmi að Björn, sonur Rúnu,
hafi fylgt henni í gangráðseftirlit þann
13. júní 2011. Í lok heimsóknarinnar fær
Rúna annan tíma, 3. september 2012
kl. 14:15, rúmu ári síðar. Nú veit Björn
ekki hvort hann verður sjálfur laus til að
fylgja móður sinni á þessum tíma en með
Memaxi getur hann skráð tímann inn,
í farsímanum sínum eða á vefnum, og
merkt við að þann 3. september á næsta
ári þurfi að fylgja Rúnu. Nú líður að 3.
september og fá helstu tenglar Rúnu þá
áminningu frá kerfinu að gangráðseftirlitið nálgist og að einhver þurfi að fylgja
henni. Sá sem er laus fer inn í Memaxi og
skráir sig sem fylgdarmann - einfaldara
getur það ekki verið.

Skjáskeyti
Skjáskeytin eru stuttur texti neðst á
skjánum sem tenglar setja inn ásamt
gildistíma (t.d. 4. – 8. ágúst). Þau nýtast
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Þegar gesti ber að garði, börn, barnabörn, vini, heimahjúkrun eða aðra, er gott
að gestirnir skrái heimsóknina í gestabók
á skjánum. Þetta er gert með fjórum
einföldum snertingum á skjánum og fá
helstu tenglar þá strax sjálfvirkan tölvupóst og/eða SMS skeyti frá kerfinu um
hver kom og hvenær. Gestabókin getur
því tryggt jafnari heimsóknir og minni
hætta á að margir komi einn daginn og
svo líði margir dagar á milli heimsókna.

né of ungir til að nota Memaxi. Kerfið
má stilla á ýmsa vegu og laga að þörfum
notandans. Því fyrr sem einstaklingar
með heilabilun byrja að nota Memaxi,
þeim mun betra. Þeir sem nota skjáinn
til að sjá hvaða dagur er, hvað klukkan
er og hvað þeir eiga að gera í dag og
næstu daga öðlast meira öryggi og
sjálfstraust. Þeir verða meiri og virkari
þátttakendur í eigin lífi og annarra og
geta búið lengur á eigin heimili.

Kostnaður
Mánaðargjald Memaxi er 3.000 kr. fyrir
skjánotandann og gildir einu hversu
margir tenglar nota kerfið, börn, tengdabörn, barnabörn, heimahjúkrun eða
aðrir. Gjaldið er skuldfært á greiðslukort

verður allur texti og auðveldara að lesa
hann. Slíkir skjáir eru ekki dýrari en
venjulegar tölvur og eru verðin oft á við
góða fartölvu. Memaxi er einnig fáanlegt
fyrir iPad og aðrar tegundir spjaldtölva
en hafa verður í huga að þá er allur texti
frekar smár.
Venjuleg nettenging, s.s. ADSL eða ljósleiðari, hentar vel fyrir Memaxi. Helstu
símafyrirtæki landsins bjóða slíkar
nettengingar og rukka þau uppsetningargjald og svo mánaðargjald fyrir notkun.
Einnig er hægt að nota 3G nettengingu
en prófanir okkar hafa leitt í ljós að 3G
sambandið getur verið stopult og því
þyrfti að kaupa 3G tengibox (yfirleitt
um 20.000 kr.) til að halda tengingunni
gangandi. Við sjáum einnig að hljóð- og
myndgæði skjásamtala eru ekki nægilega góð þegar notast er við 3G nettengingar.

Skjásamtöl

Stillingar

Við mælum með því að tölvuskjárinn sé
með vefmyndavél, hátölurum og hljóðnema til þess að tenglar og skjánotandinn geti talað saman í gegnum skjáinn
- á afar einfaldan hátt. Skjásamtölin
fara í gegnum Skype samskiptaforritið
sem hefur verið byggt inn í Memaxi.
Skjánotandinn þarf einungis að ýta á tvo
snertihnappa til að hefja skjásamtal og
einn snertihnapp til að svara skjásamtali. Hann sest svo í hægindastól nálægt
skjánum og spjallar um daginn og veginn
við viðmælanda sinn.

Notendur Memaxi eru allir einstakir og
er mismunandi hvað hentar hverjum og
einum. Við hönnun Memaxi höfðum við
að leiðarljósi að kerfið gæti verið stillt á
marga vegu eftir því hvað hentar. Hægt
er að einfalda viðmótið þegar á líður,
slökkva á virkni, fela hnappa o.s.frv. til
þess að skjánotandanum líði sem best
og svo að hann ráði vel við skjáinn.

Memaxi skjásamtölin hafa reynst fjölskyldum sem búa dreift afar vel og
höfum við fengið fallegar sögur frá notendum sem segja okkur að skjásamtölin
hafi rofið félagslega einangrun.

Lífið með Memaxi
Tilgangur Memaxi er fyrst og fremst
að auka lífsgæði með því að stuðla að
vellíðan, ró og öryggi þeirra sem farnir
eru að gleyma og þeirra sem eiga erfitt
með að halda utan um dagskrána sína.
Reynslan af notkun Memaxi hefur sýnt
okkur að notendurnir eru hvorki of gamlir

eða sent sem greiðsluseðill í netbanka.
Við bjóðum einn mánuð endurgjaldslausan í prófanir og eftir það er einn
mánuður rukkaður fyrirfram í senn, án
nokkurs binditíma. 25 SMS skeyti frá
kerfinu eru innifalin í mánaðargjaldinu
en hægt er að kaupa 100 skeyta kvóta
aukalega sem dregst þó einungis af ef
fjöldinn fer yfir 25 skeyti hvern mánuð.

Kerfinu er alfarið stýrt frá Memaxi
vefnum og því þurfa tenglar ekki að
mæta á staðinn til að stilla hann.
Allar reglubundnar uppfærslur eru
framkvæmdar bak við tjöldin að nóttu til
og verða hvorki skjánotandinn né tenglar
varir við þær.

Tölvan og Internet

Við fylgjum þér alla leið

Hinn eiginlegi kostnaður við notkun
Memaxi felst í tölvubúnaðnum og nettengingu. Við mælum með tölvum með
snertiskjá svo ekki þurfi mús eða lyklaborð. Til eru tölvur sem kallast á ensku
‘all-in-one‘ sem svipar til sjónvarpsskjáa.
Þær má setja á kommóðu, í hillueiningu
og sumar má hengja á vegg. Þeim mun
stærri sem skjárinn er, þeim mun stærri

Við aðstoðum væntanlega notendur við
uppsetningu Memaxi og ráðleggjum
við val á tölvubúnaði. Einnig hjálpum
við fyrsta tenglinum að búa til aðgang á
Memaxi vefnum www.memaxi.is, setja
inn upplýsingar um skjánotandann, nafn,
gælunafn og mynd ef vill og sýnum svo
hvernig bjóða má öðrum tenglum að
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Fanney Úlfljótsdóttir

Hreyfing og heilabilun

Memaxi kerfi fyrir alla
fjölskylduna
taka þátt. Í kjölfarið getur fjölskyldan
sameinast um að setja inn helstu upplýsingar, vikulega dagskrá, afmælisdaga
o.s.frv. Þegar skjárinn er settur upp hjá
skjánotanda hefur reynst vel að hann sé
ekki heima við (í um tvær klukkustundir)
því slíkt hefur átt til að hræða viðkomandi. Betra er að koma heim og sjá fínan
skjá og engar snúrur.
Memaxi var gangsett í mars 2011 og
hefur nú verið í stöðugri notkun í um eitt
og hálft ár á heimilum á Íslandi, Írlandi og
Bretlandi með mjög góðum árangri. Frá
því í vor höfum við unnið að 12 mánaða
prófunum með National Health Service í
Bretlandi, bæði inni á hjúkrunarheimili og
á einkaheimilum. Að auki höfum við átt
í mjög góðu samstarfi við ýmis félagasamtök á Bretlandi og FAAS hér á Íslandi
með kynningu og þróun á Memaxi.

Látið heyra í ykkur
Hér hefur verið farið yfir helstu hluta
Memaxi. Af nógu er að taka og fögnum
við því að heyra í ykkur og ræða hvernig
Memaxi getur nýst ykkur, stuðlað að öryggi og vellíðan ásamt því að hjálpa fjölskyldum að skipta með sér verkum. Eins
og áður segir þá höfum við séð að skjánotendurnir þurfa enga sérstaka tölvukunnáttu til að skjárinn nýtist þeim - fyrir
þeim er Memaxi einfaldlega dagatalið.

Sófadýr í
áhættuhópi

Vinsamlegast hafið samband við okkur
í síma 415 2520 eða með tölvupósti
á fyrirspurn@memaxi.is. Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu okkar www.
memaxi.is

Könnunin var gerð af vísindamönnum á 33 rannsóknarstofum
víða um heiminn.

Ingunn Ingimarsdóttir
framkvæmdastjóri Memaxi

Það er jafnhættulegt að vera
sófadýr og að reykja. Þetta sýnir
ný bandarísk könnun sem birtist í
tímaritinu The Lancet sem er eitt
elsta og virtasta læknablað í heimi.

Hreyfingarleysi getur haft í för með
sér ýmsa alvarlega sjúkdóma, svo
sem hjarta- og kransæðasjúkdóma,
sykursýki ll og brjóst- og ristilkrabbamein.
Hættan af því að vera sófadýr er
svipuð og að reykja, segja vísindamennirnir.
			
Frétt sem birtist í Fréttablaðinu 24. júlí 2012

Margir með heilabilunarsjúkdóma eru
með góða hreyfifærni, en þegar sjúkdómurinn ágerist er mikilvægt að þeir fái
aðstoð við hæfi til að viðhalda líkamsstyrk sínum. FAAS fréttir leitaði því til
Fanneyjar Úlfljótsdóttur ÍAK einkaþjálfara
sem kom með góð ráð fyrir lesendur
blaðsins úr viskubrunni sínum um mikilvægi hreyfingar fyrir alla. Fanney sem
er einkaþjálfari í World Class, Laugum
hefur sérhæft sig í æfingum og þjálfun
fólks á „besta aldri” eins og hún segir á
heimasíðu sinni www.fanneyu.is

Að Memaxi standa Íslendingar og Írar
sem sjá um rekstur fyrirtækisins, hönnun,
prófanir, markaðssetningu, uppsetningu
og þjónustu og fyrirtækið okkar í Póllandi
sér um sjálfa forritunina.
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Það er nokkuð ljóst að eldra fólk með
Alzheimer á erfitt með að stunda æfingar
án leiðsagnar. Það kemur því í hlut aðstandenda eða annarra umönnunaraðila
að sjá til þess að markviss hreyfing og
þjálfun sé hluti af daglegu lífi þeirra.

Haustið 2009 tók ég mig til, þá nýorðin
54 ára, og hóf nám í einkaþjálfun hjá
Íþróttaakademíu Keilis á Keflavíkurflugvelli. Ég ákvað að læra áhugamálið, en í
mars 2007 kviknaði áhugi minn á styrktarþjálfun og ég fór að æfa markvisst.
Árangurinn lét ekkí á sér standa og í dag
er þol- og styrktarþjálfun órjúfanlegur
hluti af daglegu lífi mínu.
Þjálfun fyrir færni í daglegu lífi er sérstakt
áhugamál mitt í starfi mínu sem einkaþjálfari. Með aldrinum gerist það smátt
og smátt að vöðvarnir rýrna, liðleiki og
jafnvægi minnka og fitusöfnun eykst.
Allt í einu getum við ekki lengur klætt
okkur í sokka og skó án þess að sitja og
erfitt er að standa upp úr djúpum sófa.
Allt er þetta spurning um þjálfun, við
þurfum að halda okkur við. Vöðvarnir
rýrna af notkunarleysi og það hefur áhrif
á svo margt í hreyfiferli okkar. Hreyfingarleysi veldur því einnig að liðamótin
stirðna og daglegar athafnir verða því
erfiðari í framkvæmd.

Dagvistunin í Fríðuhúsi er með Memaxi
í dagstofunni og hefur að þeirra sögn
reynst afar vel.

vöðvarýrnun, þunglyndi og öðrum kvillum
sem tengdir eru hreyfingarleysi. Hreyfing
sem hluti af daglegum athöfnum styður
við að halda reglu á skipulagi dags- og
kvöldathafna. Einnig er bent á að hreyfing geti aukið efnaskipti í heilanum sem
verndi taugafrumur, bæti skap, minni,
hegðun og samskiptahæfni. (Heimildir:
http://my.clevelandclinic.org og http://
physicaltherapy.about.com).

Sú kynslóð sem orðin er eldri borgarar í
dag er ekki alin upp við það að hreyfing
og þjálfun þurfi að vera sérstakur hluti af
daglegu lífi. Menn verða jú bara gamlir
og því fylgir að líkaminn sé lúinn og ekkert við því að gera. Rannsóknir hafa aftur
á móti sýnt fram á að gæði daglegs lífs
aukast verulega við reglubunda hreyfingu
sem stunduð er markvisst, sérstaklega
þol- og styrktarþjálfun. Alltaf er hægt að
bæta sig. Þó svo að regluleg hreyfing og
styrktarþjálfun hefjist ekki fyrr en á efri
árum, þá aukast lífsgæðin.

Vöðvarnir stækka og styrkjast og þolið
eykst. Mig langar að benda á rannsókn
sem gerð var á eldri borgurum hér á landi
fyrir nokkrum árum og var meistaraverkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og heitir „Ung í annað sinn. Áhrif
þol- og styrktarþjálfunar á holdafar og
hreysti eldra fólks“. Þessi rannsóknarritgerð er fróðleg lesning og í henni er
líka vitnað í fjölda annarra rannsókna
sem gerðar hafa verið á eldri borgunum
erlendis og áhrif markvissrar þjálfunar á
lífsgæði þeirra. Þetta meistaraverkefni er
að finna á www.skemman.is.
Þar sem ég hef ekki komið að þjálfun
fólks með Alzheimer, leitaði ég á náðir
Google til að kynna mér hvað hægt væri
að finna um Alzheimer og þjálfun. Í ljós
kom að hvatt er til þess að fólk með
Alzheimer stundi hreyfingu svo lengi
sem auðið er, þar sem rannsóknir hafa
sýnt fram á ávinning sem af hreyfingunni
hlýst. Þeir sem stunda hreyfingu halda
betur hreyfigetu og minnka líkur á falli,

Til þess að hægt sé að stunda markvissa
hreyfingu og æfingar með eldra fólki
með Alzheimer þarf aðstaða að vera fyrir
hendi. Til dæmis væri hægt að koma upp
aðstöðu í dagþjálfunum þar sem væru
þau tæki sem skipta mestu máli í þjálfun
þeirra vöðvahópa sem auka hvað mest
daglega færni. Gott væri að hafa þjálfara
sem sæi um að skipuleggja æfingar og
kenndi starfsfólkinu á tækin svo það gæti
leitt fólkið í gegnum æfingarnar. Eins
væri gott að hafa hjól og göngubretti á
staðnum til að nota þegar ekki viðrar til
gönguferða en mjög mikilvægt er að viðhalda göngufærni.
Það er mín skoðun að góð og markviss
þjálfun sé ein af forsendum góðra og
ánægjuríkra efri ára. Fólk í dag lifir lengur
og þá þarf hreyfigetan að vera í lagi.
Einnig eru barnabörnin seinna á ferðinni
en áður tíðkaðist og því gott að vera í
góðu líkamlegu formi til að geta leikið
og ærslast við þau án þess að verða
uppgefin(n) og þreytt(ur) við minnstu
áreynslu.
Verið dugleg að hreyfa ykkur og ef þið
eruð ekki þegar byrjuð þá hvet ég ykkur
til að drífa ykkur af stað. Strax í dag.
Fanney Úlfljótsdóttir, ÍAK einkaþjálfari
fanney@fanneyu.is www.fanneyu.is
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Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir

Útivistarsvæði fyrir 60+
hjá sveitarfélaginu Árborg

Vísindamenn hjá Íslenskri erfðagreiningu hafa í samstarfi við lækna Landspítalans uppgötvað erfðabreytileika
í mönnum sem minnkar mjög líkur
á Alzheimerssjúkdómi og öðrum
elliglöpum.

Stöðugar líkamsbreytingar eiga sér stað
þegar við eldumst. Þær eru eðlilegar
og óumflýjanlegar. Á efri árum verða
þær sýnilegar og birtast okkur m.a. í
skertri hreyfigetu. Margar rannsóknir,
sem gerðar hafa verið á líkamsþjálfun
eldra fólks staðfesta að regluleg þjálfun
vinnur gegn neikvæðum áhrifum
öldrunar. Regluleg hreyfing er holl öllum
aldurshópum og sextugur maður getur

Um 750 núlifandi Íslendingar hafa
erfðabreytileikann sem um ræðir og
þeir einstaklingar eru því vel varðir
gegn Alzheimerssjúkdómnum.
Í tilkynningu frá Íslenskri erfðagreiningu segir að erfðabreytileikinn sem
um ræðir sé í geninu APP sem lengi
hafi verið vitað að tengist Alzheimerssjúkdómi.
„Breytileikinn finnst hjá um 1% Íslendinga og ber með sér öfluga vörn
gegn sjúkdómnum; líkurnar á því
að þeir sem hafa breytileikann fái
Alzheimer eru aðeins um fimmtungur
af því sem gerist hjá þeim sem hafa
hann ekki.“

einnig í Asíu. Markmiðið með þeim er að
gefa fullorðnu fólki kost á að njóta útiveru
og þjálfa sig líkamlega í sérhönnuðum
tækjum fyrir eldra fólk, enda sýna
rannsóknir að hreyfing er allra meina bót
og aldrei of seint að byrja.

verið betur á sig kominn
líkamlega en þrítugur
kyrrsetumaður.
Í sveitarfélaginu Árborg í Árnessýslu
er mjög virkt félagsstarf fyrir aldraða.
Hjá sveitarfélaginu hefur sú hugmynd
kviknað að koma upp útivistarsvæði
með æfingatækjum sem sérstaklega eru
hönnuð með þarfir eldra fólks í huga.
Útivistarsvæði fyrir eldra fólk eru mjög
víða í nágrannalöndum okkar í Evrópu og

Íslensk erfðagreining og læknar Landspítala hafa fundið
erfðabreytileika sem minnkar líkur á Alzheimerssjúkdómi

Hjá sveitarfélaginu hefur vinnuhópur
unnið að útfærslu
hugmyndarinnar og hafa
Oddur Hermannsson
og Svanhildur
Gunnlaugsdóttir,
landslagsarkitektar
FÍLA, þegar lagt
fram frumtillögur
eftir hugmyndum
undirritaðrar.
Hugmyndirnar að
útivistarsvæðinu
kviknuðu upphaflega
í samnorrænu
meistaranámi við
Háskóla Íslands,
Háskólann í Lundi og
Háskólann í Yvaskular, þar sem m.a. var
fjallað um umhverfi með tilliti til aldraðra.
Svæðin sem horft er til eru annars
vegar við enda þjónustumiðstöðvar
eldri borgara að Grænumörk 5 á
Selfossi og hins vegar á hinu svokallaða
Sýslumannstúni, þar skammt frá.

Sem æfingarsvæði má t.d. nýta
ýmis lítil rými sem oft eru í námunda
við húsakynni eins og við enda
þjónustumiðstöðvarinnar en þar eru
íbúðir fyrir aldraða, félagsstarf aldraðra
og dagdvöl eldri borgara. Framan við
þjónustumiðstöðina eru tvö hús sem
tilheyra eldri borgurum og eitt fjölbýlishús
þar sem íbúðir eru ætlaðar fyrir 50 ára og
eldri. Það má því segja að á afmörkuðum
reit sé saman kominn stór hópur eldri
borgara sem gerir að verkum að líkurnar
aukast á því að þjálfunaraðstaðan
verði vel nýtt. Aðalsvæðið er hugsað
á Sýslumannstúninu, þar mætti hafa
púttvöll, bocciavöll og ýmis önnur
æfingatæki. Aðalatriðið er að fólk njóti
útiveru á nærsvæði sínu og hafi gaman
af æfingunum.
Sveitarfélagið Árborg skiptist í nokkra
byggðarkjarna og er hugmyndin að
setja einnig upp sams konar tæki á
Eyrarbakka og Stokkseyri.
Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir,
félagsmálastjóri félagsþjónustu Árborgar

„Leitað var að sjaldgæfum erfðabreytileikum tengdum sjúkdómnum
í erfðaefni 1.795 Íslendinga sem
raðgreindir hafa verið hjá Íslenskri
erfðagreiningu. Rannsóknarteymið
sýndi fram á að breytileikinn sem um
ræðir er mun algengari hjá öldruðum
einstaklingum í samanburðarhópi en
hjá þeim sem greindir hafa verið með
Alzheimer. Þetta bendir til þess að
breytileikinn veiti öfluga vörn gegn
sjúkdómnum.“
„Líffræðileg áhrif breytileikans eru
þau að minna verður til af hinu
eitraða amyloid peptíði, sem myndar
útfellingar, svo kallaðar elliskellur, í
heila Alzheimerssjúklinga og er talið
vera helsti orsakavaldur sjúkdómsins. Þróun lyfja gegn Alzheimer hefur
á undanförnum árum m.a. beinst
að því að koma í veg fyrir myndun
amyloid peptíðsins. Breytileikinn
hefur einnig áhrif á aðra vitlega
hnignun tengda aldri en Alzheimerssjúkdóminn og minnkar því líkur á

að einstaklingar sem bera hann fái
elliglöp með hækkandi aldri.“
Í tilkynningu Íslenskrar erfðagreiningar segir að um 750 núlifandi Íslendingar hafi erfðabreytileikann sem um
ræði og þeir einstaklingar séu því vel
varðir gegn Alzheimer sjúkdómnum.
Rannsókn þessi á Alzheimer er
gott dæmi um þá samvinnu milli
Íslenskrar erfðagreiningar og Landspítala sem leitt hefur til uppgötvana
á breytileikum í erfðamengi manna
sem hafa áhrif á tugi sjúkdóma.
Niðurstöðurnar sem birtast í dag eru
m.a. afrakstur þeirrar vinnu og þátttöku fjölda Íslendinga sem greinst
hefur með Alzheimer og aðstandenda þeirra.

Málstofa um

“Hjúkrunarheimili framtíðarinnar”
Árlega er alþjóðlega Alzheimersdagsins, sem er 21. september, minnst um heim allan.
Að þessu sinni mun FAAS beina sjónum að hjúkrunarheimilum framtíðarinnar, hvernig munu þau
þróast og hvað ber að leggja áherslur á í þeirri þróun.
FAAS býður í tilefni dagins til málstofu á Grand Hóteli föstudaginn 21. september 2012
kl. 17-19 undir heitinu ”Hjúkrunarheimili framtíðarinnar”.
Flutt verða nokkur stutt erindi þar sem málefnið verður nálgast út frá mismunandi
sjónarhornum. Að þeim loknum verða umræður og fyrirspurnir. Málstofustjóri verður
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, alþingismaður og fulltrúi í velferðarnefnd Alþingis.
Dagskrá verður auglýst nánar þegar nær dregur.
Kaffiveitingar verða í boði FAAS og allir eru hjartanlega velkomnir.
								MUNUM
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Ragnheiður Kristín Björnsdóttir

Kynning
á dagdvölinni Vinaminni
Í sveitarfélaginu Árborg, nánar tiltekið á
Selfossi, eru starfræktar tvær dagdvalir, Vinaminni að Vallholti 38 og Árblik í Grænumörk 5. Dagdvalirnar eru
reknar af sveitarfélaginu og tilheyra þær
félagsþjónustusviði sem Guðlaug Jóna
Hilmarsdóttir veitir forstöðu.
Vinaminni tók til starfa 4. maí 2009, en
þar er sérhæfð dagþjálfun fyrir fólk með
heilabilunarsjúkdóma. Dögg Káradóttir
félagsráðgjafi var fyrsti forstöðumaður
Vinaminnis og gegndi hún því starfi til
áramóta 2009-2010.
Frá janúar 2010 hefur Ragnheiður Kristín
Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur verið
forstöðumaður beggja dagdvalanna.
Húsnæðið að Vallholti 38 er eldra einbýlishús sem endurnýjað var í samræmi
við þarfir starfseminnar. Framundan
stendur til að innrétta bílskúrinn með
það að markmiði að styrkja starfsemina

Tveir af tenglum FAAS á Suðurlandi eru
starfsmenn Vinaminnis en þangað getur
fólk leitað eftir upplýsingum. Tenglarnir
eru Guðbjörg Gestsdóttir og undirrituð.

og möguleika hennar enn
frekar. Þar verður meðal
annars útbúið rúmgott
baðherbergi og gott
alrými. Stefnan er að búa
sem best að okkar skjólstæðingum, en einnig
skapast betri aðstaða til
að taka á móti aðstandendum. Í Vinaminni er
pláss fyrir tíu einstaklinga
og geta þeir valið um að
vera í einn til fimm daga í
viku. Auk forstöðumanns
starfa fjórir fastráðnir
starfsmenn í mismiklu
starfshlutfalli.
Vinaminni er notalegt
heimili þar sem allir starfs- “Kaffisopinn góður er.“
menn leggja sitt af mörkum
til þess að mæta sem best þörfum þeirra Okkar markmið eru að koma fram af
virðingu við fólk, draga úr vanlíðan og
sem sækja dagdvölina og oft er glatt á
vanmáttarkennd, koma auga á það
hjalla.
hvernig við getum virkjað fólk, eflt það og
styrkt og hlúð að andlegri og líkamlegri
vellíðan. Dagþjálfunin er ekki síður mikilvæg til að létta undir með aðstandendum
og veita þeim stuðning.
Þjónustuna nýta sér einstaklingar
búsettir í Árborg, Ölfusi og Flóahreppi
en hún stendur nágrannasveitarfélögunum til boða þar sem Vinaminni er eina
sérhæfða dagþjálfunin utan höfuðborgarsvæðisins.

Ýmislegt er gert sér til gamans allt eftir
því hvað hver og einn hefur gaman af
og hvernig dagsformið er. Sem dæmi
má nefna þá hefur fólk verið að tálga
trjágreinar, þæfa ull, prjóna, púsla,
baka flatkökur og kleinur, mála á dúka,
spila, syngja, sauma út og taka þátt í
kertagerð. Stundum kíkjum við á kaffihús
og bókasafn en þar eru oft sýningar sem
gaman er að skoða. Fastur liður er morgunleikfimi og göngutúrar fyrir þá sem
treysta sér. Boðið er uppá sundferðir og
hafa þrír einstaklingar nýtt sér þá þjónustu. Oftar en ekki er boðið uppá dekur
eins og nudd og snyrtingu. Lestur framhaldssögu og blaða er einnig fastur liður.
Kirkjuferð stendur til boða þeim sem
vilja einu sinni í mánuði með tilheyrandi
morgunathöfn, söng og ýmsum fróðleik
og endar heimsóknin á kaffi og meðlæti
sem kvenfélag kirkjunnar býður uppá.
Einnig hefur prestur heimsótt okkur einu
sinni í mánuði. Vorferðin okkar í ár var
að Sólheimum í Grímsnesi en það hefur
verið fastur liður að fara í vorferð.
Svo eru það árstíðabundin verk eins og
að rækta blóm, kryddjurtir o.fl. Í fyrra

Starfsemin:

Það er mikil ánægja með gróðurreitinn og uppskeruna.

Leigubíll á vegum sveitarfélagsins sækir
fólk búsett í sveitarfélaginu og keyrir það
aftur heim í lok dags. Nágrannasveitarfélögin sjá um akstur sinna skjólstæðinga. Boðið er uppá morgunverð, hádegisverð og kaffi. Þeir sem þurfa aðstoð
við böðun nýta sér þá þjónustu, einnig
er blóðþrýstings- og blóðsykurseftirlit
og umsjón með lyfjum í sumum tilfellum.
Mjög góð samvinna er við heimahjúkrun
og lækna heilsugæslunnar en allir sem
koma í Vinaminni koma í gegnum heimilislækni eða öldrunarlækna á Landakoti.
Einnig hefur verið góð samvinna við formann og framkvæmdastjóra FAAS.

Starfsfólk Vinaminnis (Ingileif vantar á myndina) Sesselja, Helga, Ragnheiður,
Guðbjörg og leigubílstjórinn Júlíus Hólm.

eignaðist dagdvölin upphækkaðan
gróðurreit til að létta undir við ræktunina.
Þar er nú hinn myndarlegasti matjurtagarður. Við erum svo heppin að einn
aðstandandi heimsækir okkur stundum
með nikkuna sína
og spilar fyrir okkur
og þá er bæði
sungið og dansað.
Ýmsir aðrir hafa
heimsótt okkur og
glatt okkur með
gjöfum, upplestri
og söng svo eitthvað sé nefnt.

vaxið jafnt og þétt og þjónustuþegar og
aðstandendur eru ánægðir að aðlögun
lokinni. FAAS hefur staðið fyrir fræðslufundum á svæðinu og umræðan orðið
opnari í kjölfarið. Fyrir flesta þjónustuþega þá verður þetta fastur liður eins
og að mæta í vinnu og gefur það lífinu
gildi að hafa hlutverk og tilheyra góðu
samfélagi. Það er takmark okkar að bæta
gæðum við lífið fyrir skjólstæðinga okkar.
Ragnheiður Kristín Björnsdóttir
forstöðumaður dagdvala í Árborg

Okkar reynsla af
starfseminni er góð.
Við sjáum ákveðið ferli endurtaka
sig, margir eiga
erfitt með að stíga
skrefið og nýta
sér þjónustuna og
aðlögun tekur tíma.
En aðsóknin hefur
Ingileif og Jón á góðri stundu.
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Elísa Rán Ingvarsdóttir

Norræn ráðstefna
í öldrunarfræðum

Hugleiðingar aðstandenda
Það að vera aðstandandi sjúklings með
heilabilun er ekki hlutverk sem maður
undirbýr sig undir fyrirfram. Það virðist
einhvern veginn hafa læðst að okkur og
allt í einu höfum við þetta óumbeðna
stóra hlutverk á okkar herðum. Það
eru til margar hliðar á Alzheimerssjúkdómnum, mörg afbrigði af heilabilun
og trúlega eru engir tveir sjúklingar eins
þó allir hafi einhver grunneinkenni sem
vísa okkur veginn. Þetta hefur ekki verið
auðrataður vegur en við systkinin höfum
verið að fikra okkur eftir honum, stundum í þoku, það verður að viðurkennast.
Nú eru komin nokkur ár síðan faðir
okkar fór að sýna einkenni sem í fyrstu
flokkuðust undir ellihrörnun en síðar
kom í ljós að voru fyrstu einkenni Lewy
Body Disease sem á skyldleika að rekja
til Parkinsons og Alzheimers.
Eftir fyrstu greiningu kemur aðlögunartími aðstandenda, afneitun og
reiði og öll önnur stig sorgarinnar.
Þetta er nefnilega svolítið eins
og sorgarferli. Pabbi okkar eins
og við þekkjum hann hefur breyst
svo óskaplega mikið og er alltaf
að týnast meira inn í þennan heim
sjúkdómsins.
Við þurfum að læra alveg heilmargt um
sjúkdóminn og þennan nýja einstakling
sem kemur þarna í ljós. Á þessu lærdómsferli okkar höfum við notið liðsinnis
heilbrigðisstarfsmanna og annarra sem
rutt hafa brautina og erum við óendanlega þakklát fyrir þá hjálp. Ber þar fyrst
að nefna Minnismóttökuna á Landakoti
en þar er samankomin alveg óskaplega
mikil viska og reynsla hjá hreint út
sagt frábæru starfsfólki sem vinnur við
þröngan kost. Þangað leituðum við eftir
ábendingu og tilvísun frá heimilislækni
föður okkar sem hefur stutt okkur vel.
Á Landakoti fengum við okkar fyrstu
kennslustundir og ábendingar um
heimalærdóm. Þetta er nefnilega mikill
heimalærdómur, við verðum að vera
dugleg að finna upplýsingar sjálf og
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miðla okkar á milli. Sem betur fer lifum
við á upplýsingaöld og okkur ber að nýta
það.
Eitt er það sem við viljum meina að
hafi alveg bjargað okkur í sjúkdómsferli
pabba okkar, en það er Drafnarhús í
Hafnarfirði. Dagþjálfun sem FAAS - Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga rekur. Það eru nú komnir
nokkrir mánuðir síðan hann fékk þar
pláss og þrátt fyrir að fyrstu dagarnir hafi
verið erfiðir og reynt vel á þolrifin, þá er
hann svo ljómandi glaður og ánægður að
mæta í „vinnuna“ sína þrjá daga í viku.
Og allir hinir ná að hvílast, ekki síst móðir
okkar sem borið hefur hitann og þungann í þessu ferli. Það að hann sé glaður
segir okkur að sjálfsögðu að honum líði
vel þarna og það er þvílíkur léttir fyrir
aðstandendur að hafa þá öryggistilfinningu. Við getum ekki hugsað þá hugsun
til enda hvar við værum í dag ef ekki
hefði komið til þetta dásamlega hús með
þessu frábæra, rólega og hlýja fólki sem
er að vinna mikið hugsjónastarf. Flestir ef
ekki allir skjólstæðingar kunna að meta
þessa yndislegu þjónustu og aðstandendur eru fullir þakklætis fyrir þetta góða
starf og það öryggi sem það veitir þeim.
Það er erfitt fyrir okkur, sem stöndum heilbrigð á hliðarlínunni, að setja
okkur í spor þess sjúka. Við höfum
ekki hugmynd um hvernig hugsun
og skynjun er hjá svona veikum einstaklingi.
Við skiljum ekki hvernig - að okkar mati
- engin rökhugsun er til staðar. Þess
vegna er ákaflega mikilvægt að viðmót
fólks til sjúklinganna breytist ekki. Það
reynir gríðarlega á þolinmæði og það er
nú ekki svo mikið af henni í þjóðfélagi
okkar í dag. Starfsfólk Drafnarhúss á
nóg af þolinmæði, hlýju og tíma, það er
aðdáunarvert og okkur hinum til fyrirmyndar.
Stefna heilbrigðisyfirvalda í dag er að fólk
sé heima sem lengst og í samræmi við
þá stefnu hefur heimahjúkrun verið efld

verulega. Samstarf ríkis og sveitafélaga
hefur verið samræmt og þar fléttast inn
ýmis þjónusta eins og matarsendingar,
akstur og aðstoð við ræstingu og önnur
umönnun. Þetta er góðra gjalda vert ef
þjónustan stendur undir því. Við hljótum
flest að geta verið sammála um að
heima er best og sjálfstæði er okkur mikilvægt. Að sama skapi er gott að vita af
því að þjónustan er til staðar ef á þarf að
halda, það þarf bara að leita eftir henni.

Dagana 10.-13. júní sl. fór fram í Kaupmannahöfn norræn ráðstefna í öldrunarfræðum (Nordic Congress of Gerontology). Undirrituð sat ráðstefnuna sem
haldin var á Scandic Hotel Copenhagen.

FAAS rekur þrjár dagþjálfanir fyrir fólk
með heilabilun, Drafnarhús í Hafnarfirði,
Fríðuhús og Maríuhús í Reykjavík.
Erfiðast hefur gengið að fjármagna og
standa undir rekstri Fríðuhúss því þar
rekur félagið sjálft húseignina, en sveitarfélögin taka þátt í rekstri húseignanna í
Drafnarhúsi og Maríuhúsi. Á móti koma
daggjöld.

Eins og venja er á stórum ráðstefnum
var mikið framboð fyrirlestra og kynninga
á rannsóknum og það var vandi hvers
þátttakanda að velja sér dagskrárliði.
Vegna áhuga míns og starfs í Maríuhúsi
valdi ég sérstaklega að hlýða á fyrirlestra
og umræður sem tengjast heilabilun og
umönnun fólks með heilabilun. Það voru
margir góðir fyrirlestrar og áhugaverð
efni og sjónarhorn.

Illa hefur gengið að innheimta félagsgjöld
FAAS hin síðari ár, en allt fjármagn sem í
þessa starfsemi fer er mjög dýrmætt og
vel nýtt. Stór hluti starfsemi FAAS snýst
um ráðgjöf til aðstandenda og fagfólks,
útgáfu og upplýsingagjöf. Við viljum
hvetja alla til að kynna sér starfsemi
FAAS en allar upplýsingar um félagið og
þjónustu þess má lesa á heimasíðu þess
www.faas.is eða www. alzheimer.is

Það var ánægjulegt og hvetjandi að
fylgjast með rannsóknarkynningum
og frásögnum sem eru í samræmi við
hugmyndir og áherslur í okkar starfi
hjá FAAS. Ég fékk sterka tilfinningu
fyrir að við værum á réttri leið og
stæðum framarlega í umönnun og
þjálfun fólks með heilabilun.

• Sænsk rannsókn um „Relational
Time“ eða „tengslatíma“ sem einnig
styður persónumiðaða umönnun.
Tengslatíminn felur í sér að mynda
samband og traust milli skjólstæðings
og starfsmanns, maður á mann. Rannsóknin sýndi fram á að slíkt samband
bætir líðan skjólstæðinganna um leið og
það gefur starfsfólkinu dýpri tilfinningu
fyrir mikilvægi og tilgangi vinnunnar.

Margt af því sem fram kom og fjallað var
um á ráðstefnunni má eflaust nýta og
þróa til að gera gott starf við umönnun
fólks með heilabilun enn betra og fjölbreyttara.

• Frá Ástralíu kom skemmtilegur
fyrirlestur sem fjallaði um skipulagðar
heimsóknir fólks með heilabilun á listasafn. Niðurstaða rannsóknarinnar var
að skjólstæðingarnir, einstaklingar með
heilabilun nutu stundanna og ferðanna
og í sumum tilfellum komu óvenju mikil
og jákvæð viðbrögð fram. Fæstir þeirra
gátu þó sagt frá ferðunum eftir á, a.m.k.
ekki með orðum. En bæði starfsfólk
og aðstandendur voru sammála um að
það gilti að þetta væri gert fyrir upplifunina á staðnum og líðanina þá, þ.e.
„you did it for the moment“.

Það gefur augaleið að starfsemi eins
og þessi er aldrei rekin með peningalegum hagnaði og það er ekki hægt að
sýna fram á „jákvæðar tölur“ á blaði. En
hagnaðurinn mælist í þjónustunni sem er
veitt og ánægju vistmanna og fjölskyldna
þeirra, en það verða því miður aldrei
tölur á blaði. Þessar línur eru settar á
blað til að reyna að sanna fyrir ykkur að
sá hagnaður er svo rosalega dýrmætur
að við megum undir engum kringumstæðum tapa honum. Þessi fátæklegu
orð eru einnig sett á blað til að þakka
auðmjúklega fyrir þessa ómetanlegu
þjónustu. Þið vinnið ómetanlegt starf, þið
eruð á réttri leið.
TAKK FYRIR OKKUR.
Fyrir hönd systkina minna,
Brynja Dadda Sverrisdóttir

Yfirskrift ráðstefnunnar var „dilemmas in
ageing societies“ og áhersla ráðstefnunnar að þessu sinni á þörfina fyrir umræður og rannsóknir á flóknum og fjölbreyttum hliðum öldrunar í samfélaginu.

Meðal atriða og rannsóknaniðurstaða
sem sérstaklega vöktu áhuga minn voru:
• Góð áhrif skynhrifs-garða (sensory
garden) og gróðurræktunar á líðan og
hegðun einstaklinga með heilabilun.
Sérhannaðir garðar sem örva öll skynfærin (lykt, hljóð, bragð, sjón og snerting)
eru ekki víða en það má nýta sér villta
náttúru og hefðbundna garða og gróður í
sama tilgangi.
• Marte Meo aðferðin notuð fyrir starfsfólk sem annast fólk með heilabilun.

Þessi aðferð byggist m.a. á því að
leiðbeina starfsfólki að lesa í hegðun
og svipbrigði sjúklinga og bregðast við
á árangursríkari hátt. Notkun þessarar
aðferðar stuðlar að persónumiðaðri
umönnun.

• Og svo var það dönsk rannsókn sem
fjallaði um líkamlega virkni fólks með
heilabilun. Í þessu verkefni var þáttur
starfsfólks á dagþjálfunum skoðaður
og leitað leiða hvernig starfsfólkið gæti

stuðlað að meiri virkni og hreyfingu skjólstæðinganna.
Rauði þráðurinn í gegnum ráðstefnuna fannst mér þó vera að það sem
við erum og gerum um miðjan aldur
hefur áhrif á það sem við verðum
á efri árum. Margar rannsóknir
fjölluðu um tengsl líkamlegs ástands
og/eða félagslegs og vitræns
atferlis um miðjan aldur við heilsu,
virkni og vitræna getu á efri árum.
Rannóknir sýna að það er mikilvægt
fyrir góða líkamlega og andlega heilsu á
efri árum að huga að og viðhalda heilbrigðum lifnaðarháttum á yngri árum. En
það skiptir ekki síður máli fyrir vitræna
getu á efri árum að huga að heilsunni og
heilbrigði á yngri árum og miðjum aldri.
Gott líkamsástand og félagsleg virkni
á miðjum aldri stuðlar að betri vitrænni
getu á efri árum. Heilbrigður lífstíll, hreyfing, félagsleg samskipti og efling hugans
á öllum aldri - það er málið!
Elísa Rán Ingvarsdóttir
hjúkrunarfræðingur í Maríuhúsi

Jólakort

Jólakort FAAS í ár eru með mynd
eftir Íris Jónsdóttur myndlistarmann, „Þrír englar.“
Sala kortanna hefst á málstofu
FAAS á Alzheimersdaginn 21. september nk. Kortin verða síðan til
sölu á skrifstofu FAAS, í Fríðuhúsi,
Drafnarhúsi, Maríuhúsi og hjá
tenglum FAAS á landsbyggðinni.
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Annarskonar þjálfun
Standandi staða mannsins

Ósamhverfa í starfsemi jafnvægiskerfis
innra eyra

Sérkenni mannsins er að standa og
hreyfa sig í uppréttri stöðu. Samt sem
áður er upprétt staða í eðli sínu óstöðug
og til að viðhalda henni þarf að virkja svo
kallaða líkamsstöðuvöðva og sérstaklega
þá sem eru í kálfunum. Vöðvarnir eru
hins vegar ekki í stöðugum samdrætti,
þeir ýmist dragast saman eða gefa
örlítið eftir. Smávegis vagg í fram- og
afturstefnu verður því á líkamanum um
ökklaliði þó staðið sé í kyrrstöðu.

Í rannsóknunum kom einnig í ljós að
algengt er að starfsemi jafnvægiskerfis
innra eyra verði minni öðru megin og
tengdust þessar ósamhverfu breytingar
byltum og brotum. Ef einstaklingur með
ósamhverfa starfsemi í jafnvægiskerfum
rennur til eða hrasar, sendir jafnvægiskerfið trufluð skilaboð. Viðbrögð til að
verjast falli verða minni en ella og ómarkvissari (2,3).

Vöðvarnir vinna samkvæmt boðum frá
miðtaugakerfinu. Hins vegar þarf miðtaugakerfið að fá upplýsingar um stöðu
og hreyfingar líkamans frá hinum ýmsu
skynfærum:

Skynviðtakar í vöðvum, sinum, liðböndum og húð senda upplýsingar um stöðu
og hreyfingar líkamans og líkamshluta
ásamt dreifingu þunga á iljar.
Jafnvægiskerfi innra eyra
Frá skynviðtökum í innra eyra berast
upplýsingar um hreyfingar og stöðu
höfuðs, með tilliti til aðdráttarafls
jarðar. Jafnvægiskerfið tekur einnig þátt
í stjórnun augnhreyfinga og sendir boð
sem virkja stöðuvöðva líkamans, sérstaklega þá sem bregðast við óvæntri
jafnvægisröskun til að hindra falli. Þessi
tvö skynkerfi, stöðu- og hreyfiskynið og
jafnvægiskerfi í innra eyra, veita þannig
mikilvægar upplýsingar um hreyfingar og
stöðu líkamans.
Sjón
Sjónin gerir okkur kleift að meta umhverfið og varast yfirvofandi hættur.
Stöðustjórnunina má líta á sem nokkurs
konar hringferli sem skiptist í tvo jafn
mikilvæga helminga, annars vegar í
skyn-eða upplýsingahelming og hins
vegar hreyfi- eða framkvæmdahelming.
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Myndbandið má nálgast á skrifstofu FÍSÞ
(s: 568-7661) og á sjúkraþjálfunardeild
Landakots.

Lokaorð
Þessi þjálfunaraðferð hefur verið notuð
á Landakoti í nokkur ár. Æfingarnar
hafa reynst gagnlegar fyrir breiðan hóp
sjúklinga. Auk aldraðra má þar nefna
einstaklinga á öllum aldri með truflanir í
starfsemi jafnvægiskerfis innra eyra, ein-

Þessi tengsl ósamhverfrar starfsemi
jafnvægiskerfis innra eyra við byltur og
brot kveiktu jafnframt þá hugmynd að
þjálfun jafnvægiskerfis innra eyra og fallviðbragða gæti bætt stöðugleika og viðbrögð og þannig minnkað fallhættu.

Stjórnun á hreyfingum í uppréttri stöðu

Stöðu- og hreyfiskyni

hörðu undirlagi en síðan einnig á mjúku,
sem er erfiðara. Þjálfaður er stöðugleiki
samfara hreyfingum á höfði í kyrrstöðu
og á hreyfingu með augu ýmist opin
eða lokuð. Fallviðbrögð eru þjálfuð sérstaklega og fólki kennt að bregðast við
jafnvægisröskun til að hindra að það
detti. Til að framfarir verði sem mestar
er mikilvægt að stigvaxandi kröfur séu í
æfingunum upp að mörkum sem eru við
eða ofan getu hvers einstaklings. Þjálfun
sem þessi krefst næmni meðferðaraðila

Þjálfun
Breytingar á stöðu- og
hreyfistjórnun
Börn og unglingar hreyfa sig oft mikið.
Þau hoppa, róla sér, fara handahlaup,
kollhnís, sveifla sér í köðlum og fleira
sem örvar mikið og eflir stjórnun jafnvægis. Hreyfiþörfin verður gjarnan minni
þegar fólk eldist og það dregur úr örvun
hinna mikilvægu skyn- og hreyfikerfa
líkamans.
Óstöðugleiki og byltur eru algengar
meðal aldraðra einstaklinga. Þriðji
hver maður 65 ára og eldri dettur
einu sinni eða oftar á ári og hætta á
byltum eykst enn frekar með hækkandi aldri. Fólk sem hefur dottið
er oft hrætt við að detta aftur og
hreyfir sig því minna. Smám saman
minnkar líkamleg geta og um leið
verður það enn óstöðugra.
Hrörnunarbreytingar sem tengjast öldrun,
sjúkdómum og áföllum hafa fundist í
öllum kerfum sem taka þátt í stjórnun
hreyfinga og jafnvægis.
Vöðvastyrkur og snerpa minnkar og það
hægist á viðbrögðum. Einnig fækkar

skynfrumum í húð, vöðvum og sinum og
því verður erfiðara að skynja stöðu og
hreyfingar líkamans og þungadreifingu
á iljar. Í innra eyra fækkar skynfrumum
sem hefur margþætt áhrif á jafnvægisstjónunina. Erfiðara verður að koma auga
á og fylgja eftir hlut á hreyfingu, óstöðugleiki samfara hreyfingum á höfði verður
meiri og fallviðbrögð minnka sem leiðir til
aukinnar byltuhættu.

Í gegnum tíðina hefur aðaláhersla verið
lögð á að auka vöðvastyrk og liðleika.
Góður vöðvastyrkur má sín hins vegar
lítils ef takmarkaðar eða brenglaðar
skynupplýsingar berast til miðtaugakerfis
um stöðu og hreyfingar líkamans. Lítið
hefur hins vegar verið hugað að þjálfun
skynkerfanna, enda takmörkuð vitneskja
legið fyrir um hvort unnt væri að bæta
starfsemi þeirra með þjálfun.

Minnkað skyn í fótum og óstöðugleiki

Skynþjálfun

Fyrri rannsóknir mínar sýndu að aldraðir
með gott skyn hafa næstum því jafn
góða stöðustjórnun og yngri heilbrigðir
einstaklingar, en tekst þó ekki að nýta
sér sjónina jafn vel til hjálpar í stöðustjórnuninni. Hins vegar eiga einstaklingar með skert skyn í miklum erfiðleikum
með að halda jafnvægi og svara með
mikið auknum líkamshreyfingum.
Þessar rannsóknarniðurstöður kveiktu þá
hugmynd að hugsanlega væri hægt að
þjálfa upp betri nýtingu á stöðu- og
hreyfiskyni og auka þar með stöðugleika
hjá einstaklingum með skert skyn
í fótum (1).

Í framhaldi af fyrrgreindum rannsóknarniðurstöðum var í samvinnu við
Bergþóru Baldursdóttur, sjúkraþjálfara á
Landakoti, farið af stað með þróun nýrrar
aðferðar í þjálfun jafnvægis.
Þjálfunaraðferðin beinist að örvun
stöðu- og hreyfiskyns, jafnvægiskerfis
innra eyra og þjálfun fallviðbragða.
Í æfingunum eru einstaklingarnir
berfættir, en það örvar skynvitund í
fótum.
Athygli þeirra beinist ávallt að dreifingu
þunga á iljar til að örva skynjun og bæta
stjórnun á stöðu og hreyfingum líkamans. Æfingarnar eru í byrjun gerðar á

fyrir getustigi einstaklingsins og að fyllsta
öryggis sé ávallt gætt.
Hugsunin að baki þessari þjálfunaraðferð er sú að örva og reyna að bæta
nýtingu á því skyni sem einstaklingurinn býr yfir, ásamt því að bæta
úrvinnslu upplýsinga sem berast
frá hinum mismunandi skynkerfum.
Tilgangurinn er einnig að þjálfa upp
markvissari fallviðbrögð til að gera
einstaklingana hæfari til þess að
bregðast við óvæntri jafnvægisröskun
og forðast byltur.
Í samvinnu við Félag íslenskra sjúkraþjálfara var gert fræðslumyndband um
þessa nýju þjálfunaraðferð sem sýnir
framkvæmd á:
• Stöðuskynsþjálfun
• Þjálfun jafnvægiskerfis innra eyra
og stjórnun augnhreyfinga
• Þjálfun samþættingar skynupplýsinga

staklinga með raskanir á jafnvægi í kjölfar háls- og höfuðáverka, sjúklinga með
MS-sjúkdóminn, auk ýmissa annarra
sjúkdóma í mið- og úttaugakerfi.
Hinn góði árangur þessarar nýju
þjálfunaraðferðar opnar augu manna fyrir
mikilvægi þess að beina þjálfun sérhæft
að skynkerfum sem mikilvæg eru í jafnvægis- og hreyfistjórnun.
Heimildir
1. Kristinsdottir EK, Fransson P-A, Magnusson M.
Changes in postural control in healthy elderly are
related to vibration sensation, vision and vestibular
asymmetry. Acta Otolaryngol 2001; 121(6):700-706.
2. Kristinsdottir EK, Nordell E, Jarnlo G-B, Tjäder
A, Karl-Göran. T, Magnusson M. Observation of
vestibular asymmetry in a majority of patients over
50 years with wrist fractures. Acta Otolaryngol 2001:
121(4):481-485.
3. Kristinsdottir EK. Imbalance and fractures in the
elderly. Effects of decreased vibration sensation and
vestibular asymmetry. Doctoral Thesis Lund. Lund
University; 2006. 109 p Series 46, ISSN 1652-8220,
ISBN 91-85481-71-8+
Dr. Ella Kolbrún Kristinsdóttir
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Í þakklæti og minningu

Hvernig viljum við eldast?

heiðurshjónanna Vigdísar og Tómásar
Evrópusambandið tileinkaði árið 2012
virkni á efri árum og samstöðu kynslóða.

að þeir geti ráðið eigin lífi sem lengst.
Margt er til ráða til að bæta aðstæður
fólks sem á við heilsuvanda eða fötlun
að stríða.

Fagna ber allri athygli og umræðu um
virkni fólks á efri árum sem og samstöðu kynslóða. Það er því fagnaðarefni
að Evrópusambandið hafi tileinkað árið
2012 þessum málaflokkum.

Áhersla er lögð á samstöðu kynslóða, að
skapa samfélag sem rúmar fólk á öllum
aldri. Til þess að svo geti orðið þurfum
við að auka skilning á mikilvægu framlagi
ólíkra kynslóða. Á Evrópuárinu er lögð
áhersla á að kynna hvernig eldri og yngri
kynslóðir geta stutt hver aðra og styrkt
þannig kynslóðaböndin.

Evrópuárinu 2012 var ætlað að opna
augu almennings fyrir framlagi eldra fólks
til samfélagsins og hvernig styðja megi
við það. Með átakinu er leitast við að
hvetja og virkja fólk á öllum stigum samfélagsins svo að auka megi möguleika
eldri borgara og efla samstöðu kynslóðanna.
Líta ber til þeirra launalausu starfa sem
margt eldra fólk innir af hendi í sjálfboðavinnu í félagasamtökum eða við
umönnun heima fyrir. Þessa vinnu ber
að viðurkenna og styðja frekar, t.d. með
því að veita þessum umönnunaraðilum
þjálfun og hvíld svo að byrðin verði ekki
óbærileg og þess valdandi að viðkomandi einangrist frá samfélaginu.
Það að vera virkur á efri árum þýðir að
eldast við góða heilsu, vera fullgildur
þjóðfélagsþegn, ánægður í starfi, sjálfstæður í daglegu lífi og láta að sér kveða
sem borgari. Það er sama hversu gömul
við erum, við gegnum alltaf hlutverki í
samfélaginu og getum notið aukinna lífsgæða. Áskorunin er að nýta til fullnustu
alla þá hæfileika sem við búum yfir, þrátt
fyrir að aldurinn færist yfir.
Á Evrópuárinu 2012 er leitast við að
virkja aldraða á þremur sviðum:

Atvinna: Að veita eldra vinnandi fólki
betri valkosti á vinnumarkaði. Um leið
og ævilíkur aukast um alla Evrópu og
eftirlaunaaldur hækkar, óttast margir
að missa núverandi starf eða að þeim
takist ekki að finna nýtt starf til þess að
geta sest í helgan stein á viðunandi eftirlaunum.
Þjóðfélagsþátttaka: Að tryggja aukna
viðurkenningu á framlagi eldra fólks til
samfélagsins og skapa því hagstæðari
skilyrði. Að hætta í vinnu táknar ekki að
sitja auðum höndum. Oftar en ekki er
litið framhjá því sem eldra fólks leggur til
samfélagsins sem felst m.a. í umönnun
annarra, svo sem maka og barnabarna.
Sama er uppi á teningnum þegar kemur
að sjálfboðaliðavinnu.
Sjálfstæði í einkalífi: Virk efri ár fela líka í
sér að greiða þarf götu eldri borgara svo

Ísland er þátttakandi í verkefninu og
t.d. stóð velferðarráðuneytið fyrir ráðstefnu í samstarfi við Landsamband eldri
borgara og Öldrunarráð Íslands í mars sl.
á Grand Hóteli í Reykjavík. Gefinn var út
upplýsingabæklingurinn Hvernig viljum
við eldast? og fleira.
Evrópuárið á enn fremur að vekja okkur
til umhugsunar um þá afstöðu til eldra
fólks að það sé byrði á samfélaginu, með
því að beina sjónum að hæfileikum og
tækifærum fremur en tálmum og hindrunum.
Lítum í eigin barm. Notum Evrópuárið
sem tækifæri okkar sem borgara, vinnuveitanda eða kjörinna fulltrúa, til að íhuga
hvað við getum gert til að auka virkni
eldri borgara og efla samstöðu kynslóðanna. Hefjumst handa og hrindum
breytingum í framkvæmd svo að okkur
takist að skapa samfélag sem rúmar fólk
á öllum aldri. Það er aldrei of seint að
vera virkur!
Guðrún S. Viggósdóttir

Allt Evrópuárið verða viðburðir og athafnir í tengslum við það í öllum 27 aðildarríkjum ESB, sem og
á Íslandi og í Liechtenstein og Noregi. Á vefsvæðinu verður að finna upplýsingar um það.
Kynntu þér nánar hvað verður á dagskrá í þínu nágrenni, um skipuleggjandann í heimalandi þínu og
um þær stofnanir og félagasamtök sem vinna að virkni aldraðra og samstöðu kynslóðanna.
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Það var þann 2. september 2004 sem
hjónin Vigdís Björnsdóttir og Tómás
Helgason undirrituðu erfðaskrá þar sem
þau arfleiddu FAAS að íbúð sinni að
Grandavegi eftir sinn dag.
Vigdís var fædd á Kletti í Reykholtsdal
í Borgarfirði 14. apríl 1921 og dó af afleiðingum Alzheimers 28. maí 2005. Hún
hafði lokið kennaraprófi frá Kennaraskóla
Íslands árið 1941 og kenndi við Laugarnesskólann og lauk einnig handavinnukennaraprófi frá Håndarbejdes Fremmes
Skole í Kaupmannahöfn. Hún gerðist þá
handavinnukennari í Laugarnesskólanum
þar sem undirrituð var svo heppin að
fá Vigdísi, þessa þolinmóðu og fallegu,
brosmildu konu sem leiðbeinanda í
handavinnu. Það þurfti þolinmæði til, og
ég get brosað að minningunni, þegar allt
stóð fast á prjónunum og Vigdís leysti
málið, svo prjónaði maður eina umferð
í viðbót og var aftur kominn í röðina til
hennar.
Vigdís fór utan árið 1963 og nam handritaviðgerðir eða forvörslu handrita og
starfaði við þá iðn í Þjóðskjalasafninu,
Landsbókasafninu og við Árnastofnun,
og varð síðar gæslumaður við Ásgrímssafn í Reykjavík. Þá hafði hún einnig
forgöngu um stofnun sérstakrar viðgerðarstofu „Handritastofu“ til að annast
forvörslu, stofu sem sett var á laggirnar
1. september 1964. Þar beið hennar
mikil vinna þar sem frágangur á skjölum
hafði verið nánast óbreyttur frá árinu
1882 er Landsskjalasafnið var stofnað.
Samstarfsmanni hennar Haraldi Sigurðssyni, bókaverði, varð eitt sinn að orði við
Vigdísi: Það er eins og þú sért að ausa
úthafið með teskeið, allir dáðust að kjarki
hennar og áræði. Tvö síðustu ár ævi
sinnar dvaldi Vigdís á Droplaugarstöðum
í Reykjavík.
Vigdís missti fyrri eiginmann sinn, Rögnvald Sveinbjörnsson árið 1967. Hún og
Tómás Helgason gengu svo í hjónaband
19. október 1976.
Tómás Helgason var fæddur í Hnífsdal
21. apríl 1918 og lést á Landspítalanum
í Fossvogi 16. júní 2011. Tómás vann

Tómás Helgason

við ýmis búfræðistörf, meðal annars
á Bessastöðum, Laugardælum og í
Gljúfurholti, en hann lauk búfræðiprófi
frá Bændaskólanum á Hvanneyri árið
1940. Tómás var mikill bókaáhugamaður
og safnari og vann í fornbókaversluninni
Bókinni á Skólavörðustíg í nokkur ár en
gerðist svo húsvörður í Safnahúsinu við
Hverfisgötu. Hann átti sér draum um
frekara nám en aðstæður buðu ekki upp
á það.
Vigdís Björnsdóttir

Bókasöfnun Tómásar og handritaviðgerðir Vigdísar fóru vel saman og saman
unnu þau af kostgæfni að þessu áhugamáli. Þegar Bændaskólinn á Hvanneyri
fagnaði 100 ára afmæli sínu árið 1989
gáfu þau hjónin skólanum safn sitt sem

þá var um 4000 bindi og þar af nær öll
rit, tímarit og bækur sem út höfðu komið
um landbúnað á Íslandi. Tómás hélt
síðan áfram að gauka að þeim bókum
og restinni af bókasafni sínu allt fram til
hinstu stundar.
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spil fyrir fólk með fortíð

Krabbameinslyf gegn
Alzheimer?
Alzheimer er alvarlegur taugahrörnunarsjúkdómur. Rannsókn bandarískra vísindamanna bendir til þess
að velþekkt krabbameinslyf geti
bætt minni músa með Alzheimerssjúkdóminn.
Fyrri rannsóknir á lyfinu Epothilone eða EpoD höfðu bent til að
lyfið drægi úr vitrænni hrörnun hjá
ungum músum. Þessi nýja rannsókn bendir til að lyfið bæti minni
hjá eldri músum sem hafa fengið
Alzheimerssjúkdóminn.

Gengið frá afhendingu íbúðarinnar. Sitjandi: Páll Skúlason og Tómás. Standandi: María Th. Jónsdóttir,
fyrrverandi formaður, Ingibjörg Magnúsdóttir, Fanney Proppé Eiríksdóttir og Sigurbjörg Guttormsdóttir.

Ég hitti þennan glaðbeitta, aldraða og
félagslynda mann seinni hluta árs 2011
er ég ásamt fyrrverandi formanni Maríu
Th. Jónsdóttur, framkvæmdastjóra og
nokkrum öðrum úr stjórn FAAS var beðin
um að hitta hann til að ganga frá erfðaskránni, þar sem hann vildi afhenda
félaginu íbúðina sína áður en erfðafjárskattur yrði hækkaður um helming.
Það var honum mikill akkur að frá þessu
yrði gengið strax, en hann vildi ekki fyrir
nokkurn mun að á þessa gjöf yrði minnst
fyrr en hann væri allur, og það loforð gaf
ég honum. Hann sótti fast að komast inn
á dvalarheimili þar sem hann var orðinn
mjög lélegur til gangs og heilsan farin að
dvína, en það gekk nú ekki, því miður,
í þessu mikla biðlistafári sem hér ríkir.
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir Maríu til að
tala hans máli við vistunarmatsnefnd.
Seinna hitti ég Tómás aftur ásamt lög-
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fræðingi hans og framkvæmdastjóra
FAAS þar sem við gengum frá samningi
um að hann hefði full afnot af íbúðinni
á meðan hann lifði. Þá sagði ég honum
að ég gæti aldrei þakkað þeim hjónum
þessa höfðinglegu gjöf, því til þess væru
orð of fátækleg, honum yrði þakkað á
æðri stöðum.

Fanney Proppé Eiríksdóttir
formaður FAAS.

Spilið samanstendur af 9 spjöldum með
6 myndum á hverju spjaldi og þar eru
myndir af ýmsum þekktum stöðum og

tæmandi) um það sem myndin sýnir
og stjórnandinn getur notað til að leiða
umræðuna.
Sem dæmi má nefna mynd af Jónasi
Hallgrímssyni. Hvað vita þátttakendur
um hann? Hvaða ljóð eftir hann þekkja
þeir? Sömuleiðis getur spunnist umræða um hvað sé uppáhalds ljóðið eða
uppáhalds ljóðskáldið þeirra o.s.frv.

Myndir af landslagi og byggingum eru
teknar af Mats Wibe Lund, ljósmyndara,
og fuglamyndir af Jóhanni Óla Hilmarssyni, ljósmyndara, og eru myndir þeirra
notaðar með góðfúslegu leyfi þeirra.
Myndir af fólki eru fengnar hjá einstaklingunum sjálfum eða aðstandendum
þeirra. Sótt var um leyfi fyrir birtingu allra
mynda.
Þeir sem hafa áhuga á að kynna sér
spilið eða kaupa það geta haft samband
við undirritaðar. Verð á spili er kr. 6.000.Við sendum spilið heim til þeirra sem
ekki hafa tök á að nálgast það, þeim að
kostnaðarlausu.
Ingibjörg Pétursdóttir netfang ingibjorgp@gmail.com
sími 6992148
María Björk Viðarsdóttir netfang maria@mmedia.is
sími 8990171
facebook.com/geymtenekki gleymt

Frétt á mbl.is 13. mars 2012.

Ummæli notenda:

Ingibjörg og María Björk.

Viðgerðir · Leiga · Sala
www.stolpiehf.is

GEYMSpil fyrir fólk m

Hafa þátttakendur sótt böll á Borginni

Lyfið Paclitaxel hefur verið gefið
sjúklingum með Alzheimers. EpoD
viðist hafa svipuð áhrif, en það
virkar þó ekki með sama hætti á
sjúklinginn og Paclitaxel.

Stólpi Gámar ehf.

T

EYM
KKI GL
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Annað dæmi er mynd af Hótel Borg.
Hvar er það að finna, jafnvel hver
byggði það?

Lyfið virðist virka með þeim hætti að
auka stöðugleika í flutningi boðefna
í taugafrumum.

FAAS á slíkum velunnurum eins og þeim
hjónum Vigdísi og Tómási mikið að
þakka til að geta haldið úti öflugu kynningar- og fræðslustarfi félagsins til heilla
þeim sem lenda í hremmingum heilabilunarsjúkdóma.
Blessuð sé minning Vigdísar Björnsdóttur og Tómásar Helgasonar.

Síðastliðið vor leit dagsins ljós spil sem
kallað er „Geymt en ekki gleymt – spil
fyrir fólk með fortíð”. Höfundar spilsins
eru Ingibjörg Pétursdóttir iðjuþjálfi og
María Björk Viðarsdóttir kerfisfræðingur.
Spilið er hannað fyrir eldra fólk með
heilabilun, en í ljós hefur komið við
notkun spilsins að aðrir, bæði ungir
og gamlir, geta haft gagn og gaman af
því að spreyta sig á því. Spilið skerpir
athygli, einbeitingu og minni, vekur upp
minningar og getur auðveldað samskipti
á milli fólks.

byggingum á Íslandi, íslenskum jurtum
og fuglum. Síðast en ekki síst eru myndir
af Íslendingum sem þekktir eru fyrir þátttöku sína í stjórnmálum, listum o.fl. Spilið
gengur svo út á að þekkja myndefnið
og rifja upp í sameiningu ýmislegt sem
tengist því og fá þátttakendur jafnvel til
að lýsa eigin reynslu.
Það er misjafnt hvað myndefnið hentar
vel til upprifjunar, en með hverri mynd
fylgir ítarefni, þ.e. upplýsingar (þó ekki

og ef ekki hvert fóru þeir að skemmta
sér? Þannig getur upprifjunin verið
tengd við minningar.
Því má segja að spilið minni um margt
á minningavinnu sem hefur verið að
ryðja sér til rúms á undanförnum árum
í meðferð fólks með minnisskerðingu
eða heilabilun. Fjöldi öldrunarheimila
og dagdeilda fyrir fólk með minnistruflanir hefur fest kaup á spilinu og hefur
það fengið mjög jákvæðar móttökur.

Aðstandandi: „Frábært spil sem
vekur mikla lukku á Laugaskjóli.“
Þátttakandi: „Við í spilahópnum
höfum kynnst svo vel við að spila
saman.“
Starfsmaður: „Það eflir sjálfstraust
og öryggiskennd hjá þátttakendum
að spila spilið og finna að þau þekkja
myndefnið og geta tengt það við eitthvað sem þau þekkja.“
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Sumarferð Maríuhúss
á Snæfellsnes 20. ágúst 2012
Það var glaður hópur skjólstæðinga,
maka og starfsfólks sem hélt af stað í
blíðskaparveðri.
Fararstjóri var Ragnhildur Sigurðardóttir
umhverfisfræðingur, kennari og bóndi
sem er einstaklega skemmtileg og fróð
um sögu og náttúru Snæfellsness.
Ferðinni var fyrst heitið í Stykkishólm
þar sem snæddur var hádegisverður og
síðan haldið í Bjarnarhöfn. Fjölskyldan
í Bjarnarhöfn rekur þar hákarlasafn
með myndarbrag. Þar er líka gullfalleg
bændakirkja og eftir að hún var skoðuð
buðu hjónin Hrefna og Hildibrandur
uppá skoðunarferð um safnið og kaffi
en meðlætið var í boði Gæðabakstur/
Ömmubakstur.
Þá var stefnan tekin út nesið og
keyrt fyrir Jökul. Við stoppuðum í
samkomuhúsinu á Arnarstapa þar
sem við borðuðum nesti og skoðuðum
grunn að byggðasafni sem Ólína
Gunnlaugsdóttir er að koma þar upp.

Hjörtur og Ragnhildur leiðsögumaður kampakát á
Arnarstapa.

Heiðurshjónin Hildibrandur og Hrefna í Bjarnarhöfn
sem tóku rausnarlega á móti hópnum.

Að lokum var stefnan tekin í átt til
borgarinnar en við stoppuðum á
afleggjaranum að Álftavatni til að hleypa
Ragnhildi fararstjóra út en þar býr hún og

ætlaði beint í heyskap! Við vorum komin
í Maríuhús kl. 20:30 eftir einstaklega
ánægjulegan dag.

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
en nú, aðstandendur hafa safnað
peningum til styrktar starfseminni í
stað afmælisgjafa á stórafmælum,
nokkrir félagsmenn hafa ákveðið
að greiða tvöfalt árgjald, hjólreiðakappar hjóluðu 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 er
ómetanlegt að finna þennan stuðning og eru ykkur öllum færðar bestu
þakkir fyrir. Þetta hvetur okkur
öll til áframhaldandi baráttu fyrir
hagsmunum fólks með heilabilun og
aðstandenda þess.
Jóhannes kaupmaður í Iceland afhendir formanni FAAS gjafabréf upp á 1.000.000.- kr.

Júlía Ingvarsdóttir afhendir Sigríði Lóu
forstöðumanni Fríðuhúss afmælisaurana sína.

Sigríður starfsmaður í Fríðuhúsi við Memaxi skjáinn
sem velviljað fyrirtæki gaf Fríðuhúsi.

Hlaupahópur frá ISAL í Straumsvík afhendir fulltrúum
FAAS áheit sem hópurinn fékk frá vinnuveitanda
sínum.

Bókmenntasmiðjan
Rúmt ár er nú liðið síðan fyrsta hluta velheppnaðrar bókmenntasmiðju lauk. Eftir
stóð að skrá upplifanir þátttakenda smiðjunnar sem og þeirra sem að henni komu
og gefa út sem eina heildarfrásögn í bókarformi. Þetta hefur tekið sinn tíma, en nú
sjáum við sem að smiðjunni stóðum brátt fyrir endann á þeirri vinnu og er lokaundirbúningur bókarinnar hafinn. Á næstu mánuðum verður uppskeruhátíð smiðjunnar
með sýningu á þeim myndum sem nemendur í Myndlistarskóla Reykjavíkur gerðu í
samvinnu við þátttakendur og útgáfu bókarinnar. Þetta verður nánar auglýst þegar
nær dregur.
Hópmynd tekin fyrir utan samkomuhúsið á Arnarstapa.
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Þetta brennur á .....
Geir Gunnlaugssyni, landlækni
Embætti landlæknis var stofnað 18. mars
1760. Eftir sameiningu Lýðheilsustöðvar
og Landlæknisembættisins í maí 2011
hefur embættið nú með höndum allt forvarnar-, heilsueflingar- og lýðheilsustarf
auk þeirra verkefna sem það hefur gegnt
um langan aldur.

„En það er ekki nægjanlegt að hafa
klínískar leiðbeiningar,“ sagði Geir, „það
verður að laga þær að þjónustu við einstaklinginn og þeir sem sinna honum
þurfa sérstaka þjálfun í að sinna þeim
sem eru með heilabilun.“
Aðspurður um viðbrögð embættisins
við fyrirsjáanlegri fjölgun fólks með
heilabilun á næstu árum, svaraði
landlæknir að það væri eitt af stórum
verkefnum líðandi stundar að horfa
til framtíðar hvað varðar þörf á þjónustu við aldraða og þá margvíslegu
langvinnu sjúkdóma sem þeir glíma
við. Mikilvægur þáttur í því væri að
safna upplýsingum og greina þær til
að nýta við stefnumótun til framtíðar.

Meginhlutverk embættisins samkvæmt
hinum nýju lögum er fjórþætt, ráðgjöf,
fræðsla, eftirlit og upplýsingasöfnun.
Þetta felur meðal annars í sér eftirfarandi:
• Að vinna að gæðaþróun.
• Að sinna kvörtunum almennings
vegna heilbrigðisþjónustu.
• Að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsfólki.
• Að safna og vinna upplýsingar um
heilsufar og heilbrigðisþjónustu.

Notkun RAI-matsins (Resident Assessment Instrument) er eitt þeirra tækja sem
hægt er beita í slíkri vinnu. Umsýsla þess
og þróun hefur verið hjá embættinu frá
árinu 2000 en frá 1. mars 2011 er RAImats gagnagrunnurinn einnig á ábyrgð
embættisins. RAI-mats grunnurinn er
yfirgripsmikið þverfaglegt tæki sem
metur hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa á
hjúkrunarheimilum með áherslu á gæði
þjónustunnar sem veitt er. Geir væntir
mikils af þeirri skráningu sem RAI-kerfið
býður upp á, ekki eingöngu á hjúkrunarheimilum heldur einnig í heimaþjónustu.

• Að stuðla að því að menntun heilbrigðisstarfsmanna sé í samræmi við
kröfur á hverjum tíma og styðja við
menntun á sviði lýðheilsu.
Rúmlega tvær og hálf öld eru liðnar
síðan Bjarni Pálsson var skipaður
fyrsti landlæknir Íslands, en hann
var jafnframt fyrstur Íslendinga til
þess að ljúka læknanámi. Mikið hefur
breyst og miklar framfarir orðið á
öllum sviðum læknisfræðinnar og
hlutverk landlæknisembættisins nú
allt annað en það var þegar Bjarni
Pálsson hóf brautryðjandastarf sitt
árið 1760.

Geir Gunnlaugsson.

Geir Gunnlaugsson landlæknir, en hann
er fimmtándi í röð landlækna sem fengið
hafa skipun eða verið settir í embættið,
er viðmælandi minn að þessu sinni og
féllst hann á að kynna fyrir lesendum
FAAS frétta hvað brynni á honum þessa
dagana.

sinni,“ sagði hann og lagði í þessu
sambandi áherslu á mikilvægi þess að
metnaður í þjónustunni og persónulegur
metnaður starfsfólks færi saman. „Ég
legg áherslu á að einstaklingurinn sé
miðpunktur þjónustunnar og aðstoð við
hann aðlöguð vanda hans,“ sagði hann.

Geir hóf mál sitt með skilgreiningu á hlutverki embættisins: „Embættið á að þjónusta fólk í landinu. Vinna okkar miðar að
því að styrkja þá heilbrigðisþjónustu sem
er í boði, upplýsa almenning og bregðast
við eftir því sem aðstæður kalla á hverju

Geir sagði mikla grósku í umræðu um
þjónustu við aldraða, en málefni fólks
með heilabilun heyra undir þann málaflokk. „Það er ríkur vilji til að bæta þjónustuna í heimahúsum og samþætta hana
betur. Samtímis sem bryddað er upp á
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nýjungum til að bæta þjónustuna en það
þarf að halda vel utan um það fjármagn
sem sett er í reksturinn,“ sagði Geir.
Hann lagði áherslu á fræðslu heilbrigðisstarfsmanna um heilabilun og
umönnun fólks með sjúkdómana og
benti á nauðsyn klínískra leiðbeininga sem hann sagði að væru til hjá
embættinu.

Umræður um vistunarmat og óánægja
með niðurstöður vistunarmatsnefnda
hafa komið upp á fundum hjá FAAS
og sagði Geir að fram að þessu hefði
mátt óska eftir umsögn hjá embættinu.
Hann vildi ekki meina að það hefði verið
algengt, en í þó nokkur skipti hefur hann
þó farið fram á endurmat á niðurstöðu
vistunarmatsnefnda og mati þeirra verið
breytt í kjölfar þess.
Þann 1. júní síðastliðinn tók gildi ný
reglugerð um heilsu- og færnimat þar
sem sótt er um til heilsu- og færnimatsnefnda um dvöl í hjúkrunarrými eða
dvalarrými og einnig í hvíldarinnlagnir.

Samkvæmt þeirri reglugerð er ákvörðun
nefndanna nú kæranleg til velferðarráðuneytisins (http://www.landlaeknir.is/
gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/faerni-og-heilsumat/).
Hjá FAAS hefur okkur verið tíðrætt um
mikilvægi miðlægar skráningar á heilabilun, fjölda, nýgengi m.m. Geir sagði að
unnið væri að því innan embættisins að
hafa skráningu í heilbrigðisþjónustunni
markvissari og að upplýsingarnar yrðu
aðgengilegar í rauntíma, þ.e. nánast
samdægurs en ekki mánuðum eða ári
seinna. „Við erum að skilgreina hvaða
upplýsingar við viljum fá – hvað viljum
við vita?“ sagði hann og benti á að með
samtengingu á sjúkraskrám væri verið að
hugsa til framtíðar að þessu leyti.
Eitt af fjölmörgum verkefnum Embættis landlæknis er að hafa eftirlit
með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsmönnum. Eftirlitshlutverkið er
viðamikið og margþætt og nær yfir
alla þætti heilbrigðisþjónustunnar.
Sem dæmi má nefna að búið er að taka
út nær öll hjúkrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og verið er að ljúka úttektum
á Suðurlandi. Geir vill efla innra eftirlit á
heilbrigðisstofnunum með umræðu og
markvissri fræðslu og telur að með því
aukist meðvitund um gæði þjónustunnar.
„Embættið hefur ekki möguleika á árlegum eftirlitsheimsóknum á allar starfsstöðvar í heilbrigðisþjónustunni,“ sagði
hann og því væri innra eftirlitið lykilinn að
auknum gæðum og færri mistökum. Því
sé embættið vakandi fyrir ábendingum
einstaklinga og fagfólks og bregðist við
eftir því sem við á.
„Fólk beinir kvörtunum til okkar þegar
það upplifir að gæðum sé á einhvern hátt
ábótavant, en samkvæmt lögum tökum
við slík mál til skoðunar ef grunur er um
mistök, vanrækslu eða ótilhlýðilega framkomu.“

Að lokum ræddum við um mögulegt
samstarf FAAS og Embættis landlæknis
og sagðist Geir vilja kalla til þá þekkingu og reynslu sem félagið byggi yfir í
þeim tilgangi að vinna áfram að bættum
aðbúnaði fólks með heilabilun.
Hann óskaði því eftir að FAAS kæmi
með tillögur um einstaka þætti upplýsingasöfnunar um heilabilun og
fögnum við að sjálfsögðu vilja embættins til samstarfs.

					
Svava Aradóttir

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

Brit J. Bieltvedt
Hrefna Brynja Gísladóttir

Aðild FAAS

Hænsnahús

og grænmetisgarður í Hlíð

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

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
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.

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
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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 nemendur 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

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

Hani og hænur í Hlíð.

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

Brit J. Bieltvedt framkvæmdastjóri vígir hænsnahúsið.

verkefnið yrði umfangsmikið og dýrt
og því var ákveðið að sækja til góðra
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 verkSigurður umsjónarmaður
efnið með fjártekur við embætti.
framlögum og
íbúar og starfsfólk lögðu sitt af mörkum
eftir þörfum.
Það verður síðan sameiginlegt verkefni
íbúa og starfsfólks í Hlíð að hugsa 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.
Langþráðum áfanga hefur verið náð og
stórt skref tekið til að auka fjölbreytni og
ánægju daglegs 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
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
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Bætt greining

á Alzheimerssjúkdómnum

með nýrri aðferð sem byggist á lífmerki úr heilalínuritum
Síðustu tíu ár hefur fyrirtækið Mentis
Cura unnið að þróun nýrrar aðferðar við
að greina Alzheimerssjúkdóminn sem og
aðrar heilabilanir. Greiningaraðferðin er
nýstárleg þar sem hún byggist á heilalínuritatækni og hlaut Mentis Cura Nýsköpunarverðlaun Íslands árið 2009.
Heilalínurit er almennt ekki notað sem
greiningartæki á þessu sviði, en margt
bendir til að það nýtist í náinni framtíð til
greiningar á heilabilunarsjúkdómum og
jafnvel á fyrri stigum en hingað til hefur
þekkst. Undanfarna áratugi hefur heilarit
aðallega verið notað til greiningar á
flogaveiki, í svefnrannsóknum og síðustu
ár einnig inni á gjörgæslum í þeim tilgangi að fylgjast með heilastarfsemi
mjög veikra sjúklinga og fyrirbura.
Upptaka á heilalínuriti er mjög einföld
mæling og felur ekki í sér nein óþægindi
eða inngrip í líkamsstarfsemi. Heilalínurit er mælt þannig að rafnemum er

komið fyrir á höfði og viðkomandi situr í
þægilegum stól á meðan upptaka heilalínuritsins fer fram í um tíu mínútur.

Niðurstöður eru birtar í töflu sem gefa
á vísbendingu um orsök heilabilunar og
framvindu miðað við fyrri mælingar.

Mentis Cura hefur síðustu ár þróað
aðferð til að meta heilabilun út frá
heilalínuriti með það að markmiði að
bæta núverandi greiningaraðferðir
og jafnvel auka möguleika á snemmgreiningu.

Mentis Cura hefur í gegnum árin átt
einstaklega gjöfult og farsælt samstarf
við ýmsar heilbrigðisstofnanir eins og
Öldrunarsvið LSH, Hjartavernd, hjúkrunarheimili, dagþjálfanir og þjónustumiðstöðvar aldraðra. Samstarfið hefur
gert okkur kleift að kynna rannsóknir
okkar fyrir nýjum sjálfboðaliðum sem og
aðstandendum til að byggja upp gagnagrunn og þróa þessa greiningaraðferð.

Með þessari aðferð er einnig hægt að
greina á milli mismunandi heilabilunarsjúkdóma: Alzheimer - Lewy Body- Parkinson, þunglyndis og vægrar vitrænnar
skerðingar. Vonir standa til að hægt verði
að bæta fleiri sjúkdómum inn í þessa
mismunagreiningu í nánustu framtíð.
Kostir þessarar aðferðar eru að hún er
ódýr, einföld í framkvæmd og alveg laus
við hættulegt eða íþyngjandi inngrip fyrir
sjúklinginn.

Nú er svo komið að síðastliðinn vetur
hóf minnismóttakan á Landakoti að nota
heilalínurita til stuðnings við greiningu
á heilabilunarsjúkdómum með aðferð
þeirri sem Mentis Cura hefur þróað.

Hér er verið að taka heilalínurit. Ljósm. Kristján Ingi.
Starfsfólk Mentis Cura rýnir í heilalínurit eins og sjá
má hér til hliðar. Ljósm. Kristján Ingi.

greiningu á heilabilunarsjúkdómum
þ.e.a.s. til að greina hvaða undirliggjandi sjúkdómur er til staðar.

Kristinn Johnsen upphafsmaður og stofnandi
Mentis Cura.

Starfsmenn Mentis Cura eru nú ellefu, frá vinstri á myndinni eru: Halla Helgadóttir, Ásdís Lilja Emilsdóttir, Gísli Hólmar Jóhannesson, Kristinn Johnsen, Sjöfn Kjartansdóttir,

Nú í ágúst var birt vísindagrein í
alþjóðlegu fagtímariti (Dementia
and Geriatric Cognitive Disorders)
þar sem niðurstöður rannsókna á
áreiðanleika þessarar aðferðar eru
birtar. Helstu niðurstöður voru þær
að notkun á heilalínuriti og þeirri
aðferð sem Mentis Cura hefur þróað
er áreiðanlegur kostur við mismuna-

Starfsmenn
Mentis Cura
eru nú ellefu
talsins og
búa að mikilli
menntun og
fjölbreyttri
reynslu, þar
á meðal úr
lyfjaþróun og
rannsóknarstarfsemi,
sem og frá
lækningatækja
fyrirtækjum s.s.
Medcare Flögu
og Taugagreiningu.

verkefni við markaðssetningu á þessari
aðferð til greiningar á heilabilun. Mentis
Cura vinnur einnig að rannsóknum og
þróun á svipaðri aðferð við greiningu
á athyglisbresti og ofvirkni (ADHD) hjá
börnum og fullorðnum og er sú vinna
langt komin.

Kristinn Grétarsson
framkvæmdastjóri Mentis Cura.

Nýverið flutti fyrirtækið starfsemi sína
í gamla sjónvarpshúsið að Laugavegi
176 á 4. hæð og fer vel um starfsemina
þar. Framundan eru stór og áhugaverð

Við þökkum fyrir góð samskipti við
FAAS á undanförnum árum og sérstaklega þökkum við þeim fjölmörgu
einstaklingum sem hafa tekið þátt
í rannsóknum okkar. Þeim sem vilja
kynna sér frekar starf okkar eða
jafnvel taka þátt í rannsóknum hjá
okkur er bent á að fara á heimasíðu
Mentis Cura (www.mentiscura.is)
eða hafa samband við okkur í síma
530 9900.

Nicolas Pétur Blin, Paula Newman og Kolbeinn Reginsson. Ljósm. Kristján Ingi.

FAAS fréttir 2. tbl.10. árg. september 2012

FAAS fréttir 2. tbl.10. árg. september 2012

30

31
Guðný S. Þorleifsdóttir

Matráður mælir með....

Bókakynning Viltu eiga val?
PANTONE 560C
PANTONE 130C
Bók þessi heldur utan um allar
upplýsingar um þjónustu sem er í boði
fyrir eldri borgara á höfuðborgarsvæðinu,
hvernig má nálgast hana og hvað
þjónustan kostar.
Í gegnum fyrrverandi starf mitt sem
forstöðumaður Hjúkrunarheimilisins
Droplaugarstaða til margra ára, hitti ég
marga einstaklinga sem voru að leita að
allskonar úrræðum fyrir eldra fólk. Þetta
voru oftast nær sömu spurningarnar
sem ég fékk, þannig að ljóst var að
það vantaði aðgengilegar upplýsingar
fyrir hinn almenna borgara. Algengustu
spurningarnar sem ég fékk voru;
Hvað er hjúkrunarheimili, fyrir hverja
eru þau og hvaða hjúkrunarheimili eru
á höfuðborgarsvæðinu? Hvernig er sótt
um, hvað kostar að búa þar og hvað er
innifalið í daggjaldinu?
Hvað er hvíldarpláss, hvar eru þau
staðsett, hvað er hægt að vera lengi og
hve oft á ári í hvíldarplássi? Hverjir geta
sótt um og hvað kostar það?
Hvernig er hægt að komast í dagþjálfun,
hverjir veita slíka þjónustu, hvar er sótt
um og hvað kostar?
Hvað er dvalarheimili, hvar eru
þau, hvernig er sótt um og hver er
kostnaðurinn við að búa þar?
Hvað er þjónustuíbúð og hverjir búa
þar? Hvernig er sótt um og hvar eru
þessar íbúðir staðsettar, hvað kostar
búsetan, hvaða þjónusta er veitt þar og
er þjónustuíbúð alltaf með þjónustu?

Einnig eru upplýsingar í bókinni um öll
hús sem hafa verið byggð fyrir 50 ára
og eldri. Hvar þau er, hverjir byggðu
þau, hvernig hægt er að kaupa í þessum
húsum og hvort þar sé þjónusta fyrir
hendi eða ekki. Líka hvað kostar að búa í
húsum sem eru að hluta til í einkaeigu og
hluta til í leigu.
Margir velta líka fyrir sér skilgreiningu
hinna ýmsu hugtaka eins og
hjúkrunarheimili, dvalarheimili,
þjónustuíbúðir, hjúkrunaríbúðir,
öryggisíbúðir, hvíldarpláss og fl. Bókin
skilgreinir mismuninn.

Guðný S. Þorleifsdóttir er matráður
á hjúkrunarsambýlinu Roðasölum í
Kópavogi. Hún hefur langa reynslu af
starfi matráðs og segist oft nota hollar og
góðar uppskriftir af vef fyrrum sveitunga
síns, sjá www.alberteldar.com. Hún
leggur áherslu á að halda í matarhefðir
eldri kynslóða og blandar þeim við nýjar
hefðir í matargerðinni.

C80 M0 Y63 K75

Smjörið er brætt í potti og hveiti smám
saman bætt í. Þegar allt hveitið er komið
í er þynnt út með fiskisoðinu svo úr verði
þykkur jafningur. Eggin eru aðskilin og
eggjarauðunum bætt út í jafninginn, einni
og einni í einu. Fiskurinn er stappaður
vel og bætt í jafninginn. Eggjahvítur eru
stífþeyttar og settar að lokum varlega
saman við.

C0 M30 Y100 K0

Það er farið að tala líka um ýmsar leiðir í
umönnun á hjúkrunarheimilum og talað
um stefnur. Bókin skilgreinir hvað er átt
við með þessum stefnum.
Óskir varðandi þjónustu eru afar
mismunandi. Finna þarf leiðir til að koma
til móts við þessar óskir og hafa fleiri en
eina leið til að allir finni eitthvað við sitt
hæfi. Reynt er að koma með hugmyndir
að fleiri möguleikum en eru nú þegar
til staðar. Bókin á að auðvelda fólki
aðgengi að þeirri þjónustu sem í boði er.
Í bókinni skoðum við einnig tíðaranda
liðinna kynslóða varðandi aðstoð og
framkomu við eldra fólk og þróunina
fram til dagsins í dag.
Heimildir eru fengnar af heimasíðum
stofnana ásamt símtölum og samtölum
við einstaklinga sem vel þekkja til. Einnig
hef ég leitað í bækur, bæklinga og
dagblöð eftir heimildum.

Bókin kom fyrst úr árið 2011 og svo aftur
2012 og er hugsuð sem handbók sem
kemur út árlega og þá alltaf uppfærð og
með réttum tölum.

R34 og
G70
B53
Bókin fæst í Eymundsson
í Lyfjaveri.
R234
G185
Það er von mín að bókin
verði
sem
flestum bæði til gagns og gleði.

B12

Ingibjörg Bernhöft, hjúkrunarfræðingur og MS í
stjórnun og stefnumótun.

Fiskigratín Guðnýar:
4 ýsuflök
um ½ líter soð af fiskinum
200 gr smjör
7 msk hveiti
5 egg
1 sítróna
Ýsan er soðin í vatni með mikilli sítrónu
og smá salti.

Fyrir lesendur FAAS frétta mælir Guðný
með uppskrift að góðu fiskigratíni sem
hún lærði af tengdamóður sinni og
heimilismenn Roðasala eru sérstaklega
ánægðir með að fá í matinn. Uppskriftin
er nokkuð stór eða fyrir u.þ.b. 8-10
manns.

Allt sett í eldfast mót sem hefur fyrst
verið vel smurt og í stráð brauðraspi.
Einnig er brauðrasp sett yfir
fiskiblönduna og nokkrar smjörklípur líka.
Bakað í ofni við 180° í u.þ.b. 20 mínútur.

Guðný S. Þorleifsdóttir
Borið fram með nýjum kartöflum,
tómötum, agúrku, sítrónubátum og
bræddu smjöri.
Ef afgangur er af gratíninu er hann
gómsætur kaldur sem álegg á gott
rúgbrauð. Verði ykkur að góðu!

Tannburstun og heilabilun
Vilji menn komast hjá elliglöpum á efri árum er ein leiðin að bursta tennurnar reglulega. Samkvæmt nýrri rannsókn bandarískra vísindamanna við Háskóla Suður-Kaliforníu, getur það
verið vörn fyrir heilbrigða heilastarfsemi að bursta tennurnar að minnast kosti einu sinni á
dag.
Vísindamennirnir segja, að bakteríur sem þrífast í óburstuðum tönnum kunni að hafa áhrif á
að fólk fái Alzheimerssjúkdóminn og aðra sjúkdóma sem valda elliglöpum. Fyrri rannsóknir
hafi sýnt þau tengsl tannburstunar og hjartasjúkdóma, að þeir sem bursti tennurnar séu í
minni hættu en aðrir. Bakteríur sem valdi bólgum í tannholdi geti valdið hjartasjúkdómum,
heilablóðfalli og sykursýki. Í nokkrum rannsóknum kom í ljós, að Alzheimerssjúklingar höfðu
fleiri bakteríur af þessari tegund í heilanum en heilbrigðir einstaklingar.
Rannsóknin náði til 5.468 íbúa í Kaliforníu sem voru eldri en 80 ára og tók yfir tæpa tvo áratugi. Enginn sýndi
merki um elliglöp við upphaf rannsóknarinnar en 18 árum síðar voru þeir 1.145. Í ljós kom að þeir sem ekki burstuðu tennurnar minnst einu sinni á dag voru í 65 prósent meiri hættu á að fá elliglöp en þeir sem burstuðu tennurnar hvern dag.					

Frétt á RUV, 22. ágúst 2012

#224635
#eab90c

FAAS fréttir 2. tbl.10. árg. september 2012

33

32

ENNEMM / SÍA / NM54115

Þökkum veittan stuðning

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.
FAAS fréttir 2. tbl.10. árg. september 2012
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Þökkum veittan stuðning

Kópavogur

RB Rúm, Dalshrauni 8

Axis húsgögn, Smiðjuvegi 9

Spennubreytar ehf, Trönuhrauni 5

Bókun, Hamraborg

Suðurverk hf, Drangahrauni 7

Goddi ehf, Auðbrekku 19

Sýningarljós sf, Klettagötu 12

Reykjavík

Gullsmiðurinn í Mjódd, Álfabakka 14b

Nýi ökuskólinn, Klettagörðum 11

Gróðrastöðin Storð, Dalvegi 30

Tækni og Stál, Eyrartröð 8

A-1 arkitektar, Vesturgötu 2

Gunnar Eggertsson, Sundagörðum 6

Orkuvirki, Tunguhálsi 3

Húseik 4, Brattatungu 4

Reykjanesbær

AB Varahlutir, Bíldshöfða 18

Gunnar og Trausti, Ármúla 36

Ósal ehf, Tangarhöfða 4

Loft og Raftækni ehf, Hjallabrekku

Bókasafn Reykjanesbæjar,

Argos arkitektar, Eyjaslóð 9

Hafnarsmiðjan, Grandagarði 18

Parlogis hf, Krókhálsi 14

Pottagaldrar, Laufbrekku 18

Hafnargötu 57

Ark Ís, Klapparstíg 16

Hagall ehf, Box 1166

Pálmar ehf, Bleikjukvísl 12

Promens Reykjavík, Hlíðarsmára 1

DMM lausnir, Iðavöllum 9b

Arkform ehf, Ármúla 38

Halldór Jónsson ehf, Skútuvogi 11

Pixel ehf, Brautarholti 10-14

Rafmiðlun ehf, Ögurhvarfi 8

Georg V Hanna sf, Langholti 3

Arkinn ehf, Langholtsvegi 111

Hamborgarabúlla Tómasar,
Bíldshöfða 18

Pípulagnaverktakar, Langholtsvegi 109

Stífluþjónustan ehf, Kársnesbraut 5

Ísafold, Iðavöllum 7a

Plúsmarkaðurinn, Hátúni 10b

Söluturninn Smárinn, Dalvegi 16c

Íslandsmarkaður, Iðavöllum 7

R Hannesson, Bíldshöfða 12

Vaki fiskeldiskerfi, Akralind 4

Íslenska félagið ehf, Iðavöllum 7

Rafha ehf, Suðurlandsbraut 16

Garðabær

Íslandspóstur, Reykjanesbæ

Rafsvið sf, Þorláksgeisla 100

Bókasafn Garðabæjar, Garðatorgi 7

Málverk, Skólavegi 36

Raftækniþjónsuta Trausta, Lynghálsi 14

Garðabær, Garðatorgi 7

Nesraf ehf, Grófinni 18a

Raförninn ehf, Suðurhlíð 35

Hitakerfi, Eskiholti 21

Rafiðn ehf, Víkurbraut 1

Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11

Rikki Chan ehf, Breiðagerði 33

Samhentir, Suðurhrauni 4

Reykjanesbær, Tjarnargötu 12

Iceland Seafood, Köllunarklettsvegi 2

Seljakirkja

Sámur Verksmiðja, Lyngási 11

Varmamót ehf, Framnesvegi 19

Iðntré ehf, Draghálsi 10

SFR Stéttarfélag, Grettisgötu 89

Sportís, Austurhrauni 3

Init ehf, Grensásvegi 50

Sigurjónsson og Thor, Lágmúla 7

Suðurtún ehf, Súlunesi 12

Verkfræðistofa Suðurnesja,
Víkurbraut 13

Íslandsfundir ehf, Box 60

SÍBS, Síðumúla 6

Toyota á Íslandi, Kauptúni

Íslandsspil, Smiðjuvegi 11a

Sjúkraliðafélag Íslands, Grensásvegi 16

Hafnarfjörður

Íslensk ameríska, Box 10200

Skógarbær hjúkrunarheimili,
Árskógum 2

Aðalskoðun, Hjallabraut 4

Vísir félag skipstjórnarmanna,
Hafnargötu

Ás fasteignasala, Fjarðargötu 17

Grindavík

Bílaverk ehf, Kaplahrauni 10

Guesthouse Borg, Borgarhrauni 2

DS Lausnir, Rauðhellu 5

Sandgerði

Efnalaugin Glæsir, Bæjarhrauni 4

Fiskmarkaður Suðurnesja, Hafnargötu 8

Einar í Bjarnabæ ehf, Spóaási 6

Fiskverkun K og G, Hafnargötu 9

Eiríkur og Einar Valur

Nesmúr, Holtsgötu 26

Ferskfiskur, Bæjarhrauni 8

Garður

Fiskbúðin, Trönuhrauni 9

Garðvangur hjúkrunarheimili,
Garðbraut 85

ASK Arkitektar, Geirsgötu 9
Augasteinn, Súðavogi 7
Árbæjarapótek, Hraunbæ 115
Ásbjörn Ólafsson ehf
Köllunarklettsvegi 6
Áskirkja, Vesturbrún 30
Bifreiðastilling Nicolai, Faxafeni 12
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Björnsbakarí, Klapparstíg 3
Brauðhúsið ehf, Efstalandi 26
Efling, Sætúni 1
Efnamóttakan, Gufunesi
Eignamiðlun, Síðumúla 21
Eir sf, Bíldshöfða 16
Ernst og Young, Borgartúni 6
Faxaflóahafnir, Tryggvagötu 17
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Suðurlandsbraut 22
Félagsbústaðir, Hallveigarstíg

Hamraskóli, Dyrhömrum
Hár og Hamar ehf, Hrísateigi 27
Heilsubrunnur, Kirkjuteigi 22
Hjálparstarf kirkjunnar, Háaleitisbraut 66
Húsið Fasteignasala,
Suðurlandsbraut 50

Íslensk endurskoðun, Bogahlíð 4
íslensk erfðagreining, Sturlugötu 8
K.Pétursson, Kristnibraut 29
Kanon arkitektar, Laugavegi 26
Keiluhöllin, Öskjuhlíð 1

Skóverslun Bossanova, Kringlunni 8-12
Skúlason og Jónsson, Skútuvogi 12h
Sportbarinn, Álfheimum 74
Sportlíf, Álfheimum 79
Sprinkler pípulagnir, Bíldshöfða 18

Forval ehf, Grandagarði 8

Kjöthöllin ehf, Skipholti 70

G.S. Varahlutir ehf, Bíldshöfða 14

Kórall, Vesturgötu 55

Garðsapótek, Sogavegi 108

Kristján G Gíslason, Hverfisgötu 6

Garður Fasteignasala, Skipholti 5

Kríunes ehf, Kríunesi

Tannlæknastofa Guðmundar,
Þingholtsstræti

GÁ Húsgögn, Ármúla 19

Landsbankinn, Austurstræti 11

Verðbréfaskráning, Laugavegi 182

Fjarðargrjót, Furuhlíð 4

GG Optik hf, Kringlunni 8-12

Landssamtök lífeyrissjóða, Sætúni 1

Hagstál ehf, Brekkustöð 1

Gjögur, Kringlunni 7

Laugardalslaug, Sundlaugavegi 30

Verkfræðistofan Skipatækni,
Lágmúla 5

Glófaxi, Ármúla 42

Lásahúsið ehf, Bíldshöfða 16

Gluggahreinsun, Baugsnesi 29

Loftstokkahreinsun ehf, Garðhúsum

Gnýr sf, Stallaseli 3

Lyfjaver ehf, Suðurlandsbraut 22

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili
Hringbraut 50

Löndun ehf, Kjalarvogi 21

Guðmundur Arason, Skútuvogi 4
Guðmundur Jónasson, Borgartúni 34
Gullkistan, Frakkastíg 10
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Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Talnakönnun Heimur, Borgartúni 23

Vélvík ehf, Höfðabakka 1
Vífilfell, Stuðlahálsi 1

Fínpússning ehf, Rauðhellu 13

Hársnyrtistofan Fagfólk, Fjarðargötu 19
Héðinn Schindler lyftur, Grjóthálsi 4

VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20

Hörður V Sigmarsson,
Reykjavíkurvegi 60

Þ Þorgrímsson og co, Ármúla 29

Jarðvegur, Steinhellu 5

Margmiðlun, Frostafold 20

Þórunn Guðný Tómasdóttir,
Hátúni 21

Lagnalausnir ehf, Fagrabergi 18

Menntamálaráðuneytið, Sölvhólsgötu 4

Seltjarnarnes

Netbókhald.is, Kringlunni 4-12

About fish Ísland ehf, Holtasmára 1

Nonnabiti, Hafnarstræti 18

Pétur O Nikulásson, Melabraut 23

Lína lokkafína, Bæjarhrauni 8
Miðstöð Símenntunar, Strandgötu 6
Rafgeymslan, Dalshrauni 17
Rafhitun ehf, Kaplahrauni 7a

Verslunarmannafélag Suðurnesja,
Vatnsnesvegi 14

Gefnaborg, Fríholti 5
Mosfellsbær
Ísfugl ehf, Reykjavíkurvegi 36
Reykjalundur, Reykjalundi
Akranes
Höfði, hjúkrunarheimili,
Sólmundarhöfða

Bókhalds- og Tölvuþjónustan,
Böðvarsgötu 11
Ensku húsin, gistiheimili, Litlubrekku
Félagsbúið Miðhrauni, Miðhrauni 2
Samtök sveitafélaga, Bjarnarbraut 8
Sæmundur Sigmundsson,
Brákarbraut 18-20
Vélaverkstæði Kristjáns, Brákarbraut 20
Stykkishólmur
Bjarnarhöfn ferðaþjónusta, Bjarnarhöfn
Hótel Stykkishólmur, Borgarbraut 8
Sæfell ehf, Hafnargötu 9
Hellissandur
KG Fiskverkun
Króksfjarðarnes
Glæðir blómaáburður, Hellisbraut 18
Ísafjörður
Dagis, Hrannargötu 2
Hamraborg, Hafnarstræti 7
Tréver sf, Hafraholti 54
Bolungarvík
Bolungarvíkurhreppur, Aðalstræti 2
Endurskoðun Vestfjarða, Aðalstræti 19
Fiskmarkaður Bolungarvíkur,
Árbæjarkanti 3
Grunnskóli Bolungarvíkur, Höfðastíg 3-5
Jakob Valger ehf, Grundarstíg 5
Patreksfjörður
Bjarni S Hákonarson, Haga
Flakkarinn ehf, Brjánslæk
Heilbrigðisstofnunin, Stekkum 1
Tálknafjörður
Ása Jónsdóttir bókhaldsstofa,
Miðtúni 16
Þórsberg ehf, Strandgötu 25
Hólmavík
Hermann Hjartarson, Lækjartúni 6
Norðurfjörður
Hótel Djúpavík, Árneshreppi
Hvammstangi

Runólfur Hallfreðsson, Álmskógum 1

Húnaþing vestra, Klapparstíg 4

Straumnes ehf, Jörundarholti 10

Leirhús Grétu, Litla Ósi

Vignir G Jónsson ehf, Smiðjuvöllum 4

Skagaströnd

Borgarnes

Sæborg dvalarheimili, Ægisgrund 12

Borgarbyggð, Borgarbyggð 14

Sauðárkrókur
Bókhaldsstofan Kom, Víðihlíð 10
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Þökkum veittan stuðning
Fjölbrautarskóli Norðurlands

Knarrareyri, Túngötu 6

Selfoss

Kaupfélag Skagfirðinga, Árborg 1

Rúnar Óskarsson, Hrísateigi 5

Bílaleiga J.Þ., Eyrarvegi 15

Varmahlíð

Sorpsamlag Þingeyinga, Víðimóum

Björn Harðarson, Holti 1

Akrahreppur, Miklabæ

Laugar

Dvalarheimili aldraðra, Blesastöðum

Broddi Björnsson, Framnesi

Norðurpóll, Laugabrekku

Flóahreppur, Þingborg

Fræðslusetrið Löngumýri

Mývatn

Gesthús gistihús, Engjavegi 56

Akureyri

Jarðböðin v/Mývatn

Glásteinn ehf, Myrkholti

Baugsbót, Frostagötu 1b

Kópasker

Héraðsdómur Suðurlands, Austurvegi 4

Félag málmiðnaðarmanna, Skipagötu 14

Ágúst Guðröðarson, Sauðanesi

Jeppasmiðjan ehf, Ljónastöðum

Félagsbúið Hallgilsstöðum

Raufarhöfn

Kaffi Klettur, Reykholti

Flúðir Stangaveiðifélag, Box 381

Hótel Norðurljós, Aðalbraut 2

Kerhólskóli, Borg

Gróðrastöðin Réttarhöfn, Smáratúni 16b

Þórshöfn

Nesey ehf, Suðurbraut 7

Happdrætti HÍ, Geislagötu 12

Ferðaþjónusta bænda Ytra Álandi,

Ræktunarsambandið, Gagnheiði 35

Hnýfill ehf, Óseyri 22

Ytra Álandi

Set ehf, Eyrarvegi 41-49

Ísgát ehf, Lónsbakka 2

Vopnafjörður

Hveragerði

Íþróttamiðstöð Glerárskóla v/Höfða

Haraldur Jónsson , Ásbrandsstöðum

Eldhestar ehf, Völlum

JMJ, Gránufélagsgötu

Egilsstaðir

Grunnskóli Hveragerðis, Skólamörk 6

PricewaterhouseCoopers, Glerárgötu 34

Hitaveita Egilsstaða og Fella,
Einhleypingi 1

Litla kaffistofan, Svínahrauni

Raftákn hf, Glerárgötu 34
Rexin, Lækjartúni 2
Saumastofan Una, Flóðasundi
Skóhúsið, Brekkugötu 1a
Tannlæknastofa Árna Páls, Kaupvangi 1
Grenivík
Grýtubakkahreppur, Túngötu 15
Dalvík
Dalbær, heimili aldraðra, v/Kirkjuveg
Dalvíkurskóli, Ráðhúsinu
Sólrún ehf, Sjávargötu 2
Tannlæknastofa Helga, Hólavegi 5
Ólafsfjörður
Dvalarheimilið Hornabrú
v/Ólafsfjarðarveg
Sjómannafélag Ólafsfjarðar,
Brekkugötu 9
Hrísey
Einangrunarstöðin Hrísey, Kríunesi
Húsavík
Fatahreinsun Húsavíkur, Túngötu 1
Ferðaþjónustan, Aðaldal
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Skógrækt ríkisins, Miðvangi 28
Seyðisfjörður
Gullberg ehf, Langatanga 5

Nesbrú ehf, Nesbrú 3
Stokkseyri
Gistiheimili Stokkseyri,
Stjörnusteinum 9

Seyðisfjarðarskóli, Suðurgötu 4

Flúðir

Reyðarfjörður

Flúðafiskur, Borgarási

Fjarðarveitur, Hafnargötu 1

Hella

Þvottabjörn, Búðareyri 25

Ólafur Helgason, Ártúni 2

Eskifjörður

Hvolsvöllur

Eskja ehf, Strandgötu 9

Árni Valdimarsson, Akri

Neskaupstaður

Búaðföng, Stórólfsvöllum

Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6

Vestmannaeyjar

Fáskrúðsfjörður

Ísfélag Vestmannaeyja, Strandvegi 28

Gunnar Skarphéðinsson, Álfabrekku 1

Karl Kristmannsson, Ofanleitisbraut 1

Breiðdalsvík

Pétursey , Flötum 31

Héraðsdýralæknir, Ásvegi 31

Skýlið, Friðarhöfn

Höfn í Hornafirði

Teiknistofa Páls Zophaníassonar,
Kirkjuvegi 23

Ferðaþjónusta bænda, Lóni
Skinney Þinganes , Krossey
Vatnajökull Travel, Bugðulæk 3
Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10

og þú tekur stöðuna

MS Vélar og stálsmíði, Mánamörk 39

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Búnaðarsamband , Litlubrú 2

EINN SMELLUR

NÝJA ARION APPIÐ
Við kynnum Arion appið, nýjung í bankaviðskiptum á Íslandi.
Með Arion appinu getur þú tekið stöðuna á reikningunum þínum og kortum með einum
smelli, án innskráningar. Þú sérð líka nýjustu færslur og ógreidda reikninga. Með því að
skrá þig inn getur þú borgað reikninga, millifært og sótt PIN-númerin þín.

Þú finnur upplýsingar um appið á arionbanki.is.

Útvarp Vestmannaeyjar, Brekkugötu 1
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9

Skannaðu QR kóðann og sæktu
appið frítt í símann þinn
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Krossgátan
Lausn á verðlaunakrossgátu nr. 4

Þungar
vísbendingar

Lárétt
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
18.
21.
22.
25.
26.
27.

Verða gamall.
Bölvaði.
Tafl.
Hús fyrir fiðurfé.
Óhreinki.
Gott!
Sigta út.
Hávaðaminnst.
Ekki gleyma.
Gróft brauð.
Líflát.
Fara í hringi.
Greiðu.
Trúfastra.
Þráð.

Lárétt
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
18.
21.
22.

Lóðrétt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
12.
13.
16.
17.
19.
20.
23.
24.

Förumaður.
Skjaldmær Óðins.
Ógreidd.
Gys.
Eykur hávaða.
Koma á fót.
Vorboði.
Námsgreinin.
Best.
Súpuskeið.
Skyldur.
Útkjálki.
Brjóst.
Ekki gamalt.
Forfeður.

25.
26.
27.

Matreiðast.
Bannfærði.
Reitur.
Uppáhalds hús refs.
Vanhelgi.
Ágæti.
Fiskisvæða.
Minnst.
Hluta.
Bíll.
Banna.
Skipta skyndilega um
skoðun.
Hárgreiðslu.
Rammgerðra.
Gera band tvöfalt.

Lóðrétt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
12.
13.
16.
17.
19.
20.
23.
24.

Gagnageymsla.
Herská kona.
Önug.
Hluti af golfvelli.
Stækkar.
Trjáboli.
Fugl.
Ramminn.
Verða beint.
Mælieining.
Kær.
Krummaskuð.
Brún.
Notað.
Mjög.

þjónusta

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

Vinningshafi krossgátu nr. 4
var Úlfhildur Jóna Þórarinsdóttir

Verðlaunakrossgáta FAAS nr. 5
Sendið lausn á krossgátunni ásamt nafni og heimilisfangi
sendanda fyrir 1. nóvember 2012 til:
FAAS
Hátúni 10b
105 Reykjavík
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Rekstrarvörur
- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

Ýmis úrræ

vegna þv ði og ráðgjöf
agleka


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

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

Fagleg og persónuleg

www.oryggi.is

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

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

Öryggishnappur

Mottur

Reykskynjari

– armband eða hálsmen

PIPAR\TBWA • SÍA • 110072

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

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

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

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

Hringdu í

570 2400 og fáðu öryggi í áskrift

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

Hjúkrunarfræðingar
á vakt allan sólarhringinn

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