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Stjórn og starfsfólk 
Frá formanni 5Aðalfundur FAAS 2013 verður haldinn á 

Grand hóteli 10. maí. n.k. og hefst hann 
kl. 17.00

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundar-
störf.  Félagsmenn eru hvattir til þess 
að kynna sér lög félagsins á heimasíðu 
FAAS, www.alzheimer.is , en þar kemur 
m.a. fram hverjir eru fastir liðir á dagskrá 
aðalfundar.

Allir félagsmenn geta lagt fram tillögu að 
lagabreytingum og skulu tillögur berast 
fyrir lok marsmánaðar á netfangið faas@
alzheimer.is 

Samkvæmt 7. gr. laga FAAS er formaður  
kosinn árlega, en aðrir stjórnarmenn 
kosnir til tveggja ára í senn, tveir og tveir. 
Tveir varamenn eru kosnir til eins árs. 

Sitjandi stjórn hefur gefið kost á sér til 
endurkjörs, en varamenn munu báðir 
ganga úr stjórn. Framboðum til stjórnar 
félagsins skal skilað fyrir lok marsmán-
aðar á netfangið faas@alzheimer.is. 

Vakin er athygli á að samkvæmt lögum 
FAAS hafa þeir einir rétt til að sitja aðal-
fund sem  eru skuldlausir um gjaldfallin 
félagsgjöld við félagið. 

Enn eru fjölmargir sem ekki hafa greitt 
félagsjöldin og eru þeir hvattir til þess að 
gera skil hið fyrsta.

Fram til vors verða fundir  haldnir á 
landsbyggðinni á þeim stöðum sem 
FAAS tenglar starfa. Þeir fundir verða 
sérstaklega auglýstir á hverju svæði  
fyrir sig.

Fundir FAAS

Myndin er tekin á fjölsóttri málstofu um hjúkrunarheimili framtíðarinnar á alþjóðlega Alzheimersdeginum 21. september sl. Nánar er fjallað um málstofuna á síðu 24. 

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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Kæru félagar, ég óska ykkur öllum 
gleðilegs nýs árs.

Nú er lag að ná eyrum stjórnmálaflokk-
anna sem berjast munu um sæti á 
Alþingi okkar Íslendinga í vor, og spyrja: 
Hvað viljið þið gera til að aðlaga þjóð-
félagið að þeim sem greinast með 
Alzheimer og aðra heilabilunarsjúkdóma? 
Hvernig hafið þið hugsað ykkur að koma 
til móts við fjölskyldur með unglinga 
og jafnvel börn á framfæri og skuldir á 
húsnæði, bíl  og jafnvel einhverju fleiru? 
Þegar yngra fólk greinist er álag á slíka 
fjölskyldu gífurlegt þar sem fjárhags- og 
framfærsluáhyggjur bætast við áhyggjur 
af veikindum viðkomandi ástvinar. Maki 
þarf oft að hætta eða minnka við sig 
vinnu og þó atvinnurekendur í dag taki á 
sig fjarvistir, samkvæmt samningum um 
fráveru starfsmanns vegna veikra barna, 
þá er slíkt ekki alltaf uppi á teningnum, 
þegar um langveikan maka er að ræða.

Það var góð áminning sem hjúkrunarfor-
stjórinn á Skjóli sendi frá sér í lok janúar 
sl. um að gera þurfi  kröfu um íslensku-
kunnáttu erlendra starfsmanna. Það var 
einmitt á síðasta málþingi FAAS í sept-
ember 2012, að fram kom spurning frá 
aðstandenda um það hvernig FAAS gæti 
beitt sér fyrir því að sett yrðu viðmið fyrir 
íslenskukunnáttu erlendra starfsmanna 
sem vinna við umönnun á hjúkrunar-
heimilum. Kannski er fyrsta skrefið stigið 
þarna, það segir sig sjálft að það er ekki 
bara siðlaust, heldur með öllu óverjandi 
fyrir aðstandendur að í umönnun sé 
erlent starfsfólk sem ekki hefur nein tök 
eða skilning á málinu okkar eða íslensku 
samfélagi. 

Stórn FAAS sat 2ja daga stefnumótunar-
fund á haustdögum. Það sem stendur 
upp úr eftir þá vinnu er að við þurfum 
að efla fræðslu, kynningu, tenglastarf og 
ráðgjafarþjónustu. Jafnvel líta til þess að 
ráða inn starfskraft sem gæti sinnt ráð-
gjafaþjónustu, því álagið er einum starfs-
manni við ráðgjöf þegar orðið ofviða. 
Einnig er það í raun orðin spurning hvort 
við getum lengur haldið úti ókeypis ráð-
gjafasamtölum. Þar kemur margt til, eins 
og t.d leiðsögn og handleiðsla fyrir okkar 
starfsfólk, sem við greiðum fyrir. 

Betra og aðgengilegra húsnæði vantar, 
þrengslin í Hátúninu eru orðin mikil, en 
þar höfum við notið góðra kjara Brynju 
hússjóðs ÖBÍ og ekki þurft að greiða 
leigu, sem fyrir FAAS sem aldrei getur 
gengið að neinum tekjum vísum, er 
ómetanlegt. En ef þarna úti leynist hús-
næði sem hentað gæti því starfi sem 
FAAS sinnir og við gætum ráðið við, 
þá endilega hafið samband við okkur. 
Draumurinn er rúmgott skrifstofuhúsnæði 
með funda- og ráðgjafaaðstöðu, með 
góðu aðgengi fyrir alla.

Eins og fyrri ár er aldrei dauður tími hjá 
stjórn og starfsmönnum FAAS. Starfs-
menn dagþjálfananna fóru í náms- og 
kynningarferð til Hollands og komu til-
baka uppfullar af nýjum hugmyndum og 
enn meiri metnaði. Upp úr því hafa dag-
þjálfanir FAAS sett á laggirnar „Gleym 
mér ei“ kaffi, sem haldið er til skiptis í 
okkar þremur dagþjálfunum og er fyrir 
heimilismenn og aðstandendur þeirra. 
Fyrsta kaffikvöldið var haldið í Fríðuhúsi 
með miklum glæsibrag og þátttöku sem 
fór fram úr öllum væntingum.

Þá var líka stofnað til „Alzheimers kaffis“  
sem er í takt við hið erlenda fyrirbrigði 
„Dements Café“ sem er mjög víða um 
heim og er í miklum metum. Þarna eru 
á ferðinni þrjár konur sem hafa lagt upp 
með þetta sem tveggja ára tilraunaverk-
efni og er aðallega ætlað þeim sem ekki 
eru farnir að fá neina þjónustu, fólki sem 
er heima og hefur enga eða litla tilbreyt-
ingu. Þarna verða fyrirlestrar og fræðsla 
á mannamáli, kaffihlé þar sem fólk getur 
spjallað og spurt og að lokum koma hinir 
ýmsu tónlistarmenn og stjórna sam-
söng og gleði. Fyrsta Alzheimer kaffið 
var haldið í janúar í Félagsmiðstöðinni í 
Hæðargarði og var mjög vel sótt og tókst 
afar vel, þar ríkti gleði og jákvæðni.

Á fræðslufundi sem haldinn var á 
Droplaugarstöðum undir yfirskriftinni 
„Ný þekking í erfðafræði Alzheimers- 
sjúkdómsins. Hvert leiðir hún okkur?“   
fræddu þeir Jón Snædal öldrunarlæknir 
og Þorlákur Jónsson frá Íslenskri erfða-
greiningu fundarmenn um nýjustu rann-
sókn þeirra sem mun hafa áhrif á  lyfja-
framleiðslu sem hefur verið í þróun í 20 

ár. Þeirri bjartsýni var þarna sáð að nýtt 
lyf gæti hugsanlega séð dagsins ljós 
eftir um það bil þrjú ár. Nánar af þessum 
rannsóknum er að finna hér í blaðinu.

Tenglanet FAAS var styrkt enn frekar 
með fundi í Vestmannaeyjum og í 
Reykjanesbæ. Það er alltaf jafn ánægju-
legt að finna hve fúst fólk er til starfa á 
þessum vettvangi. Tenglar vinna með 
FAAS en sjá líka um fræðslu og upp-
ákomur á eigin vegum.

Að lokum langar mig til að minna ykkur, 
kæru félagsmenn, á minningarkort 
félagsins. Falleg kort til að senda sem 
minningargjöf til þeirra sem eru að missa 
sína nánustu. Hægt er að nálgast kortin á 
heimasíðu okkar www.alzheimer.is  
eða með símtali á skrifstofuna. Sala 
minningarkorta FAAS er undirstðan að 
þeim sjóði sem við veitum styrki úr til 
hinna ýmsu verkefna og fræðslu í þágu 
okkar félagsmanna. Við erum t.d. stoltir 
styrktaraðilar „Alzheimers kaffis“ næstu 
tvö árin, ásamt fjölda styrkja sem við 
veitum.

Að lokum vil ég minna ykkur á aðalfund 
FAAS sem haldinn verður á Grand Hóteli 
þann 10. maí nk. og verður auglýstur sér-
staklega þegar nær dregur. Við minnum 
ykkur á að félagsgöld þurfa að vera 
greidd til að eiga rétt á að sitja þennan 
mikilvæga fund. Þeir sem hafa áhuga á 
að gefa kost á sér til starfa fyrir félagið 
með einum eða öðrum hætti, vinsam-
lega geri það fyrir lok mars mánaðar. Þá 
vil ég einnig þakka þeim fjölmörgu sem 
lagt hafa okkur lið með gjöfum, áheitum, 
fræðsluflutningi og skrifum, fyrir þeirra 
framlag, sem og öllum starfsmönnum 
fyrir þeirra góðu störf.  Við erum stundum 
ein, en sameinuð erum við sterkari og 
FAAS á að vera sú málpípa og sá styrkur 
sem félagar okkar þurfa. 

Fanney Proppé Eiríksdóttir

formaður FAAS.

Frá formanni

Formaður FAAS, Fanney Proppe Eiríksdóttir, flytur ræðu við opnun greiningarmiðstöðvar Mentis Cura, 7. febrúar sl.

Valdemar Friðriksson hefur verið 
félagsmaður í FAAS í mörg ár. Fyrir 
skömmu kom hann á skrifstofu FAAS 
og færði félaginu 300.000.- kr. að 
gjöf til  minningar um eiginkonu 
sína, Guðbjörgu Ó. Guðnadóttur, 
sem var veik af Alzheimer.  FAAS 
færir Valdemar bestu þakkir fyrir 
gjöfina og einstakan hlýhug hans í 
garð félagsins.

Vegleg gjöf
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félagslega, það er stöðugt álag, þreyta 
gerir vart við sig, streita, kvíði, verkir, 
vanmáttur, svefnvandi, tómleiki, vonleysi, 
fjárhagslegt óöryggi og jafnvel pirringur 
út í þann veika, sem verður er á líður 
háðari og háðari umönnun frá sínum 
nánustu og getur oft reynt mikið á þolin-
mæðina. Á sama tíma er aðstandandi 
einnig að kljást við flókin sorgarviðbrögð, 
missi en þó ekki missi því viðkomandi 
er ekki látinn, þó vitsmunalega og til-
finningalega sé hann minna og minna 
til staðar og atferlisbreytingar geti reynt 
mjög á þá nánustu. 

Langvarandi sorg og vanmáttur 
geta leitt til þunglyndis ef ekkert er 
að gert. Það er því mikilvægt  fyrir 
aðstandendur að vera vakandi fyrir 
sínum eigin þörfum meðal annars að 
þiggja  alla þá þjónustu og leiðbein-
ingar sem hægt er að fá til að létta 
heimilishaldið og þiggja dagvistun og 
/eða hvíldarinnlagnir til að  gefa sér 
svigrúm  til að hlúa að  sjálfum sér. 

Það getur virkað hjákátlegt að heyra að 
aðstandandi þurfi að taka frá tíma fyrir 
sig. Hvernig á að vera hægt að koma því 
við? Nóg er af verkefnunum og enginn til 
að sinna þeim sjúka ef ég geri eitthvað 

Salbjörg Bjarnadóttir

Eiga allir tilverurétt?

Í upphafi heilabilunar verður ein-
staklingurinn oft hræddur og óöruggur, 
finnst hann vera að missa tökin, og á 
sama tíma eru aðstandendur að reyna 
að melta hvernig þeir eiga að bregðast 
við. Veikindin hafa þau áhrif að að-
standandi þarf að endurskoða líf sitt og 
stundum verða draumar og væntingar 
að engu. Það sem áður var sjálfsagt 
þarf endurskoðunar við. Lífsgæði breyt-
ast og stundum virðist stuðningur nær-
samfélagsins hverfa undurfljótt þrátt 
fyrir góð fyrirheit í upphafi veikindanna. 
Stuðningurinn er þó oft til staðar í orði, 
en frumkvæði vantar og nánasti að-
standandi er kannski ragur við að biðja 
um hjálp, vill ekki íþyngja börnum og 
öðrum ættingjum sem oftar en ekki eru 
í vinnu og með sína eigin fjölskyldu þar 
sem hraðinn og kapphlaup eftir lífs-
gæðum er í algleymingi. Sumir glíma 
einnig  við skömm og jafnvel sálar-
angist yfir að ráða ekki við aðstæður og 
þora ekki að viðurkenna vanmátt sinn. 
Það að búa við langvarandi veikindi 
maka síns þar sem umönnun eykst 
jafnt og þétt hefur oft mikil áhrif á líðan. 
Mörgum finnst þeir vera að einangrast 

Þegar við erum ung og fersk, ég tala nú 
ekki um ástfangin, eru okkur allir vegir 
færir. Sjúkdómar og erfiðleikar eru varla 
til í orðaforðanum, slíkt gerist bara hjá 
öðrum.  Langflest flytjum við að heiman 
full af löngun til að láta drauma okkar 
rætast og byggjum upp nýja fjölskyldu, 
sumir fleiri en eina á lífstíðinni. 

Öll tökumst við á við verkefni hins dag-
lega lífs út frá okkar gildum og lífssýn. 
Við reiknum með hamingju en fyrir hvað 
stendur hamingjan? Það er reyndar eins 
misjafnt og einstaklingarnir eru margir 
en stundum  veltir maður fyrir sér hvers 
vegna sumir sjá endalaus tækifæri í líf-
inu meðan aðrir hanga í harmi og segja 
endalaust sögur af heppni annarra. 

Skyldi hamingjan kannski felast í því 
hvernig við höndlum mótlæti, hvernig 
við njótum okkar í viðfangsefnum 
hversdagsleikans og í samskiptum 
við okkar nánustu. Fjölskyldan og 
vinir eru þeir sem styðja við bakið á 
okkur í blíðu og stríðu. Það eru þau 
sem við njótum þess að hlæja með 
og/eða gráta við öxlina á. 

Langflest viljum við eldast og margir 
horfa til efri áranna með tilhlökkun. Það 
á að gera svo margt seinna þegar maður 
er búinn að mennta sig, fá drauma-
vinnuna, koma þaki yfir höfuðið, koma 
börnunum á legg og eignast áhugamál 
fyrir elliárin og  skipuleggja hvernig 
maður ætlar að sinna barnabörnum. Í 
stað þess ætti maður að reyna að njóta 
augnabliksins núna með fjölskyldu og 
vinum. Stundum gengur þetta allt eftir og 
efri árin eru skemmtileg en oftar en ekki 
fylgja öldrun sjúkdómar hjá öðrum eða 
báðum aðilum sem búa saman og þá er 
spurning hvernig við tökumst á við þá. 
Margir sjúkdómar sem koma fram á efri 
árum skerða lífsgæði en þó í mismiklum 
mæli. Einn sjúkdómur virðist þó hræða 
flesta en það er heilabilun og það að 
verða upp á aðra kominn. Ef einn glímir 
við erfiðleika eða veikindi  hefur það áhrif 
á alla í fjölskyldunni einkum þá sem búa 
með viðkomandi. Margar spurningar 
vakna og oft er erfitt að finna svör. 

Hér mun ég ekki fjalla um sjúkdóma 
heldur hvaða áhrif veikindi geta haft 
á nánustu aðstandendur og þá sér-
staklega maka og börn. Margir tala 
um að þegar greining er komin þá 
fari ákveðið sorgarferli í gang sem 
oftar en ekki er vangreint hjá einstak-
lingnum og aðstandendum hanns. 

Byrjað er á að fræða  einstaklinginn og 
fjölskyldu um sjúkdóminn ógurlega,  
hvernig fjölskyldan þarf að aðlagast 
nýjum aðstæðum og mikilvægi þess að 
fjölskyldan standi þétt saman gagnvart 
þessum vanda og noti styrk sinn og 
samskiptahæfileika til að gera lífið létt-
bærara. Sumir telja sig engan veginn 
hafa verið undirbúnir fyrir alla þá fínu 
fræðslu sem þeir fengu í upphafi og 
hefðu eftir á frekar viljað fá hana í 
smáskömmtum á lengri tíma eða jafnvel 
endurtekningu þar sem þau heyrðu ekki 
hvað sagt var vegna doða því oft er erfitt 
að horfast í augu við vandann og það 
tilfinningarót sem honum fylgir.  

fyrir mig og stundum er 
einnig sektarkennd yfir að 
gera eitthvað skemmtilegt 
sem sá sjúki getur ekki 
tekið þátt í.  Það er vitað 
mál að sá sem ekki sinnir 
sjálfum sér verður þreyttur, 
dofinn,  missir áhuga og 
getur sjálfur farið að finna 
fyrir ýmsum kvillum. Því 
er mikilvægt að gefa sér 
tíma til að læra að þekkja 
inn á tilfinningar sínar 
og hlusta á líkama sinn. 
Skipta þarf tíma sínum 
niður í umhyggju fyrir þeim 
sjúka, hvíld, næringu, 
hreyfingu, slökun,  sam-
veru og áhugamál, sem 
veitir orku og ánægju, og 
njóta líðandi stundar til að  
hafa eitthvað til að hlakka 
til þegar erfiðleikar við umönnun eru að 
buga mann. Það er ekki á færi einnar 
manneskju að hugsa um þann sjúka 
allan sólarhringinn og því mikilvægt að 
hlúa að samskiptum við aðra og vera 
óhræddur við að biðja um hjálp. Eins 
er nauðsynlegt að hafa einhvern til að 
hlusta á áhyggjur og vangaveltur sem 
upp geta komið.  Oft geta það verið ætt-
ingjar eða vinir en stundum þarf að fá 
fagaðila til að ræða við og fá viðurkenn-
ingu á að maður sé að gera rétt og hafi 
leyfi til að ræða allar þær tilfinningar sem 
upp geta komið þegar uppgjöf sækir á. 

Allir verða að muna að allar til-
finningar eru velkomnar, það þarf 
bara að vinna með þær og læra að  
minnka togstreitu, þora að breyta 
um skoðun og  treysta á að aðrir 
beri einnig ábyrgð. 

Sumum reynist líka vel að fara í sjálfs-
hjálparhópa og ræða við aðra sem eru 
að glíma við svipaða erfiðleika. Í sjálfs-
hjálparhópum fer oft mikil umræða í 
gang um upplifun sem aðrir hafa gengið 
í gegnum,  hvað aðrir hafa prófað, hvað 
hefur reynst vel og hvað ekki. Þeir sem 
hafa hlúð að sjálfum sér ná oftar að hafa 
jákvæðni að leiðarljósi og læra að þekkja 
styrkleika sína, auka víðsýni sitt, eru 

þægilegir og sveigjanlegir  í umgengni 
og eiga auðveldara með að sýna blíðu 
en  geta einnig sett mörk gagnvart þeim 
sjúka. Lífið heldur áfram og hefur margt 
upp á að bjóða  þrátt fyrir veikindi. Því 
þarf að stuðla að því að aðstandandinn 
losni  við sektarkennd og sé þess í stað 
þátttakandi í lífinu og uppskeri þann 
munað að lifa skemmtilegu og innihalds-
ríku lífi þrátt fyrir erfiðleikana. 

Þar sem ekki er maki til staðar reynir 
mun meira á aðra fjölskyldumeðlimi og 
þarf þá oft að huga að hvernig hægt er 
að setja sér markmið í vinnu jafnt sem 
fjölskyldulífi þar sem hinn sjúki á sitt 
pláss. Munum að flest okkar eiga eftir 
að eldast og því betur sem við ræktum 
tengsl því meiri möguleiki er á að okkar 
nánustu sinni okkur á ögurstundum. Hlú-
um hvort að öðru, njótum augnabliksins 
og munum að velgengni er langhlaup, ef 
ekki eilífðarvinna. 

Salbjörg Bjarnadóttir  
Geðhjfr./verkefnisstjóri geðheilbrigðismála/
Þjóð gegn þunglyndi, Embætti landlæknis.
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Gleym mér ei!
Starfsfólk Drafnarhúss, Fríðuhúss og 
Maríuhúss fór í námsferð til Hollands í 
byrjun október sl.  og er sagt nánar frá 
þeirri ferð á öðrum stað í blaðinu.  Það 
sem okkur þótti mest spennandi voru 
Alzheimer kaffihús en það eru kaffihúsa-
kvöld með fræðslu fyrir þá sem eru með 
heilabilunarsjúkdóm og aðstandendur 
þeirra sem og aðra sem áhuga hafa á 
málefninu.  

Við höfum nú tekið okkur saman, nokkrir 
starfsmenn úr hverju húsi, og viljum láta 
reyna á hvort þetta gengur ekki upp hér 
á Íslandi.   Við ætlum að kalla hópinn 
okkar „Gleym mér ei“ og halda kaffi-
húsakvöld einu sinni í mánuði í vetur.  
Við munum auglýsa þau í tengslum við 
sérhæfðu dagþjálfanirnar, Fríðuhús, 
Drafnarhús og Maríuhús.

Við ætlum að skiptast á að vera í hús-
unum til að byrja með en miðað við hinar 
frábæru móttökur sem við höfum fengið 
er líklegt að við þurfum að stækka við 
okkur.  Við eigum ekki kost á að leigja sal 
en ef einhver þekkir til og getur útvegað 
sal endurgjaldslaust væri gott að heyra 
af því.  

Við munum gera þetta allt í sjálfboða-
vinnu en einhver kostnaður fylgir þannig 
að við munum selja kaffi og meðlæti á 
sanngjörnu verði. 

Hljóðfæraleikur verður á meðan fólk er 
að mæta til að skapa notalega stemn-
ingu en við munum dúka borð og reyna 
að hafa vinalegt umhverfi.  

Það verður ýmist fræðsla eða eitthvað 
til skemmtunar.   Að því loknu verður hlé 
þar sem að fólk getur spjallað saman 
og fengið ábót á kaffið og síðan verða 
umræður um fræðsluna áður en haldið er 
heim á leið. Kvöldin eru opin öllum sem 
dvelja í dagþjálfununum og aðstandend-
um þeirra, það er að segja, það eru ekki 
bara þeir sem tengjast Fríðuhúsi sem 

mæta á Kaffi Fríðu og svo framvegis.  
Undirbúningshóparnir verða blandaðir úr 
húsunum þremur og við munum leggja 
áherslu á að einhverjir úr hverri dagþjálf-
un verði á staðnum í hvert sinn þannig 
að kunnugleg andlit mæti fólki. 

Fyrsta kvöldið var í Fríðuhúsi 29. nóvem-
ber og heppnaðist með eindæmum vel.  
Það mættu tæplega 70 manns sem nutu 
þess að eyða kvöldstund saman.  Það 
var spilað á harmónikku, drukkið kaffi og 
súkkulaði, hlýtt á Loga Bergmann lesa úr 
Handbók Hrekkjalóms og spjallað.  

Á Kaffi Dröfn sem haldið var  í Drafnar-
húsi 10. janúar var líka afar góð mæting.  
þá fjallaði Guðlaug Guðmundsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur og aðstandandi, um 
heilabilun og samskipti.  Stefán Ómar 
Jakobsson sá um hljóðfæraleik og 
Svavar Knútur spilaði og söng.  

Á Valentínusardaginn, 14. febrúar, vorum 
við í Maríuhúsi og fjölluðum um heila-
bilun og ástina.

Það sem okkur fannst sérstaklega 
áhugavert við þessa hugmynd er að 
það eru allir með.  Ekki bara aðstand-
endur heldur líka sá sem glímir við 
heilabilunina.  Við sjáum fyrir okkur að 

þessi kvöld geti opnað umræðuna á svo 
margan hátt og að bæði skjólstæðingar 
og aðstandendur sjái hvað það eru 
margir að glíma við það sama og þeir.  
Vonandi kvikna líka einhverjar hugmyndir 
sem þeir geta nýtt til að gera lífið auð-
veldara og jákvæðara því það er margs 
að njóta þó að þessi erfiði sjúkdómur sé 
fyrir hendi. 
Ef þið hafið einhverjar hugmyndir að 
fræðsluefni  fyrir veturinn megið þið 
gjarnan tala við okkur.  

„Gleym mér ei“ er á fésbókinni og hefur 
netfangið kaffigleymmerei@gmail.com  
ef þið viljið koma á framfæri hugmyndum 
eða athugasemdum.

Lóa, Sigríður, Kristín og Marta í Fríðuhúsi,
Erla, Ingigerður, Sigríður, Hildur og Þórdís í 
Drafnarhúsi, Ólína og Bryndís í Maríuhúsi .

Þegar við undirritaðar heyrðum fyrst 
minnst á Alzheimer café héldum við að 
það væru venjuleg kaffihús sem væru 
ætluð  fólki með Alzheimer og skylda 
sjúkdóma. Kaffhús sem væru opin flesta 
daga ársins. Síðastliðið sumar öfluðum 
við okkur svo frekari upplýsinga og kom-
umst meðal annars að því að Alzheimer 
café er ekki þannig  kaffihús.

Víða í Evrópu eru rekin svokölluð Alz-
heimer café sem eru í raun um tveggja 
tíma viðburður þar sem fram fer fræðsla, 
spjall, kaffi, hljóðfæraleikur og gjarnan 
söngur. Hugmyndin er ættuð frá Hol-
landi og er um 15 ára gömul. Þar í landi 
eru starfrækt um 200 slík café. Í ágúst 
síðastliðnum  óskuðum við eftir sam-
starfi m. a. við Reykjavíkuborg, FAAS og 
félagsmiðstöðina í Hæðargarði um verk-
efnið  Alzheimer kaffi/tilraunavekefni til 
tveggja ára. 

Við stöllur höfum lengi haft brennandi 
áhuga á málefnum fólks með heilabilun 
enda málið okkur skylt því við höfum í 
mörg ár unnið með  fólk með slíka  sjúk-
dóma. Ein okkar fór síðan til Hollands  
með samstarfsfélögum hjá FAAS til að 
kynna sér starfsemina þar enn betur.

Hugmyndin varð að veruleika

Það er skemmst frá því að segja að 
flestir sem við höfum leitað til hafa sýnt 
þessari hugmynd mikinn áhuga og viljað 
greiða götu hennar. Alzheimer kaffi er því 
orðið að veruleika og var fyrsta  kaffið 
haldið 17. janúar 2013.

Viljum við nota tækifærið og þakka kær-
lega  öllum sem lagt hafa verkefninu lið.

Alzheimer kaffi í félagsmiðstöðinni 
í Hæðargarði  er ætlað fólki með 
Alzheimer og skylda sjúkdóma og 
aðstandendun þeirra og vinum.  Til-
gangurinn er að gefa fólki  tækifæri  
til að koma  saman  þar sem þeirra 
þörfum er mætt og opna  umræðu 
um erfiðleika  fólks með þennan 
sjúkdóm.                                   

Einnig að vera vettvangur fyrir nýjungar 
og þróun. Við lítum sérstaklega til þeirra 
sem eru á biðlista eftir dagþjálfun en það 
eru yfir 100 manns á stór Reykjavíkur-
svæðinu auk þeirra sem  greinast um og 
eftir miðjan aldur með þennan sjúkdóm 
og  hafa fá eða engin úrræði.  Við viljum 
gefa  þeim og aðstandendum  þeirra 
kost á að hitta aðra sem glíma við svip-
aðan vanda.

Það sem  við höfum í huga er að í Alzhei-
mer kaffi verði:

Spjall, fræðsla sem fólk getur nýtt sér í 
daglegu lífi,  söngur,  gleði og  gæða-
stundir.  Einnig er  boðið upp á kaffi og 
meðlæti en aðgangseyrir er kr. 500.

Á fyrsta Alzheimer kaffinu mættu rúm-
lega 40 manns.

Um fræðsluna sá  Svava Aradóttir, 
framkvæmdastóri FAAS og var fyrir-
lesturinn bæði upplýsandi og á köflum 
bráðfyndinn.

Mikið var spjallað og tóku viðstaddir virk-
an þátt í því sem fram fór. Eftir kaffihléið 
var síðan samsöngur við undirleik Aðal-
heiðar Þorsteinsdóttur píanóleikara.

Alzheimer kaffi
öðruvísi kaffihús

Þá voru nokkrir vanir söngmenn á 
meðal gesta og  tóku þeir meðal annars 
þátt í að leiða sönginn . Það var erfitt 
fyrir suma að hætta kl. 19:30 og einn 
gestanna sagðist aldrei hafa skemmt sér 
svona vel. 

Þá er tilganginum  svo sannarleg náð.

Alzheimer kaffið verður framvegis haldið 
á milli kl. 17.30 og 19.30 í Hæðargarði 
tvisvar í mánuði, fyrsta og þriðja fimmtu-
dag í mánuði og mun  Aðalheiður Þor-
steinsdóttir áfram spila á píanó og leiða 
fjöldasöng. 

Við hlökkum til að sjá sem flesta.

Upplýsingar um Alzheimer kaffið er að 
finna á heimasíðunni, www.alzheimer.is 
og á Facebook undir heitinu  
Alzheimer kaffi.

Guðmunda Steingrímsdóttir
Kolbrún Sigurpálsdóttir

Pálína Hrönn Skjaldardóttir

 

Formaður Stofnendur „Alzheimer kaffis“, Kolbrún Sigurpálsdóttir, Guðmunda Steingrímsdóttir 
og Pálína Hrönn Skjaldardóttir

Stoltur sjálfboðaliðahópur

Kynslóðir mætast á kaffihúsakvöldi á „Kaffi Fríðu“
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aðstandendur og þeim boðið í viðtal við 
forstöðumann og deildarstjóra, án skjól-
stæðings. Í því viðtali sem tekur að jafn-
aði tvær og hálfa klukkustund eru nokkrir 
matskvarðar lagðir fyrir aðstandendur til 
að meta færni, ástand og þjónustuþörf. 

Forstöðumaður Roðasala hefur þýtt 
alla þá matskvarða sem notaðir eru 
í Roðasölum nema Lawton og Brody 
kvarðann. Yfirferð með matskvörðum 
hjálpar aðstandendum að gera sér 
grein fyrir og lýsa ástandi og aðstæð-
um með orðum. Einnig gefa mats-
kvarðar hugmynd um hvernig þróun 
sjúkdóms getur orðið og þar með 
eiga aðstandendur auðveldara með 
að búa sig undir nánustu framtíð. 
Matskvarðar eru gagnlegir til að 
leggja upp og endurmeta hjúkrunar-, 

læknis- og lyfjameðferð. 
Matskvarðar eru notaðir aftur eftir 
því sem ástand breytist og finnst 
aðstandendum þeir mjög hjálplegir 
til að rökstyðja umsóknir sínar um 
hvíldarinnlagnir og færni- og heilsu-
mat vegna umsóknar um dvöl á 
hjúkrunarheimili sem forstöðumaður 
hjálpar þeim með.

Starfsemi dagþjálfunar

Þegar pláss er laust er aðstandendum og 
skjólstæðingi boðið í heimsókn, ástand 
hans og viðhorf til Roðasala er metið, 
honum veittar upplýsingar um starfsem-
ina og fyrirkomulag starfsins.

Í einstaka tilvikum neitar skjólstæðingur 
að koma í viðtal og þá fer forstöðumaður 

ásamt deildarstjóra heim til skjólstæð-
ings til að kynna sig og starfsemina. 

Það er öryggisatriði að skjólstæðingar 
séu í lyfjaskömmtun þannig að á hverjum 
tíma séu gild skömmtunarkort allra skjól-
stæðinga tiltæk í Roðasölum. Boðið 
er upp á akstur til og frá Roðasölum 
og lögð áhersla á að nýta þann kost. 
Flestir skjólstæðingar eru sóttir heim á 
tímabilinu frá kl. 8-10 og keyrðir til baka 
kl. 16. Ef mönnun leyfir er reynt að senda 
starfsmann með þeim bíl sem sækir 
þá sem þurfa mesta aðstoð en það er 
Roðasölum ekki skylt að gera. Tilbúinn 
hádegismatur er aðkeyptur en morgun-
verður og eftirmiðdagskaffi útbúið á 
staðnum. Deildarstjóri dagþjálfunar 
skipuleggur daglega starfsemi í samráði 
við forstöðumann. Í  daglegu starfi með 
skjólstæðingum er auðveldara að hafa 

Starfsemi í Roðasölum 1 hófst þann 19. 
janúar 2005. Þar rekur Kópavogsbær 
hjúkrunarsambýli og dagþjálfun fyrir 
minnisskerta Kópavogsbúa. Í hjúkr-
unarsambýlinu búa 10 manns og að 
auki er þar eitt hvíldarpláss sem nýtist 
m.a. fyrir skjólstæðinga sem eru í dag-
þjálfun í Roðasölum, Maríuhúsi og í 
Hlíðarbæ. Húsnæðið er á einni hæð með 
skjólgóðum palli og er staðsett í grónu 
íbúðahverfi þar sem góðar gönguleiðir 
eru allt um kring.  Rými er fyrir 20 manns 
í dagþjálfun sem opin er virka daga frá 
kl. 8-16. Forstöðumaður Roðasala frá 1. 
október 2006 er Ída Atladóttir geðhjúkr-
unarfræðingur og MSc. í öldrunarhjúkrun 
en sérsvið hennar er klínísk sérhæfing 
í hjúkrun fólks með heilabilun með 
atferlistruflanir og geðræn einkenni með 
sérstakri áherslu á ráf.  Jón Snædal öldr-
unarlæknir er læknir Roðasala. Jón hefur 
ásamt deildarstjóra dagþjálfunar, Helgu 
Maríu Arnarsdóttur, sem er sérmennt-
aður sjúkraliði í öldrunarhjúkrun, starfað 

þar frá upphafi. Í dagþjálfun starfa auk 
þess tveir sjúkraliðar, þrír ófaglærðir 
starfsmenn og býtibúrsdama. 

Markmið og hugmynda-
fræði hjúkrunar  í Roðasölum                                                                            
Forsenda fyrir dagþjálfun er að skjól-
stæðingur geti búið heima og sé með 
greindan heilabilunarsjúkdóm sem aðal-
vandamál. Skerðing á vitrænni getu 
og minnisskerðing er eitt aðaleinkenni 
heilabilunarsjúkdóma og hefur það víð-
tæk áhrif á alla getu til að lifa eðlilegu og 
sjálfstæðu lífi.

Um 80% af þeim sem veikir eru 
af heilabilun fá einhvern tímann í 
sjúkdómsferlinu  atferlistruflanir og 
geðræn einkenni, og er tilfinninga-
deyfð eða tómlæti einna algengast 
en ráf, t.d. um nætur þar sem við-
komandi kemst einn út, ógnar öryggi 
hans verulega. 

Ída Atladóttir

Kynning  
á dagþjálfun í Roðasölum

Heilabilun veldur miklum andlegum 
sársauka og álagi bæði á þann sem 
þjáist af heilabilun og fjölskyldu hans. 
Um 50% maka hinna sjúku fá einkenni 
þunglyndis og því er afar mikilvægt að 
fylgjast grannt með líðan þeirra og veita 
allan þann stuðning sem unnt er. Mark-
mið með rekstri Roðasala er að veita 
skjólstæðingum og aðstandendum þeirra 
framúrskarandi þjónustu og vera til fyrir-
myndar fyrir Kópavogsbæ. Það er gert 
með góðum stuðningi við skjólstæðinga 
og aðstandendur sem eru í mikilli þörf 
fyrir stuðning, ráðgjöf og skilning á að-
stæðum sínum. Hugmyndafræði hjúkrun-
ar í Roðasölum byggir á kenningu Donnu 
Algase og félaga um samspil bakgrunns-
þátta og breytilegra þátta sem hafa 
áhrif á líðan og atferli einstaklinga með 
heilabilun. Bakgrunnsþættir eru tiltölu-
lega stöðugir þættir eins og heilbrigðis-
ástand, merki um elliglöp, lýðfræðilegir 
þættir og sálfélagslegir þættir. Breytilegir 
þættir eru mannlegar líkamlegar þarfir, 
sálfélagslegar þarfir, umhverfisþættir á 
deild og félagslegt umhverfi. Samspil 
bakgrunnsþátta og breytilegra þátta er 
ráðandi fyrir hvort og þá hvernig atferlis-
truflanir og geðræn einkenni koma fram. 
Bakgrunnsþættir eru oft óbreytanlegir 
en breytilegir þættir og uppfylling þarfa 
skjólstæðinga eru á ábyrgð og í valdi 
starfsmanna að sinna. Gott eftirlit, mat á 
líðan skjólstæðinga með viðurkenndum 
mælitækjum og uppfylling mannlegra 
þarfa eru því lykilatriði hjúkrunar. 

Undirbúningur fyrir dagþjálfun

Umsóknir um dagþjálfun koma aðallega 
frá minnismóttöku á Landakoti, öldrunar-
læknum með stofurekstur, heimilis-
læknum og heimahjúkrun ásamt heima-
þjónustu Kópavogs.  Umsóknum er 
forgangsraðað eftir mikilvægi þeirra. Þar 
ræður ástand og aðstæður skjólstæðings 
á hverjum tíma mestu. Samráð um for-
gangsröðun er haft við heimahjúkrun, 
þjónustudeild aldraðra í Kópavogi og 
samráðshóp um dagþjálfanir á Reykja-
víkursvæðinu. Kallað er eftir gögnum 
frá heimilislækni og horft til fyrirliggjandi 
upplýsinga frá öldrunarlækni. Þegar hillir 
undir að pláss losni er haft samband við 

Uppteknar konur

Ingileif og Jón á góðri stundu.

Kvarðar til að meta færni, ástand og þörf fyrir stuðning og þjónustu

1. Lawton Instrumental of Daily Living Scale: Stigskipt geta til að sjá um / nota: 
síma, innkaup, undirbúa máltíðir, heimilishald, þvottur fatnaðar, ferðamáti, 
ábyrgð á lyfjatöku og eigin fjármál.

2. Mat á sjálfsbjörg til athafna daglegs lífs (Lawton og Brody), færni til að borða, 
klæðast, baða sig, viðhalda snyrtimennsku, nota salerni og líkamleg hreyfifærni.

3. PFQ (Present Functioning Questionnaire) metur starfsgetu aldraðra í daglegu 
lífi varðandi verkefni daglegs lífs, hæfni til munnlegrar tjáningar, minni og minnis-
starfssemi, sjálfshjálp og persónuleika.

4. NPI-D eða NPI-NH (Neuropsychiatric Inventory with Caregiver Distress eða 
Nursing Home) sem mæla eftirfarandi atferlistruflanir og geðræn einkenni hjá 
heilabiluðum: ranghugmyndir, ofskynjanir, uppnám/árásargirni, þunglyndi/dapur-
leika, kvíða, kæti/sæluvímu, tómlæti/sinnuleysi, hömluleysi, önuglyndi/hverflyndi, 
afbrigðilega líkamlega hegðun, svefnvanda og matarlyst/matarvenjur og borð-
siði. NPI-NH er hjúkrunarheimilisútgáfa af NPI-D. Báðir NPI kvarðarnir meta tíðni, 
alvarleika og álag eða truflun á aðra í umhverfinu sem þessi einkenni heilabilunar 
geta valdið. 

5. Öryggis- og velferðarmat aldraðra heilabilaðra sem búa heima (SAS): umönn-
unaraðili og búseta, reykingar, eldur og bruni, næring, eitrun matvæla og eitruð 
efni, lyfjameðferð og heilsufarsvandi, ráf og aðlögun að breytilegum hita.

Aðrir sérhæfðari kvarðar

1. 1. Óróleikakvarði (Cohen-Mafield  
Agitation Inventory – Community)

2. Ráfkvarði Algase (The Algase 
Wandering Scale- version 2)

Kvarðar sem sérstaklega meta 
líðan aðstandenda og maka

1. Skimun fyrir álagi vegna umönn-
unar einstaklinga með Alzhei-
merssjúkdóm (SCB)2

Eftirtaldir kvarðar eru notaðir fyrir alla sem fá þjónustu í Roðasölum hvort 
heldur sem þeir koma í fast pláss í sambýlið, í hvíldarinnlögn eða í dagþjálfun:
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Lífssaga í máli og myndum 
fyrir alla sem vilja muna
Haustið 2011 stofnaði Anna Elín Svav-
arsdóttir ljósmyndari og þroskaþjálfi fyrir-
tækið Lífssögu. Starfsemi Lífssögu felst í 
að útbúa Lífssögubækur sem eru vand-
aðar bækur um fólk í máli og myndum 
sem varðveita minningar og dýrmæt 
augnablik úr lífi þess sem bókin fjallar 
um. Bækurnar eru einnig aðgengilegar á 
rafrænu formi sem er hægt að uppfæra. 
Lífssögubókin nýtist einnig vel sem tæki í 
minningarvinnu.

„Ég kynntist lífssögugerð þegar ég 
stundaði nám í þroskaþjálfun við 
Kennaraháskóla Íslands og uppgötv-
aði þá mikilvægi hennar fyrir fólk sem 
býr við skerðingu af einhverju tagi“, 
segir Anna Elín um ástæðu þess að 
hún stofnaði fyrirtækið Lífssögu. 

Árið 2010 tók Anna Elín síðan þátt í 
Brautargengi, námskeiði hjá Nýsköp-
unarsjóði Íslands, og fékk í kjölfarið ný-
sköpunarstyrk frá Atvinnusjóði kvenna til 
að kynna og vinna áfram að lífssögugerð. 
Styrkurinn var mikil hvatning fyrir Önnu 
Elínu til að halda áfram með verkefnið.  

Anna Elín segir Lífssögubækur henta 
öllum aldurshópum eins og til dæmis: 

Einstaklingum sem búa við tíma-
bundna eða varanlega skerðingu og 
geta ekki tjáð sig. 

Einstaklingum sem búa við varanlega 
skerðingu eða skerðingu sem mun yfir-
taka líf þeirra. Þar má nefna Alzheimer, 
Parkinson, MND og aðra taugahrörn-
unarsjúkdóma.

Einstaklingum sem vilja láta skrásetja 
minningar sínar, en Lífssögubók er 
góð leið til að varðveita sögu fólks fyrir 
komandi kynslóðir. 

Anna Elín talar um hve mikilvægt það sé 
að kynnast einstaklingnum sem býr við 
skerðingu af andlegum eða líkamlegum 
toga og þarfnast stuðnings af þeim 
sökum. 

góða þekkingu á lífshlaupi þeirra og ætíð 
er gengið út frá styrkleikum hvers og eins 
því það gerir starfið árangursríkara. Þrátt 
fyrir að hafa fengið heilabilunarsjúkdóm 
sem rýrir færni og lífsgæði búa þeir yfir 
reynslu, þekkingu og færni á ýmsum 
sviðum. Þess vegna þarf starfsemin að 
ganga út frá jákvæðum atriðum og færni 
fremur en vanhæfni og kappkostað er að 
gera hvern dag sem ánægjulegastan. 

Húsnæði Roðasala setur starf-
seminni ákveðnar skorður þar sem 
engin lítil rými eru til staðar  og illa 
hægt að vinna í litlum hópum eins og 
í öðrum dagþjálfunum. Rík áhersla 
er lögð á útivist, líkamlega virkni, 
göngutúra og leikfimi ásamt jafnvæ-
gisæfingum fyrir þá sem þurfa. 

Starfandi eru tónlistarklúbbur og ljóða-
klúbbur og saumaklúbbur er að hefja 
göngu sína. Einu sinni í mánuði er unnið 
í minningavinnu þar sem rifjaðar eru upp 
minningar frá barnæsku og ungdóms-
árum. Þá er spilað, sungið og föndrað. 
Prestar sjá um messu einu sinni í viku, 
Rauði krossinn sér um dagskrá tvisvar 
í mánuði, farið er á kaffihús, í leikhús, í 
bíó, á söfn og dagsferðir út fyrir bæinn 
eru farnar tvisvar á ári. Flestir þiggja 
vikulegt bað, hárgreiðslu, fótsnyrtingu og 
annað dekur. Á jólaföstu er farið í jóla-
kaffi á hótel og haldin árleg veisla þar 
sem nánustu aðstandendum er boðið 
að koma í Roðasali. Þeir leggja ævinlega 
til myndarlegt kaffibrauð og veitingar en 
starfsmenn sjá um skemmtidagskrá sem 
oftast er heimatilbúin eða með aðkomu 
góðra gesta. Skjólstæðingar greiða í af-
þreyingarsjóð svo hægt sé að fara í ferðir 
og er maka oft boðið að slást með í för. 

Teymisfundir og samstarf

Teymisfundir eru haldnir vikulega í 
Roðasölum, farið er yfir líðan allra skjól-
stæðinga en fundinn sitja forstöðumaður, 
læknir og deildarstjórar. Fjölskyldufundir 
eru haldnir með aðstandendum og skjól-
stæðingum eftir þörfum, að jafnaði einu 
sinni á ári. Eftir atvikum eru fulltrúar 
frá heimahjúkrun boðaðir á fjölskyldu-
fundi. Ríkulegt samstarf forstöðumanns 

og deildarstjóra er við aðstandendur 
og oft er um dagleg símtöl og stuðning 
að ræða þar sem sífellt koma upp nýir 
fletir og málefni sem þarfnast samráðs 
og samvinnu eftir því sem sjúkdómur 
þróast. Ekkert er svo léttvægt að því 
sé ekki gefinn gaumur. Makar og börn 
skjólstæðinga Roðasala eiga kost á að 
sækja sér viðbótarfræðslu og stuðning 
hjá starfsmönnum Minnismóttökunnar á 
Landakoti en nokkrum sinnum á ári eru 
haldnir fundir þar sem þessir aðilar geta 
hist og deilt reynslu sinni með öðrum 
aðstandendum. 

Reynt er með öllum ráðum í Roðasölum 
að veita góðan stuðning og góða þjón-
ustu og fáum við daglega þakkir fyrir, 
sem er okkur hvatning til að gera enn 
betur. Öll þjónustukeðjan fyrir aldraða 
sem búa heima þarf að vinna vel saman. 

Þar er átt við félagslega heimaþjónustu, 
heimahjúkrun og heimilislækna, Minnis-
móttökuna á Landakoti, hjúkrunarheimili 
með hvíldarinnlagnir, Landspítala og 
dagþjálfanir. Með því móti geta aldraðir 
sem haldnir eru heilabilun búið sem 

Lífssögubókin er góð leið til að kynn-
ast einstaklingnum, sérstaklega ef 
hann á í erfiðleikum með að tjá sig, 
en Lífssögubókin getur fylgt viðkom-
andi á þá staði þar sem hann sækir 
sér þjónustu. 

Lífssögubókin er mikilvæg í minningar-
vinnu og geti átt stóran þátt í að auka 
lífsgæði fólks. Aðstoð við minningar-
vinnu er í boði hjá Lífssögu fyrir þá sem 
þess óska. 

Anna Elín Svarsdóttir

Minningarvinnan getur hafist um leið og 
vinnan við bókina hefst eða eftir gerð 
hennar. 

Lífssögubókina má gefa sem tækifæris-
gjöf. Það er líka tilvalið að gera Lífssögu-
bók um látna ættingja til að varðveita 
minningu þeirra og sögu.

Ljósmyndaþjónusta er í boði hjá Lífs-
sögu. Anna Elín getur bæði tekið og 
aðstoðað við að útvega myndir af ein-
stökum stöðum, viðburðum, fjölskyldu-
meðlimum, vinum eða samferðarfólki. 

Þeir sem hafa áhuga á frekari upp-
lýsingum um verð og þjónustu geta haft 
samband við Önnu Elínu í síma 
899-4768 eða sent henni póst á net-
fangið lifssaga@lifssaga.is. 
Endilega skoðið heimasíðu Lífssögu, 
www.lifssaga.is. Lífssaga er til húsa á 
Hverfisgötu 50 á Ljósmyndastofu Svip-
mynda. 
Gott er að gera boð á undan sér. 

Anna Elín Svarsdóttir

lengst heima, en það er hagkvæmast og 
ósk flestra.

Stjórn FAAS eru færðar þakkir fyrir styrk 
sem undirrrituð fékk til að halda fyrir-
lestur á ráðstefnu Alzheimer Europe í 
Póllandi í október 2011. Nánar er sagt frá 
ráðstefnunni í 1. tbl. 10 árg. febrúar 2012  
FAAS frétta. Fyrirlesturinn fjallaði um gildi 
notkunar matskvarða í meðferðarstarfi 
í Roðasölum og hét „Að bera kennsl á, 
takast á við og vinna með atferlistruflanir 
og geðræn einkenni í heilabilun”. 

Ída Atladóttir hjúkrunarfræðingur MSc. 

og forstöðumaður Roðasala 

Dagþjálfun í Roðasölum

Öskudagur á Roðasölum
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Upplifun í Amsterdam
úr Drafnarhúsi að fá sér smágöngutúr 
og skoða staðinn upp á von og óvon 
um að fá að kíkja inn fyrir. Heppnin var 
með okkur fjórum. Komið er inn í anddyri 
þar sem starfsmaður er alltaf á vakt. 
Leyfði hann okkur að kíkja inn og skoða 
okkur um. Hogewey er hjúkrunarheimili 
þar sem 152 aldraðir einstaklingar með 
heilabilun búa. Það samanstendur af 
23 húsum og í hverju húsi búa 6 til 8 
manns. Íbúarnir eru frjálsir ferða sinna 
innan Hogewey en húsin eru byggð í 
ferning þar sem framhlið hússins snýr inn 
að hverfinu. Þar sem bil er milli húsa er 
girðing þannig að þeir komast ekki út úr 
hverfinu.

Hverfið hefur allt sem venjulegt 
hverfi hefur upp á að bjóða og jafnvel 
meira. Þar eru götur, garðar, torg, 
húsasund, leikhús, veitingastaðir og 
kaffihús ásamt verslun, hárskera, 
snyrtistofu og margt fleira. Íbúarnir 
hafa frelsi þarna til að fara sjálfir um 
á  öruggan hátt.

Í hverju húsi búa eins og áður sagði 6 
til 8 manns og eru þeir allir með stór 
sérherbergi en eldhús, stofa og bað-
herbergi eru sameiginleg. Hvert hús er 
með starfsmenn sem aðstoða íbúana 
við heimilishald. Að jafnaði eru 1 til 2 á 
vakt í hverju húsi en 2 á næturvakt  í öllu 
þorpinu. Þar er eldað og þvottur þveginn 
og taka íbúar eins mikinn þátt og þeir 
eru færir um eða hafa áhuga á. Áfram 
höfðum við heppnina með okkur því að 
einn íbúinn fylgdi okkur um þorpið og þó 
svo að við skildum ekki mikið af því sem 
hann sagði á hollensku þá fengum við 
smá innsýn í frelsið sem einstaklingarnir 
hafa þarna. Við hittum einnig einn starfs-
mann, konu sem var svo almennileg að 
bjóða okkur inn á eitt heimilið þó það sé 
ekki vaninn þegar fólk fer í skipulagðar 
heimsóknir þarna. Þar var tekið á móti 
okkur með bros á vör í fallegu og heimil-
islegu umhverfi. Það var mjög áhugavert 
að sjá þennan stað, sjá hvað hægt er að 
gera með því að veita fólki frelsi sem ekki 
væri öruggt eitt á gangi um hverfið sitt 
undir venjulegum kringumstæðum. 

Það ríkti mikil tilhlökkun hjá 18 starfs-
konum dagþjálfana FAAS þegar lent var í 
Amsterdam þann 4. október síðastliðinn.  
Tilefni ferðarinnar var að skoða starfsemi 
og þjónustu við fólk með  heilabilun.

Ferðanefndin sem skipulagði ferðina 
kom frá öllum húsunum þremur sem 
FAAS rekur, Drafnarhúsi, Fríðuhúsi og 
Maríuhúsi, tveir fulltrúar úr hverju húsi. 
Heilmikil vinna hafði átt sér stað við að 
finna staði sem áhugavert væri að skoða 
og sömuleiðis að fjármagna ferðina. 
Fengum við meðal annars styrk frá 
Novartis og frá FAAS.

Hótelið okkar var  bókstaflega í hjarta 
borgarinnar og örstutt á lestarstöðina, 
Dam torgið og helstu verslunargötur.

Á leið okkar þangað höfðu sumar á 
orði að Hollendingar væru nú ansi 
snemma í því að skreyta fyrir jólin, 
komnar rauðar seríur í gluggana. 
Hótelið okkar var staðsett í Rauða 
hverfinu. 

Mikil kátína ríkti í hópnum þegar í ljós 
kom að við þurftum að burðast með 
töskurnar upp þrönga, bratta stiga en 
hótelið var í dæmigerðu húsi fyrir Amst-
erdam, það var hátt og mjótt og ekkert 
pláss fyrir lúxus eins og lyftu. 

Það er óhætt að segja að hótelið hafi sett 
skemmtilegt mark á ferðina.  Lobbýið 
sinnti ýmsum hlutverkum; móttaka, 
morgunmatur, veitingastaður, bar 
og skemmtistaður. Áttum við margar 
ánægjulegar stundir þar niðri áður en lagt 
var í stigana.

En víkjum nú að helsta tilgangi ferðar-
innar.

Alzheimer Café

Anne Pernboom nemi hjá Alzheimersam-
tökunum  í Amsterdam hafði tekið að sér 
að skipuleggja fyrir okkur skoðunarferðir 
og beið þessi skemmtilega unga kona 
eftir okkur þegar við mættum um kl. 18 
á lestarstöðina til að taka lest til bæjar 
sem heitir Weesp. Bærinn er í um það bil 
18 kílómetra fjarlægð frá aðallestarstöð 
Amsterdam og tekur um það bil 20 mín-
útur að ferðast þangað.

Ferðinni var heitið á viðburð sem 
nefnist Alzheimer Café og haldinn var 
í sal á litlu hóteli. Anne sagði okkur 
að þetta kvöld yrði mjög sérstakt 
vegna þess að verið væri að halda 
upp á  fjögurra ára afmæli þessa til-
tekna klúbbs. 

Vel var tekið á móti okkur af sjálfboða-
liðum sem voru að störfum þetta kvöld 
og okkur boðið kaffi og síðan vísað til 
sætis. Á dagskrá var framsaga rithöf-
undar og blaðamanns sem kynnti bók og 
myndband sem hann hafði nýlega gert. 
Við skildum ekki orð af fyrirlestrinum sem 
fram fór á hollensku en fengum síðan 
skýringar frá Anne og sjálfboðaliðum eftir 
stundina. 

Það var mikil upplifun fyrir okkur að rit-
höfundurinn lét alla viðstadda setja lepp 
fyrir augun og hlusta síðan í 10 mínútur 
á hljóð sem tekin voru upp á hjúkrunar-
heimili. Við fengum síðar greinargóðar 
upplýsingar frá Christiaan Meyboom 
frá Alzheimersamtökunum í Hollandi og 
Anne um starfsemi kaffihúsanna. 

Hogewey, þorp fyrir fólk með heila-
bilun

Það hafði verið ætlun okkar að heim-
sækja „hverfið“ Hogewey sem staðsett er 
í bænum Weesp.  Því miður gat upplýs-
ingafulltrúi þess ekki tekið á móti okkur. 
Þar sem við fórum til Weesp á fimmtu-
dagskvöldið vegna Alzheimerkaffihússins 
ákváðu forstöðumenn Drafnarhúss og 
Maríuhúss ásamt tveimur starfsmönnum 

Þannig að göngutúr í bænum Weesp 
margborgaði sig.

Hjúkrunarheimili  á vegum Amsta
Á föstudeginum hélt hópurinn með spor-
vagni í átt að vesturhluta Amsterdam. 
Ferðinni var heitið á hjúkrunarheimili sem 
fyrirtækið Amsta rekur, en það rekur 
mörg hjúkrunarheimili. Yfirlæknirinn 
R. Verfaille á Jan Bonga tók á móti okkur 
og tveir aðrir starfsmenn. Hópnum var 
skipt niður í 3 hópa til þess að skoða þá 
staði sem Amsta rekur í nágrenninu.                                                               

Jan Bonga hjúkrunarheimilið sérhæfir sig 
í að sjá um einstaklinga með heilabilun, 
einstaklinga með geðræn vandamál 
og hjúkrunarsjúklinga sem þurfa mikla 
umönnun. Þar er einnig boðið upp á 
hvíldarinnlagnir. Það eru 3 stórar deildir 
á heimilinu og boðið er upp á einbýli 
eða tvíbýli. Á hverri deild eru sameigin-
legar setustofur og borðstofa.  Deildin 
sem er á jarðhæð hefur fallegan garð og 
vikulega kemur bóndi í heimsókn með 
dýr. Fyrirhugað er að endurnýja þessar 
stóru deildir og áætlað er að eitthvað af 

skjólstæðingum Jan Bonga flytji yfir á De 
Raak þegar það verður fullbúið.

De Raak er nýlegt hjúkrunarheimili fyrir 
einstaklinga með heilabilun. Þegar við 
komum í heimsókn var verið að stand-
setja það og fengum við að skoða tvær 
tilbúnar deildir.  Hver deild er með 6 
rúmgóð einbýli með snyrtingu, sameigin-
legt eldhús og stofu. Einn starfsmaður er 
á vakt hverju sinni sem veitir skjólstæð-
ingum aðstoð við athafnir daglegs lífs og 
einnig við matseld og þvotta. 

Verið er að standsetja tvö með-
ferðarherbergi í húsinu sem eiga að 
vera fyrir allar deildir. Annars vegar 
ilmkjarnameðferðarherbergi (aroma 
therapy) og hins vegar skynörvunar- 
herbergi. Þessi herbergi voru vel 
tækjum búin og eiga eflaust eftir að 
nýtast vel í framtíðinni. 

Á neðstu hæð byggingarinnar er dag-
þjálfun fyrir fólk í hverfinu og íbúar De 

Átján konur í Amsterdam, allar starfandi á dagþjálfunum FAAS

Konur í félagsmiðstöðinni De Gooyer

Merki Hollenska Alzheimersfélagsins
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Pólitískar áherslur 
á heilabilun næsta kjörtímabil?

bið eftir sérhæfðri  dagþjálfun eigi aldrei 
að mælast í misserum og muni þeir beita 
sér fyrir því að fjölga úrræðum til þess 
að tryggja það. Hægri grænir munu auka 
framlag hins opinbera til heilbrigðismála 
verulega, komist þeir til valda.

Aðrar spurningar fjölluðu m.a. um 
fræðslu til umönnunaraðila, um þörf 
fyrir upplýsinga- og ráðgjafarmiðstöð 
um heilabilun, um miðlæga skráningu 
á heilabilunarsjúkdómum og um um-
önnunarbætur til handa þeim sem sinnir 
umönnun heima fyrir.  Allir flokkarnir 
sem svöruðu lögðu sig fram við að svara 
ítarlega og af bestu samvisku. Þeim eru 
færðar bestu þakkir fyrir. 

Að lokum sögðu Hægri grænir að þrátt 
fyrir gott samtryggingarkerfi á Íslandi geti 
það orðið skilvirkara og betra, m.a. með 
því að tengja fjármagnið einstaklingunum 
og  grasrótinni. 

Samfylkingin þakkaði FAAS fyrir áratuga 
starf í þágu þeirra sem þjást af heila-
bilun og aðstandenda þeirra og sagði 
sjúklinga- og aðstandendasamtök sér-
staklega mikilvægt þrýstiafl sem fylgist 
með nýjungum og hvetur til þróunar á 
þjónustu.

Það hefði verið áhugavert að heyra 
skoðun fleiri flokka, það var afar leitt að 
svo fáir sáu ástæðu til þess að svara 
spurningum okkar. En e.t.v. verður hægt 
að fá svör á einhverjum af þeim fjölda 
framboðsfunda sem reikna má með að 
haldnir verði næstu vikur og mánuði. 
Félagsmenn eru hvattir til þess að mæta 
á þá fundi og spyrja spurninga. 

Allar spurningarnar og svörin í fullri lengd 
má finna á www.alzheimer.is.

Svava Aradóttir

Upplifun í Amsterdam

Raak geta einnig nýtt sér þá þjónustu. 
Biðtími inn á De Raak er um það bil 6 
mánuðir. 

The Beusemaecker er lítil íbúabyggð og 
þar búa ungir einstaklingar með heila-
bilun. Íbúðirnar eru í nýlegri byggingu, en 
þar eru einnig íbúðir á almennum mark-
aði.  The Beusemaecker samanstendur 
af 8 smærri einingum. Einingarnar eru 
allar eins uppbyggðar: 6 einbýli, sam-
eiginlegt eldhús, þvottahús, baðherbergi, 
stofa, svalir og reykherbergi.   Hver 
eining er máluð með ákveðnum lit til 
aðgreiningar.  Þetta eru lokaðar einingar 
og eru starfsmenn sem fara með ein-
staklinga á milli, til dæmis í dagþjálfunina  
eða leikfimissal sem er staðsettur í sömu 
byggingu. Mikið er lagt upp úr líkamlegri 
hreyfingu, farið út að hjóla og í göngu-
ferðir og dans og leikfimi eru hluti af 
reglulegri dagskrá. Íbúar hverrar einingar 
sjá um að ákveða hvað er í matinn hverja 
viku og aðstoða við almennt heimilishald 
eins og að elda, ganga frá og fleira.

Alzheimer Nederland

Seinnipartinn á föstudeginum hittum 
við svo Anne og Christiaan sem höfðu 
tekið á leigu sal og pantað kvöldverð 
fyrir okkur  í félagsmiðstöð í Amsterdam. 
Félagsmiðstöðin er hluti af hjúkrunar-
heimilinu De Gooyer. Þegar inn var kom-
ið var engu líkara en við værum komin á 
skemmtistað í suðlægu landi. Flestir sem 
voru þarna inni koma frá Súrinam sem 
er fyrrum  nýlenda Hollendinga. Þarna 
ríkti mikil gleði og músíkin spiluð hátt 
miðað við það sem við eigum að venjast 
hér heima á slíkum stöðum. Fólk var að 
spila og spjalla og svo var barinn opinn. 
Félagsmiðstöðin er opin til klukkan 19.  
Christiaan og  Anne voru  með kynningu 
á starfsemi  Alzheimersamtakanna í Hol-
landi (Alzheimer Nederland). Einnig höfðu 
þau áhuga á að fá upplýsingar frá okkur 
um þjónustuna hér á landi. Í Hollandi eru 
starfandi  fjórar miðstöðvar Alzheimer-
samtakanna.

Það fé sem ríkið leggur til mála-
flokksins er reynt að nýta á sem 
hagkvæmastan hátt. Í áætlun sem 

gerð hefur verið er búist við að  árið 
2020 þurfi að vera búið að tvöfalda 
þá upphæð sem nú er sett í þennan 
málaflokk. Í Hollandi eru, eins og 
annars staðar, margir sem eru 
komnir með heilabilun en hafa ekki 
fengið sjúkdómsgreiningu. 

Yfirleitt líða um tvö ár eftir að fyrstu 
einkenni sjúkdómsins koma í ljós þar til 
sjúkdómsgreining á sér stað hjá yngra 
fólki, 40 til 50 ára. 

Undanfarin ár hefur markvisst verið unnið 
að því að upplýsa stjórnvöld og almenn-
ing um sjúkdóminn og nefndi Christiaan 
að þegar Hollandsdrottning fékk Alzhei-
mer fyrir  nokkrum árum var ekkert talað 
um það í þjóðfélaginu

Að lokum var okkur sagt frá starf-
semi Alzheimer Café. Það munu vera um 
15 ár síðan  svokölluð Alzheimer Café 
hófu starfsemi sína í Hollandi og eru nú 
rekin um 200  slík  í landinu. Tilgangurinn 
er að gefa fólki með heilabilun og ætt-
ingjum þeirra tækifæri til að koma saman 

einu sinni í mánuði og eiga notalega 
stund þar sem fram fer fræðsla, söngur 
og spjall.  Það eru ýmis félagasamtök 
og stofnanir sem lána húsnæði undir 
kaffihúsin og hópar sjálfboðaliða sjá um 
framkvæmdina.  Það er alltaf fundarstjóri 
á hverju kaffihúsakvöldi og þeir sem taka 
að sér fundarstjórn hafa sótt námskeið 
til að geta sinnt því á sem bestan hátt 
og virkjað gesti til þátttöku í umræðum. 
Kvöldin eru mjög skipulögð; hálftími fer 
í að taka á móti fólki, hálftími í fræðslu, 
hálftími í hlé, hálftími í umræður og 
hálftími í brottför. 

 

Tónlist leikur stóran þátt í kvöldunum. 
Þetta var virkilega ánægjuleg og fræð-
andi heimsókn.  Móttökurnar voru alls 
staðar jafngóðar og vel undirbúnar.                                                                                                                                
Það má með sanni segja að ferðin í heild 
sína hafi verið árangursrík.  Nú hafa verið 
stofnuð tvö Alzheimer kaffihús til reynslu 
á höfuðborgarsvæðinu og byrjunin lofar 
góðu. Umfjöllun um bæði þessi kaffihús 
er á öðrum stað í þessu blaði.  

Ferðanefndin   

Nú eru þingkosningar framundan og 
fjöldi framboða að velja á milli. Fjölgun 
fólks með heilabilun á næstu árum og 
áratugum  hefur um langa hríð verið 
fréttaefni og hefur þar m.a. verið stuðst 
við mannfjöldaspá Hagstofu Íslands, 
auk skýrslna alþjóðlegu Alzheimerssam-
takanna og WHO (Heilbrigðisstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna) sem sýna mikla 
aukningu á heimsvísu. Eins og kemur 
fram í frásögn Ragnheiðar K. Karlsdóttur, 
varaformanns FAAS hér í blaðinu,  má 
reikna með að eitt nýtt heilabilunartilfelli  
greinist á fjögurra sekúndna fresti. FAAS 
hefur ítrekað bent á nauðsyn á stefnu-
mótun fyrir málaflokkinn hér á landi, en 
flest ef ekki öll viðmiðunarlönd okkar 
hafa nú þegar mótað sér stefnu eða eru 
vel á veg komin með slíka stefnu.

Eðli málsins samkvæmt var áhugi fyrir 
að sjá hvaða áherslur hinir mismunandi 
flokkar höfðu í málefnum fólks með 
heilabilun og aðstandenda þeirra og fór 
undirrituð í könnunarleiðangur á heima-
síður þeirra. Það er skemmst frá því að 
segja að þar sem stefnumál flokksins 
voru aðgengileg á heimasíðunni, var ekki 
orð að finna um heilabilun – það er þá 
allavega vel falið.

Því var ákveðið að beina nokkrum spurn-
ingum til flokkanna og óska eftir svörum 
sem kynnt yrðu í FAAS fréttum. Haft 
var samband símleiðis og í framhaldi 
voru spurningarnar sendar rafrænt á 
þau netföng sem bent var á. Meiningin 
var að lesendur FAAS frétta gætu borið 
saman áherslur allra flokkanna og metið 
út frá því hverjir væru líklegastir til þess 
að vinna vel að málefnum fólks með 
heilabilun á næsta kjörtímabili sætu 
þeir við stjórnvölinn.  Því miður verður 
þessi samanburður ekki raunhæfur þar 
sem einungis þrír flokkar svöruðu erindi 
FAAS, en það voru Hægri grænir, Vinstri 
grænir og Samfylkingin . Ekkert heyrðist 
frá Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki, 
Bjartri framtíð eða Samstöðu. Þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir tókst ekki að ná sam-
bandi við fulltrúa Dögunar eða Pírata-
flokksins og voru þeim því ekki sendar 
spurningarnar. 

Hér verður einungis stiklað á stóru í 
svörunum sem bárust, en þau verða að-
gengileg í heild sinni á heimasíðu FAAS í 
lok febrúar.

Fyrsta spurningin fjallaði um hvenær 
og hvernig ætti að bregðast við fyrir-
sjáanlegri aukningu á tíðni heilabilunar-
sjúkdóma. Samfylkingin segir að íslensk 
stjórnvöld þurfi að undirbúa vel þessa 
miklu fjölgun, m.a. með áframhaldandi  
fjölgun hjúkrunarrýma og byggingu nýs 
Landspítala. Vinstri grænir taka fram að 
sérhæfð þjónusta skuli vera í stöðugri 
þróun og telur breytingar í formi auk-
innar dagþjónustu, hvíldarinnlagna, auk 
bættrar heimaþjónustu það sem gæti 
orðið á næstu árum. Hægri grænir segja 
að samtryggingarkerfið eigi að búa fólki 
sem þarf á aðstoð að halda sómasam-
legar aðstæður.

Þegar spurt var um stefnumörkun 
um heilabilun telja Hægri grænir að 
stjórnvöld þurfi að móta stefnuna, Vinstri 
grænir munu beita sér fyrir því að heila-
bilun komi inn í velferðarstefnu sem nú 
liggur fyrir Alþingi og Samfylkingin telur 
fulla ástæðu til stefnumörkunar, vill gera 
úttekt á núverandi þjónustu og að síðan 
yrði brugðist við niðurstöðum á við-
eigandi hátt. Samfylkingin nefnir einnig 
yngra fólk með heilabilun í svari sínu. 

Spurningu um sífellt lengri biðlista á 
sérhæfðar dagþjálfunardeildir  og hjúkr-
unarheimili svarar Samfylkingin ítarlega 
og bendir m.a. á það átak sem gert hafi 
verið á þeirra vakt undanfarin ár í fjölgun 
hjúkrunarrýma. Vinstri grænir segja að 

Garðurinn í Jan Bonga
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þess hversu seint á ævinni sjúkdómurinn 
kemur fram. 

Fljótlega fannst afbrigðileiki í geni sem 
veldur breyttri virkni próteins sem hefur 
það hlutverk að flytja fitusameindir á milli 
staða í líkamanum (Apolipoprotein E). 
Til eru þrjú afbrigði af þessu próteini og 
kallast þau ApoE-2, -3 og -4 og er það 
hið síðastnefnda sem tengist uppkomu 
Alzheimerssjúkdóms nokkuð sterkt. Því 
miður hefur þessi þekking ekki leitt til 
neinnar meðferðar. 

Íslensk erfðagreining var eitt af fyrstu 
stóru erfðafyrirtækjunum sem hóf að 
rannsaka erfðir sjúkdómsins á kerfis-
bundinn hátt með svokallaðri gena-
skimun (genome-wide screening). Í 
stuttu máli fannst ekkert sem skiptir 
miklu máli fyrsta áratug þessarar aldar 
hvað varðar Alzheimerssjúkdóm, hvorki 
hér á landi né annars staðar í heiminum. 
Þessi tækni getur fundið algengan breyti-
leika í genamengi mannsins sem tengist 
sjúkdómnum en sjaldgæfari afbrigði finn-
ast síður. 
Á allra síðustu árum hefur verið mögulegt 
að raðgreina allt genamengi mannsins. 
Með því að raðgreina nokkurn fjölda 
einstaklinga og nota síðan aðrar erfða-
mengisupplýsingar og ættfræðiupplýs-
ingar um skyldleika einstaklinga er hægt 
með töluverðu öryggi að segja fyrir um 
genabreytingar í öðrum einstaklingum 
sem ekki eru raðgreindir. Þessa aðferð er 
óvíða hægt að beita á jafn kerfisbundinn 
og almennan hátt og hér á landi. Með 
þessu móti er hægt að finna sjaldgæfar 
breytingar sem ekki finnast á annan 
hátt. Rannsóknir hér á landi með þessari 
aðferð hafa fundið breytingar í tveimur 
mismunandi genum sem tengjast Alzhei-
merssjúkdómi og hafa þessar uppgötv-
anir vakið mikla athygli. 

Gen sem verndar gegn Alzheimers-
sjúkdómi

Á síðastliðnu sumri birtist í tímaritinu Nat-
ure grein frá vísindamönnum Íslenskrar 
erfðagreiningar, læknum á öldrunarlækn-
ingadeildinni á Landakoti og bandarísk-
um vísindamönnum. Hún lýsti geni sem 
virðist vernda gegn Alzheimerssjúkdómi. 

Erfðir 
og Alzheimerssjúkdómur

Jón G. Snædal

miðjum aldri með hreyfitruflunum en 
síðar kemur fram heilabilun. Honum var 
fyrst lýst árið 1872 en það var ekki fyrr 
en 1993 sem genagalli sjúkdómsins 
fannst eftir kerfisbundna leit í fjölskyldum 
með sjúkdóminn.  

Erfðir Alzheimerssjúkdóms
Í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar 
komu fram uppgötvanir á erfðum 
Alzheimerssjúkdóms. 

Þá voru rannsakaðar þekktar fjölskyldur 
með sjúkdóminn og fannst ákveðinn 
genagalli sem tengdist sjúkdómnum í 
þessum fjölskyldum. Í þessum tilvikum 
erfist sjúkdómurinn á ríkjandi hátt þannig 
að allir sem eru með genagallann fá 
sjúkdóminn. Hann kemur fram á miðjum 
aldri og fram yfir sextugt og teljast þessir 
gallar skýra um 1-2% tilvika snemm-
komins Alzheimerssjúkdóms. Fram að 
aldamótum fundust fjölmörg afbrigði af 
þessum genagöllum í samtals þremur 
genum en engar slíkar fjölskyldur hafa þó 
fundist hér á landi.
Nokkru fyrir aldamótin var svo farið að 
skoða hvort erfðaþáttur væri þrátt fyrir 
allt einnig að verki meðal þeirra sem ekki 
voru með sérstaka fjölskyldusögu enda 
virtist sem áhættan við að fá sjúkdóminn 
ykist ef náinn ættingi hefði hann. Þessi 
tengsl er þó erfitt að staðfesta vegna 

Uppruni erfðafræðinnar
Johann Mendel er kallaður faðir erfða-
fræðinnar. Hann fæddist syðst í Þýska-
landi við núverandi landamæri að Tékk-
landi árið 1822. Hann lærði fyrst heim-
speki og eðlisfræði en seinna lærði hann 
til prests og gekk svo í klaustur Ágúst-
ínusarreglunnar í Brno.  Þetta klaustur 
varð eftir það heimili hans og síðustu 
17 ár ævinnar var hann ábóti klaust-
ursins. Þegar hann vann sitt munkaheiti 
tók hann sér nafnið Gregor og er hann 
almennt þekktur sem Gregor Mendel.
Sem ungur maður og áður en hann fór í 

háskóla vann 
hann um tíma 
við garðyrkju 
og fékk 
þá áhuga 
á ræktun. 
Þegar hann 
hafði tamið 
sér vísindaleg 
vinnubrögð 
eðlisfræð-
innar nýtti 
hann sér þau 
til að kanna til 
hlítar hvernig 

eiginleikar erfast meðal plantna. Þessar 
rannsóknir fóru fram á landareign klaust-
ursins. Hann beindi sjónum að strengja-
baunum (pisum sativum) og á sjö ára 
tímabili ræktaði hann og skoðaði kerfis-
bundið 29.000 plöntur og skráði niður-
stöður. Í kjölfarið kynnti hann tvö lögmál 
sem hann fann að giltu um flutning 
erfða milli kynslóða og eru þau almennt 
kölluð lögmál Mendels. Hið fyrra segir til 
um að erfðaefni hvers einstaklings sé í 
tveimur eintökum (par) og að við flutning 
til næstu kynslóðar flytjist annað þeirra 
til afkvæmis og er það tilviljun háð hvort 
eintakið það er. Afkvæmið fær svo hitt 
eintakið frá hinu foreldrinu og þar með 
myndast nýtt erfðaefnispar. 

Hitt lögmálið segir til um að erfðir á ein-
um eiginleika sé óháður erfðum á öðrum 
eiginleika. Það sýndi með tímanum að 
þessi lögmál gilda í stórum dráttum um 
erfðir allra dýra og plantna þótt þau séu 
ekki alveg eins einföld og þau virtust 
vera upphaflega. 

Þótt þessi ágæti vísindamaður sé 
kallaður faðir erfðafræðinnar hafa 
menn lengi vitað að eiginleikar 
ganga í erfðir. Þannig segir í Njálu 
að „fjórðungi bregður til fósturs“ 
en þá er verið að lýsa hraustleika 
Skarphéðins. Þetta þýðir að hver 
einstaklingur er að fjórðungi það sem 
uppeldi og umhverfi hefur skapað en 
að þremur fjórðu hlutum það sem 
hann hefur fengið í arf.  

Erfðasjúkdómar
Á sama hátt og ýmsir góðir eiginleikar 
ganga í arf geta eiginleikar sem eru 
hamlandi farið á milli kynslóða og er 
þá gjarnan talað um erfðagalla. Sumir 
sjúkdómar eru sannkallaðir erfðasjúk-
dómar. Þeir eru alvarlegir og koma fram 
snemma á ævinni, oftast á barnsaldri. 
Þeir erfast flestir á ríkjandi hátt, eins og 
sagt er, en það þýðir að sá sem er með 
erfðagallann frá annaðhvort föður eða 
móður fær sjúkdóminn. Það eru einnig til 
mörg önnur afbrigði erfða sem ekki verða 
tíunduð hér.
Á síðustu tveimur áratugum hefur at-
hyglin beinst að sjúkdómum sem koma 
fram seint á ævinni en sem þó virðast 
orsakast að miklu leyti af erfðum. Einn 
fyrsti sjúkdómurinn af því tagi sem menn 
áttuðu sig á er svokallaður Huntington 
sjúkdómur sem oftast kemur fram á 

Hin ýmsu form Alzheimerssjúkdóms

• Snemmkominn Alzheimerssjúkdómur. Byrjar fyrir 65 ára aldur.

• Arfgengur sjúkdómur. Til staðar er breyting í geni sem veldur sjúkdómnum 
og hann finnst meðal annarra fjölskyldumeðlima.

• Ekkert sjáanlegt arfgengi. Enginn genabreytileiki er til staðar og fáir eða 
engir aðrir eru með sjúkdóminn innan fjölskyldunnar.

• Síðkominn Alzheimerssjúkdómur. Byrjar eftir 65 ára aldur. Breytingar í 
heila eru mjög líkar þeim sem sjást í venjulegri öldrun en koma aðeins fyrr 
og eru meiri.

• Óvenjulegur Alzheimerssjúkdómur. Í byrjun eru það önnur einkenni 
en minnistap sem eru mest áberandi svo sem máltruflanir, verkstol eða 
breytingar á persónuleika.

Miðað er við að einkennin séu orðin greinileg og hafi áhrif í daglegu lífi sem 
þýðir að einstaklingur er kominn með heilabilun. Nú er oft hægt að greina 
sjúkdóminn fyrr og er þá stundum talað um forstig sjúkdómsins (á ensku 
prodromal Alzheimer´s disease).

Óhætt er að segja að greinin hafi vakið 
mikla athygli vísindasamfélagsins og var 
það fyrst og fremst af þremur ástæðum.

Fyrsta ástæðan er sú að aldrei áður hefur 
verið lýst genabreytingu sem verndar 
gegn þessum sjúkdómi og almennt má 
segja að það sé sjaldgæft að verndandi 
gen séu staðfest.

Önnur ástæðan er sú að genið veldur 
breytingu á mjög viðkvæmum stað í 
próteini sem í 20 ár hefur verið tengt 
sjúkdómnum.  Allan þennan tíma hafa 
menn reynt að finna lyf í þeim tilgangi að 
hafa áhrif á niðurbrot þessa próteins og 
með því móti að seinka eða hindra fram-
vindu sjúkdómsins. Á allra síðustu árum 
voru menn farnir að efast um að sú leið 
væri fær því tilraunir höfðu ekki gefið til-
skyldan árangur en þessi nýja uppgötvun 
þykir blása nýju lífi í kenninguna.

Þriðja ástæðan fyrir því að menn tóku 
þessa uppgötvun alvarlega var að í 
greininni er einnig lýst hvernig genabreyt-
ingin var færð í frumur sem síðan fram-
leiddu miklu minna af gölluðu próteini af 
því tagi sem fellur út í heila sjúklinganna. 

Þannig var ekki aðeins búið að lýsa 
breytingu í geni sem tengist sjúkdómi 
heldur var einnig sýnt fram á hver hin 
raunverulegu áhrif eru í frumunum. Það 
voru vísindamenn líftæknifyrirtækisins 
Genentech í Bandaríkjunum sem önnuð-
ust þennan þátt rannsóknarinnar.

Þessi genabreyting er sjaldgæf en hún 
finnst í um 0,6% allra Íslendinga og í 
svipuðum mæli meðal annarra þjóða 
í þessum heimshluta. Í sjúklingunum 
er hins vegar enn sjaldgæfara að finna 
breytinguna eða í um 0,1% tilvika. Eng-
inn þeirra einstaklinga sem voru með 
hið verndandi gen en voru samt með 
greininguna Alzheimerssjúkdóm hafði 
venjulegan sjúkdóm heldur var um 
blandaða eða óvenjulega sjúkdómsmynd 
að ræða. Það styrkir enn frekar að um 
raunverulega vernd sé að ræða. 

Það eru tvö atriði til viðbótar sem styrkja 
þessar niðurstöður. Annað er að meðal 
einstaklinga sem eru orðnir 85 ára en 
eru ekki með nein merki heilabilunar er 
algengi þessa breytileika hvað hæstur 
eða liðlega 0,8%. Hitt er að breytileikinn 
virðist einnig tengjast almennt vitrænni 

Það er ástæða til bjartsýni gangvart framtíðinni 

Faðir erfðafræðinnar, 
Johann Mendel



20 21

FAAS fréttir 1. tbl.11. árg. febrúar 2013 FAAS fréttir 1. tbl.11. árg. febrúar 2013

Erfðir og Alzheimerssjúkdómur

getu þeirra sem ekki eru með heilabilun. 
Þeir sem hafa þennan breytileika virðast 
þannig vera betur á sig komnir en 
jafnaldrar þeirra hvað varðar vitræna 
getu. Þessi niðurstaða er vel innan töl-
fræðilegra marka þótt fjöldi einstaklinga 
sé ekki eins mikill og bak við aðrar niður-
stöður.  

Nýtt áhættugen 
Í nóvember síðastliðnum birtist grein 
í tímaritinu New England Journal of 
Medicine frá Íslenskri erfðagreiningu, 
læknum á öldrunarlækningadeildinni á 

Landakoti og nokkrum erlendum sam-
starfsaðilum.  

Í þetta sinn var lýst nýju áhættugeni 
fyrir Alzheimerssjúkdómi sem er, 
líkt og fyrrnefnda genið, nokkuð 
sjaldgæft en það finnst í um 0,5% 
þjóðarinnar. Í sjúklingahópnum er 
hins vegar tíðnin fjórföld eða um 2%. 
Þetta gen tengist bólgusvörun líkam-
ans og hefur m.a. áhrif á ónæmis-
frumur heilans eða á þær frumur 
sem sjá um að hreinsa í burtu ýmis 
efni sem heilinn þarf að losa sig við. 
Það má kalla þessar frumur sorp-
hirðu heilans til einföldunar. 

Þetta gen hefur verið þekkt í nokk-
urn tíma og því töluvert vitað um áhrif 
þess en það hafði aldrei verið tengt 
Alzheimerssjúkdómi. Það styrkti þessa 
niðurstöðu að í sama hefti tímaritsins 
birtist önnur grein um sama gen. Þessi 
grein byggist á rannsóknum sem fram 
hafa farið í 43 rannsóknarstofum víða 
um heim. Niðurstaða þeirrar greinar var 
sú sama og í íslensku greininni, að þetta 
tiltekna gen væri algengara í sjúklingum 
með Alzheimerssjúkdóminn og tíðnitölur 
voru sláandi líkar. Því til viðbótar var 
lýst í greininni hvernig áhrif gensins eru í 
heilanum og benti þannig á hugsanlega 
líffræðilega þýðingu þessarar breytingar. 

Hvaða þýðingu hafa þessar 
uppgötvanir?
Í framhaldi af þessu er eðlilegt að spyrja 
hvor þetta þýði að við séum nær því að 
finna áhrifaríka meðferð við Alzheimers-
sjúkdómi. Það verður erfitt að segja fyrr 
en að einhverjum tíma liðnum en þó 
virðist sem áhrif séu þegar farin að koma 
fram þótt um það verði ekki alveg fullyrt. 

Þannig ákvað stórt alþjóðlegt lyfja-
fyrirtæki, Eli Lilly, í desember sl., að 
halda áfram rannsóknum á lyfi sem 
virtist í fljótu bragði ekki vera að skila 
árangri og það var allt eins líklegt 
að það yrði lagt til hliðar. Lyfið hefur 
einmitt áhrif á það prótein sem hið 
verndandi gen tengist. Í stuttu máli á 
lyfið að leiða til þess að það myndist 
minna af hinu óæskilega efni í heil-
anum en ella. Það kom ekki beint 
fram í fréttatilkynningu fyrirtækisins 
að uppgötvun sumarsins hafi haft 
eitthvað með þessa ákvörðun að 
gera en það er ekki langsótt. 

Hvað síðara genið varðar sem veldur 
aukinni áhættu er vonandi að uppgötv-
unin varpi ljósi á hugsanlega aðra aðferð 
til að hafa áhrif á sjúkdóminn. Í stað þess 
að það myndist minna af hinu óheil-
næma efni muni meðferð sem byggist 
á þessari nálgun leiða til þess að betur 
gangi að hreinsa og fjarlægja það.  Það 
má telja víst að lyfjafyrirtæki sem hafa 
stundað rannsóknir á þessum sjúkdómi 

skoði hvort þau eigi í fórum sínum efni 
sem gætu hugsanlega nýst sem lyf og 
ef heppnin er með finnast efni sem hafa 
þegar farið í gegnum allar grunn- og 
öryggisrannsóknir en með því sparast 
mörg ár í þróun.
Að lokum má spyrja hvort breytingar sem 
eru til staðar í svo litlum hluta manna hafi 
áhrif sem skipti alla hina máli? Því er til 
að svara að rannsóknirnar hafa varpað 
ljósi á ferli sem eru til staðar í öllum 
mönnum og sem valda Alzheimerssjúk-
dómi þegar ferlið brenglast. Þetta eru því 
algildar niðurstöður.

Það má því segja að eftir margra ára 
stöðnun í framþróun þekkingar á Alzhei-
merssjúkdómi geti verið að 
rofa til að nýju.

Heimildir

Thorlakur Jonsson, Jasvinder K. Atwal, Stacy Stein-
berg, Jon Snaedal, Palmi V. Jonsson, Sigurbjorn 
Bjornsson,  Hreinn Stefansson, Patrick Sulem, Daniel 
Gudbjartsson, Janice Maloney, Tushar Bhangale, 
Robert R. Graham, Timothy W. Behrens, Olafur Th. 
Magnusson, , Augustine Kong, Unnur Thorsteins-
dottir, Ryan J. Watts, Kari Stefansson.  A coding 
mutation in the Amyloid Precursor Protein (APP) 
gene confers protection against Alzheimer’s disease 
and against cognitive decline in the elderly without 
Alzheimer’s disease. Nature 2012;488:96-99 – rit-
stjórnargrein á bls. 38-39.

Thorlakur Jonsson, Hreinn Stefansson, Stacy Stein-
berg, Ingileif Jonsdottir, Palmi V. Jonsson, Jon Snae-
dal, Sigurbjorn Bjornsson, Johanna Huttenlocher, 
Allan I. Levey, James J. Lah, Dan Rujesc, Harald 
Hampel, Ina Giegling, Ole A. Andreassen, M.D, 
Knut Engedal, Ingun Ulstein, Srdjan Djurovic, Carla 
Ibrahim-Verbaas, Albert Hofman, M.Arfan Ikram, 
Cornelia M van Duijn, Unnur Thorsteinsdottir, Aug-
ustine Kong, Kari Stefansson. A coding variant in the 
TREM-2 gene confers risk to Alzheimer´s disease. 
New England Journal of Medicine 2012: 
Birt í netútgáfu 14. nóvember 2012, ókomið á prenti.

Samstarf Íslenskrar erfðagreiningar 
og þriggja lækna á öldrunarlækn-
ingadeildinni á Landakoti fyrir hönd 
Landspítalans hófst árið 1998.

Af hálfu Íslenskrar erfðagreiningar 
hefur Þorlákur Jónsson borið hitann 
og þungann af rannsókninni og um 
tíma Hreinn Stefánsson. Læknar 
öldrunarlækningadeildar eru Jón 
Snædal, Pálmi V. Jónsson og Sigur-
björn Björnsson.

Dvölin heima
Sá tími sem fólk dvelur að mestu heima við eftir að sjúkdómurinn er farinn að hafa áhrif á dag-
lega getu er mislangur hjá hverjum og einum. Það tekur tíma að komast að á dagdeild, finna 
stað við hæfi og eða að finna sig á nýjum stað. Á þessu tímabili er mikilvægt að skoða þann 
möguleika að fá aðstoð heim. 

Vinun er þjónustufyrirtæki sem býður upp á sérþjálfað starfsfólk til að sinna fólki í heimahúsi. 
Slíkur stuðningur er mikilvæg viðbót við þá aðstoð sem aðstandendur sjálfir veita og við þá 
þjónustu sem sveitarfélögin bjóða upp á.  Þjónusta Vinunar er sveigjanleg að því leyti að hún 
getur komið inn nánast á öllum tímum dagsins frá klukkutíma og upp í ákveðna viðveru hvort 
sem er einu sinni í viku eða alla daga vikunnar. 

Þjónustan er margvísleg og fer eftir því hvað hver og einn þarfnast hverju sinni eins og að fara 
í gönguferðir, almenn félagsleg viðvera, aðstoð við að taka til mat, aðstoð við að fara til læknis, 
verslunarferðir, létt heimilisþrif og böðun. Markmiðið með fjölbreytilegri þjónustu er að hún 
komi til móts við einstaklinginn, maka og heimilið.

Hægt er að prófa sig áfram með þjónustuna með því að fá aðstoð t.d. tvo tíma í senn einu sinni í viku og/eða að gera 
samning um þjónustu í stuttan tíma sem má framlengja ef vel gengur.  

Hægt er að leita sér upplýsinga um þjónustu Vinunar á heimasíðu fyrirtækisins www.vinun.is eða panta tíma hjá ráðgjafa 
í síma 578-9800.

Gunnhildur Heiða Axelsdóttir, fjölskyldumeðferðarfræðingur hjá Vinun ráðgjafar og þjónustumiðstöðinni Sími 578-9800

Lög Mendels

Samræða – ráðgjafarstofa fyrir eldri 
borgara og fjölskyldur þeirra
Í starfinu er lögð áhersla á undirbúning til að takast sem best á við breyttar aðstæður í lífi 
eldra fólks. 

Þegar veikindi hafa áhrif á færni til að bjarga sér, er mikilvægt að mæta því með því að 
undirbúa sig. Huga þarf að þjónustu og skipulagi hennar, samskiptum og tilfinningalegum 
stuðningi, húsnæðismálum og fleiru. 

Starfsmenn eru Steinunn K. Jónsdóttir og Þorgerður Valdimarsdóttir félagsráðgjafar sem 
báðar hafa áralanga reynslu af ráðgjöf við eldra fólk og fjölskyldur þeirra og samþættingu 
þjónustu á heimilum fólks.

Viðtöl fara fram á ráðgjafarstofunni í Lágmúla 9, Reykjavík, eða í vitjunum í heimahús. 

Upplýsingar og tímapantanir eru í síma 778 8538 og á netfanginu 

eldriborgarar@samraeda.is .  Sjá einnig upplýsingar á www.samraeda.is 

Jón G. Snædal

Steinun K. Jónsdóttir, félagsráðgjafi



Greiningarmiðstöð 
Mentis Cura

Sigla
Heilarit til greiningar á heilabilun
Nýjung í heilsugæslu aldraðra

www.mentiscura.is

Greining skiptir öllu
Þrá� fyrir að ekki sé hægt að koma í veg fyrir 
heilabilun þá getur skipt máli að einstaklingar 
séu greindir snemma og á sem nákvæmastan 
há�, bæði fyrir þá sjálfa og aðstandendur.

Þegar einstaklingar upplifa breytingar á minni 
eða grunur vaknar um byrjandi heilabilun er í 
flestum tilfellum fyrst leitað til heimilislæknis 
sem leggur mat á hvort um byrjandi heilabilun sé 
að ræða ásamt því að útiloka aðrar hugsanlegar 
ástæður fyrir einkennum. Ef ástæða þykir til er 
viðkomandi vísað til frekara mats á minnis- 
mó�öku Landspítalans. 

Þau greiningartæki sem standa heilsugæslu-
læknum til boða við mat á fyrstu stigum 
heilabilunar eru af skornum skammti og mikil 
þörf hefur verið á frekari úrræðum.

Áralöng þróun skilar árangri
Fyrirtækið Mentis Cura hefur um árabil unnið að 
þróun aðferðar til að meta heilabilunarsjúkdóma 
út frá heilariti. Á Læknadögum sem haldnir voru 
í janúar síðastliðnum kynnti félagið í fyrsta 
skipti afurð sína undir nafninu „Sigla“ sem 
nýjung í heilsugæslu aldraðra. 

Aðferðin hefur nú verið notuð til tveggja ára á 
minnismó�öku Landspítalans og gefið góða 
raun. Nú er svo komið að heilarit er orðið hluti 

af reglubundnu greiningarferli heilabilunar 
á minnismó�ökunni.

Þessi nýja aðferð kemur ekki í stað þeirra 
rannsókna sem læknir þarf að framkvæma til að 
komast að niðurstöðu. Hún veitir þó lækni 
mikilvægan stuðning í greiningarferlinu. Við 
bindum vonir okkar við að reynslan af þessari 
nýju tækni og aðgengi að henni leiði til þess að 
fleiri sem upplifa breytingar á vitrænni getu fái 
betri og nákvæmari greiningu en áður.

Einföld mæling
Upptaka á heilalínuriti er mjög einföld mæling 
og felur ekki í sér nein óþægindi eða inngrip í 
líkamsstarfsemi. Rafnemum er komið fyrir á 
höfði og viðkomandi situr í þægilegum stól 
í tíu mínútur á meðan upptaka heilalínuritsins 
fer fram. 

Forsenda þess að koma í heilaritsmælingu er að 
tilvísun berist frá lækni svo hægt sé að senda 
honum niðurstöður. Í framhaldi af því mun læknir-
inn svo skýra frá niðurstöðum til viðkomandi.

 

Í febrúar á þessu ári opnar Mentis Cura greiningarmiðstöð í Ál�amýri 1–5 
í Reykjavík. Þar verður boðið upp á upptöku heilarita og úrvinnslu á þeim til 
greiningar á heilabilunarsjúkdómum. Ný og byltingarkennd aðferð sem hefur 
verið í þróun hjá Mentis Cura um árabil.

Ál�amýri 1-5, 108 Reykjavík.  
Opnunartími: mán.-fim. 9-16 og 
fös. 9-12.  Síminn er 530 8300.
greining@mentiscura.is
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í kringum sig, í góðum félagsskap og 
njótandi góðrar umönnunar. Ragnheiður 
var ánægð með breytingar á orðfæri sem 
hefðu verið gerðar í skýrslu um aldraða, 
þar sem orðin vistun og vistmaður eru 
tekin út og í staðinn notuð orðin dvöl og 
heimilismaður. 

Sr. Sigurður vildi taka út heitið hjúkrunar-
heimili, það þarf nýtt heiti  sagði hann, 
ekki hugmyndaleysi og leiðindi eins og 
nú er. Kærleika í verki og góða umönnun. 
Gott væri að lifa langan dag en ef heim-
ilið rís undir nafni fær fólk þann bónus að 
fá góða og kærleiksríka umönnun í lokin. 

Pétur  ræddi um nýjungina á Hrafnistu, 
kaffihúsið sem  fólk ýmist rómar eða 
hneykslast á. Forræðishyggjan er orðin 
alltof mikil. Augu almennings þurfa að 
opnast fyrir þörfum eldra fólks og hann 
ímyndaði sér að þegar hann færi á svona 
heimili þá yrðu pizzur í matinn og  tölvur, 
tölvuleikir og sýndarveruleikinn í þeirri 
tækni á fullu innan veggja heimilisins. Þá 
yrði diskótek en ekki harmonikkuball eins 
og vinsælt er í dag. Hjúkrunarheimili eigi 
að snúast um lífsgæði fólks en ekki að 
vera til þess að breyta lífsstíl þess. Pétur 
sagði áhyggjuefni hversu lítil fjölgun væri 
fyrirsjáanleg á hjúkrunarrýmum, nú þegar 

ljóst er að mikil fjölgun verður á eldra 
fólki. 

Leikarinn og grínistinn Þorsteinn Guð-
mundsson sló á létta strengi í erindi sínu. 
Við eigum að breyta sjónarhorninu og 
leika okkur, sagði hann. Við þurfum að 

breyta viðhorfinu til eldra fólks og fatl-
aðra, það er óhætt að gera grín, leika sér 
og fíflast. Þorsteinn taldi að flestir leituðu 
eftir  tilgangi lífsins og vitnaði hann í 
frásögn bresks kollega síns sem spurði 
föður sinn hver væri í raun tilgangur lífs-
ins og fékk að vita að svarið væri einfalt: 
„ Við fæðumst og við deyjum og reynum 
að verða okkur ekki til skammar þess á 
milli“.

Nokkrar umræður – eða eins og tíminn 
leyfði -  urðu í kjölfar erindanna og víða 
var komið við. Síðustu ummælin voru að  
það ætti að vera valkostur umsækjanda 
um vist á hjúkrunarheimili  og hans fjöl-
skyldu, hvar hann myndi dvelja og hvaða 
þjónustu hann fengi. Forræðishyggjan 
á að víkja fyrir almennri skynsemi og 
virðingu fyrir þeim sem þurfa á umönnun 
að halda.

Svava Aradóttir, Fanney Proppé Eiríksdóttir

21. september 2012
Alþjóðlegi Alzheimersdagurinn

að hafa valfrelsi um hvar við viljum verja 
ellinni og geta gert sjálfstæðan samning 
um það hvert og eitt“.

Ragnheiður leit í kristalskúluna sína og 
lýsti draumsýn sinni um hvernig hjúkrun-
arheimili kom til móts við hana og hennar 
fólk þegar hún fór að finna sér fram-
tíðardvöl. Þar sá hún sig með sína hluti 

Alþjóðlegu Alzheimerssamtökin velja ár 
hvert þema fyrir Alzheimersdaginn sem 
er 21. september ár hvert.  Árið 2012 
var alþjóðlega þemað Dementia, living 
together og í tengslum við það stóð 
FAAS fyrir málstofu um hjúkrunarheimili 
framtíðarinnar. 

Alþjóðlega þemað felur m.a. í sér marg-
notað slagorð: „Eitt samfélag fyrir alla“ 
og þótti FAAS við hæfi að beina sjónum 
að hjúkrunarheimilum framtíðarinnar, 
hvernig þau muni þróast og hvaða 
áherslur beri að leggja í þeirri þróun. 

FAAS bauð því til málstofu á Grand 
Hóteli föstudaginn  21. september 2012 
kl. 17-19  undir heitinu „Hjúkrunarheimili 
framtíðarinnar”. Flutt voru nokkur stutt 
erindi þar sem málefnið var nálgast út 
frá mismunandi sjónarhornum. Málstofu-
stjóri var Ragnheiður Ríkharðsdóttir, 
alþingismaður.

Þau sem fluttu erindin voru: Anna Birna 
Jensdóttir, framkvæmdastjóri Öldungs 
hf. og hjúkrunarforstjóri í Sóltúni, Ragn-
heiður Stephensen, formaður félags eldri 
borgara í Mosfellsbæ, sr. Sigurður Jóns-
son, sóknarprestur Ásprestakalls, Pétur 
Magnússon, forstjóri Hrafnistuheimilanna 
og Þorsteinn Guðmundsson, leikari.

Anna Birna hóf mál sitt á því að vísa 
í grein sem hún skrifaði um efnið árið 
2002 um vonir og væntingar til hjúkr-
unarheimila og sagði að flestar vænt-
ingar hennar þá væru komnar í fram-
kvæmd á Sóltúni í dag. Hún  kom víða 
við og ræddi m.a. um sóun og sparnað 
í velferðarkerfinu. „Við þurfum að taka 
ábyrgð á eigin lífi,“  sagði hún „og ættum 

Málstofustjóri og fyrirlesarar

Vel sótt málstofa Ragnheiður Ríkharðsdóttir, málstofustjóri

Anna Birna Jensdóttir flytur erindi sitt
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Þetta brennur á ..... 

Stella K. Víðisdóttir, sviðsstjóri Velferðar-
sviðs Reykjavíkurborgar, er viðmælandi 
minn að þessu sinni og var hún svo vin-
gjarnleg að segja FAAS fréttum frá sér og 
sínu starfi.

Stella er viðskiptafræðingur að mennt 
með MSc gráðu í stjórnun. Eftir að hafa 
starfað í áratug við fjármálastjórnun 
Félagsþjónustunnar í Reykjavík, tók hún 
við stjórn Velferðarsviðs borgarinnar í lok 
árs 2006.  Stella segist alltaf hafa haft 
mikinn áhuga á málaflokknum og hefur 
hún mikla og víðtæka þekkingu innan 
hans.  Frá því að hún tók við stjórn sviðs-
ins hefur stærð þess og fjöldi verkefna 
aukist mikið, m.a. vegna nýrra verkefna 
sem flutt hafa verið frá ríki til borgarinnar.  
Verksvið Stellu er því afar stórt og fjöl-
breytt. U.þ.b. 2200 starfsmenn vinna nú 
hjá sviðinu og í fjárhagsáætlun Reykja-
víkur fyrir árið 2013 eru áætluð útgjöld 
til reksturs Velferðarsviðs u.þ.b. 21 
milljarður króna og  segir það mikið um 
verkefni og umfang sviðsins. 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með 
ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar. 
Í því felst m.a. stefnumótun í velferðar-
málum, áætlanagerð, samþætting vel-
ferðarþjónustu, eftirlit í samræmi við lög, 
reglur, samþykktir og pólitíska stefnu, 
mat á árangri, þróun nýrra úrræða og 
leiða og gerð þjónustusamninga um 
framkvæmd þjónustu. 

Mikil breyting hefur orðið á starfsviði 
Velferðarsviðs borgarinnar á undan-
förnum árum. Árið 2009 tók borgin 
yfir alla heimahjúkrun og árið 2011 
færðust málefni fatlaðra frá ríki til 
sveitarfélaganna. 
Næsta stóra breyting verður á 
næstu árum, þegar málefni aldraðra 
og þar með málefni fólks með heila-
bilun, munu flytjast frá ríki til sveitar-
félaganna. Flutningur málaflokksins 
hefur verið í undirbúningi undanfarin 
mörg ár, enda er eflaust að mörgu 
að hyggja. 

Málið var rætt í ríkisstjórn 26. ágúst 2011 
að frumkvæði velferðarráðherra og þar 
var samþykkt að hefja undirbúningsvinnu 
af fullum krafti.  

Málefni fólks með heilabilun heyra 
undir öldrunarmál og eðli málsins sam-
kvæmt hefur FAAS áhuga á að fylgjast 
með yfirfærslu á málefnum aldraðra til 
sveitarfélaganna. Stella bendir á að með 
yfirfærslu heimahjúkrunar árið 2009 hafi  
stór hluti öldrunarþjónustunnar flust  til 
borgarinnar, þó rétt sé að benda á að 
fleiri en aldraðir fái slíka þjónustu, en eins 
og FAAS hefur ítrekað bent á, eru fjöl-
margir yngri einstaklingar með heilabilun 
og ættu þar af leiðandi alls ekki að heyra 
undir öldrunarmál. Fyrir ári síðan setti 
velferðarráðuneytið á laggirnar nefnd 
sem fjalla á um flutning öldrunarþjónust-
unnar og situr Stella í þeirri nefnd fyrir 
hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
Hún situr  jafnframt í framkvæmdahópi  
sem fjallar um einstök málefni sem tengj-
ast  yfirfærslunni.

Hjá Reykjavíkurborg hefur stefna í 
þjónustu við aldraða  verið í vinnslu 
undanfarna mánuði og er nú  að verða 
tilbúin. Stefnan sem gildir fram til ársins 
2016 hefur verið unnin í samráði, m.a.  
við félag eldri borgara og verður lögð til 
grundvallar við flutning málaflokksins til 
borgarinnar en vonir standa til að það 
gerist um áramótin 2014/2015.

Aðspurð um fjölgun dagþjálfunarrýma 
í Reykjavík, segir Stella að leggja beri 
áherslu á fleiri stuðningsúrræði fyrir fólk 
með heilabilun. „Það er einnig þörf fyrir 
meiri sveigjanleika í rekstri,“ bætir hún 
við og á þá m.a. við þörf fyrir lengri og 
sveigjanlegri opnunartíma dagþjálfana.  
Stella segir einnig að mikilvægt sé að 
horfa á þétta og góða þjónustukeðju fyrir 
fólk með heilabilun þar sem samvinna 
milli þeirra aðila sem veita þjónustu er 
einn af lykilþáttunum.

Stella er meðvituð um þýðingu fræðslu 
og aukinnar þekkingar á umönnun fólks 
með heilabilun og vill leggja áherslu á að 
slík fræðsla hafi enn meira vægi í árlegri 

fræðsluáætlun Velferðarsviðs. Því ber að 
fagna, það er vitað mál að vellíðan fólks 
með heilabilun er svo háð því að umönn-
unaraðilar hafi grunnleggjandi þekkingu 
á sjúkdómunum, einkennum þeirra og 
hvernig koma á fram við fólk sem veikist 
af heilabilun.

Fólk þarf að bíða lengi eftir vistunarúr-
ræðum í Reykjavík. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Landlæknisembættinu eru 
nú um120 manns á biðlista eftir dvöl á 
hjúkrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu.   
Biðlistinn eftir dvalarheimilisrými – en 
þeim rýmum fer fækkandi - telur nú um 
80 manns. Þar að auki bíða yfir 100 
manns eftir dvöl á sérhæfðri dagþjálfun 
fyrir fólk með heilabilun. Við erum því að 
tala um allt að 300 íbúa í Reykjavík og á 
höfuðborgarsvæðinu  sem þurfa frekari 
úrlausn sinna mála.  FAAS hefur undan-
farin ár barist fyrir fjölgun dagþjálfunar-
rýma en talað fyrir daufum eyrum þrátt 
fyrir að viðurkenndir séu augljósir kostir 
við dagþjálfun , m.a. að hún geti seinkað 
þörf fyrir stofnanadvöl.

Stella bendir á að flestir í þessum hópi 
fái í dag félagslega heimaþjónustu og 
heimahjúkrun en séu í þörf fyrir meiri og 
sérhæfðari þjónustu og er það vel.

Hvort tekið verður betur á þessum vanda 
þegar málaflokkurinn flyst til sveitarfélag-
anna verður að koma í ljós en að áliti 
FAAS getur ástandið bara orðið betra! 

Stella segir að ljóst sé að með því að 
þjónusta við aldraða verði á einni hendi 
náist betri samfella og yfirsýn í þjónustu 
við einstaklinginn. „Reykjavíkurborg 
hefur nú þegar góða reynslu af sameigin-
legri stýringu á félagslegri heimaþjónustu 
og heimahjúkrun og veit að slíkt bætir 
þjónustu við íbúa,“ bætir hún við.

Eins og staðan er í dag liggur 
þjónusta við aldraða, og þar með líka 
við fólk með heilabilun og aðstand-
endur þeirra, bæði hjá ríki og sveitar-
félögum og ábyrgðin því ekki alltaf 
nægilega skýr. FAAS hefur fengið 
margar ábendingar frá neytendum 

þjónustunnar þar sem kvartað er 
yfir því að vanda þeirra sé velt á milli 
ríkis og bæjar án þess að nokkur taki 
í raun ábyrgð á vandanum

Það er ljóst að ábyrgðarsvið  Stellu Víðis-
dóttur er stórt nú þegar og ekki minnkar 
það á næstu árum! Hluti af fyrrnefndri 
stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum 
eldri borgara fjallar um að Reykjavíkur-
borg hlutist til um frekari uppbyggingu 
hjúkrunarrýma í borginni. Vonandi lesum 
við einnig um að fjölga eigi sérhæfðum 
dagþjálfunum  ásamt öðrum úrræðum 
fyrir fólk með heilabilun og aðstandendur 
þeirra í stefnu borgarinnar, sem verður 
gerð opinber innan skamms. 

Um leið og ég þakka Stellu fyrir að gefa 
sér tíma til að spjalla við mig, óska ég 
henni velfarnaðar í starfi sínu og óska 
fyrir hönd FAAS eftir góðu samstarfi við 
að bæta hag fólks með heilabilun og 
aðstandenda þeirra sem búa í höfuðborg 
Íslands.

Svava AradóttirSrella K. Víðisdóttir

Minni er hæfileiki til að taka á móti eða afla, varðveita og 
endurheimta upplýsingar. Allt sem við kunnum er geymt 
í minninu. Þar er öll vitneskja sem við höfum um okkur 
sjálf og umheiminn og öll orð sem við þekkjum. Við notum 
minnið að miklu leyti ómeðvitað en minnið er manninum 
nauðsynlegt og má færa rök fyrir því að manneskja án 
minnis sé í raun meðvitundarlaus.

Menn hafa lengi rannsakað minnið en samt sem áður er 
margt á huldu um hvernig það starfar. Stöðugar framfarir 
eru í sálfræði og læknavísindum og geta þær framfarir 
auðveldlega umbylt þeim kenningum sem eru taldar full-
gildar hverju sinni.

Í dag eru nokkrar kenningar við lýði. Grunnlíkanið um 
minni var sett fram af Richard C. Atkinson og Richard M. 
Shiffrin á sjöunda áratug 20. aldar og er ansi lífseigt. Sam-
kvæmt því eru minniskerfin minnst tvö, en sumir telja að 
þau séu þrjú. Þetta eru skynminni, skammtímaminni og 
langtímaminni. Í fyrstu fara upplýsingar sem skynjaðar 
eru í umhverfinu í skynminni. Þaðan fara þær í skamm-

tímaminni með takmarkaða rýmd og að lokum er hægt að 
umskrá upplýsingar í langtímaminni sem hefur ótakmark-
aða rýmd. Skráning í langtímaminnið er, ólíkt skráningu í 
skammtímaminnið, fyrst og fremst merkingarbær.

Samkvæmt þessu líkani eru minnisþrepin þrjú; um-
skráning, geymd og endurheimt. Þegar við lærum eitthvað 
erum við að gera tvo hluti; umskrá boð sem berast okkur 
sjónrænt, hljóðrænt eða með öðrum hætti í eitthvað sem 
mannsheilinn skilur og geyma  það í minni. Svo þegar við 
þurfum á upplýsingum að halda rifjum við þær upp. Ýmis 
rök hafa verið færð fyrir þessu líkani en mörgum þykir 
kerfið heldur einfalt og finnst það ekki ná að skýra hin 
flóknu tengsl á milli minnis og þekkingar.

Heimild: www.is.wikipedia.org

Fréttablaðið 8. janúar 2013

Stellu K. Víðisdóttur, sviðsstjóra Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

Minnið geymir allt
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Bretar fengu árið 2009 sérstaka heildar- 
stefnumótun í málaflokknum, sem þeir 
telja að hafi breytt málum verulega. 
Þannig sé hægt að samræma aðgerðir 
og aðbúnað í sama landi betur.  Öll töldu 
þau mikilvægt að mál Alzheimers sjúkra 
yrðu sett undir félagsmál, þótt hluti þeirra 
heyrði undir heilbrigðismál; þessi mál 
ættu þó alls ekki að heyra undir öldrunar-
mál.

Þessa 2 daga, 5. og 6. október,  voru 
í boði 36 fyrirlestrar um hin ýmsu mál 
varðandi Alzheimer og aðra heilabilunar-
sjúkdóma og því oft úr vöndu að ráða að 
velja hvað skyldi sótt til að ná sem allra 
mestu út úr ráðstefnunni. Við reyndum 
þess vegna að skipta því áhugaverðasta 
á milli okkar til að ná sem flestu.

Í fyrirlestrinum „Kostnaður vegna Alz-
heimer” kom fram að 1,2% Frakka, um 
750 þúsund manns, er greindur með 
heilabilun.   Þar kom einnig fram að 
samkvæmt niðurstöðu ADI, Alþjóðlegu 
Alzheimersamtakanna, sem unnin var í 
samstarfi við WHO 2012 voru 36 milljónir  
í heiminum með heilabilanir árið 2010 
og að aukning til 2030 er talin verða 66 
milljónir og til ársins 2050 115 milljónir.  

Áætlaður kostnaður vegna Alzheimer og 
skyldra sjúkdóma var árið 2010 US$ 604 
milljarðar eða 78 þúsund 520 milljarðar 
íslenskra króna, sem er 1% af vergum 
þjóðartekjum allra landa  heimsins. 

Árið 2010 áætlaði WHO Dementia, 
þ.e. deild Heilbrigðisstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna með málefni 
minnissjúkra, að 7,7 milljónir nýrra 
tilfella yrðu greind það ár, eða eitt 
nýtt tilfelli á fjögurra sekúndna fresti.  

Í þessum fyrirlestri kom líka fram að 
80% fólks með heilabilun býr enn á eigin 
heimili en hluti nýtur dagþjálfunar  eða 
annars konar dvalar að degi til.  Gerð var 
könnun á því hvað áætla mætti að maki 
eða aðrir sem annast viðkomandi heima 
spari ríki og opinberum aðilum í kostnað 
með sinni vinnu. Þar er miðað við 
lágmarkslaun, en þessi upphæð er talin 
vera samtals 4 – 6 milljónir evra á ári, eða 
frá rúmum 712 til 1068 milljóna íslenskra 
króna. Þarna er miðað við að sá sem 
umönnunar nýtur búi að meðaltali heima 
í 5 ár þar til hann þarf að fara í dvöl á 

hjúkrunarheimili.  Tímakaup sem þeir 
miðuðu við var 13 – 18 evrur á tímann, 
eða 2.300 – 3.200 íslenskar krónur.

Margir fyrirlestranna fjölluðu um einkunn-
arorð ráðstefnunnar, þ.e. breytt viðhorf, 
og voru margir mjög áhugaverðir, enda 
brennur það á okkur flestum sem við 
þessi mál fáumst og fjöllum um, að það 
býr mannvera í hverjum einstaklingi sem 
fær þessa óvægnu sjúkdómsgreiningu.  

Því má aldrei gleyma heldur reyna 
eins og mögulegt er að kalla ætíð 
fram þá manneskju sem við þekktum 
og rifja upp sterku hliðarnar, það 
sem vakti ánægju, það sem styrkir 
og er árangursríkt.  

Vissulega var komið inn á að eðlileg 
neikvæð viðbrögð við minnissjúkdómum  
eru sorg, áreiti, reiði og þreyta.  En takist 
okkur að halda í jákvæðu áhrifin þá 
verða fjölskylduböndin sterkari og allt 
árangursríkara. Þeir sem annast fólk með 
heilabilun eru þeir sem miðla og það þarf 
að gerast á réttan og nærandi hátt.

Ferð á ráðstefnu 
Alzheimer Europe Vínarborg 3. - 6. október 2012

Ragnheiður Karlsdóttir

Þann 3. október lagði undirrituð, ásamt 
formanni FAAS, Fanney Eiríksdóttur 
Proppé, og framkvæmdastjóra félagsins, 
Svövu Aradóttur, upp í flug til Vínarborg-
ar, með millilendingu í Kaupmannahöfn, 
til að taka þátt í 22. ráðstefnu Alzheimer 
Europe, sem haldin var undir ein-
kunnarorðunum „Changing perceptions, 
practice and policy” eða  „Breytt við-
horf, starf og stefna”. Það var seint um 
kvöld, eftir langt og tímafrekt ferðalag, 

sem við komum á ráðstefnustað, sem 
var Austria Trend Eventhotel Pyramide, í 
útborg Vínar, Vösendorf.  Þetta hótel er 
sérlega vel fallið til þess að halda svona 
ráðstefnur.  Allt er á einum og sama stað. 
Þeir eru með 6 ráðstefnusali, 2 matsali 
og 3 hæðir af hótelherbergjum.  Örstutt 
var í samgöngur í allar áttir og nýopnaður 
einn stærsti verslunarkjarni í Vínarborg 
hinum megin við götuna. Dagskrá ráð-
stefnunnar var þó það þétt að ekki gafst 
tími til að stunda neitt búðaráp enda farið 
í allt öðrum tilgangi til Vínar.

Fyrsta daginn, 4. október, var skráning 
þátttakenda, stjórnarfundur hjá Alzhei-

mer Europe og síðan aðalfundur AE.  
Árið 2010 fékkst í gegn að FAAS væri 
ekki greiðandi aðili að samtökunum, 
sökum smæðar landsins og þess efna-
hagsástands sem þá ríkti á Íslandi, og 
á þetta við um fleiri smáríki.  Þetta þýðir 
að FAAS hefur ekki atkvæðisrétt á aðal-
fundi AE og ákváðum við því að sleppa 
aðalfundinum, því allar upplýsingar og 
gögn frá þeim fundi eru send til FAAS.   
Klukkan 19:00 var svo móttaka fyrir 

alla þátttakendur. Þar sem við höfðum 
örlítinn aukatíma snemma þann dag not-
uðum við tímann til að kynnast þessari 
aldagömlu borg örlítið nánar með því 
að fara í skipulagða skoðunarferð. Þar 
með urðum við þónokkurs vísari um 
sögu og samtíma Vínar, ásamt því að sjá 
hversu vel þeir ná að samþætta gamla 
tímann og nútímann. Stórkostleg borg 
og aðdáunarvert að sjá hve mikil virðing 
er borin fyrir sögu borgarinnar og hve vel 
öllu gömlu er haldið til haga.

Móttakan um kvöldið var létt og óformleg 
með góðum veitingum og náðu Fanney 
og Svava að kynna mig fyrir mörgum 

góðum félögum, t.d. frá Norðurlönd-
unum,  en greinilegt er að mikil og góð 
samskipti eru þar á milli aðildarfélaga.

Föstudagurinn 5. október hófst með 
setningarathöfn ráðstefnunnar þar sem 
til máls tóku stjórnarmaður Alzheimer 
Europe, Antionia Croy, sem upplýsti að 
42 lönd tækju þátt í ráðstefnunni og þátt-
takendur væru yfir 500, þar af væru 140 
fyrirlesarar.  

Það sem vakti sérstaka athygli okkar 
var að af þessum 500 þátttakendum 
voru 40 einstaklingar með Alzheimer, 
sem tóku þátt annaðhvort með 
sínum maka eða öðrum sem veitti 
þeim stuðning. 

Þáttakendur í ráðstefnunni komu ekki 
aðeins frá Evrópulöndum, þarna voru 
t.d. nokkrir frá Ástralíu,  Kanada, Banda-
ríkjunum, Hong Kong og fleiri löndum.  
Stjórnarmaður í  Alzheimer Austurríki, 
Heike von Lützau-Hohlbein, bauð okkur 
líka velkomin og hvatti til góðra sam-
skipta og málefnalegrar ráðstefnu og að 
lokum talaði félagsmálaráðherra Austur-
ríkis, Rudolf Hundstorfer.

Fyrsti þáttur ráðstefnunar var svo nokk-
urs konar pallborðsumræða, þar sem við 
pallborðið sátu Alistair Burns frá Bret-
landi, Enda Connolly frá Írlandi, Teresa di 
Fiandra frá heilbrigðisráðuneyti Ítalíu og 
Michael Hübel frá Alzheimer Europe, en 
hann er jafnframt þingmaður í heilbrigðis-
ráðuneyti Evrópusambandsins.  Nefnist 
þessi þáttur „Breyttar áherslur – stef-
numótun“.  

Þarna kom m.a. fram að ítalska 
heilbrigðiskerfið veitir 20 milljónum 
evra, eða sem svara til 3,5 milljarða 
króna, á ári til málefna varðandi 
Alzheimer. Þar hafa sveitarstjórnir 
sameinast um málaflokkinn og er nú 
ein heildræn stefna ríkis og sveitarfé-
laga um málefnið. Þá hafa þeir komið 
á upplýsinga- og gagnagrunni um 
fjölda veikra. 

Veggspjald ráðstefnunnar

Pallborðsumræður á fyrsta degi ráðstefnunnar

Fanney og Ragnheiður með Roy Samuelsen, frá Alzheimersfélaginu í Tromsö, Noregi
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Gömlu viðhorfin hafa því miður oft 
falist í því :
1.  Að skoðanir annarra á  Alzheimers-

sjúkdómnum hafa haft meiri áhrif á 
þann sjúka en sjálfur sjúkdómurinn. 

2. Að við skynjum ekki manneskjuna, 
bara sjúklinginn og sjúkdóminn.

3. Að sjúkdómurinn sé dauðadómur.

4. Að fjölskyldan líði og sé að sligast 
undan stuðningsleysi. 

5. Að sjúkdómurinn sé ögrun við vís-
indin og sjúklingurinn tilfelli í augum 
margra.

Á þennan hátt er ramminn í samskipt-
unum hugsun án orða – för til heljar.

1. Sjúklingurinn er ekki annars flokks 
mannvera.

2. Daglega geta litlir hlutir, gamansemi 
og gamlar minningar veitt hamingju. 
Hjartað á aldrei að líða fyrir Alzhei-
mer. 

3. Umhyggja er án skilyrða.

4. Það er eðlilegt að eldast, en ekki 
endilega að fá sjúkdóma. Alzheimer 
má ekki verða merkimiði á mann-
eskjuna.

5. 3 lykilorð fyrir nýtt viðmót við Alz-
heimerssjúkling er:
a)  Virðing 
b)  Samhygð 
c)  Vitneskja

Einn fyrirlesturinn, sem var þann 5. októ-
ber, var sérlega áhugaverður en þar var 
sýnd mynd frá Alzheimerssamtökunum 
í Skotlandi um tvær konur á miðjum 
aldri sem kynntust í hópi hjá félaginu, 
en þær eru báðar með heilabilun.  Þær 
búa samt einar og sjá um sig að mestu 
leyti sjálfar.  Með þeim tókst mikil og góð 
vinátta og sýnir myndin þegar Agnes 
tekst ferð á hendur til að heimsækja 
Nancy í fyrst sinn, en Nancy á lítinn 
bóndabæ í nálægri sveit þar sem hún 
stundar grænmetisrækt.  Þessar stöllur 
voru á ráðstefnunni og önnur þeirra 
sagði sögu þeirra á fyrirlestrinum.  Þær 
tóku þátt í öllu sem boðið var upp á og 
var aðdáunarvert að sjá hversu mikil lífs-
gæði fólust í vináttu þeirra og stuðningi 
hvorrar við aðra.  Þær voru manna 
fjörugastar í lokahófi sem haldið var í 
300 ára gömlu munkaklaustri, sem er nú 
flottur veitingastaður þar sem haldið er í 
gamla verðmæta hluti og hafði maður á 
tilfinningunni að vera kominn aftur í aldir.  
Þar sungu menn og spjölluðu eftir góða 
samveru á ráðstefnunni.

Við FAAS félagarnir fórum heim af þess-
ari ráðstefnu stútfullir af fróðleik, með 
ótal þéttskrifaðar blaðsíður frá hinum 
ýmsu fyrirlestrum og í huga okkar ólgaði 
löngunin til að breyta ekki bara öllu á 
Íslandi varðandi okkar skjólstæðinga 
heldur í öllum heiminum.  

En það var líka vissulega innleggið 
sem stjórnendur ráðstefnunnar og 
þeir ráðherrar og ráðamenn sem 
töluðu við opnun hennar og í pall-
borði lögðu áherslu á:  
Að vonin til framtíðar, markið var 
sett á 5 ár, væri sú að allar þjóðir 
móti stefnu varðandi Alzheimer og 
að hægt verði að samræma aðgerðir 
alþjóðlega þannig að öll lönd geti 
státað af bestu umönnun sem hægt 
er að láta í té.

23. ráðstefna Alzheimer Europe verður í 
Valletta á Möltu 10.-12. október 2013. 

Ragnheiður K. Karlsdóttir
Varaformaður FAAS 

  

Ferð á ráðstefnu Starfsafmæli
Á síðastliðnu ári samþykkti stjórn FAAS 
starfsmannastefnu félagsins, þar sem 
m.a. var ákveðið að minnast með form-
legum hætti 5 ára starfsafmælis og síðan 
á 5 ára fresti. Full ástæða er til þess að 
þakka starfsfólki FAAS hollustu í starfi, 
starfsmaður með reynslu og þekkingu í 

umönnun fólks með heilabilun er forsenda 
þess að skjólstæðingar FAAS upplifi 
öryggi og vellíðan. Ákveðið var að veita 
þeim starfsmönnum sem unnið hafa til-
skilinn tíma viðurkenningu í lok hvers árs 
og nú hafa 6 starfsmenn unnið lengur en 
5 ár og einn starfsmaður lengur en 10 
ár. FAAS þakkar þeim öllum tryggð við 
félagið og ómetanleg störf í þágu skjól-
stæðinga félagsins.

10. desember sl. var Elsu G. Óskars-
dóttur félagsliða veitt viðurkenning fyrir 5 
ára starf í Drafnarhúsi.

19. desember sl. hlutu eftirfarandi starfs-
menn viðurkenningu fyrir 5 ára starf í 
Fríðuhúsi:

Kristín Brynja Ingólfsdóttir, Sigríður Lóa 
Rúnarsdóttir, Sigríður Þormar Vigfús-
dóttir og Þórdís Jóna Rúnarsdóttir.

Auk þeirra var Kristínu Þorgrímsdóttur 
veitt viðurkenning fyrir einstaka tryggð 
við FAAS, en Kristín hefur unnið í 
Fríðuhúsi frá opnun hússins, eða í tæp 
12 ár. 

Nancy og Agnes með skoskum félaga sínum

Það hefur aldrei verið vandamál fyrir mig að segja fólki í fjölskyldunni að ég elskaði það, en 
að segja því að ég væri með Alzheimer var annað mál. Það er þó besta ákvörðun sem ég hef 
tekið þegar ég dreif í því að segja þeim það. Innan við viku eftir að ég fékk greininguna safnaði 
ég fjölskyldunni saman og útskýrði fyrir þeim allt um sjúkdóminn og hver þróunin gæti orðið í 
framtíðinni. Hver voru viðbrögð þeirra? Eftir tárin, faðmlögin og allar spurningarnar um þennan 
hræðilega sjúkdóm þá varð afstaðan strax á þá lund að fólk meðtók hvernig staðan væri og vildi 
fara að gera eitthvað í málinu. „Hvað getum við gert til að hjálpa?“

Ég átti ekki von á öðru frá fjölskyldu minni og vissan um að hún hefði meðtekið þetta og komist 
yfir hindrunina lyfti af mér þungu fargi og blés mér von í brjóst fyrir framtíðina. Ég vissi að með 
stuðningi hennar og skilningi myndi ég lifa innihaldsríku lífi, eins og ég var vanur, svo lengi sem 
mögulegt er.

Síðan þetta gerðist höfum ég og mín yndislega kona rætt og gert plön varðandi það þegar ég kemst á lokastig; það 
er komin skikkan á allt það sem viðkemur „heimilinu“ og hvernig mér finnst best að hafa hluti þar. „Af hverju,“ spyrja 
sig kannski einhverjir. Jú, til þess að auðvelda mér að búa og eiga samskipti við fjölskyldu og vini án þess að þurfa að 
hafa af því áhyggjur. Og þegar ég fer að gera einhverja skrýtna hluti í framtíðinni þá verður fjölskyldan viðbúin og með á 
nótunum. 

Norm McNamara í Bretlandi er með heilabilun

Heimild: World Alzheimer Report 2011 – Executive summary

Elsa G. Óskarsdóttir Sigríður Lóa, Sigríður Þormar, Kristín Brynja, Kristín Þorgríms, Þórdís Jóna

Nýju viðhorfin eiga að vera:
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Anna Birna Jensdóttir

Sóltúnshugmyndafræðin 

-10 ára, litið yfir farinn veg
unnið markvisst að því að taka úr notkun 
og fækka fjölbýlum á eldri hjúkrunar-
heimilum. Stórum sjúkradeildum á eldri  
stofnunum hefur verið breytt í notalegri 
og fámennari heimiliseiningar.

Reykjavíkurborg veitti hjúkrunarheimilinu 
Sóltúni viðurkenningu fyrir fallega og 
vel skipulagða lóð. Vandað var til við 
allan frágang og gróðurval, sem myndar 
fallega og snyrtilega umgjörð um bygg-
inguna. Útisvæði hjúkrunarheimilisins 
eru skjólsæl og nýtast vel og er útivist 
markvisst notuð til örvunar og til að 
draga úr þunglyndi og kvíða.

Þjónustan
Sóltún var fyrst og fremst ætlað öldruð-
um sjúklingum sem ekki gátu útskrifast 
heim frá sjúkrahúsi. Fulltrúar Landspítala 
og félagsþjónustu Reykjavíkurborgar 
(seinna heilsu- og færnisnefnd) ákveða 
hvaða sjö einstaklingar á biðlista eftir 
hjúkrunarrými fá forgang að hjúkrunar-
rýmum í Sóltúni. 

Tölfræðin sýnir að níu af hverjum tíu 
nýjum íbúum í Sóltúni á ári hverju 
koma beint frá Landspítalanum, tveir 
til þrír koma frá eigin heimili. 

Búist var við að hjúkrunarþyngd yrði 
meiri en almennt  var  á þeim tíma. Út frá 
þeirri stefnu var heimilinu ætlað annað 
mönnunarlíkan, þar sem fleiri hjúkrunar-
fræðingar og sjúkraliðar væru að störf-
um. Ennfremur var gerð krafa um sjúkra-
þjálfara, iðjuþjálfa, sálgæslu og læknis-
þjónustu. Sóltún mældist með töluvert 
hærri þyngdarstuðul (case-mix index) öll 
fyrstu ár starfseminnar þar til breyting 
var gerð á vistunarmati og öðrum hjúkr-
unarheimilum var gert að taka eingöngu 
á móti sjúklingum sem forgangsraðað 
hafði verið af heilsu- og færnisnefnd 
samkvæmt reglugerð. Skipulagsformið 
hefur verið einstaklingshæfð hjúkrun sem 
reynst hefur mjög vel. 
Sóltún hefur frá stofnun notað rafræna 
samræmda sjúkra- og hjúkrunarskrár-
kerfið SÖGU og var fyrsta heilbrigðis-
stofnun landsins  sem er með þjónustu 
allan sólarhringinn alla daga ársins sem 
notast einvörðungu við rafræna sjúkra-

skrá. Hægt hefur gengið að innleiða 
rafræna sjúkraskrá hérlendis þar sem 
sólarhringsþjónusta er veitt þótt bragar-
bót hafi verið gerð á því allra síðustu ár 
meðal annars á Landspítala og Hrafnistu.

Sóltún var einnig fyrst hjúkrunarheimila 
hérlendis til að setja sér gæðaviðmið og 
birta þau og árangur sinn á heimasíðu 
sinni. Sama má segja í stefnumörkun 
hvers konar, s.s. að setja opinberlega 
fram lyfjastefnu heimilisins, en það var 
óþekkt á heilbrigðisstofnunum hér á 
landi þegar Sóltún setti fram lyfjastefnu í 
janúar 2003. Viðhorfskannanir fara fram 
árlega og þar er greint hvar starfsemin 
stendur sig vel og hvað má betur fara og 
leitað úrlausna. 

Árlega hafa verið haldin íbúaþing og 
húsfundir í sambýlum þar sem íbúar 
og ættingjar þeirra hafa komið að 
stefnumörkun. Í framhaldinu er unnið 
að stefnumótun og framsetningu 
verklagsreglna í þeim málaflokkum 
sem greindir eru.

Mannauðsmál
Sóltún ruddi braut í mannauðsmálum 
vaktavinnufólks  með innleiðingu Time 
Care hugbúnaðar sem byggir á þeirri 
hugmyndafræði að samræma þarfir fyrir-
tækja til að laga sig að breytingum á 
eftirspurn og óskir starfsfólks um eigin 
vinnutíma. Markmið Sóltúns, að vera 
aðlaðandi vinnustaður, næst m.a. með 
því að bjóða vinnuumhverfi þar sem tekið 
er tillit til þarfa einstaklingsins samhliða 
því markmiði að samræma mönnun og 
þjónustueftirspurn á hverjum tíma fyrir 
sig. Dæmin hafa sýnt ótvíræðan ávinning 
bæði fyrir starfsfólk og atvinnurekendur. 
Sem dæmi um félagslegan ávinning 
má nefna aukið jafnvægi milli starfs og 
einkalífs, aukin umráð og ábyrgð á eigin 
vinnutíma, minni streitu, betri hópvinnu 
og meiri starfsánægju. Efnahagslegur 
ávinningur skýrist einkum af meiri sveigj-
anleika, betri þjónustu við skjólstæðinga  
og minni starfsmannaveltu. 
Gæði og ferlar
Sóltún hjúkrunarheimili setti fram sitt 
fyrsta skorkort árið 2002, og hefur 
unnið eftir árangursmiðuðu stefnukorti 
og árlega uppfærðu skorkorti (starfs-

Árið 2000 var undirritaður fyrsti samn-
ingur sinnar tegundar þar sem íslenska 
ríkið felur einkaaðila að byggja, leggja til 
og reka hjúkrunarheimili í a.m.k. 25 ár, í 
kjölfar útboðs. 

Öldungur hf. byggði hjúkrunarheimilið 
Sóltún að Sóltúni 2 og fluttu fyrstu íbú-
arnir inn 7. janúar 2002. Tilkoma þessa 
verkefnis hefur átt stóran þátt í að breyta 
viðhorfum til aðbúnaðar íbúa hjúkrunar-
heimila á Íslandi og gera daglegt líf þar 
sýnilegra. 

Hugmyndafræði
Hugmyndafræði heimilisins hefur í fyrir-
rúmi umhyggju fyrir einstaklingnum og 
að sjálfræði sé virt. Heimilisandi og virð-
ing fyrir einkalífi hvers íbúa er ráðandi um 
leið og öryggiskennd sem hlýst af sam-
býli og sólarhringshjúkrun er náð. Athafn-
ir daglegs lífs eru viðfangsefnið í hverju 
sambýli með áherslu á þátttöku íbúa og 
aðstandenda þeirra eftir getu, óskum og 
vilja hvers og eins. Markmið heimilisins 
er að hjúkrun og önnur þjónusta sé veitt 
á faglegan og ábyrgan hátt. Heilsufars-

mat er heildrænt, hjúkrunaráætlun skráð 
og háð stöðugri endurskoðun með það 
að markmiði að auka og viðhalda sjálfs-
bjargargetu íbúa og getu þeirra til að 
laga sig að breyttum aðstæðum. Öryggi 
íbúa og vellíðan er í fyrirrúmi ásamt því 
að viðhalda sjálfsmynd og sjálfsvirðingu 
þrátt fyrir hrakandi heilsufar og færnitap. 
Hjúkrun byggist á hjúkrunarfræðilegum 
kenningum Florence Nightingale, Do-
rotheu Orem, Callistu Roy og Merry 
Scheel. Kenningar Toms Kitwood og lífs-
neistakenning Jane Verity eru jafnframt 
fyrirmynd, ekki síst í þjónustu við íbúa 
með heilabilun. Samhliða er stuðst við 
kristilega siðfræði, reynsluþekkingu og 
gagnreynda þekkingu byggða á vísinda-
legum rannsóknum. Samanlagt mynda 
hugmyndirnar Sóltúnshugmyndafræðina.  

Starfsemin lýtur einnig þeim ramma sem 
innri og ytri aðstæður setja heimilinu og 
um getur í þjónustusamningi við ríkið, 
lögum og reglugerðum. Í því felast bæði 
tækifæri og takmarkanir. Daggjaldið, sem 
er forsenda rekstursins og greitt er af 
Tryggingastofnun, felur í sér greiðslu fyrir 

Íbúa- og vinaráðið heiðrað á 10 ára afmælinu

Tekið á móti stjörnuskildinum

þjónustu og uppihald ásamt húsaleigu 
þar sem Öldungur byggði og lagði hús-
næðið til. 

Hugmyndafræðinni var lýst í þjónustu-
samningnum sem gerður var árið 2000 
og kynnt á heimasíðu Sóltúns og í ræðu 
og riti fyrir opnun heimilisins. Þá var fátítt 
að hjúkrunarheimili hefðu aðgengilega 
hugmyndafræði sína og markmið. Nú er 
fátítt að svo sé ekki.

Aðbúnaður
Til að ná þessum hugmyndum fram var 
við hönnun hússins tekið mið af því að 
allir íbúar hefðu einkavistarveru með 
sérbaðherbergi. Auk þess aðgengi að 
sameiginlegu heimilishaldi, þar sem lögð 
var áhersla á að hafa hverja heimilis-
einingu eins fámenna og mögulegt var. 
Þannig eru í húsinu 12 heimiliseiningar 
þar sem 8 íbúar búa saman í ellefu þeirra 
og 4 íbúar í einni þeirra. Fyrir utan sína 
einkavistarveru, sem er 30m2, deila íbúar 
rúmgóðri sameiginlegri setu og borð-
stofu. Þaðan er innangengt í íbúaeldhús. 

Þegar fyrstu íbúarnir  fluttu inn í 
Sóltún í janúar 2002 voru einungis 
100 einbýli af 1700 hjúkrunarrým-
um á landinu. Þá bættust 92 einbýli 
við og gátu hjón haft tvö samliggj-
andi herbergi sem innangengt var á 
milli á 12 stöðum í húsinu. 

Húsið var byggt sem snjallhús. Það þýð-
ir að hvers kyns tækni sem fáanleg var 
til að viðhalda og auka sjálfsbjörg íbúa 
og bæta vinnuaðstæður starfsfólks var 
hagnýtt. Það skref hefur skilað sér í auk-
inni vellíðan íbúa og starfsfólks. Heimilið 
er eftirsótt og kemst aðeins brot af þeim 
sem hafa gilt heilsu- og færnismat og 
óska þess í Sóltún. Starfsfólk hefur lað-
ast að Sóltúni og er stöðugleiki í starfs-
mannahaldi mikill og starfsmannavelta 
lág. Það hefur ómetanlega þýðingu fyrir 
lífsgæði íbúanna.
Um skeið hefur það verið stefna yfir-
valda að byggja eingöngu einbýli og 
gera miklar kröfur til aðbúnaðar á nýjum 
hjúkrunarheimilum. Á sama tíma er 
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áætlun) síðan.  Skorkortið er verkfæri til 
að fylgja stefnu hjúkrunarheimilisins eftir 
með markvissum hætti. Skorkortið nýtist 
stjórnendum til að byggja upp og fylgja 
eftir stefnumótun og markmiðasetningu 
og veitir aðgengilega sýn á mælanlegan 
árangur. Sóltún var fyrst aðila í íslenskri 
heilbrigðisþjónustu til að taka í notkun 
rafrænt skorkort. Gæðateymi eru virk í 
öllum meginviðfangsefnum hjúkrunar, 
þjálfunar og meðferðar. 
Lærdómsumhverfið er í hávegum haft 
sem og hvers konar nýsköpun til að 
ná markmiðum og gera sífellt betur. 
Markvisst starf með börnum úr leik- og 

grunnskólum í nágrenninu og gæludýra-
hald hefur einnig átt sinn þátt í að auðga 
daglega lífið. 

Óháðir aðilar gerðu gæðaúttekt á 
starfsemi heimilisins 2011. Þeir voru frá 
samtökum tékkneskra hjúkrunarheimila. 
Sóltún fékk niðurstöður gæðamats á 
starfsemi heimilisins í september 2011. 

Sóltún náði 886 stigum af 900 
sem hefði gefið fimm stjörnur og er 
hæsta stigagjöf sem hægt er að ná. 
Í hjúkrunarþættinum skoraði hjúkr-
unarheimilið fimm stjörnur, en lítils 
háttar breytingar þurfti til að ná 
fimmtu stjörnunni í þremur þáttum 
varðandi húsnæði, samskipti og 
fæði. Óskaði Sóltún eftir endurmati 
í janúar 2012 þar sem talið var að 
það markmið að ná yfir 900 stigum 
hefði náðst. Niðurstaðan var að 
Sóltún skoraði 930 stig og náði þar 
með fimm stjörnum í heildina. 

Helstu viðbætur fólust í að fjölbreytni í 
fæðuvali var aukin, plöntum var fjölgað 
í húsinu, sjö ný ábendingabox voru 
sett upp, húsfundir voru haldnir á sex 
stöðum í aðdraganda íbúaþingsins og 
samskipti stjórnenda og íbúa elfd.
Í janúar 2012 gerði Embætti landlæknis 
úttekt á hjúkrunarheimilinu Sóltúni. Fyrir 
úttektina var leitað eftir ákveðnum upp-
lýsingum frá framkvæmdastjórn heimilis-
ins um þætti er varða þjónustu, húsnæði 
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og aðbúnað, mannauðsmál, gæðamál, 
lyfjamál, skráningu, atvik og öryggis-
mál. Athugað var hvort kvartanir hefðu 
borist embættinu varðandi þjónustu 
heimilisins á undanförnum árum en það 
reyndist ekki vera. Þá voru niðurstöður 
úr RAI-mati skoðaðar. Tveir starfsmenn 
embættisins komu í úttektarheimsókn 
og funduðu með stjórnendum heimilis-
ins og fóru yfir ýmis gögn sem tengdust 
úttektinni. 
Samantekt úr skýrslunni má sjá í 
töflu 1 á næstu síðu.

Samantekt
Stjórnendur og starfsfólk líta stolt yfir 
farinn veg, hafa náð þeim markmiðum 
sem sett voru fram í upphafi og halda 
með tilhlökkun á vit nýrra áskoranna 
og frekari uppbyggingar í þjónustu við 
aldraða. Ljóst er að vel skilgreindur þjón-
ustusamningur er mikilvæg  forsenda í 
rekstri hjúkrunarheimilis og mikilvægt að 
öll hjúkrunarheimili geti gengið frá slíkum 
samningi svo notendur og veitendur, 
kaupandi og seljandi viti að hverju hægt 
er að ganga.
Ítarefni:

www.soltun.is

Anna Birna Jensdóttir. (2002) Hjúkrunarheimili fram-
tíðarinnar. Ný hugmyndafræði er samræmist kröfum 
nútímans til hjúkrunarheimila. Öldrun: Tímarit Öldr-
unarfræðafélags Íslands 20.árg. 1. Tbl.2002

Anna Birna Jensdóttir. (2003) Hvað er Sóltún? 
Hvernig má lýsa hjúkrunarheimilinu. Tímarit FSÍÖ: 
Félag stjórnenda í öldrunarþjónustu.

Áfangaskýrsla stýrihóps um átak í lyfjamálum heil-
brigðisstofnana. 28. nóvember 2003.

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, Þuríður Björnsdóttir, 
Ingibjörg Steinunn Sigurðardóttir og Harpa Karls-
dóttir (2010). RAI-matstækið: Útivera eykur vellíðan 
íbúa á hjúkrunarheimili. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 2. 
tbl. 86. árg. 2010

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, Anna Birna Jens-
dóttir, Guðrún Björg Guðmundsdóttir, Marta Jóns-
dóttir (2011). Verkir og verkja meðferð í Sóltúni. 
Tímarit hjúkrunarfræðinga. Hjúkrun 2. tbl.87. 
árgangur, 2011.

Dr. Zitelé certifikátu. Znacka kvality v sociálních 
sluzbách. Domov pro seniory Soltun. Socialni sluzby 
magazine. Sept, 2012.

Hjúkrunarheimilið Sóltún. Úttekt 2012. http://www.
landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item15312/

Mönnun: Mönnun fagfólks við hjúkr-
un/umönnun í Sóltúni er í góðu lagi 
en þó mætti að sögn framkvæmda-
stjórnar fjölga aðstoðarfólki og sjálf-
boðaliðum, sérstaklega á kvöldin og 
um helgar. 

Flutningur íbúa á heimilið: Verklag 
við inntöku íbúa á heimilið er í góðu 
lagi en um það bil 90% íbúa koma frá 
Landspítalanum. 

Þjálfun/virkni og sálgæsla: Í góðu lagi. 

Fæði og mötuneyti: Í góðu lagi. 

Öryggi og eftirlit: Í góðu lagi og 
áhersla lögð á öryggi íbúa. Gæðastarf 
í mjög góðu lagi og vel skipulagt. 

Atvik /kvartanir: Atvik eru skráð á 

þar til gert eyðublað, NOMESKO, í 
rafræna sjúkraskrá Sögu. 

Sjúkraskrár: Vel skipulagðar á 
rafrænu formi og í góðu lagi. Hjúkr-
unarskráning, svo sem hjúkrunar-
greiningar, tillögur um meðferð og 
framvindumat er í rafrænni sjúkraskrá 
Sögu og er til fyrirmyndar. 

RAI skráning: Í góðu lagi og vel 
fylgst með niðurstöðum sem eru 
nýttar meðal annars til að auka gæði 
þjónustunnar. 

Lyfjamál: Í góðu lagi Lyfjafyrirmæli 
eru ávallt gefin af lækni og lyf ekki 
gefin án fyrirmæla nema ef um vægari 
verkjalyf og þess háttar er að ræða. 
Lyfjaþjónusta Sóltúns er útvistuð með 
samþykki Lyfjastofnunar. 

Almennt um hjúkrunarheimilið Sól-
tún:  Augljóst er að starfsfólk lætur sér 
annt um vellíðan og velferð íbúanna í 
Sóltúni og metnaður er fyrir hendi til 
að gera vel. Hugmyndafræði, mark-
mið, gildi, stefna og stefnukort eru 
aðgengileg á heimasíðu Sóltúns. 

Almennt um húsnæði og aðstöðu: 
Húsnæði Sóltúns er í góðu standi og 
vel við haldið. Allir íbúar heimilisins 
búa í einbýlum með sér salerni og 
sturtu. Sameiginlegar vistarverur eru 
vel útbúnar, hlýlegar og smekklegar

Tafla 1. Samantekt úr úttekt Embættis landlæknis 

Grillveisla á góðum sumardegi

„ Ég er svo yfir mig hissa á fordómunum sem fylgja þessum sjúkdómi. Þeir koma til manns 
úr öllum áttum. Fólk heldur að það viti hvað Alzheimer er, en það hefur ekki hugmynd um 
hvað þetta snýst. Ég fæ þessa vitneskju ekki bara frá fólki sem hefur sjúkdóminn heldur líka 
í samskiptum mínum við sérhæfða heilsutengda fjölmiðla, lækna og samtök ætluð þeim 
sem glíma við sjúkdóminn. Ég er búinn að læra af reynslunni og nú treysti ég fólki ekki fyrir 
sjúkdómsgreiningu minni fyrr en ég hef kynnst því. Ef ég skelli þessu beint framan í fólk þá 
kemur það allt öðruvísi fram við mig, þetta veit ég fyrir víst. Að vera með Alzheimer núna er 
svipað eins og var að vera HIV smitaður fyrr á árum. Fólk er svo hrætt við að segja öðrum 
frá, meira að segja fjölskyldunni. Þetta á ekki að geta komið fyrir mig. Það er ekki okkur að 
kenna að við fengum þennan sjúkdóm og nú þurfum við að taka af skarið og láta í okkur 
heyra. Enginn ætti að þurfa að skammast sín fyrir að vera með Alzheimer. Mér líður svo 
miklu betur þegar ég segi öðrum hvað er að mér heldur en þegar ég er að fela það.“

„Ég starfa nú sem sjálfboðaliði í ráðgjafahópi fyrir Alzheimerssamtökin í mínu heimalandi. 
Ráðgjöfin er ætluð þeim sem eru með sjúkdóminn á byrjunarstigi. Ég legg áherslu á það í starfi mínu að sannfæra fólk 
um að það geti haft áhrif og breytt hlutunum, en til þess  þarf þrautseigju. Skrifaðu til yfirvalda og opinberra starfsmanna, 
settu þig í samband við félagasamtök til þess að koma á fót þeim úrræðum og þeirri þjónustu sem þörf er á. Skiptu þér 
af! Þín rödd og þín saga eru mikilvæg verkfæri á þeirri vegferð.“

Lesa má frásögn Michael Ellenbogen í heild í World Alzheimer Report 2012

Heimild: World Alzheimer Report 2012 –Stytt útgáfa( Executive summary)

Michael Ellenbogen þarf að lifa með Alzheimerssjúkdómnum 
en lætur jafnframt til sín taka
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Guðný Jónsdóttir

Að þessu sinni er það Guðný Jónsdóttir 
sem lætur lesendum FAAS frétta 
í té uppskrift. Guðný útskrifaðist 
sem næringarrekstrarfræðingur í 
Kaupmannahöfn árið 1990, en í því starfi 
felst stjórnun og rekstur stóreldhúsa. 

Guðný tók síðar uppeldis– og 
kennslufræði og kennir fullorðnum 

eldhússtörf og matreiðslu auk þess sem 
hún hefur stýrt og stjórnað eldhúsinu  á 
hjúkrunarheimilinu Sóltúni  frá því að 
starfsemi hófst þar í janúar 2002. 

Guðný leggur áherslu á að mæta íbúum 
Sóltúns þar sem þeir eru staddir og 
koma til móts við óskir þeirra. Innan átta 
vikna matseðlis er möguleiki á að velja 

um fleiri rétti, árlega er gerð könnun 
meðal íbúa um þjónustu eldhússins, 
auk þess sem haldnir eru húsfundir  - 
einnig árlega – þar sem lögð er áhersla 
á þátttöku íbúa eftir getu, óskum og 
vilja hvers og eins. „Við erum í þjónustu 
við fólkið,“ segir Guðný. Markmið 
hennar er :
„Góð upplifun við máltíð“.

Uppáhaldskjúklingarétturinn 

4 stk. kjúklingabringur/ca 600-800 g 
úrbeinuð kjúklingalæri 
2 dl Barbequesósa
1 dl Satay sósa (hnetu-kryddsósa)
Kryddað með kjúklingakryddi t.d frá 
Pottagöldrum 

Aðferð :

Blandið sósunum saman og bætið 
kjúklingnum saman við degi fyrir 
matreiðslu. 
Best er að marinera kjúklinginn í 
sólarhring.  
Kryddið eftir smekk rétt fyrir matreiðslu. 
Steikið kjúklinginn í ca 30 - 40 mín í ofni 
við 180 ° C  (kjöthitamælir 72 ° C).

Borið fram með íslensku bankabyggi eða 
hýðishrísgrjónum og fersku salati.

Það er líka hægt að nota þennan rétt í 
kjúklingasalat eða grilla næsta sumar.

Verði ykkur að góðu !

„Matráður“ mælir með....
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Fáðu þér bita! 
       

 

 

Það spar-
ar tíma 
og fyrir-
höfn að 
hafa gott 
minni. 
Áður fyrr 
var það 
álitinn 
mikilsverður hæfileiki en þá 
höfðu menn ekki almennan 
aðgang að bókum og ekki voru 
allir læsir. Nú til dags hafa 
menn glatað hæfileikanum til 
að muna langar frásagnir eins 
og til dæmis Íslendingasög-
urnar. Flestir nota reiknivél í 
stað þess að reikna í huganum 
og farsíminn fær oftastnær að 
muna símanúmerin.

Enn er ekki ljóst hvers vegna 
sumir hafa betra minni en aðrir 
en þó er vitað að þjálfun og 
erfðir skipta mjög miklu máli. 
Til eru þónokkrar minnisað-
ferðir sem hjálpa fólki að leggja 
hluti á minnið. Staðaraðferðin 
felst í því að atriði sem á að 
muna er sett í samband við 
ákveðinn stað. Þá er hægt að 
nota ímyndanir, búa til sögur, 
nota rím og hrynjandi svo 
dæmi séu nefnd.

Heimild: www.is.wikipedia.org

Fréttablaðið 8. janúar 2013

Tímasparnaður 
að hafa gott 
minni

Guðný Jónsdóttir

Formaður og varaformaður FAAS heim-
sóttu Hrafnistu í Reykjavík og kynntu sér 
starfsemi heimilisins. Miklar breytingar 
hafa átt sér stað á Hrafnistu undan-
farin ár, bæði hvað varðar húsnæðis-
málin sem og allt innra starf heimilisins. 
Forstjóri Hrafnistu, Pétur Magnússon 
og framkvæmdastjóri félags- og þjón-
ustusviðs, Soffía Egilsdóttir sögðu frá 
starfinu, hvað væri framundan hjá þeim 
og sýndu gestunum heimilið. 
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Stólpi Gámar ehf.

Viðgerðir · Leiga · Sala
www.stolpiehf.is

C80  M0  Y63  K75

C0  M30  Y100  K0

R34  G70  B53

R234  G185  B12

 #224635

#eab90c

PANTONE 560C
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Reykjavík

Árbæjarapótek
Hraunbæ 102b

Ark Ís
Klapparstíg 16

Ásbjörn Ólafsson ehf
Köllunarklettsvegi 6

Áskirkja
Vesturbrún 30

Bananar ehf
Súðavogi 2e

Bifreiðastilling Nicolai
Faxafeni 12

Bílasmiðurinn hf
Bíldshöfða 16

Brauðhúsið ehf
Efstalandi 26

BSRB
Grettisgata 89

Eignamiðlun
Síðumúla 21

Ernst og Young
Ármúla 6

Ferðaskrifstofa Guðmundar
Borgartúni 34

Garðsapótek
Sogavegi 108

Glófaxi
Ármúla 42

Guðmundur Arason
Skútuvogi 4

Guðmundur Jónasson
Borgartúni 34

Gullkistan
Frakkastíg 10

Gullsmiðurinn Mjódd
Álfabakka 14b

Gunnar og Trausti
Ármúla 36

Hamorgarabúlla Tómasar
Bíldshöfða 18

Hreyfingarsmiðjan
Garðsenda 21

Íslensk endurskoðun
Bogahlíð 4

Íslenska auglýsingastofan
Laufásvegi 49-51

Kórall
Vesturgatu 55

Löndun ehf
Kjalarvogi 21

Margmiðlun
Frostafold 20

Nýji Ökuskólinn
Klettargörðun 11

Parlogis hf
Krókhálsi 14

Plúsmarkaðurinn
Hátúni 10b

Rafha ehf
Suðurlandsbraut 16

Raförninn ehf
Suðurhlíð 35

Rafsvið sf
Þorláksgeisla 100

Reykjavíkurapótek
Seljavegi 2

Ortis tannréttingar slf.
Faxafeni 11

Samleið
Box 13990

Seljakirkja
Hagaseli 40

Sportbarinn
Álfheimum 79

SSF
Nethyl 2

Suzuki bílar hf
Skeifunni 17

Kópavogur

Axis Húsgögn
Smiðjuvegi 9

Bókun
Hamraborg

Byggðaþjónustan
Box 97

Eignarhaldsfélagið
Hlíðasmára 8

Goddi ehf
Auðbrekku 19

Gróðrastöðin Storð
Dalvegi 30

Loft og Raftækni
Hjallabrekku 1

Pottagaldrar
Laufbrekku 18

Rafmiðlun ehf
Ögurhvarfi 8

Hafnarfjörður

Ás Fasteignasala
Fjarðargatu 17

Fínpússning ehf
Rauðhellu 13

Fiskbúðin
Trönuhrauni 9

Fjarðargrjót
Furuhlíð 4

Suðurverk hf
Draghrauni 7

Reykjanesbær

DMM lausnir
Iðavellum 9b

Reykjanesbær
Tjarnargötu 12

Grindavík

Guesthouse Borg
Borgarhrauni 2

Akranes

Bifreiðastöð Þórðar
Dalbraut 6

Straumnes
Jörundarhollti 10

Þökkum veittan stuðning
Borgarnes

Félagsbúið Miðhrauni
Miðhrauni 2

Snæfellsbær

Hótel Búðir

Stykkishólmur

Hótel Stykkishólmur
Borgarbraut 8

Sæfell ehf 
Hafnargötu 9

Reykhólahreppur

Glæðir Blómaáburður
Hellisbraut 18

Ísafjörður

Massi Þrif ehf
Tangarhöfða 10

Patreksfjörður

Flakkarinn ehf
Brjánslæk

Vopnafjörður

Haraldur Jónsson
Ásbrandsstöðum

Ferðaþjónusta Syðri Vík
Syðri Vík

Tálknafjörður

Ása Jónsdóttir Bókhaldsstofa
Miðtúni 16

Árneshreppur

Hótel Djúpavík
Árneshreppi

Blönduós

Grunnskóli Blönduósar
v/Húnabraut

Samstaða Stéttarfélag
Þverbraut 1

Sauðárkrókur

Bókhaldsstofan Kom
Víðihlíð 10

Kaupfélag Skagfirðinga
Árborg 1

Stoð ehf
Aðalgötu 21

Akureyri

Baugsbót
Frostagötu 1b

Hnýfill ehf
Óseyri 22

Raftákn hf
Glerárgötu 34

Skóhúsið
Brekkugötu 1a

Teiknistofa HSÁ
Suðurhlíð 12

Grenivík

Grýtubakkahreppur
Túngötu 15 

Dalvík

Dalbær, heimili aldraðra
v/Kirkjuveg

Sólrún ehf
Sjávargötu 2

Húsavík

Ferðaþjónusta
Aðaldal

Sorpsamlag Þingeyinga
Víðumóum

Raufarhöfn

Hótel Norðurljós
Aðalbraut 2

Þórshöfn

Ferðaþjónusta bænda Ytra Álandi
Ytra Álandi

Egilsstaðir

Fljótsdalshérað
Lyngási 12

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðakaupstaður
Hafnargötu 44

Eskifjörður

Eskja
Strandgötu 9

Neskaupstaður

Síldarvinnslan hf
Hafnarbraut 6

Reyðarfjörður

Fjarðarveitur
Hafnargötu 1

Höfn í Hornafirði

Bókhaldsstofan
Krosseyrarvegi 17

Búnaðarsamband
Litabrú 2

Ferðaþjónusta bænda
Lóni

Öræfi

Hof1 Hótel
Hofi

Hvolsvöllur

Árni Valdimarsson
Akri

Kirkjuhvoll Dvalarheimili
v/Dalsbakka

Selfoss

Árvirkinn ehf
Eyrarvegi 32

Gesthús Gistihús
Engjavegi 56

Glásteinn ehf
Myrkholt

Hveragerði

Grunnskóli Hveragerðis
Skólamörk 6

Litla Kaffistofan
Svínahrauni

Vestmannaeyjar

Skýlið
Friðarhöfn

Teiknistofa Páls Zophaníassonar
Kirkjuvegi 23
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Verðlaunakrossgáta FAAS nr. 6
Sendið lausn á krossgátunni ásamt nafni og heimilisfangi 
sendanda  fyrir 13. apríl 2013  til: 

FAAS
Hátúni 10b
105 Reykjavík

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

Léttar 
vísbendingar
Lárétt
4.  Hluti úr bók.
6. Nákvæmni.
9. Hreyfði sig sífellt.
10. Knappur.
12. Slægjulanda.
13. Gagnsleysi.
14. Var á fótum.
15. Ávísana.
16. Hafa leyfi.
18. Afurðum.
20. Nemið.
22. Tindar.
23. Drukkinn.
24. Sá sem skemmtir  
 konungi.
25. Sáðlanda.

Lóðrétt
1. Vegur til baka.
2. Hluti orðs.
3. Renna sér á ís.
5. Með frosið yfirborð.
7. Með einni röddu.
8. Borga.
11. Kláraðir þú?
14. Skilaboð send með  
 símaþjónustu.
15. Viðurinn.
16. Það sem er miðl  
 ungsgott.
17. Útbúnaður til að   
 veiða dýr í.
19. Jórtrið.
21. Lokkur.

Krossgátan

Þungar 
vísbendingar
Lárétt
4. Hluti af kind.
6. Viðkvæmni.
9. Ókst þér.
10. Nískur.
12. Kreppa.
13. Munaður.
14. Hópur.
15. Athuga.
16. Mikið.
18. Hvetjum.
20. Verkurinn.
22. Nærfatnaður   
 kvenna(ft).
23. Saddur.
24. Forn skemmtikraftur.
25. Gömul smjörlíkis  
 tegund.

Lóðrétt
1. Heimleið.
2. Varanleiki. 
3. Renna.
5. Frosið.
7. Sammála.
8. Leysa.
11. Lokaðirðu?
14. Skot.
15. Smíðaefnið.
16. Það sem er sæmlegt.
17. Bogar.
19. Nöldrið.
21. Vetraríþrótt.
24. Mjög.

Vinningshafar krossgátu nr. 5 voru:  Hjördís, Halldór, 
Hólmfríður, Loftur, Erla Björg, Þórarinn, Hjörtur, 
Bryndís, Valgerður og fleiri í Maríuhúsi

Lausn á verðlaunakrossgátu nr. 5

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.

�Ýmis úrræði og ráðgjöf

vegna þvagleka 

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Fagleg og persónuleg
 þjónusta
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Hafðu samband

og við sendum

þér TENA

bæklinginn.

Við leiðbeinum skjólstæðingum SÍ, einstaklingum með 
þvagleka og aðstandendum þeirra og veitum ráðgjöf 

varðandi hjúkrunarvörur.



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.


