
1

FAAS fréttir 1. tlb. 8. árg. september 2010

1.tbl. 8. árgangur september 2010

FAAS  Félag áhugafólks og a›standenda Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma



3
1.tbl. 8. árgangur  september 2010

FAAS  Félag áhugafólks
og a›standenda 

Alzheimerssjúklinga 
og annarra skyldra 

sjúkdóma

Stjórn FAAS
Fanney Proppé Eiríksdóttir, forma›ur 
fan ney@alzheimer.is 

In gib jörg Magnúsdóttir, varaformaður   
Gu›rí›ur Ottadóttir, ritari
Sig ur björg A. Gut tormsdóttir   
Gu›munda Kristjánsdóttir   
Bjargey Una Hinriksdóttur, varama›ur 
Hrafn Magnússon, varama›ur 

Rekstur og starfsemi FAAS
Skrifstofa FAAS, Hátúni 10b, 105 Reyk javík 
Skrifstofan er opin alla virka daga 
kl. 10-15
Sími: 533 1088 faas@alzheimer.is 
Svava Aradóttir, framkvæmdastjóri FAAS
svava@alzheimer.is
Halldóra Magnúsdóttir skrifstofuma›ur
halldora@alzheimer.is
Rá›gjafarfljónusta
Sími: 533 1088 radgjof@alzheimer.is 
Minningarkort og sala bóka
Sími: 533 1088 faas@alzheimer.is

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

Drafnarhús 
Strandgötu 75, 220 Hafnarfjör›ur
Sími: 534 1080 drafnar hus@alzheimer.is
Erla Einarsdóttir, forstö›uma›ur 

Maríuhús 
Blesugróf 27, 108 Reykjavík
Sími: 534 7100 mar i u hus@alzheimer.is 
Sól borg Sumarli›adóttir, forstö›uma›ur

Ritstjórar og ábyrgðarmenn:
Fanney Proppé Eiríksdóttir og
Svava Aradóttir

Prentun: Prentmet, Umbrot: Stilla
Hönnun: Otto Ólafson
Forsíðumynd: Kristján Ingi Einarsson

Frá formanni

Saga FAAS
María Th. Jónsdóttir

Stofnun FAAS
Gerður Pálmadóttir

Tannvernd fólks með heilabilun
Hafdís E. Bjarnadóttir

Norrænt samstarf
Fanney Proppé Eiríksdóttir

Samstarfssamningur

Tenglanet FAAS

Dagþjálfanir FAAS

Frá Heródesi til Pílatusar
Óli Tynes

Erfðarannsóknir Alzheimerssjúkdóms 
Þorlákur Jónsson

Þetta brennur á... 
Svava Aradóttir

Að endurvekja lífsneistann
Hrefna Brynja Gísladóttir

Göngudeild Landsspítalans
Guðrún Karlsdóttir

Svefntruflanir
Hallgrímur Magnússon

Þetta má aldrei hætta
Jóhanna Vilhjálmsdóttir

Íslendingum fjölgar
Svava Aradóttir

Matráður mælir með
Helga Guðrún Gunnarsdóttir

Krossgátan

5

6

8

14

16

18

19

20

24

26

28

30

33

35

38

41

43

49

Einstaklingurinn  
í öndvEgi
Áhugaverð bók sem hefur haft gríðarleg áhrif á  
aðstæður og umönnun sjúklinga með heilabilun.

ný sýn á heilabilun er ætluð öllum sem vinna við  
umönnun fólks með heilabilun og nemendum í heil-
brigðisvísindum, enda er jafnframt fjallað ítarlega um 
hlutverk og þarfir starfsfólks. Bókin nýtist einnig að- 
standendum og öðrum sem vilja dýpka skilning sinn  
á heilabilun og þeim vanda sem þar er við að etja.

Svava Aradóttir þýddi.

533 6133
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Ný stjórn var kosin á aðalfundi félagins 10. maí 2010. Frá vinstri: Svava Aradóttir framkvæmdastjóri, Ingibjörg Magnúsdóttir 
varaformaður, Guðmunda Kristjánsdóttir, Hrafn Magnússon, Guðríður Ottadóttir ritari, Fanney Proppé Eiríksdóttir formaður,
Sigurbjörg A. Guttormsdóttir. Á myndina vantar Bjargeyju Unu Hinriksdóttur.

Vetrarstarfið
25. september: Ráðstefna  - sjá auglýsingu á bls. 29. 
Áætlaðir fundardagar: 
Miðvikudaginn 3. nóvember: Almennur fundur með fræðsluívafi. Fundurinn, sem hefst kl. 20.00, 
verður í borðsal Hjúkrunarheimilisins Skógarbæ, Árskógum 2, 109 Reykjavík. 

Þriðjudaginn 7. desember: Jólafundur. Fundurinn, sem hefst kl. 20.00, verður í Maríuhúsi, 
Blesugróf 27, 108 Reykjavík. 

Þriðjudaginn 18. janúar 2011: Fræðslufundur. Fundurinn, sem hefst kl. 20.00, verður á Hrafnistu 
í Reykjavík, Laugarási, 104 Reykjavík. Nánar tiltekið í Helgafelli sem er salur á 4. hæð. Gengið er 
inn um aðalinngang hússins.

Allir fundirnir verða auglýstir sérstaklega þegar nær dregur á heimasíðu FAAS www.alzheimer.is  
og með fjölpósti á þá félagsmenn sem hafa gefið upp netföng sín.
Á haustmánuðum verða haldnir fundir á landsbyggðinni. Þeir fundir verða auglýstir á hverju svæði 
fyrir sig. 

Kæru félagar.
FAAS fréttir koma nú út í breyttri mynd. 
Á þessu 25. afmælisári FAAS hefur verið 
mikið um að vera. Félagið var stofnað  
formlega 14. mars 1985, því var ákveðið 
að halda afmælisboð í mars sl. Þangað 
voru boðnir allir fyrrverandi og núverandi 
formenn og framkvæmdastjórar 
félagsins, ásamt mörgum þeim er lögðu 
félaginu lið í upphafi ásamt nokkrum 
ráðamönnum þjóðarinnar, en enginn 
þeirra sá sér fært að mæta.

Félaginu var það mikill heiður að  taka 
á móti fyrsta formanni og forvígismanni 
félagsins, Gerði Pálmadóttur og votta 
henni þakkir okkar og afhenda henni 
heiðursskjal, þar sem hún var gerð að 
fyrsta heiðursfélaga FAAS. Allir fimm 
fyrrverandi formenn félagsins voru þarna 
samankomnir. 

Drengjakór Reykjavíkur söng fyrir gesti 
og Magnús Kjartansson tónlistarmaður, 
sá um tónlistina undir kaffiveitingum. 
Að loknu boði var gengið yfir í Hlíðarbæ 
þar sem tekið var á móti okkur af alúð 
og hlýju. Hlíðarbær er fyrsta dagþjálfunin 
sem sett var á lagginrnar, með tilstuðlan 
FAAS og þrotlausrar vinnu fyrstu stjórnar 
félagsins með Gerði Pálmadóttur í 
fararbroddi.

Aðalfundurinn

Aðalfundurinn sem haldinn var 10. maí 
á þessu ári var um margt sögulegur. Þar 
kvaddi Maria Th. Jónsdóttir þáverandi 
formaður til 15 ára. Er henni þakkað gott 
og mikið starf í þágu félagsins.

Heyrst hafa raddir sem telja að félagið 
eigi ekki að standa í rekstri dagþjálfana, 
heldur bara að sinna fræðslu og vera í 
framlínunni með kröfu um bætt úrræði 
fyrir okkar skjólstæðinga. 

FAAS var að sinna þessari kröfu um 
bætt úrræði þegar Fríðuhús var sett á 
laggirnar. 
Tímarnir breytast og mennirnir með, 
allt hefur sinn vitjunartíma. Nú á meðan 
þjóðfélagið stendur í niðurskurðarkreppu 
er augljóst að ríki og bær hafa ekki

áhuga á að taka þennan rekstur yfir. 
Félagið sinnir því dagþjónustu fyrir 55 
manns í dag og hefur áhuga á að beita 
sér fyrir sérúrræði fyrir yngra fólk sem 
greinist með heilabilun.

Í ár er ákveðið að halda ráðstefnu í 
kringum Alzheimersdaginn í stað hins 
hefðbundna fræðsludags sem áður hefur 
tíðkast. Þar gefst tækifæri til að huga 
sameiginlega að framtíðarverkefnum 
félagsins. 

Vonum við að þessi nýbreytni skili 
góðum árangri í þátttöku sem flestra 
félagsmanna þann 25. sept. nk. þar sem 
að venju mun einnig verða boðið upp á 
fræðslu og skemmtun eins og fyrri ár.

Fanney Proppé Eiríksdóttir
Formaður FAAS

Frá formanni

María Th. Jónsdóttir heiðrar Gerði Pálmadóttur.

Afmælistertan.

Ný stjórn FAAS
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María Th. Jónsdóttur

Saga FAAS í 25 ár

Aðdragandinn

Það var um 1980 sem Rauði krossinn 
ásamt fleiri styrktaraðilum opnuðu 
dagvist að Ármúla 34 í Reykjavík, 
Múlabæ.  Þar var fyrirhugað að aldraðir 
sem bjuggu einir í heimahúsum og væru 
í hættu með að einangrast fengju aðstoð 
við böðun, fót- og hársnyrtingu, svo og 
félagslega upplyftingu og endurhæfingu 
ýmiss konar.  Fyrirhugað var að fólk 
dveldi þar daglangt eða frá átta til fjögur, 
tvo til þrjá daga vikunnar, þrjá til fjóra 
mánuði í senn eða eftir aðstæðum hvers 
og eins.  Hvert pláss átti að nýtast sem 
flestum til afþreyingar.

Fjótlega stóðu stjórnendur Múlabæjar 
frammi fyrir því að stór hópur minnis-
sjúkra sem dvaldi í skjóli maka eða 
nákominna ættingja í heimahúsum 
knúði fast dyra og vildi vera með eða 
fá einhverja úrlausn sinna mála. Þessi 
hópur passaði engan veginn inn í þá 
starfsemi sem var í Múlabæ, en það var 
erfitt að neita þeim um aðstoð.  Þessi 
hópur var utan við kerfið, gat ekki 
dvalið á venjulegum öldrunardeildum 
eða hjúkrunarheimilum vegna þeirrar 
sérstöðu sem minnissjúkdómar 
setja fólk í.

Það var þá sem Guðjón Brjánsson, 
framkvæmdastjóri Múlabæjar, ásamt 
fagfólki frá dagspítala Landspítalans 
að Hátúni 10 b í Reykjavík, boðuðu alla 
aðstandendur heimabúandi minnissjúkra 
sem þau náðu til, á þriggja kvölda 
námsskeið.  Hópurinn sem þarna hittist 
ákvað að mynda þrýstihóp sem færi á 
fund ráðamanna í þjóðfélaginu og fengi 
þá til að gera eitthvað fyrir þennan þögla, 
gleymda hóp.

Upphafið

Hópurinn sem þarna hittist stofnaði 
formlegt félag í mars 1985.  Eitthvað 
vafðist nafnið fyrir félagsmönnum. 

Samantekt Maríu Th. Jónsdóttur
sem þjást af svipuðum sjúkdómum, fái 
þá hjúkrun og félagslegu aðstoð sem 
nauðsyn er á í nútímaþjóðfélagi.

Ári síðar, eða í mars 1986, var svo 
Hlíðabær fyrsta dagþjálfunin fyrir fólk 
með heilabilun opnuð, meðal annars 
vegna öflugs atbeina félagsins.

Ennig bauð félagið upp á símaþjónustu, 
heimaþjónustu og þátttöku í stuðnings-
hópum. Í dag eru félagsmenn rösklega 
900, flestir af höfuðborgarsvæðinu en þó 
nokkrir vítt og breitt af landinu. Reyndar 
eru ekki færri innhringingar utan af landi 
en úr þéttbýlinu því þar sem fólk er eitt, 
þarf það virkilega á stuðningi að halda og 
aðgangur að upplýsingum er því miður 
víða afar bágborinn.

Fræðsla og útgáfa

Frá upphafi hefur félagið verið með opna 
fræðslufundi yfir vetrarmánuðina.  
Í fyrstu fjórum til fimm sinnum á vetri, 
en nú seinni árin sjö sinnum á vetri frá 

Hópurinn samanstóð af áhugafólki 
og aðstandendum, enginn mátti 
verða útundan, því heitir félagið 
„Félag áhugafólks og aðstandenda 
Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra 
sjúkdóma”.  Nafnið er bæði langt og 
óþjált svo að í daglegu tali gengur það 
undir skammstöfuninni FAAS.

Gerður Pálmadóttir í Flónni varð fyrsti 
formaður félagsins enda hafði hún verið 
driffjöðrin í hópnum og sjálfkjörin til for-
ystu fyrir starfshópinn.  

Hlutverk og markmið félagsins 
var sett upp:
- Að gæta hagsmuna skjólstæðinga 
sinna, þ.e. Alzheimerssjúklinga og 
sjúklinga með skylda sjúkdóma.
- Að efla samvinnu og samheldni 
aðstandenda ofangreindra sjúklinga, m.a. 
með fræðslufundum, útgáfustarfsemi o.fl.
- Að auka skilning stjórnvalda, 
heilbrigðisstétta og almennings á 
þeim vandamálum, sem sjúklingar og 
aðstandendur eiga við að etja.
- Að Alzheimerssjúklingar og aðrir, 

miðjum september, en sá síðasti er í maí 
sem er jafnframt aðalfundur.  
Þessir fundir hafa verið öllum opnir. 
Í tengslum við hvern fund gaf félagið út 
fréttabréf sem sent var til félagsmanna 
þar sem meðal annars var auglýst 
fundarefni hvers fundar.

Mikill skortur var á upplýsingarritum 
og bókum sem að gagni koma fyrir 
aðstandendur og aðra þá sem að 
hjúkrun og umönnun fólks með heilabilun 
koma. Úr þessu hefur félagið reynt að 
bæta bæði eitt sér og í samstarfi við 
aðra, með þýðingu og útgáfu bóka.  

Árið 2002 hóf félagið útgáfu á blaðinu 
FAAS fréttir, og var áætlað að það kæmi 
út árlega fyrst um sinn.  Einnig var á 
því ári opnuð heimasíða FAAS www.
alzheimer.is.   

Sérhæfð dagþjálfun

Í október 1997 var félaginu gefið tveggja 
hæða einbýlishús að Austurbrún  31 
í Reykjavík. Gefandinn var Pétur 
Símonarson ættaður frá Vatnskoti 
í Þingvallasveit. Kona hans Fríða 
Ólafsdóttir, ljósmyndari, hafði þjáðst af 
Alzheimers og Pétur annaðist hana á 
heimili þeirra síðustu ár hennar.  

Hann vissi því vel hvar skórinn kreppti 
að.  Pétur gaf húsið í minningu um 
Fríðu konu sína. Því skýrðum við húsið 
Fríðuhús. Það var hinsta ósk Péturs að 
þar yrði komið upp einhverskonar heimili 
fyrir fólk með Alzheimerssjúkdóminn.

Félagið tók þá ákvörðun að koma þar 
upp dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun. 
Á þeim tíma var og er reyndar enn mikill 
skortur á dagþjálfun.  

Húsið er byggt árið 1954 og  til að gera 
það nothæft fyrir slíka starfsemi þurfti 
það mikilla endurbóta og lagfæringa við, 
sem kostuðu ómælda fjármuni og vinnu 

af hendi margra sem lögðu málinu lið. 
Draumurinn rættist og í janúar 2001 
tók dagþjálfunin til starfa og er fyrir 15 
skjólstæðinga. 

Árið 2006 opnaði FAAS í samvinnu við 
Hafnarfjarðarbæ, Drafnarhús dagþjálfun 
fyrir 20 skjólstæðinga og í lok árs 2008 
var svo opnuð dagþjálfun í samvinnu
við Reykjavíkurborg, Maríuhús, einnig 
fyrir 20 skjólstæðinga. 

FAAS sér um rekstur þessara þriggja 
dagþjálfana en þær njóta allar daggjalda 
frá Tryggingastofnun ríkisins.  Nú eru 
starfandi sjö sérhæfðar dagþjálfanir 
fyrir fólk sem þjáist af heilabilun á stór-
Reykjavíkursvæðinu, ein á Selfossi og ein 
í Keflavík. Þær hafa allar opnað vegna 
þrýstings frá FAAS.

Það hefur lengi verið stefna FAAS 
að byggja upp tenglanet um allt land 
þar sem aðstandendur geta leitað 
upplýsinga í sinni heimabyggð. 
Sú vinna er nú farin af stað af fullum 
krafti.

FAAS í dag

FAAS rekur skrifstofu í Hátúni 10 b, 
stjórn er skipuð fimm einstaklingum og 
tveir eiga sæti í varastjórn. Þessi sjö 
manna hópur ásamt framkvæmdastjóra 
hittist einu sinni í mánuði eða oftar og 
leggur á ráðin varðandi þau mál sem upp 
koma og efst eru á baugi hverju sinni. 

Að sjálfsögðu hefur tekjuöflun oft verið 
fyrirferðamikill þáttur í þessu starfi. Einu 
föstu tekjurnar sem félagið hefur eru 
félagsgjöldin. Sala minningarkorta gefur 
einnig nokkrar tekjur. Aðrar tekjur eru 
framlög einstaklinga, fyrirtækja og það 
sem tekst að fá úr sjóðum hins opinbera.
Framkvæmdastjóri er sameiginlega
hjá félaginu og dagþjálfunum í fullu 
starfi. Með stjórninni starfar sex manna 
þverfaglegt fagráð. 

FAAS er í nánum tengslum við ýmis 
önnur áhugamannafélög bæði hérlendis 
og erlendis. Félagið á fulltrúa í stjórn 
ÖBÍ og fulltrúaráði Eirar. Einnig félagar 
í Öldrunarráði, Öldrunarfræðifélaginu,  
Bandalagi Evrópufélaganna og 
störfum náið með samtökum norrænu 
Alzheimersfélaganna.

Norrænt samstarf

Norrænu samtökin, sem saman standa 
af  sjö löndum, funda árlega til skiptis 
í löndunum um málefni fólks með 
heilabilun og aðstandenda þeirra.  
Árið 2004 kom út bæklingurinn „Gæða 
skammtímavistun minnissjúkra. 
Bætt lífsgæði.” Ári seinna kom út 
bæklingur um fyrirmyndar dagþjálfanir. 
Hvorutveggja var samvinnuverkefni 
þessara félaga og var gefið út á sex 
tungumálum.  

Á þessu ári er félagið 25 ára, á þeim 
tíma hefur margt áunnist í málefnum 
fólks með heilabilun meðal annars fyrir 
framgang félagsins.  En betur má ef 
duga skal, það er mikið verk óunnið 
ekki síst á landsbyggðinni. Í raun finnst 
mér að við séum aðeins að byrja. Það 
vantar svo margt upp á  að þjónustan við 
þennan þjóðfélagshóp sé ásættanleg í 
velferðaþjóðfélagi eins og við búum í.  

Við heyrum gjarnan sagt á opinberum 
vettvangi:

„Þjóðarhagur snýst um mannlega 
vellíðan.”

Það hlýtur að eiga við um alla 
þjóðfélagshópa.

María Th. Jónsdóttir, 
fyrrverandi form. FAAS.

Saga FAAS í 25 ár

Hlíðabær við Flókagötu.
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PÁLMI KENNARI,
hann er í raun stofnandi FAAS, hann 
hefði sjálfviljugur borið þungar byrðar til 
þess að koma fólki til aðstoðar, slíkt var 
órjúfanlegur þáttur í hans persónuleika. 

Er Pálmi kennari pabbi þinn?  Oh.. ertu 
dóttir hans Pálma? Þetta var algengasta 
spurningin sem fyrir mig var lögð sem 
krakka og síðan áfram alla tíð. Í hvert 
skipti hríslaðist um mann stolt og ást, 
hann pabbi, miðja alheimsins, hrókur 
alls fagnaðar, og að okkar mati og 
trúlega allra þeirra sem hann þekktu, 
vinsælasti kennari á Íslandi.  
 
En sjúkdómar fara ekki í 
manngreiningarálit. Pabbi varð 
fórnarlamb Alzheimerssjúkdóm-
sins, það mátti ekki verða 
einskis verð fórn, þess vegna 
varð FAAS til. 

Einkennilegt sem það virðist þá er ég 
sannfærð um að pabbi hefði verið sáttur 
við að leggja þessa fórn að mörkum 
vitandi hversu mörgum það myndi 
hjálpa í framtíðinni.

Í kringum 1977 var honum, á besta aldri 
aðeins 54 ára, hreinlega svift úr umferð 
í einu höggi. Hvernig gat þetta gerst, 
hvernig mátti þetta vera?
Við, börnin hans og fjölskylda, fórum 
að taka eftir breytingu á honum, hann 
var utan við sig og áhugalaus, hann var 
oft órakaður og mjög illa tilhafður sem 
var mjög ólíkt honum. Hann bjó einn en 
við komum mjög oft til hans í spjall og 
notalegheit, hann hafði alltaf verið akkeri 
tilverunnar hjá okkur. 

Það var varla dagur sem við ekki 
töluðum saman í síma. Hann var víta-
mínið í daglegt líf, ef eitthvað var að þá 
var hann alltaf tilbúin að hlusta og gefa 
ráð, en smám saman hætti hann að 
koma til baka á það sem um var rætt. 

Þegar við vorum í heimsókn þá 
hreinlega gleymdi hann okkur, ef 
hann átti erindi í annað herbergi 
t.d. svara í síma þá kom hann 
ekki til baka.

Vegna þess hversu lúmskur þessi 
sjúkdómur er áttuðum við okkur ekki á 
hvað var að gerast og við tókum þetta 
sem vanrækslu og áhugaleysi á okkur. 
Móðgun og jafnvel sárindi urðu einkenni 
á okkar samskiptum sem urðu þar af 
leiðandi mun minni en alltaf áður. Þegar 
til baka er litið er það hræðileg eftirsjá því 
einmitt á þessum tíma þarfnaðist hann 
okkar mest.

Pabbi hafði tekið sér ársleyfi frá kennslu 
til þess að fara sem skiptikennari til 
Kanada og var búin að hlakka mikið 
til. Þar sem hann ætlaði að minnka við 
sig húsnæði seldi hann íbúðina sína og 
ætlaði að kaupa minni íbúð þegar hann 
kæmi til baka. 

Hann hafði ráðstafað í millitíðinni að búa 
hjá Árna Jóni, frænda sínum og mjög 
góðum vini.  Fljótlega eftir það hafði Árni 
Jón samband við okkur vegna þess að 
honum fannst pabbi vera óeðlilega ólíkur 
sjálfum sér, utan við sig og gleyminn, 
skildi logandi sígarettur eftir sig út um allt 
þannig að honum stóð ekki á sama.

Pabba var búið að hlakka mikið til 
Kandaferðarinnar, en allt í einu hætti 
hann við að fara og vildi ekki gefa neina 
skýringu. Um það leiti hafði hann orð á 
að hann væri með þrálátan höfuðverk 
sem hann hélt að væri vegna þess að 
hann hafði runnið í útitröppunum og 
skollið á höfuðið, og vildi láta skoða það.  

Það varð aldrei úr því að hann færi 
til Kanada, og hann var algjörlega 
áhugalaus um að finna aðra íbúð en flutti 
frá Árna Jóni til Nonna bróður sem síðan 
gekkst í að finna fyrir hann íbúð sem var 
í  Háaleitinu í næsta nágrenni við Fidda 
bróður hans og Kristínu konu hans, sem 
reyndust honum algjörlega einstök.   

Gerður Pálmadóttir 

Stofnun FAAS 1985 
Gerður Pálmadóttir fyrsti formaður FAAS segir frá 

Fljótlega eftir að hann fór aftur að 
búa einn var augljóst að honum var 
um megn að þrífa og sjá um íbúðina. 
Hann var líka hræddur því hann skildi 
logandi sígaretturnar eftir út um allt 
svo hann hætti algjörlega að reykja 
sem var algjört kraftaverk. 

Til þess að finna lausn var eitt herbergi 
leigt út til 2ja elskulegra stúlkna sem 
voru í námi í Reykjavík gegn því að þær 
væru honum innan handar og það gekk 
ágætlega. 

Það var einskær tilviljun að Alzheimers- 
greiningin kom upp. Ég hafði verið 
skiptinemi í Bandaríkjunum og konan 
sem ég var hjá kom í heimsókn til mín 
og þar hitti hún pabba. Mamma hennar 
hafði þjást af Alzheimerssjúkdómnum 
og henni fannst pabbi vera með svipuð 
einkenni. Hún ráðlagði okkur að athuga 
hvort það gæti verið tilfellið.

Það var ekki auðvelt að fá hann til þess 
að leita læknis, hann brást reiður við ef 
á það var minnst. Þetta var um sumar, 
pabbi var kennari í Kennaraháskólanum 
og hlakkaði til að byrja aftur að kenna um 
haustið. Okkur var orðið ljóst að hann 
var engan veginn fær um að halda áfram 
kennslu, en hann stóð á því fastar en 
fótunum að byrja um haustið.

Endanlega gátum við fengið hann til þess 
að fara til læknis. Við báðum hann um 
að athuga sérlega hvort pabbi væri með 
einhver einkenni af Alzheimer. 

Niðurstaða rannsóknarinnar var sú 
að ekkert væri að honum, hann væri 
í topp ástandi. En við vissum betur 
því við sáum breytinguna sem orðið 
hafði  á honum. Mikil barátta hófst 
við að finna aðstoð, þar sem  sam-
kvæmt læknisútskurði var ekkert var 
að honum og hann stefndi ótrauður  
á að fara í kennslu um haustið.  

Pabbi átti mjög góðan vin sem var 
læknir en var á þessum tíma erlendis 
í fríi. Við ákváðum að bíða eftir honum 
til þess að aðstoða okkur, hann myndi 
sjá breytinguna á honum og myndi geta 
fundið hvað væri að og ráðlagt eftir því.

En þessi ágæti læknir komst að þeirri 
niðurstöðu að það væri ekkert að pabba 
og hann sæi ekkert því til fyrirstöðu að 
hann færi í kennslu um haustið eins 
og hugur hans stæði til. Hann lýsti því 
yfir með stórum orðum að hann tæki 
ekki þátt í að aðstoða okkur í að skaða 
Pálma, þennan góða mann. 

Hvernig okkur dytti í hug annað eins 
og að hann væri með Alzheimer.  
Hvað eiginlega vakti fyrir okkur með 
því að brjóta hann niður. Hann bæri 
ekki mikla virðingu fyrir svona illa in-
nrættu fólki eins og okkur. 

Hann gat ekki séð annað en að Pálmi 
gæti hafið fulla vinnu með haustinu, 
við værum þau sem ættum að leita 
lækninga.

Þetta varð algjört áfall. Við vissum að 
pabbi var alvarlega veikur og aðeins 
örfáir dagar  þar til nýtt skólaár hæfist.  
Við fengum tíma hjá taugalækni í 
Borgarspítalanum, þar sem hann gekkst 
undir einhvers konar taugarannsókn. 
Að henni lokinni kom læknirinn og 
sagðist hafa spjallað heillengi við pabba 
og komist að þeirri niðurstöðu að hann 
væri heilbrigður. Hann fyndi engin merki 
Alzheimer eða annars öldrunarsjúkdóms.  
Hann þyrfti ekki frekari greiningu og við 
máttum taka hann  aftur heim. 
Eftir þó nokkuð langa bið eftir pabba 
birtist læknirinn aftur og tilkynnti að því 
miður hefði fyrsta greiningin ekki reynst 
rétt. Hann hafi farið til pabba til þess að 
segja honum góðu tíðindin en þá hafi 
pabbi ekki þekkt hann aftur og kynnt sig. 
Hann mundi ekkert eftir samtalinu sem 
þeir höfðu átt rétt áður. 

Pabbi 1967. Í hópi nemenda.
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Stofnun FAAS 1985

aðhlynningar við. Þegar þarna var komið 
hafði mamma greinst með lungna-
krabba á háu stigi. Alla systir sem var 
þroskaheft, kallaði á mikla eftirtekt og 
umönnun, elsta dóttir Tótu systur hafði 
greinst með litningagalla og var mikið 
fötluð, algjörlega ósjálfbjarga. Til þess að 
kóróna þyrnigerðið þá reyndist yngsta 
fallega systir okkar, hún Hildigunnur, 
sem nýverið hafði eignast litla stúlku, 
vera með alvarlegan geðsjúkdóm, þannig 
að hún gat hvorki annast sjálfa sig né 
barnið.  
Beggó systir og Gestur maðurinn hennar  
sem bjuggu á Ísafirði ættleiddu litlu 
dýrðlegu stelpuna hennar.  Ástandið var 
ekki gæfulegt, við sem fjölskylda vorum 
hreinlega yfirbuguð.
 
Þegar pabbi missti Háaleitis íbúðina 
vorum ég og mín börn nýflutt í gamalt 
hús á Smiðjustígnum. Sem reyndar var 
alls ekki hentugt fyrir hann þar sem það 
var á 3. hæðum og hann átti erfitt með 
að fara á milli hæða. Þrátt fyrir það var 
ég með langbestu aðstöðuna sem í boði 
var svo hann flutti til mín. 

Pabbi gat ekki verið einn heima. Ég hætti 
að geta mætt í vinnu og réði fólk til þess 
að reka fyrirtækið fyrir mig sem hafði 
mjög alvarlegar fjárhagslegar afleiðingar 
fyrir mig og fjölskylduna mína litlu, börnin 
mín Pálma Þór og Svönu sem voru 
honum mikill stuðningur og hjálp. Þau 
reyndu allt sem í þeirra valdi stóð til að 
vera honum góð og til aðstoðar, en þau 
voru í skóla og voru því ekki mikið heima 
að deginum til.

Ég var í fullri vinnu í eigin fyrirtæki 
sem var nokkurs konar hönnunar-
saumaverkstæði og  fatavöruverslun. 
Mjög mikið að gera og ég átti í erfið-
leikum með að taka mér frí og vera hjá 
pabba. Því tók ég hann oftar en ekki 
með mér í vinnuna. Það gekk á ýmsu, 
hann hafði enga þolinmæði, og gekk 
stanslaust um, heilsaði öllum sem komu 
í búðina með handarbandi en sleppti 

síðan ekki handtakinu. Þessi vinalegheit 
urðu til þess að ég hætti að taka hann 
með og sömuleiðis komst ég ekki í 
vinnuna.  Daglegt líf var að skolast niður 
án þess að hægt væri að sporna við.

Hvergi  var hægt að leita aðstoðar. 
Landlæknir sagði að þetta væri einu 
sinni svona, sumir lentu í þessu og 
aðrir í öðru. Það yrði bara að taka 
því, allir fengju sinn skammt. 

Það var ekkert tillit tekið til pabba, hann 
varð bara vanvirtur afgangur einhvern 
veginn. Það voru sárindi sem aldrei gróa. 

Pabba fór mjög hratt aftur og þurfti 
algjört eftirlit. Átti til með að klæða sig 
um miðjar nætur og fara út, þannig að 
við urðum að læsa útidyrunum og helst 
ekki láta hann sofa einan í herbergi.  
Eitt sinn fór hann að erindast með Tótu 
systur. Hún þurfti að skjótast í hús og 
skildi pabba eftir í bílnum, allt virtist vera 
í góðu lagi. Þegar Tóta kom til baka, 
sem var innan nokkurra mínútna, var 
pabbi kominn út úr bílnum skjálfandi af 

skelfingu og sagði konu sem kom honum 
til aðstoðar að hann væri búin að bíða í 
tvo daga í bílnum.

Hann gisti stundum hjá Tótu systir sem 
bjó á 4rðu hæð í blokk. Það var sama 
sagan, það varð að gæta hans allar 
stundir því annars fór hann hreinlega út 
burtséð hvort það var á nóttu  eða degi. 
Hún var með 3 börn i lítilli íbúð og það 
var hreinlega ekkert pláss fyrir pabba og 
hann átti mjög erfitt með að labba upp á 
4rðu hæð. 

Eftir mikið basl og bænir fengum við 
einstöku sinnum hvíldarinnlögn, t.d. 
á Reykjalundi, þar sem ég varð að 
votta skriflega að ég myndi taka við 
honum aftur. 

Þetta er því miður fastur nauðsynlegur 
liður þar sem oftar en ekki höfðu 
aðstandendur ekki tekið við sjúkling-
unum til baka. Þetta var hræðileg 
upplifun og auðmýking ekki síst fyrir
pabba. Ég sat bara og grét óstöðvandi 
gráti. Rauð, ljót og bólgin yfirgaf 

Pabbi var lagður inn til frekari rann-
sóknar. Dómsdagur rann upp. Við vorum 
búin að bíða í nokkra daga í angist en 
héldum samt enn í þá von að niðurstaða 
rannsóknarinnar yrði önnur en sú sem 
við hræddumst svo mjög. 

En svo reyndist ekki. Það var hringt 
frá Borgarspítalanum og okkar ótti 
staðfestur. Hann greindist með 
Alzheimer sem ófyrirsjáanlegt væri á 
þessu stigi að sjá hversu hratt myndi 
þróast, hann ætti enga von um bata, 
ólæknandi sjúkdómur.

Þegar pabbi greindist með Alzheimer 
var sjúkdómurinn nær óþekktur á 
Íslandi. En síðan kom ljós að mikill 
fjöldi fólks þjáðist af þessum sjúk-
dómi en aðstandendur vissu ekki 
hvað var að.  

Ekki var í neitt hús að venda hjá 
heilbrigðisyfirvöldum þar sem engin 
stofnun var til sem tók við fólki með 
Alzheimer. Það voru einungis til stofnanir 
fyrir gamalmenni sem þjáðust af 
öldrunarsjúkdómum. En þar átti hann 
engan veginn heima sem og fjöldi fólks 
sem var með Alzheimer á mismunandi 
stigi.

Þrátt fyrir að við hefðum verið hrædd um 
þetta áður en hann fór í rannsóknina varð 
áfallið skelfilegt. 

Hann var bara 58 ára gamall, enginn 
aldur. Hann hafði alltaf sagt okkur 
að hann færi snemma á eftirlaun 
þar sem hann hóf störf svo ungur að 
aldri. Hann var með lista yfir allt það 
sem hann ætlaði að taka sér fyrir 
hendur þegar þar að kæmi. 
Allt  átti að gerast þegar komið 
væri á eftirlaun. 

Við gátum ekki vitað hversu meðvitaður 
hann var um hvað var að gerast og 
hvernig hann upplifði þennan feril, 
hann gat aldrei verið einn, fékk algjör 

skelfingarköst og veinaði af hræðslu 
án þess að við sæjum hvað gæti valdið 
hræðslunni, þetta var hræðilegt tímabil.  

Þar sem pabbi var enn á starfsaldri 
passaði hann  ekki inn í kerfið, Þá var 
hann ekki komin á eftirlaunaaldur og 
var of ungur til þess að geta verið með 
„öldrunarsjúkdóm“.  Eftir allt sem hann 
hafði lagt inní þjóðfélagið virtist hann 
hvergi eiga höfði sínu að halla. Hann var 
hvergi velkominn í velferðarkerfinu, það 
var hvergi hlýju og umhyggju að finna 
og að okkur fannst, algjör vanvirðing og 
vanþakklæti gagnvart honum.

Ef  hann hefði verið á þeim aldri sem fólk 
fær algenga öldrunarsjúkdóma þá hefði 
hann trúlega runnið inn í þann hóp án 
frekari greiningar. En vegna þess hversu 
ungur hann var þá varð greiningin á 
honum trúlega framkvæmd á annan hátt 
en á eldra fólki og þar af leiðandi kom í 
ljós að hann þjáðist af Alzheimer. Þetta 
varð til þess að vekja athygli á þessum 
hræðilega sjúkdómi.  

Á þessum tíma bjó hann í Háaleitinu 
og kom oft í miðbæinn og fékk sér kaffi 
á Hressó og heimsótti Mæju frænku í 
Útvegsbankann og kom til mín niður í 
Fló, í Grófinni, þar sem ég var að vinna. 

Eitt sinn fengum við okkur kaffi 
saman og fórum svo út á torg og þar 
hittum við mömmu, en pabbi og hún 
voru fráskilin. En mér til skelfingar 
rétti pabbi fram hendina og kynnti 
sig fyrir henni.  

Þarna gerði ég mér ljóst að nú væri 
kominn tími á að skoða alvarlega hvernig 
við ættum að takast á við framtíðina með 
honum. 

Pabba fór jafnt og þétt hrakandi. Hann 
hætti að rata, jafnvel til Fidda sem sótti 
hann og gekk með honum heim aftur.  

Í þakklætisskyni fyrir húsnæðið höfðu 

stúlkurnar, meðleigjendur hans, beint 
samband við eigandann, án nokkurs 
samráðs við okkur og tjáðu honum að 
pabbi væri veikur og gæti ekki séð um 
íbúðina og þær vildu taka hana yfir. Við 
náðum aldrei í eigandann til þess að 
skoða stöðuna. Pabba var skriflega sagt 
upp og hann varð að flytja út. 

Aðstæður voru reyndar þannig að 
hann gat ekki búið einn lengur, en 
hvernig að því var staðið var óendan-
lega sárt.  

Lífsins ókunnu vegir virtust allir liggja í 
kross hver yfir annan. 
Þó svo að allir væru af vilja gerðir voru 
fjölskylduaðstæður hjá okkur börnunum 
hans ekki til þess fallnar að hann gæti 
búið hjá hverju okkur sem var. 
Pabbi var ekki sá eini sem þurfti 

Pabbi og Elsa

Pabbi og Nonni.
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Ævar Kjartansson sem var að vinna hjá 
Ríkisútvarpinu, þekkti pabba og sá að 
ekki var allt sem skyldi. Við ræddum 
um þann lokaða veg sem við vorum nú 
stödd á og hvernig hægt væri að vekja 
athygli á þessum vanda. 
Í framhaldi af því bauð hann mér að flytja 
þátt í útvarpinu og kynna Alzheimers- 
sjúkdóminn í tengslum við pabba. Þar 
sem svo stór hópur fólks þekkti hann, þá 
vakti þátturinn mikla athygli. 

Í kjölfarið á þessum þætti auglýsti 
ég eftir fólki sem átti við samskonar 
vandamál að stríða og bað það að 
hafa samband ef það kannaðist við 
einkenni þessa sjúkdóms til þess að 
sjá hvort ekki væru fleiri þarna úti 
sem á hjálp þyrftu að halda.  

Viðbrögðin voru ótrúleg og mikill fjöldi 
fólks hafði samband.  Guðjón Brjánsson 
var enn og aftur stoð og stytta, leyfði 
mér að fá aðstöðu á Múlabæ til þess að 
kalla þetta fólk saman til fundar til þess 
að athuga möguleika á að tengjast og sjá 
hvað hægt væri að gera til þess að 
fá aðstoð í heilbrigðiskerfinu. 

Það var algjör útrás að finna annað 
fólk sem var að berjast á sömu víg-
stöðvum og saman urðum við sterk. 
Fljótlega upp úr þessum fundi 
fæddist  Félag Aðstandenda Alzheim-
erssjúklinga. FAAS var formlega 
stofnað 14.mars 1985.  

Í febrúar 1986 varð Hlíðarbær til, 
dagvistun fyrir Alzheimerssjúklinga í 
forsvari Guðjóns Brjánssonar forstöðu-
manns Múlabæjar. Reykjavíkurborg lagði 
til húsnæðið við Flókagötu 53. Þessi 
ákvörðun var stórkostlegt framfaraskref 
fyrir FAAS sem barðist dyggilega fyrir 
stofnun  slíkrar deildar. 

Ákveðið var að Hlíðarbæ ætti ekki að 
verða stofnun. Hlíðarbær yrði að vera 
heimilislegt og  hlýlegt.  Félagar í FAAS 
tóku það hlutverk að sér að skapa slíkt 
umhverfi.  Engin stofnanahúsgögn  
leyfð,  einungis innréttað með notuðum 
hlýlegum húsgögnum og hlutum. 
Til þess að afla þessara húsgagna 
ákváðum við að leita til almennings og 
taka til þess tvær helgar. Fyrri helgin í að 
safna og seinni helgin í að selja það sem 
umfram var. Auglýst var eftir notuðum 
húsgögnum og munum til styrktar 
Hlíðabæ. Viðbrögðin voru stórkostleg, 

húsgögn og munir streymdu að alla 
helgina. Sendibílastöðin reyndist okkur 
algjörlega einstök og gerði okkur þetta 
í raun kleift með því  að sækja allt sem 
gefið var gegn mjög vægu gjaldi.
Gefendur komu sömuleiðis sjálfir með 
hluti og húsgögn sem FAAS félagar tóku  
við á Flókagötunni og buðu þar uppá 
kaffi og vöfflur með rjóma. 

Gífurleg stemmning og skemmtilegheit 
ríktu þessar tvær helgar á Flókagötunni.  
Þau húsgögn og hlutir sem nýttust í 
Hlíðarbæ voru valin úr en þeir munir 
sem ekki nýttust  voru seldir á uppboði 
helgina á eftir og þar safnaðist fé til 
kaupa á þeim hlutum sem enn vantaði. 

Á tveimur helgum varð Hlíðarbær 
fullbúið, dásamlegt, hlýtt og notalegt 
heimili. Ekki síst þessvegna hefur val-
ist fólk þar til starfa sem hefur stórt 
hjarta, tilfinningu og virðingu fyrir 
manneskjunni og þess umhverfis sem 
nærir mannleg gildi. 

Heimilið hefur haldið þessari hlýju og 
heimilislegu umhverfi fram til þessa dags. 
Það er hrein unun að koma þangað í 
heimsókn.

Það er eitt að stofna samtök en 
vandinn er að halda þeim virkum og 
lifandi. FAAS hefur eflst og stækkað, 
og vinnur ótrúlegt óeigingjarnt starf í 
þjónustu við þá sem svo mjög þurfa á 
þeirra aðstoð að halda.  

FAAS hefur verið og er í bestu 
mögulegum höndum, og hefur velt 
mörgum þungum steinum á leið sinni. 
Það er kraftaverk sem er þakklætis virði. 

ég yfirlækninn, sem fyrir tilviljun var 
fjölskylduvinur frá fyrri tímum, og skildi 
eftir undirskriftina mína. Ég lofaði að taka 
við honum pabba mínum aftur. Meðan 
hann var á Reykjalundi var allra leiða 
leitað, hvergi skjól og aðstoð að finna.  
Ég og Tóta systir hringdum um allt, 
töluðum við alla. Lok, lok og læs. 

Eitt sinn fengum við hvíld fyrir hann á Ási 
í Hveragerði. Þegar við skildum hann eftir 
sat hann við eldhúsborðið og tárin runnu 
niður kinnar hans. Hann var svo dapur, 
ég sé hann enn fyrir mér. Við lögðum af 
stað heim, en snérum við og tókum hann 
með til baka.  

Ég var algjörlega örmagna og vissi ekki 
hvernig ég ætti að halda áfram tilverunni. 
Ég gat hvorki stundað vinnu eða selt 
fyrirtækið á þessum tíma því það var 
alltof mikið bundið mér sem persónu 
þannig að ég gat bara selt það með mér 
innanborðs.  

Einhver benti mér á að tala við Múlabæ 
sem var dagvistun fyrir aldraðra.  
Auðvitað átti pabbi ekki heima með 
öldruðum, en samt ákvað ég að athuga 
hvort þar gæti verið aðstoð að finna. 
Guðjón Brjánsson sem var forstöðu-
maður, tók mér einstaklega vel en gerði 
mér ljóst að hann hefði ekki aðstöðu til 
þess að taka sjúklinga með heilabilun 
og þar undir heyrði Alzheimer. En hann 
myndi gera sitt besta fyrir okkur og lofa 
honum að vera í einhvern tíma og sjá 
svo til hvernig gengi.  

Þegar pabbi var í dagvistun á Múlabæ 
var hann sóttur um 8.30 á morgnana 
og kom aftur um 15.30 það var okkar 
lífgjöf. Á þessu tímabili komumst við, 
ég og börnin, hvorki lönd né strönd og 
samviskubitið yfir að finnast það erfitt var 
yfirbugandi.  

Þrátt fyrir óendanlega ást á pabba 
var sambúðin við hann erfið og tók á 
taugarnar. Hann var aldrei kyrr, söng eða 
kyrjaði stanslaust og tók alla litla hluti

og stakk þeim á staði þar sem maður 
fann þá ekki aftur, uppá ljósakrónur og 
eiginlega uppá allt sem hægt var að 
teygja sig til. 

Þetta hefði allt gengið ef hægt hefði 
verið að fá heimilisaðstoð eða hvíld 
öðru hvoru en því var ekki fyrir að 
fara fyrr en Elísabet kom inn í líf 
okkar. Hún tók hann með sér heim 
ef ég þurfti að fara til útlanda og í 
neyðartilfellum. 

Elísabet var engri lík, hún vann í Múlabæ 
og frá fyrsta degi tók hún hann pabba 
hreinlega að sér, það var algörlega ein-
stakt. Hún veitti honum öryggi og gaf lífi 
hans gildi á ný, það er saga í heila bók. 
Síðar tók hún hann algjörlega að sér og 
hugsaði um hann til hans dauðadags. 
Enginn hefur reynst honum betur og er 
þá ekki mikið sagt.

Stofnun FAAS 1985

12 ára E 1953

Pabbi og ég 1967. 
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Hafdís E. Bjarnadóttir
súkraliði og tannfræðingur

fólks með heilabilun 
Tannvernd

er mikilvægt að fara í skoðun eins oft 
og tannlæknirinn telur nauðsynlegt og 
þannig viðhalda heilbrigði munnsins 
sem lengst. 

Hjúkrunarheimili

Þegar fólk með heilabilun kemur inn 
á hjúkrunardeild er mjög mikilvægt 
að starfsfólkið hjálpi til við að 
viðhalda góðri munnhirðu. Það 
getur verið erfitt að fá að aðstoða 
skjólstæðinginn þar sem hann er ekki 
vanur því að aðrir bursti fyrir hann 
tennurnar og munnurinn er viðkvæmt 
og persónulegt svæði. Því þarf  að 
útskýra vel hvað maður ætlar að gera 
og hvers vegna og reyna að vinna 
traust viðkomandi. Það er ekki gefið 
að sjúklingurinn sé upplagður til að 
láta bursta tennurnar á morgnanna 
eða kvöldin og ætti starfsfólk að finna 
út þann tíma dags sem hentar best. 
Munnþurrkur er algengur hjá eldra 
fólki vegna ýmissa sjúkdóma og 
lyfjanotkunar. Einnig getur sveppa-
sýking í munni valdið miklum 
óþægindum og erfiðleikum við að 
borða. En með góðri munnhirðu er 
hægt að auka vellíðan og lífsgæði 
sjúklingsins, allt hangir þetta á sömu 
spítunni: góð tannhirða og góð líðan 
í munninum þýðir betri næringu og 
auðveldari meltingu, minni lyfjanotkun 
og þessvegna betri líðan á allan hátt.

Öll finnum við fyrir því ef eitthvað hrjáir 
okkur í munninum, s.s. tannpína, sviði, 
bólgur eða verkir. Það hefur áhrif á okkar 
daglega líf og við leitum til tannlæknis til 
að fá bót.

Greining á heilabilun

Þegar fólk með heilabilunarsjúkdóma s.s. 
Alzheimer, fær verki í munninn, er ekki 
víst að vikomandi geti sagt frá því hvað 
er að. Vandamálið lýsir sér í minnkandi 
matarlyst, hinn þjáði sefur illa, er órólegur 
o.s.frv.  Þá er jafnvel gripið til þeirra ráða 
að gefa verkjalyf eða róandi lyf sem svo 
sannarlega getur leitt til aukinnar hættu á 
dettni en leysir ekki grunnvandann. 
Nú hafa æ fleiri fullorðnir sínar eigin 
tennur, margir hafa flestar af sínum 
tönnum og  e.t.v. partgómabrýr- eða 
krónur. Færst hefur í aukana  að fólk 
fái sér tannplanta, en þá eru stálskrúfur 
festar í kjálkabeinið í stað rótar og tennur 
festar þar á, en þá þarf sérstaklega mikla 
umhirðu við.

Tannlæknir

 Þegar einstaklingur greinist með 
heilabilun ætti hann að leita til síns 
tannlæknis og láta yfirfara tennurnar og 
tannholdið til að láta  lagfæra það sem 
þarf. Með því er hægt að komast hjá 
ýmsum óþægindum síðar meir. Einnig 

Munnhirða
Ég vil mæla með margmiðlunardiski
(DVD) sem heilsugæsla Höfuðborgar-
svæðis, miðstöð tannverndar og 
Lýðheilsustöð létu gera árið 2008, 

sem sendur var á öll hjúkrunarheimili 
landsins. Framleiðandi var Saga Film. 
Fræðsludiskurinn heitir „Munnhirða 
fólks með sérþarfir, leiðavísir fyrir 
heilbrigðisstarfsfólk“. 
Þar er að finna góða fræðslu 
sem einkum er ætluð starfsfólki á 
heilbrigðisstofnunum og hefur það að 
markmiði að efla þekkingu og færni 
þeirra sem liðsinna fötluðum, sjúkum og 
öldruðum við vandasöm þrif tanna og 
tanngerfa. Diskurinn  er mjög góður og 
hvet ég alla umönnunaraðila til að kynna 
sér þá fræðslu sem þar er að finna. 
 

Vakin er athygli á að Fréttabréf FAAS verða framvegis ekki send út með almennum pósti. Fréttir og 
tilkynningar til félagsmanna verða birtar á heimasíðunni og sendar til félagsmanna á netpósti eftir því sem 
tilefni gefst. Mikilvægt er að hafa rétt netföng félagsmanna skráð í félagatalinu og viljum við því hvetja 
alla til þess að tilkynna skrifstofu FAAS um nýtt eða breytt netfang.  Í þessu blaði er dagskrá FAAS fram 
í janúar kynnt og verður minnt á hvern fund á heimasíðu FAAS www.alzheimer.is og með auglýsingu í 
dagblöðum. FAAS-fréttir munu hér eftir koma út tvisvar á ári og er næsta blað væntanlegt í lok janúar 
2011. Hugmyndir um efni í blaðið eru vel þegnar og er tekið á móti ábendingum á skrifstofu FAAS í síma 
533 1088 eða á netfangið skrifstofa@alzheimer.is         

527 040

Neutral vörurnar
eru viðurkenndar af 

dönsku astma- og
ofnæmissamtökunum.

Verndar viðkvæma húð
Einstaklingum sem hafa ofnæmi fyrir ilmefnum fjölgar nú 
stöðugt. Neutral vill ekki eiga þátt í því. Þeir sem einu sinni 
fá ofnæmi fyrir ilmefnum losna nefnilega aldrei við það.
Þess vegna inniheldur Neutral engin ilmefni eða önnur 
ónauðsynleg aukaefni. Flýttu þér á ilmefnalaust svæði.

Vel hirtar tennur auka vellíðan.
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staðfestingu sem ólæknandi sjúkdómur, 
líkt og t.d. sykursýki og aðrir algengir 
sjúkdómar.
Í Finnlandi breyttu þau nafni félagsins og 
tóku út orðið, Alzheimer. Breyttu nafninu  
í tengingu við minnið almennt, þannig 
að í dag heitir félag þeirra Muistilitto en 
ekki Alzheimer samtökin. Þau segja að 
svo virðist, að fólk eigi nú auðveldara 
með að setja sig í samband við samtök 
sem kenna sig við minnið en áður var á 
meðan tilvísunin var í Alzheimer.
Bæði í Færeyjum og á Álandseyjum, 
litlum samfélögum, er reynt að 
halda fræðslu á lofti eins og hægt 
er. Í Færeyjum var komið af stað 
fyrirlestrarröð sem þátttakendum bauðst 
að sitja gegn vægu gjaldi. Það gafst 
mjög vel. Á Álanseyjum hafa þau notið 
aðstoðar Lionsklúbbs  sem hefur lagt 
þeim til aðstoðarfólk. Þau reyna t.d.  að 
ná til fólks með auglýsingum og bjóða 
ráðgjöf.
Svíþjóð er með tvö stór samtök, 
sem bæði voru þátttakendur þarna. 
Alzheimerforeningen sem rekur 
Alzheimerhúsið í Lundi. Þau gefa út 
Alzheimerblaðið reglulega og eru með 
opið Dements Café, nokkur kvöld í 
viku, í samvinnu við Rauða Krossinn. 
Þá er Dementsforbundet með töluverða 
samvinnu við önnur ólík samtök og 
vill stefna að því að halda næsta 
Kalmarþing. En norrænu samtökin voru 
stofnuð í Kalmar í Svíþjóð og þar var rætt 
um að halda þing þar á fimm ára fresti, 
en annars eiga löndin,  þess á milli,  að 
skiptast á um að halda fundina. 

Mikilvægi dagþjálfana og 
fjölbreyttni þeirra

Það að halda færni eins lengi og auðið er 
með reisn og vali dylst engum. Við erum 
stolt af okkar dagþjálfunarúrræðum og 
sögðum frá þeim á þessum fundi, bæði 
þeim sem FAAS sér um rekstur á og svo 
öðrum úrræðum sem í boði eru. Ísland 
þykir standa mjög framarlega í því starfi.

Okkur var boðið að fara og skoða dag-
þjálfun í Fredriksberg í Kaupamannahöfn. 
Staður sem þeir kalla bara Stedet og 
er ætlaður nýgreindum einstaklingun á 
aldrinum 54 til 75 ára. Stedet er opið 
fjóra daga í viku og þar er einn launaður, 
fastur starfsmaður sem heitir Bíbí, og er 
húsmóðirin á þessu heimili. 
Það koma að auki að starfinu fimm

sjálfboðaliðar, allt konur, sem skiptast á 
og koma inn einn dag í einu.
Þetta var falleg og heimilisleg íbúð, 
á jarðhæð í stórri íbúðarblokk. Þeir 
sem þangað sækja þurfa allir að geta 
komið sér sjálfir á milli staða og koma 
þá ýmist með strætó eða lestinni. 
Þarna fer fram mikið hugmyndaspjall 
þar sem fólk ræðir um sín veikindi og 
hvað það vill gera eða ekki gera. Það 
er stefna starfsins að styrkja fólkið í því 
að lifa með sinni fötlun. Boðið er uppá 
hollt og gott fæði, sem þau aðstoða 
við að útbúa, gönguferðir, ýmsar 
uppákomur og mikinn hlátur. Ráðgjafi 
á bæjarskrifstofunni í Fredriksberg, 
sem sér m.a. um málefni þeirra sem 
greinast með  heilabilunarsjúkdóma, 

tók á móti okkur þarna ásamt Bíbí 
sjálfri. Ráðgjafinn sagði að svona heimili 
væri ekki hægt að reka nema með svo 
kraftmilklum einstaklingi sem Bíbí væri, 
og svo væri hún hjúkrunarfæðingur 
líka, sem skipti grundvallarmáli. Svona 
aðstaða seinkar því að viðkomandi 
þurfi að fara í dagþjálfun og síðan inn á 
hjúkrunarheimili. Góða tímabilið lengist

Samstarfið lofað

Allir fulltrúar aðildarlandanna sem sátu 
þennan fróðlega fund,  eru sammála 
um að þessu samstarfi verði að halda 
áfram, það er svo nauðsynlegt að geta 
skipts á skoðunum og fræðst hvert af 
öðru.  Um tíma var rætt um að halda úti 
sameiginlegri heimasíðu, en fallið hefur 
verið frá því þar sem það er talið vera 
alltof mikill kostnaður því samfara,  þar 
sem þýða þyrfti allt efni, yfir á hin ýmsu 
norðurlandamál. Fundirnir fara fram á 
dönsku, norsku og sænsku, það reynist 
mörgum ærið verkefni.

Árlega skiptast aðildarlöndin á að sjá 
um að halda samnorrænan fund um 
málefni Alzheimerssjúklinga og annarra 
er greinast með tengda sjúkdóma. Í ár 
datt fundurinn niður af óviðráðanlegum 
orsökum.
Undirrituð sat síðasta fund ásamt 
Svövu Aradóttur framkvæmdastjóra 
FAAS 27. - 29. ágúst 2009 í Danmörku. 
Fundurinn var haldinn í Gentofte í útjaðri 
Kaupmannahafnar.
Hér verður stiklað á stóru um málefni 
fundarins sem var bæði mjög fræðandi, 
upplýsandi og vakti von í brjósti fyrir 
mig sem aðstandenda, að það væri svo 
margt hægt að gera, bara ef vilji væri til 
þess.

Snemmgreining er 
áskorun fyrir þá veiku, 
fjölskyldur þeirra og sam-
félagið allt

Það var rætt um snemmgreiningu, 
sem bæði þótti mjög góð, því þá gæti 
hinn greindi í alvöru tekið á sínum 
málum af ábyrgð og hægt er að beita 
strax þeim lyfjum, sem tiltæk eru í 
dag.  Einnig slæmt, því það leiðir oft  til 
tilvistarkreppu, fyrir þann nýgreinda sem  

hverfur  að jafnaði út af vinnumarkaði.  
Tekjur minnka  en ábyrgðin er enn sú 
sama og jafnvel meiri, mikil röskun 
verður á öllu daglegu lífi.  Því er 
snemmgreining að mati nokkurra, ekki 
talin góð, á meðan engin lækning er til.
Nauðsynlegt er að stjórnvöld taki 
sérstaklega á vanda hinna yngri 
snemmgreindu, með því að stuðla 
t.d. að því að fordómum sé eytt. Það 
eru enn í dag miklir fordómar um 
heilabilunarsjúkdóma og fólk almennt 
veit  lítið um þá, nema bara það sem þeir 
leita sjálfir að t.d á Googlevefnum.
Stuðla þarf að því að atvinnuveitendur 
breyti vinnu eða færi viðkomandi til 
í starfi, þannig að hann geti starfað 
lengur og tekið sé tillit til breytinganna, 
sem eru vegna sjúkdómsins.  Ríkið 
gæti komið  þar inn með styrk á móti, 
til atvinnuveitandans, því nauðsynlegt 
er að halda við færni einstaklingsins 
eins lengi og auðið er. Það á að stuðla 
að því að þeir sem greinast með 

Norrænt samstarf

heilabilunarsjúkdóm hafi sjálfir eitthvað 
um það að segja hvaða úrræðum er 
beitt.
Sjálfsmorðshugsanir og tilraunir eru 
algengari en fólk gerir sér grein fyrir hjá 
yngra fólkinu, töluvert meiri en hjá þeim 
sem greinast með t.d. krabbamein. 
Fordómar eru miklir og fólk er í lausu 
lofti í marga mánuði eftir greiningu og 
lífið og framtíðin er óraunveruleg.  Þetta 
þýðir ekki að álagið sé ekki einnig mikið 
hjá eldri sjúklingum, en þeir eru oftar en 
ekki komnir á það stig að fólk er hætt að 
vinna og komið á eftirlaun. Samfélagið 
er tilbúnara að taka á því að einhver 
fullorðinn gleymir.
Í Noregi er unnið að því að koma 
þessari umræðu inn í Norska stórþingið. 
Þar er unnið í anda styrkleikans og 
mörg smærri aðildarfélög sameina 
kraftana í kynningarátaki, með 
markaðssetningardeild sem vinnur 
að því að stjórnvöld setji meira fé í 
þennan málaflokk. Heilabilun þarf að fá Anne Arndal formaður danska Alzheimersfélagsins.

Fulltrúar á Norræna fundinum 2009.

Fanney Proppé Eiríksdóttir

Frá Norrænu ráðstefnunni.
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GERÐI SAMSTARFSSAMNING Í APRÍL 2002, sem var endurskoðaður í ágúst 2009

 1. Samningurinn gildir fyrir landssamtök sem vinna fyrir Alzheimersjúklinga og aðstandendur þeirra á Íslandi, Færeyjum,  

 Noregi, Finnlandi, Álandi og Danmörku.

 2. Markmið samningsins er: 

 Að stuðla að sameiginlegum skilningi á heilabilunarsjúkdómum og tryggja bestu úrræði fyrir sjúklinga og aðstandendur.  

 Að nýta í eigin landi sameiginlega þekkingu á grundvelli reynslu og skoðanaskipta, gagnvart yfirvöldum hjá bæ og ríki til  

 að veita fólki með heilabilun og aðstandendum þeirra bestu lífsskilyrði sem völ er á. 

 Kalmaryfirlýsingin 2004, samþykkt á Norrænum fundi félaganna  í Kalmar 2.-5. júní er grundvöllur sameiginlegrar stefnu  

 félaganna.

Á fundi norrænu félaganna í Kaupmannahöfn í ágúst 2009 var eftirfarandi ákveðið:

 a) Fundur norrænu félaganna verður haldinn á hverju ári í apríl, maí eða júní.

 b) Löndin skiptast á um að halda fundinn.

 c) Á hverjum fundi skulu vera umræður um mikilvæg mál, einkum með áherslu á mál sem varða skipulagningu og stefnu í  

               heilbrigðismálum. Umræðunum getur lokið með ályktun. Landið sem hýsir fundinn semur tillögu að ályktun.

 d) Umræðuefni fyrir hvern fund norrænu félaganna er ákveðið fyrirfram. Tillaga sendist til landsins sem hýsir fundinn   

 minnst sex mánuðum fyrir fundinn.

 e) Ef einhver hefur spurningar sem óskast ræddar á fundinum er hægt að senda efni þeirra fyrirfram í pósti til skrifstofu                                

    viðkomandi félags.

 f) Norðurlöndin vinna saman að sameiginlegum verkefnum. Sótt er um fjármögnun verkefna til Norræna ráðherraráðsins  

 eða ESB. Við upphaf hvers verkefnis er tekin ákvörðun um hvaða land ber ábyrgð á því.

 g) Löndin senda á hvern fund skýrslu um starfsemi og yfirlit frá síðasta ári. Á fundinum kynna löndin 1-2 mikilvæg atriði úr          

     skýrslunum.

 h) Búin er til rafræn mappa sem inniheldur fundargerðir og þýðingarmikil skjöl. Mappan sendist öllum löndunum.

 i) Hægt er að endurskoða samstarfssamninginn á hverju ári.

   Alzheimer Centralförbundet i Finland  Nasjonalforeningen Demensforbundet Norge         

   Alzheimerfelagið í Føroyum                 Alzheimerföreningen i Sverige

   FAAS Ísland                   Demensförbundet Sverige

   Demensföreningen på Åland               Alzheimerforeningen Danmark 

SAMRÁÐSVETTVANGUR FÉLAGA AÐSTANDENDA 
ALZHEIMERSSJÚKLINGA Á NORÐURLÖNDUM

Samstarfssamningur

var um að einbeita sér að því að skapa 
sterkara net í kringum aðstandendur til 
að þeir missi ekki heilsuna vegna  álags. 
Þörf er á að styðja við aðstandendur 
með ýmis konar ráðgjöf og fræðslu og 
jafnvel hafa auglýstan símatíma. 
Bent var á mikilvægi þess að hafa 
samband  við  aðra aðstandendur sem 
gætu miðlað reynslu sinni og þannig 
veitt stuðning. Einnig er talið mikilvægt 
að aðstandendur fái stuðning  og 
eftirfylgd þegar ástvinur flytur inn á 
hjúkrunarheimili.

Á fyrsta starfsári Akureyrartenglanna hafa 
opnir fundir verið vel sóttir og gefur það 
vísbendingu um að  þörf sé á slíku starfi. 
FAAS hefur komið með fræðslufundi 
norður á vorin og haustin og mun gera 
það áfram. Akureyrartenglarnir munu 
þess á milli halda opna umræðufundi 
fyrir aðstandendur og áhugafólk. 

Halldóra, Hrefna Brynja og Rannveig.

Tenglanet FAAS um landið

Frá Akureyrartenglum

Á fræðslufundi FAAS, sem haldinn 
var á Akureyri í upphafi árs 2009, 
kom fram áhugi á því að endurvekja 
og efla starfsemi fyrir fólk með 
heilabilunarsjúkdóma og aðstandendur 
þeirra á Akureyri. 

Á fundinum voru nokkrir aðilar sem gáfu 
kost á sér til starfans.  
María Th. Jónsdóttir og Svava Aradóttir 
voru til halds og traust við stofnun 
tenglanetsins og var fyrsti fundur haldinn 
3. september 2009.
Áætlað er að víða á landinu verði 
tengiliðir við FAAS sem munu miðla 
upplýsingum, reynslu og þekkingu 
hópsins. Mikilvægt er að minnsta kosti 
einn tengiliðanna  sé  aðstandandi og gaf 
Halldóra Vébjörnsdóttir kost á sér.

Á fundinum voru rædd markmið 
tenglastarfsins með tilliti til aðstæðna 
og þarfa fólks á svæðinu. Samkomulag 

Markmið FAAS er m.a.:

-  Að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna, þ.e. Alzheimersjúklinga og sjúklinga með skylda sjúkdóma.

-  Að efla samvinnu og samheldni aðstandenda ofangreindra sjúklinga, m.a. með fræðslufundum, útgáfustarfsemi o.fl. 

Þetta á að sjálfsögðu við um alla félagsmenn hvar sem þeir búa, en það er víðs vegar um landið. Auk þeirra funda sem 
haldnir hafa verið í Reykjavík í gegnum árin, hefur FAAS staðið fyrir fræðslufundum á ýmsum stöðum úti á landi og um 
tíma störfuðu sjálfstæðar félagsdeildir á Akureyri og á Suðurnesjum. 

Nú vinnur FAAS að því að byggja upp teglanet um allt land til þess að auðvelda upplýsingamiðlun og aðstoð til 
félagsmanna á hverju svæði fyrir sig. Hafist var handa á Akureyri í maí 2009 og segja Akureyrartenglarnir frá sínu starfi 
hér í blaðinu. Í október sama ár var fundur á Sauðárkróki sem leiddi af sér tenglastarfsemi og sömu sögu er að segja um 
Seyðisfjörð en þar stóð FAAS fyrir fundi í janúar 2010. Nýlega bættist Ísafjörður við tenglanetið.

Tveir eða fleiri tenglar eru á hverjum stað og unnið verður áfram að nýjum tenglasamböndum á næstu misserum. 
Auk þess að vera í nánu samstarfi við FAAS hittast allir tenglarnir árlega til að skiptast á skoðunum og miðla upplýsingum 
og þekkingu sín á milli. Er það von FAAS að með þessu verði þjónusta og aðstoð við félagsmenn betri og markvissari. 
Tenglarnir miðla upplýsingum og samböndum eftir aðstæðum hverju sinni.

Þýðingu úr dönsku annaðist Jón D. Þorsteinsson

Tenglar á landsbyggðinni

Akureyri:
Hrefna Brynja Gísladóttir, s.895 1174. 
Halldóra Vébjörnsdóttir; s. 862 3281.
Rannveig Guðnadóttir, s. 896 5098.

Sauðárkrókur:
María Ásgrímsdóttir, s. 869 4477.
Helga Sigurbjörnsdóttir, s. 868 5381.

Seyðisfjörður:
Kristín Sigurðardóttir, s. 868 7158. 
Anna Guðný Árnadóttir, s. 840 4550.

Ísafjörður:
Halldóra Hreinsdóttir, s. 894 4636
Margrét Þóra Óladóttir, s. 848 6037
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Dagþjálfanir FAAS

FAAS (Félag áhugafólks og aðstandenda 
alzheimerssjúkra og annarra skyldra 
sjúkdóma) rekur þrjár dagþjálfanir 
fyrir einstaklinga með heilabilun, þ.e. 
Fríðuhús, Drafnarhús, og Maríuhús. 

Fríðuhús 

tók til starfa í janúar 2001 og þar er rými 
fyrir 15 skjólstæðinga. 
Forstöðumaður er Sigríður Lóa 
Rúnarsdóttir hjúkrunarfræðingur. 

Drafnarhús 

tók til starfa í janúar 2006 og þar er 
rými fyrir 20 skjólstæðinga daglega. 
Forstöðumaður er 
Erla Einarsdóttir hjúkrunarfræðingur
 

Maríuhús 

tók til starfa í október 2008 og 
þar er rými fyrir 20 skjólstæðinga. 
Forstöðumaður er Sólborg 
Sumarliðadóttir hjúkrunarfræðingur. 

Markmið

Markmið dagþjálfana FAAS er að gera 
einstaklingum með heilabilun kleift að 
halda sjálfstæði sínu eins lengi og kostur 
er með því að aðstoða þá við að styrkja 
líkamlega og vitsmunalega hæfni sína 
svo að þeir geti búið sem lengst heima. 
Lögð er áhersla á að rjúfa félagslega 
einangrun og efla færni í daglegu lífi, 
bæta sjálfstraust, draga úr vanlíðan og 
vanmáttarkennd. Fylgst er með daglegu 
heilsufari, breytingar metnar og tekin 
afstaða til þeirra. Aðstandendur fá 
stuðning, ráðgjöf og fræðslu og starfsfólk 

leitast við að veita skjólstæðingum öryggi 
og sinna þörfum þeirra í hvívetna. 

Dagþjálfanirnar

eru opnar frá kl. 8 til 17 á virkum dögum 
og eru daglegar athafnir skipulagðar 

samkvæmt ákveðinni dagskrá. 
Starfsfólk hefur að leiðarljósi að sýna 
skjólstæðingum umhyggju og virðingu 
og mikið er lagt upp úr að kynnast þeim 
og þekkja lífssögu hvers og eins, þ.e. 
æviatriðum, fjölskyldusögu, fyrri störfum 
og áhugamálum. Húsin eru hlýleg og 
heimilisleg, sem eykur öryggi og vellíðan. 
Á afmælisdögum skjólstæðinga er 
gerður dagamunur ef viðkomandi er því 
samþykkur.

Þjónusta    

Farið er í sund tvo daga í viku með þeim Drafnarhús er við Strandgötu 75 í Hafnarfirði.

Fríðuhús er við Austurbrún 31 í Reykjavík.

Maríuhús er við Blesugróf 27 í Reykjavík.

Fjörugir fiskar gleðja augað.

sem það vilja. Fótaaðgerðarfræðingar, 
hárgreiðslufólk og nuddarar koma reglu-
lega í húsin og býðst skjólstæðingum að 
kaupa þjónustu þeirra. 
Læknisþjónusta er aðkeypt frá Landakoti 
og kemur læknir í húsin einu sinni í viku. 
Fjölskyldufundir eru haldnir með lækni og 
forstöðumanni hvers húss eftir þörfum 
og er þá farið yfir hvernig hefur gengið 
og hvert framhaldið verður.

Akstursþjónusta er í höndum verktaka 
sem sjá um að koma skjólstæðingum á 
milli staða. 

Heimsóknir og 
skemmtanir 

Lífleg starfsemi er í húsunum og oft 
gestkvæmt, m.a. hafa margir listamenn 
komið í heimsókn. Í öllum húsunum er 
mikið lagt upp úr tónlist af ýmsu tagi, 
hún gleður ávallt og sameinar.  
Ýmsir aðilar heimsækja húsin reglulega, 
m.a. prestar sem flytja hugvekjur, 
nemendur úr tónlistarskólum, 

Gerðubergskórinn.

Vinabandið kemur einu sinni í mánuði og leikur fyrir dansi, þá er tilvalið að taka lagið saman.

Ungir tónlistamenn.     Slegið á létta strengi. Fólk fékk hlýjar móttökur í Garðakirkju.                  

Haustlitaferð til Þingvalla.

Skemmtiferð á  Árbæjarsafn á góðum degi.

 Blómaferð í Hvergerði.

Glatt á hjalla á aðventunni.                 
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barnakórar, einsöngvarar og ýmsir aðrir 
tónlistarmenn. Börn úr leikskólum í 
viðkomandi hverfum líta inn og einnig 
koma hundar í heimsókn. Hljómsveitin 
Vinabandið kemur einu sinni í mánuði og 
leikur fyrir dansi, einnig koma kórar eins 
og kór eldri borgara, Gerðubergskórinn 
og Gaflarakórinn.   
    

Þriðja árs nemar 

úr hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 
koma í starfsnám í öll húsin á vormisseri. 
Einnig koma félagsliðanemar frá 

Borgarholtsskóla í starfskynningu. 
Á aðventunni er mikil dagskrá og þá 
koma margir góðir gestir. Haldin er 
jólagleði og þorrablót þar sem mökum er 
boðið að vera með og sömuleiðis stjórn 
FAAS.   

Aðstandendakynningar eru haldnar 
einu sinni til tvisvar á ári. Þá er öllum 
aðstandendum boðið að koma og kynna 
sér starfsemina, spjalla við starfsfólk 
og hitta aðra aðstandendur. Þessar 

samverustundir hafa reynst mjög
gagnlegar fyrir alla aðila. 

Skemmti - og 
fræðsluferðir  

Farið er í ýmsar skemmti - og 
fræðsluferðir, t.d. í leikhús, á söfn, 
kaffihús, kirkjuferðir og út að borða. 
Einnig er farið í lengri ferðir, eins 
og til nágrannasveitarfélaganna og 
haustlitaferð til Þingvalla, og er mökum 
þá gjarnan boðið með. 

Virkni sem hluti af 
meðferð.

Lögð er áhersla á að skjólstæðingarnir 
séu virkir og tekið er mið af getu og 
áhuga hvers og eins, svo allir fái að njóta 
sín og finni fyrir öryggi og vellíðan. Fastir 
liðir í þjálfuninni eru m.a. samverustundir, 
minningavinna, upplestur, söngur, Laghentir karlar.     

Sumarblóm sett niður. 

Hressar konur brytja rabbabara.   

Útivera nærir sál og líkama.

Hlúð að birkiplöntum.  Þessar kunna til verka.   

 Eldhúsverkin.

 ... og uppskeran er góð.

Dagþjálfanir FAAS

Kaffi við 
Alzheimer?
Kaffidrykkja getur hamlað 
minnistapi hjá þeim sem þjást af 
elliglöpum og Alzheimer 
samkvæmt nýjum rannsóknum

Neysla á kaffi getur reynst 
gagnleg við að fyrirbyggja 
Alzheimerssjúkdóminn, ef marka 
má nýlegar rannsóknir sænskra og 
danskra vísindamanna. 
Í niðurstöðum rannsóknanna, sem 
birtust meðal annars í tímaritinu 
Journal of Alzheimer´s Disease, 
komu einnig fram vísbendingar 
um að kaffidrykkja geti hamlað 
minnistapi hjá þeim sem þjást 
af elliglöpum. Frá þessu greinir 
fréttavefsíðan PressTV.

Rannsóknirnar voru gerðar á 
tæplega 1.500 körlum og konum 
á miðjum aldri og stóðu þær yfir 
í 21 ár að meðaltali. Á þeim tíma 
þjáðist einungis 61 þátttakanda 
af elliglöpum og 48 af Alzheimers, 
og þykir rannsakendum það 
benda til að kaffi sé fyrirbyggjandi 
þáttur varðandi téða sjúkdóma. 
Þeir rekja það til þess að kaffi og 
koffín geti hjálpað til við að koma 
í veg fyrir myndun beta amyloid-
prótínsins sem finnst í heilum 
Alzheimerssjúklinga.

(Frétt sem birtist í Fréttablaðinu 23. júlí 2010).

Kvennaferð á góðum degi.

leikfimi, útivera og gönguferðir, aðstoð 
í eldhúsi, hannyrðir, sultugerð og 
kertagerð. 

Garðarnir 

í kringum húsin gefa kost á útiveru og 
möguleika til að stunda garðrækt. Lögð 
er áhersla á að skjólstæðingarnir haldi 
þeirri getu sem þeir búa yfir. 
Með gönguferðum og útiveru ná þeir 
að viðhalda hreyfigetu og annarri færni 
daglegs lífs. 

Matreitt 

er í húsunum og taka skjólstæðingar 
virkan þátt í matseldinni. Lögð er áhersla 

á hollan og næringarríkan mat og 
notalegt og heimilislegt andrúmsloft við 
matarborðið en starfsfólkið situr til borðs 
með skjólstæðingunum. 
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Því er borið við að það sé ekki nægt 
starfsfólk til að sinna þessu. Ég vil taka 
fram að þær hjá heimahjúkrun eru allar 
að vilja gerðar til að sinna þessu. Líklega 
eru þær bara undirmannaðar.
 
Í raun þyrfti einhver að vera með Herdísi  
allan sólarhringinn en á því hefur 
fjölskyldan ekki tök.  Herdís hefur fengið 
hvíldarinnlögn, í eitt skipti. 

„Nú bíðum við eftir að sjá hvort hún 
fær aðra þar sem sá sem hafði bestu 
aðstæður til að sinna henni var að slasa 
sig”. 
 
Gallinn er sá að Herdísi  batnar ekki 
sjúkdómurinn í þessum innlögnum. 
Vandamálið er því enn til staðar þegar 
hún kemur heim. 
 
„Mér finnst vandamálið vera að það 
vill enginn af þessu fólki vita,” segir 
Íris. „Mér finnst þetta vera tómur 
ruglingur. Félagsmálaráðuneytið vísar 
á heilbrigðisráðuneytið og öfugt. Ég er 
á  stöðugu hringli á milli Heródesar og 
Pílatusar.”
Annað vandamál er náttúrlega að 
íslenska kerfið lamast að miklu leyti á 
sumrin og í marga daga í kringum allar 
hátíðar. Þótt Íris sé hringjandi kvölds og 
morgna verður henni því lítið ágengt. 

Herdís er nú búin að fá hjúkrunar-
rýmismat en björninn er síður en svo 
unninn með því. Í fyrsta lagi eru 87 á 
biðlista á undan henni. 

 

Svo og ekki síst á eftir að finna hvar hún 
passar inn.  Í kerfinu getur þetta tekið 
ógnarlangan tíma. 

„Ég vil ekki hljóma eins og fórnarlamb. 
En mér líður samt stundum þannig. 

Fólkið sem ég næ sambandi við er 
allt að vilja gert. En kerfið er í molum, 
eins og svo margt í þessu þjóðfélagi. 
En mér finnst frekar undarlegt hvað 
málefni aldraðra-minnisveikra eru 
ennþá útundan. Eða þekki ég þetta 
kanski ekki? Ég veit að vinkona mín átti 
Alzheimerssveikann pabba fyrir 25 árum 
og þá voru þessi málefni í ólestri. Er það 
svo enn? 

Að hafa þessi vistunarmöt hjá sitt hvoru 
ráðuneytinu, finnst mér mjög skrítið.  Ég 
tek hins vegar fram að ég hef ekki talað 
við ráðuneytin, ennþá.  Ég veit bara að 
ef þú ert með mat fyrir dvalarrými er það 
félagsmálaráðuneytið. Það er markvisst 
verið að útrýma dvalarrýmum. Þau þykja 
of dýrt úrræði. Ef þú færð hjúkrunnarrými 
er það heilbrigðisráðuneytið. Þá þarf 
að bíða á meðan fundinn er staður, eða 
þangað til einhver deyr.  Hins vegar var 
mér sagt að það væru ekki svo langir 
biðlistar eftir að þessu var breytt 2008. 
Og svo var mér sagt um daginn  að 87 
manns á biðlist væri ekki mikið.”
Írisi finnst það meira en nóg.

Eitt af þeim vandamálum sem margir  
Alzheimerssjúklingar og aðstandendur 
þeirra þurfa að glíma við er að 
sjúklingarnir geta verið ágætlega á sig 
komnir líkamlega þótt heilinn sé bilaður. 

Vistunarmat miðast hinsvegar mjög 
við líkamlegt ásigkomulag. Meðan fólk 
hefur sæmilega fótavist er erfitt að fá 
vistunarpláss fyrir það.

Þetta  er vandamál sem Íris 
Sigurðardóttir kannast vel við. Raunar 
eitt af mörgum vandamálum sem hún 
kannast vel við. 
 
Móðir hennar Herdís Sigurjónsdóttir er 
88 ára gömul. Hún greindist fyrir tveim 

árum með framheilabilun sem þróaðist 
yfir í Alzheimers. 
 
Herdís er þokkalega á sig komin 
líkamlega en það gerði enn eitt strik í 
reikninginn að hún lærbrotnaði fyrir tveim 
árum og gengur því við hækjur. 
 
Hún býr í 130 fermetra íbúð á pöllum, 
sem er augljóslega óhentugt og jafnvel 
hættulegt. Verst er þó að andlega er hún 
ófær um að sjá um sig sjálf. 
 
 „Í mömmu tilviki var hún með 
sambýlismann og þau fengu bæði mat 
fyrir dvalarrými, en það er verið að 
útrýma dvalarrýmum. Þannig að þetta 
var ekki úrræði sem hentaði henni. 

Hún kom síðan úr hvíldarinnlögn þegar 
vistunarmatsnefndin var komin í sumarfrí. 
Nefndin fundar venjulega einu sinni í 
viku. En þarna var ekki fundur í 3 vikur 
þar sem sumarfrí stóð yfir. 
Á mínum vinnustað kemur maður í 
manns stað í fríum. 
 
Það þarf að kaupa  í matinn fyrir Herdísi 
og elda fyrir hana og gefa henni lyfin 
kvölds og morgna því hún veit ekki hvað 
hún á að taka og hvenær. Það þarf að 
hafa eftirlit með öllu sem hún á að gera 
og því sem hún gerir.
 „Mamma fær að vísu innlit tvisvar á dag 
og þær gefa henni lyfin. Það var  þó fyrst  
um verslunarmannahelgina sem hún fékk  
morgunninnlit um helgi. 

Frá Heródesi til Pílatusar
- aðstandandi segir frá

Óli Tynes

Til upplýsingar
 

Félags- og tryggingamálaráðherra skipar nefnd í hverju heilbrigðisumdæmi á landinu 
sem meta skal þörf fyrir dvalarrými.  Þessar nefndir kallast „Matsteymi dvalarrýma“.

Heilbrigðisráðherra skipar nefnd í hverju heilbrigðisumdæmi á landinu til að meta 
þörf einstaklinga fyrir langvarandi vistun í hjúkrun.

Þessar nefndir kallast „Vistunarmatsnefndir”.

Eitt af þeim 
vandamálum sem 
margir  Alzheim-
erssjúklingar og 

aðstandendur þeirra 
þurfa að glíma við er 
að sjúklingarnir geta 
verið ágætlega á sig 
komnir líkamlega þótt 

heilinn sé bilaður 
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viðmiðunarhópa.  Þessar vísindagreinar 
hafa gert grein fyrir erfðamörkum í þó 
nokkrum fjölda gena sem taldar eru 
auka líkur einstaklinga á að fá Alzheimer-
sjúkdóminn.

Íslensk erfðagreining, ásamt 
samstarfslæknum við Landspítala-
háskólasjúkrahús, þeim Jóni Snædal, 
Pálma Jónssyni og Sigurbirni Björnssyni, 
er þátttakandi í einni slíkri rannsókn.  
Niðurstöður þeirrar rannsóknar verða 
væntanlega birtar á næstu mánuðum.  
Þessi rannsókn, sem og öll önnur 
vinna okkar við rannsóknir á erfðafræði 
Alzheimersjúkdóms síðastliðinn áratug, 
byggir á þátttöku þeirra fjölmörgu 
Alzheimersjúklinga og ættingja þeirra 
sem lagt hafa okkur lið – án þátttöku 
þeirra væru þessar rannsóknir ekki 
mögulegar.

Það má hugsa sér að nota 
erfðaniðurstöður af þeim toga sem 
lýst er hér að ofan til að þróa erfðapróf 
sem metur líkur manna á að þróa 
með sér Alzheimersjúkdóminn.  Þó 
er líkast til mun mikilvægara að nýta 
upplýsingarnar til að þróa ný lyf.  Nýjar 
upplýsingar um líffræðileg einkenni 
Alzheimersjúkdómsins, þ.e.a.s. hvaða 
gen skipta mestu máli við þróun hans, 
munu auka skilning á eðli sjúkdómsins 
og vonandi stuðla að hraðari og 
markvissari lyfjaþróun.  Enn ein 
tæknibyltingin kann þó að gerbreyta 
stöðunni á næstu árum: raðgreining.

Raðgreining á öllu 
genamengi manna

Örflögutæknin, sem lýst var að ofan, 
gefur upplýsingar á víð og dreif um 
erfðamengi mannsins. Segja má að 
erfðamörkin sem greind eru með þeirri 
tækni séu eins konar „bókamerki”, 
sem gefa upplýsingar um drjúgan hluta 
erfðamengisins, en þær upplýsingar eru 
ekki tæmandi.

Með því að raðgreina allt erfðamengi 
mannsins fást tæmandi upplýsingar 
um samsetningu þess.  Árið 2000 var 
lokið við fyrstu slíka raðgreiningu, eftir 
áralanga samvinnu rannsóknarstofnana 
um allan heim,  Á síðustu árum hefur átt 
sér stað mikil tækniþróun á þessu sviði 
rannsókna og er í dag unnt að raðgreina 
erfðamengi einstaklings á tiltölulega 
skömmum tíma (nokkrum dögum eða 
vikum) fyrir örlítið brot þeirrar fjárhæðar 
sem það kostaði fyrir einum áratug.

Með því að raðgreina allt genamengi 
(öll þrjú þúsund milljón kirnin!) hóps 
einstaklinga með ákveðinn sjúkdóm 
munu fást því sem næst tæmandi 
upplýsingar um erfðamengi þeirra.  
Leyndardómar mannsins – þ.e.a.s. hvað 
gerir okkur að mannverum og hvað 
greinir einn einstakling frá þeim næsta 
– liggja í þeim upplýsingum og munu 
rannsóknir næstu ára beinast að því að 
greina og skilja þessar upplýsingar.  

Enginn veit hvaða upplýsingar munu 
líta dagsins ljós þegar erfðamengi 
Alzheimersjúklinga verða skoðuð 
með þessum hætti.  Ein takmörkun á 
rannsóknum á erfðamörkum er sú að 
þær rannsóknir meta einungis tiltölulega 
algenga erfðabreytileika.  
Með raðgreiningu munu fást upplýsingar 
um alla erfðabreytileika, algenga 
sem sjaldgæfa og stóra sem smáa.  
Hugsanlegt er að lykilupplýsingar um eðli 
Alzheimersjúkdóms liggi í þeim hlutum 
erfðamengisins sem rannsóknir síðustu 
ára ná ekki til.  Því er ástæða til að vona 
að merkar upplýsingar muni líta dagsins 
ljós á næstu misserum.

Erfðarannsóknir 
Alzheimersjúkdóms

Þorlákur Jónsson 
Íslensk erfðagreining

Náttúrlegur breytileiki í erfðamengi 
mannsins er meginundirstaða líffræðilegs 
fjölbreytileika mannkyns.  Erfðamengi 
mannsins samanstendur af um það 
bil þrjú þúsund milljón grunneiningum, 
svokölluðum kirnum.  Kirnin raðast 
saman á 23 litningum og mynda alls 
um 30.000 gen.  Genin eru hinar virku 
einingar erfðamengisins og samsetning 
þeirra ákvarðar eiginleika hvers 
einstaklings. Eineggja tvíburar eru með 
erfðamengi sem eru því sem næst 
nákvæmlega (~ 100%) eins, en óskyldar 
mannverur (t.d. tveir Íslendingar, 
Íslendingur og Svíi, eða Íslendingur og 
Indverji) eru með erfðamengi sem eru 
u.þ.b. 99.5% eins.  Þessi örlitli breytileiki 
milli manna lýsir sér í mismunandi útliti 
þeirra, vaxtarlagi, litarhætti, geðslagi 
og tilhneigingu þeirra til að fá tiltekna 
sjúkdóma.
     

Framfarir í 
erfðarannsóknum

Að jafnaði er erfðabreytileika að finna 
í einu kirni af hverjum 200.  Þetta 
þýðir að um það bil 1/200 kirnum er 
með breytilega samsetningu í hópi 
einstaklinga, eða u.þ.b. 15 milljón kirni 
alls.  Til að rannsaka, með hvaða hætti 
erfðamörkin orsaka sjúkdóma eða hafa 
áhrif á líffræðilega eiginleika manna, 
þarf því að skoða samsetningu gífurlegs 
fjölda þeirra.  Miklar framfarir hafa átt 
sér stað í erfðarannsóknum á síðustu 
árum sem hafa auðveldað mjög slíkar 
rannsóknir.  
Þróun hátækniaðferða til greiningar á 
erfðabreytileikum (s.k. örflögutækni) 
hefur leitt til þess að unnt er að rannsaka 
allt að eina milljón erfðabreytileika 
(s.k. erfðamörk) samtímis.  Með því að 
greina samsetningu erfðamarka í hópi 
sjúklinga, og bera saman við sömu 
erfðamörk í viðmiðunarhópi, leitast 
menn við að finna hvaða erfðamörk 
fylgja tilteknum sjúkdómi.  Einstaklingar 
með slík erfðamörk í erfðamengi 

sínu eru því í aukinni áhættu á að fá 
viðkomandi sjúkdóm, borið saman við 
þá einstaklinga sem ekki eru með slík 
erfðamörk.  

Gríðarlega öflugt rannsóknarstarf 
af þessum toga hefur farið fram hjá 
Íslenskri erfðagreiningu á síðustu árum.  
Rannsóknir á fjölda sjúkdóma með 
þátttöku tugþúsunda Íslendinga hafa leitt 
til þess að erfðamörk sem auka áhættu 
á fjölmörgum algengum sjúkdómum, 
t.d. ýmsum hjarta- og æðasjúkdómum 
og krabbameinum, hafa fundist.  
Niðurstöður þessara rannsókna hafa 
verið birtar í fleiri en 150 vísindagreinum 
í virtum ritrýndum tímaritum.

Upplýsingar af þessum toga má til 
dæmis nota við þróun greiningarprófa 
fyrir viðkomandi sjúkdóm.  Ekki er síður 
mikilvægt að erfðamörk sem auka 
áhættu á tilteknum sjúkdómi benda 
á þau gen sem líklegt er að skipti 
mestu máli við þróun sjúkdómsins, 
því erfðamörkin eru oft staðsett innan 
tiltekinna gena eða á svo kölluðum 
stjórnsvæðum gena (svæði sem 
ákveða hversu virkt viðkomandi gen 
er).  Því standa vonir manna einnig til að 
upplýsingar af þessum toga muni koma 
að gagni við lyfjaþróun.  

Erfðarannsóknir á 
Alzheimersjúkdómi

Árið 1993 fundust tengsl erfðamarka 
í geninu Apólípóprótín E (ApóE) og 
Alzheimersjúkdóms.  Í ljós kom að 
ákveðin gerð ApóE, svo kölluð E4 gerð, 
leiðir til talsvert aukinnar hættu á að 
þróa með sér sjúkdóminn.  Á næstu 
árum fundust einnig fjöldi stökkbreytinga 
í genunum APP, Presenilin-1 og 
Presenilin-2 í Alzheimersjúklingum, 
en slíkar stökkbreytingar orsaka 
sjaldgæf afbrigði af snemmkomnum 
Alzheimersjúkdómi sem greinist yfirleitt 
um eða fyrir 60 ára aldur.  Þótt þessar 

niðurstöður hafi verið afar mikilvægar 
hefur þó lengi verið ljóst að fleiri 
áhættuþætti sem tengjast sjúkdómnum 
er að finna í erfðamengi mannsins.  
Afar mikilvægt er að bera kennsl á þá 
til að öðlast betri skilning á líffræði 
sjúkdómsins.

Áreiðanlegar niðurstöður létu lengi vel 
á sér standa, en á síðustu tveimur til 
þremur árum hefur þetta breyst með 
birtingu vísindagreina sem fjalla um 
niðurstöður fjölþjóðlegra rannsókna 
á stórum hópum sjúklinga og 

Erfðamengi mannsins er gert úr gríðarlangri röð 
fjögurra mismunandi kirna með skammstöfunina A, 
C, G og T.  Hin þrjú þúsund milljón kirna röð er til 
staðar í tveimur eintökum í hverjum einstaklingi, sem 
saman mynda 23 litningapör.  Annar litningurinn í 
hverju pari erfist frá móður og hinn frá föður.  Sérhver 
litningur er með tvístrenda gormalaga byggingu, 
þar sem annars vegar A og T kirni og hins vegar C 
og G kirni parast saman.  Litningapörin sem erfast 
frá móður og föður eru að langmestu leyti eins, en 
á stöku stað er breytileiki, t.d. eins basa breytileiki 
(„SNP“) eins og sýnt er á myndinni.

Veiklað hjarta 
veikir heilann
Ný rannsókn sýnir að heilinn á 
mikið undir heilbrigðu hjarta.
Svo virðist sem beinni tengsl séu 
milli heilbrigðs hjarta og heila en 
vísindamenn hafa hingað til gert 
sér grein fyrir. Samkvæmt nýrri 
rannsókn eldist heilinn hraðar ef 
hjartað er veiklað, jafnvel þótt 
eiginlegir hjartasjúkdómar hafi ekki 
látið á sér kræla.

Víindamenn við Bostonháskóla í 
Bandaríkjunum hafa birt skýrslu 
um þessa rannsókn. Hún var gerð 
á u.þ.b. 1500 manns á aldursbilinu 
34 til 84 ára.
Vísindamennirnir mældu styrkleika 
hjarta og öldrunareinkenni heila. 

Þá kom í ljós að því kraftmeira 
sem hjartað er, því minni 
öldrunareinkenni sjást á heilanum.
Þessi tengsl milli hjarta og 
heila mátti sjá bæði hjá fólki á 
fertugsaldri og öldungum komnum 
yfir áttrætt.

Frá þessu er skýrt m.a. á vefsíðum 
BBC og þýska tímaritsins Spiegel. 
„Þátttakendur eru ekki sjúklingar“
 hefur BBC eftir Angelu Jefferson, 
sem stjórnaði rannsókninni. 
„Mjög fáir þeirra eru með 
hjartasjúkdóma“

(Frétt sem birtist í Fréttablaðinu 
4. ágúst 2010).
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ábending til allra sem umgangast 
einstaklinga sem eru að glíma við 
Alzheimerssjúkdóminn og aðra skylda 
sjúkdóma. Flestir í svipaðri stöðu og 
Geirharður segja sömu sögu – það eru 
oft litlu ósigrarnir í hinu daglega lífi sem 
draga mest úr vellíðan viðkomandi.  

Einn af fylgifiskum 

Alzheimerssjúkdómsins sem Geirharður 
finnur fyrir er að færni hans til að inna 
af hendi verkefni sem áður voru honum 
töm og ánægjuleg „fer að slappast“, 
eins og hann orðar það. „Þá er eins og 

tilgangurinn með því hverfi“, segir hann 
en kemur jafnframt fram með hugmynd 
um að fara þá að vinna með eitthvað 
annað í þess stað. 

Geirharði er mikilvægt að hafa tilgang 
með því sem hann tekur sér fyrir hendur 
og gera það vel!

Engum sem kynninst Alzheimers-
sjúkdómnum dylst að honum fylgja flókin 
og  margbrotin einkenni sem erfitt getur 
verið að fást við. 

Besta gjöfin

Besta gjöfin sem hægt væri að fá núna, 
segir Geirharður, væri æðruleysi, það 
myndi hjálpa honum til að sætta sig við 
aðstæðurnar.

Persónulegur styrkur Geirharðs er 
mikill, hann kemur fram í máli hans og 
framkomu, en ekki síst í því að koma 
fram og gefa okkur hlutdeild í því 
hvernig hann tekst á við það að lifa með 
Alzheimerssjúkdómnum. 

Svava Aradóttir

Þetta brennur á ..... 

Geirharði Þorsteinssyni arkitekt

Haustið 2006 flutti Geirharður erindi sem 
hann kallaði „Minnistruflanir“. Erindið 
birtist sama haust í FAAS fréttum. Þá 
voru tvö ár síðan Geirharður greindist 
með Alzheimerssjúkdóminn, núna eru 
árin orðin sex. 

Óvissa gagnvart 
framtíðinni

Óvissa gagnvart framtíðinni og vanga-
veltur um þróun sjúkdómsins voru 
ofarlega í huga Geirharðs fyrir sex árum. 
En hvaða atriði brenna mest á honum 
nú? 
Ég hitti Greirharð á bernskuslóðum hans 
í Biskupstungunum umlukinn fegurð 
náttúrunnar og umhyggju fjölskyldunnar. 
Þar ræddum við vítt og breitt um áhrif 
sjúkdómsins  á líf hans og hans nánustu. 

„Orðanna maður“

Geirharður hefur alla tíð verið „orðanna 
maður“,  fjölbreyttur og lifandi 
orðaforði  hefur verið einkennandi fyrir 
tjáningarform hans.  Það hefur alltaf verið 
honum mikilvægt að það orð sem lýsa á 
hughrifum eða tilfinningu sé rétta orðið,
„Þetta er árátta hjá mér,  nákvæmni í 
orðavali hefur alltaf verið mér mikilvæg“,  
segir Geirharður. 
Núna getur verið erfitt að finna 
nákvæmlega rétta orðið, það seinkar 
samræðunum og stundum verður þetta 
til þess að þær fjara út. Geirharður 
lýsir tóminu sem hann finnur þegar 
viðmælandi hans gefst upp á biðinni, 
hættir að tala við hann. 

„Ég veit að ég er 
að hugsa„

Þörfin fyrir og ánægjan af því að eiga 
gefandi samræður við vini sína og 
vandamenn er fyrir hendi nú sem fyrr.

Þetta tekur bara lengri tíma og krefst 
þolinmæði af viðmælandanum. 
Geirharður veltir fyrir sér sambandi 
hugsunar og minnis; „Ég veit að ég er að 
hugsa, en ég tengi ekki hugsunina við 
minnið“ segir hann. 

Út frá því spunnust umræður um minnið, 
hvernig það virkar og hvernig það 
vinnur fyrir þann sem á minningarnar. 
Geirharður segir í smáatriðum frá því 
sem gerðist á árum áður og þar er 
nákvæmnin mikil, en skammtímaminnið 
bregst honum. Þreyta og/eða pirringur 

sem Geirharður finnur í umhverfi sínu 
þegar minnistruflanirnar eru miklar 
dregur hann niður. 

„Vellíðunarstuðullinn“ 
fellur

„Ég fell í ...“ segir hann og nákvæmlega 
rétta orðið lætur á sér standa, en hér 
mun hann eiga við að hann verður leiður, 
„vellíðunarstuðullinn“ fellur. 
Þessi orð Geirharðs er þörf og góð 

Geirharður Þorsteinsson arkitekt.

 á Grand Hóteli laugardaginn 25. september 2010 

 Í tengslum við alþjóðlega Alzheimersdaginn 

– Munum þá sem gleyma –

Ráðstefnustjóri: Guðjón Brjánsson framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Vesturlands

      9.30-10.00  Ljúfir tónar og  kaffi.

              10.00 Ráðstefnan sett.

    10.10-11.30  FAAS í 25 ár. Stjórnandi:   
  Friðfinnur  Hermannsson   
  ráðgjafi hjá Capacent. 
  Umræður um markmið og tilgang  
  félagsins í ljósi reynslu síðasta  
  aldarfjórðungs, núverandi  
  aðstæðna og sjáanlegrar framtíðar.  
  Hver á stefna FAAS að vera á  
  næsta áratug, hvaða áherslur vilja  
  félagsmenn sjá hjá félaginu?

              11.30 Skemmtiatriði.

    12.00-13.00 Léttur hádegisverður í boði FAAS.

13.00 Vilborg Ingólfsdóttir sviðsstjóri   
 velferðasviðs félagsmálaráðuneytisins 
 ávarpar ráðstefnugesti.

13.15 Heilabilun - Staða þekkingar.  
 Jón Snædal yfirlæknir á Landakoti.

13.45 Lífið eftir Alzheimersgreiningu. 
 - Frásagnir 10 sjúklinga.
 Erla Grétarsdóttir sálfræðingur.

14.15 Kaffihlé.

14.35 Lista- og menningarsmiðjur sem hluti af  
 meðferð við Alzheimersjúkdómnum. 
 Halldóra Arnardóttir listfræðingur.

15.10 Skemmtiatriði og ráðstefnulok.

Jón Snædal

Halldóra Arnardóttir

Erla Grétarsdóttir

býður FAAS til ráðstefnu

Ráðstefnan er opin öllum velunnurum FAAS (félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga). 
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku í síma 533 1088 eða á netfangið halldora@alzheimer.is
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Að endurvekja lífsneistann hjá fólki 
með heilabilun „The Spark of Life Approach“

Hrefna Brynja Gísladóttir
iðjuþjálfi

Öldrunarheimili Akureyrar 
(ÖA), Eden hugmynda-
fræðin og Lífsneistinn

Hjá ÖA hefur verið unnið samkvæmt 
Eden hugmyndafræðinni frá því árið 
2007. 
Í þeirri hugmyndafræði fannst það 
verkfæri sem leitað hafði verið eftir til 
að vinna að því að skapa heimili þar 
sem lífið er þess virði að lifa því þrátt 
fyrir háan aldur, þverrandi heilsu og 
minnkandi færni. Eden hugmyndafræðin 
leggur áherlsu á að í stað stofnunar- eða 
sjúkrahússumhverfis sé heimilisbragur. 
Hlýlegt viðmót og virðing á að vera í 
fyrirrúmi og mikilvægt er að horfa á getu 
hvers og eins og styrkleika frekar en 
getuleysi og veikleika. 

Lögð er  áhersla á að íbúar og starfsfólk 
vinni saman og  geti bæði gefið og þegið 
umhyggju af hvort öðru. Það hvetur 
og eflir íbúana til að viðhalda færni og 

sjálfstæði. Breytt hugsun skiptir miklu 
máli og muna þarf að: „Hinn aldraði býr 
ekki á vinnustaðnum okkar – við vinnum 
á heimilinu hans”.

Kaffi Sól

Til að vinna nánar með Eden 
hugmyndafræðina var gert upp rými, 
sem áður var notað sem geymsla og 
opnað þar kaffihúsið Kaffi Sól. Auglýst 
var eftir bollum úr öllum áttum og öðrum 
smámunum sem hentuðu fyrir kaffihús 
og viðbrögðin voru góð. Kaffihúsið er 
opið einu sinni í viku þar sem boðið er 
upp á kaffi ásamt nýbökuðum vöfflum og 
rjóma. Umsjá kaffihússins er í höndum 
félagsstarfsins en ýmsir sjálfboðaliðar 
leggja líka hönd á plóginn m.a. íbúar, fólk 
sem sækir dagþjónustuna í Hlíð og fólk 
utan úr bæ.
Á Kaffi Sól upplifir fólk andlega, sálræna 
og félagslega vellíðan því þar myndast 
náin samskipti og tengsl. Þar eru 
íbúar þátttakendur með því að gefa og 

þiggja umhyggju (aðstoða hvor annað 
við borðið, halda uppi samræðum 
o.s.frv.) Óvænt boð á kaffihús skapar 
eftirvæntingu og ánægju hjá íbúum. 
Sumir nota tækifærið til að klæða 
sig uppá og bjóða ættingjum eða 
vinum með. Heimsókn í Kaffi Sól gerir 
daginn eftirminnilegan og dregur úr 
einmanaleika, vanmætti og leiða.

Lífsneistinn

Það var mikil og ánægjuleg viðbót að 
bæta Lífsneistanum við starfsemina hjá 
ÖA.
Lífsneistann er hægt að nota í 
mismunandi kringumstæðum lífsins ekki 
síst í klúbbastarfinu sem hefur verið 
starfrækt undanfarna mánuði hjá ÖA. 
Klúbbastarf Lífsneistans („The Spark 
of Life Club program“) hefur hlotið 
alþjóðlega viðurkenningu, The 2009 
IAHSA Excellence in Ageing Services 
Award. Hægt er að lesa um þessa 
viðurkenningu á heimasíðu Dementia 
Care Australia. 

Klúbbarnir eru kallaðir „Sólskinsklúbbar” 
(„The Sunshine Club“) því flestir tengja 
sólina við eitthvað jákvætt, bjart, fallegt, 
notalegt osfrv. Sólskinsklúbburinn 
skiptist í þrjú stig til að mæta mismun-
andi þörfum þátttakenda. Til að meta 
hvaða stig hentar best fyrir viðkomandi 
er tekið mið af getu hans til að tjá 
sig með eða án orða, getu til að eiga 
félagsleg og tilfinningaleg samskipti við 
aðra og að einbeita sér að því sem fram 
fer í hópnum. 

Mikilvægt er að hver og einn fái tækifæri 
til að njóta sín og tjá sig á þann hátt sem 
hann getur. Hver og einn þarf að upplifa 
að hann sé einstakur og hafi eitthvað að 
miðla öðrum. Þess vegna eru klúbbarnir 
fámennir, fjórir til átta manns og tveir 
starfsmenn. Sólskinsklúbburinn byggir 
upp traust og samkennd. 

Fyrir nokkrum árum kom Jane Verity 
hingað til lands og hélt námskeið 
í Salnum í Kópavogi. Jane hefur 
áratuga reynslu af  starfi með fólki 
með heilabilun, aðstandendum þeirra, 
starfsfólki og fagfólki. Hún er þekkt víða 
um heim fyrir starf sitt, sérstaklega hvað 
varðar félagslega og tilfinningalega þætti 
heilabilunar. 

Á námskeiðinu kynnti hún meðferð sem 
heitir „The Spark of Life Approach“ 
(Lífsneistinn). Þessa meðferð hefur hún 
þróað og felst hún í því að endurvekja 
lífsneistann hjá fólki með heilabilun. 

Aðferðina er hægt að nota hvar sem 
er í samfélaginu hvort sem fólk býr 
heima eða á öldrunarheimilum. Í nýlegri 

rannsókn kemur fram að aðferðin gefi 
mikilvæga innsýn inn í líf fólks með 
heilabilun og hjálpi aðstandendum og 
starfsfólki að vinna saman að því að 
auka vellíðan og velferð þeirra (Lee, 
2007).

Hugmyndafræðin á bak 
við Lífsneistann

Lífsneistinn fellur vel að bæði 
hugmyndafræði Eden Alternative og 
hugmyndafræði Tom Kitwoods um 
einstaklingsmiðaða umönnun. Hann 
styður við hugmyndafræði Kitwoods 
með því að beina sjónum að gæðum 
samskiptanna sem skapast í kringum 
ákveðna athöfn en ekki að athöfninni 
sjálfri. 

Lífsneistinn byggir á kærleika, hann 
eykur sjálfstraust og lyftir anda og sál um 
leið og hann uppfyllir allar sálrænar þarfir 
í hugmyndafræði Kitwoods (Kitwood, 
1997/2007). Eden hugmyndafræðin 
byggir á tíu grunnreglum sem miða 
að því að vinna gegn einmanaleika, 
vanmáttarkennd og leiða sem taldar 
eru megin ástæður vanlíðunar meðal 
fólks sem býr á öldrunarheimilum 
(Thomas, 1991). Jane segir Lífsneistann 
fela í sér hagnýta útfærslu á báðum 
þessum fræðum þannig að þær virka í 
smáatriðum, á persónulegan hátt (Verity,  
2008).

Lífsneistinn er ekki lækning heldur 
ákveðið ferli sem skapar kjöraðstæður 
til að fólk með heilabilun geti blómstrað 
félagslega og tilfinningalega jafnvel 
þó sjúkdómurinn sé langt genginn. 
Lífsneistinn gerir mögulegt að 
bæta minni, tal, tjáskipti, félagsleg 
samskipti og hegðun með því að mæta 
tilfinningalegum þörfum einstaklinganna 
– að þeir finni að þeir séu metnir, 
elskaðir, virtir, geti glaðst og fái tækifæri 
til að taka þátt í ánægjulegum athöfnum 
(Verity, 2008).

Gleði og aftur gleði!

Litríkar dömur.
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Guðrún Karlsdóttir

öldrunarþjónustu Landspítalans á Landakoti

Göngudeild

Öldrunarþjónusta Landspítalans er að 
mestu rekin á Landakoti. Auk legu- og 
dagdeildar er þar starfrækt göngudeild 
þar sem fram fer greining sjúkdóma, 
meðferð og eftirlit. 

Fyrir fyrstu heimsókn á göngudeildina á 
Landakoti þarf tilvísun frá lækni. 
Þar sem um sjúkrahúsþjónustu er að 
ræða er æskilegast að mat á þörf fyrir 
þjónustuna hafi farið fram á heilsugæslu.

Starfsemi deildarinnar er skipt í 
eftirfarandi einingar, eða móttökur:
  - Almenn móttaka
  - Minnismóttaka
  - Geðmóttaka
  - Byltu- og beinverndarmóttaka
  - Hjúkrunarmóttaka 

Almenn móttaka

Fyrsta heimsókn er til læknis og 
hjúkrunarfræðings. Hún tekur klukkutíma:  
Viðtal við sjúkling og aðstandanda hans, 
líkamsskoðun, mat á hreyfifærni, lyf 
yfirfarin og frekari rannsóknir ákveðnar.
Að rannsóknum loknum er ný heimsókn. 
Þá er farið yfir rannsóknarniðurstöður 
og þær ræddar við sjúklinginn og 
aðstandanda hans.
Úrræði fundin í samráði við sjúkling og 
fjölskyldu hans.
Metin þörf á endurhæfingu, dagdvöl/
dagþjálfun, aðstoð heim, hjálpartækjum 
o.fl.

Ákveðið með áframhaldandi eftirfylgd 
eða útskrift. Samhliða er gert 
hjúkrunarmat/skoðun og ráðstafanir 
gerðar í samræmi við niðurstöður:
Metin hjúkrunarþörf, þörf fyrir aðstoð 
við athafnir daglegs lífs t.d. böðun 
og lyfjatiltekt.  Hæð mæld, þyngd og 
blóðþrýstingur. Eru lyf tekin rétt? Ýmsar 
leiðbeiningar um þjónustu fyrir aldraða. 
Stuðningur við fjölskyldu.  Samvinna 
við heimahjúkrun og félagsþjónustu. 
Símaráðgjöf. 

Minnismóttaka

Fyrsta heimsókn tekur klukkutíma: 
Læknir og hjúkrunarfræðingur meta  
almennt heilsufar og þætti sem tengjast 
vitrænni starfsemi með samtali, skoðun 
og prófum. Æskilegt er að aðstandandi 
taki þátt í samtalinu. 
Eftir fyrstu heimsókn fara fram þær 
rannsóknir sem talin er þörf á og eftir 
þær liggur oftast fyrir greining. Ef um 
minnissjúkdóm er að ræða er ráðlögð 
meðferð, eftirfylgni og boðinn stuðningur.  

Ýmsir koma að meðferð sjúklingsins 
svo sem hjúkrunarfræðingar, læknar, 
félagsráðgjafar, sálfræðingar og fleiri. 
Öldrunarlæknar með sérhæfingu í 
minnissjúkdómum starfa við deildina. 
Hjúkrunarfræðingar eru tengiliðir 
sjúklings og aðstandenda hans við aðra 
fagaðila. Í fyrstu heimsókn afhendir 
hjúkrunarfræðingur nafnspjaldið sitt. 

Önnur sérhæfð þjónusta 
minnismóttöku:

Þeim sem greinst hafa með 
minnissjúkdóm er boðin félagsráðgjöf.

Taugasálfræðingur gerir 
taugasálfræðimat að beiðni læknis 
sé þess talin þörf, en það er liður í 
greiningu. 

Fjölskylduviðtöl:
Veitt er ráðgjöf og stuðningur vegna 
einkenna og heilsufarsvandamála sem 
geta komið fram við minnissjúkdóma. 

Í aðstandendahópum gefst tækifæri til 
að deila reynslu og fræðast.

Stuðningshópar fyrir aðstandendur
Félagsráðgjafar bjóða upp á hópa fyrir 
aðstandendur með áherslu á félags- og 
réttindamál. 

Umræðuhópar fyrir aðstandendur
Hjúkrunarfræðingar leiða umræðuhópa 
fyrir aðstandendur um umönnun 
og samveru við þá sem haldnir eru 
heilabilun.

Geðmóttaka

Á geðmóttöku fer fram greining á 
geðsjúkdómum og meðferð við þeim. 
Læknir og hjúkrunarfræðingur meta 

Í þannig umhverfi verður mögulegt að 
laða fram þá hæfileika sem eru til staðar 
hjá þátttakendum en hafa jafnvel legið í 
dvala í langan tíma. Sólskinsklúbburinn 
miðast ekki við afþreyingu, heldur 
vandlega þróuð meðferð til að auka 
félagslega, tilfinningalega og sálræna 
vellíðan fólks með heilabilun (Verity, 
2008). „Að leiða með því að fylgja” er 
aðferð sem notuð er í Sólkinsklúbbnum. 
Þessi aðferð er lykill að andlegri, 
tilfinningalegri og félagslegri tjáningu 

einstaklingsins. 
Aðferðin dregur úr ótta, byggir upp traust 
og hjálpar einstaklingnum að nýta þá 
hæfileika og kunnáttu sem leynist innra 
með honum. Mikilvægt er að starfsfólk 
sem vinnur samkvæmt Lífsneistanum 
hafi ákveðið viðhorf og viðmót sem 
einkennist af samkennd, leikgleði og 
þolinmæði (Verity, 2008).

Í Sólskinsklúbbnum er áhersla lögð á 
glaðlega liti og alls konar áhugaverða 
leikmuni sem notaðir eru á ákveðinn hátt 
til að endurvekja lífsneistann. Litir hafa 
mikið að segja til að glæða umhverfið lífi. 
Í sænskri rannsókn, varðandi umhverfi 
fólks með heilabilun, kemur fram að litir 
hafa jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan, 
bæði hjá íbúum og starfsfólki. 

Þar er sagt að mismunandi litir, blóm 
og fallegt útsýni sé mikilvægt og hvetji 
fólk til að taka meiri þátt í daglegum 
athöfnum (Wijk 2003). 
Í rannsókn um Lífsneistann frá árinu 2007 
kemur fram að upplífgandi og ánægjuleg 
reynsla í klúbbunum hafi jákvæð áhrif 
á anda og sál og hvetji til vináttu milli 
þátttakenda. Sú upplifun endurlífgar 
og eykur jákvæðar tilfinningar, bætir 
minnið og gefur lífinu tilgang. Fólk með 
heilabilun uppgötvar að nýju tilfinninguna 
að gleðjast, og uppgötvar nýjar leiðir til 
tjáskipta og samskipta við annað fólk 
(Lee, 2007).
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Að endurvekja lífsneistann hjá fólki með heilabilun 
„The Spark of Life Approach“

Námskeið 
Lífsneistans í 
Danmörku og Ástralíu

Í nóvemer 2009 tók Hrefna Brynja 
Gísladóttir, iðjuþjálfi hjá ÖA, þátt í 
námskeiði um Lífsneistann “Det nye 
livsgnist-koncept til mennesker með 
demens”. Námskeiðið var haldið 
í Vejle í Danmörku og kennari var 
Jane Verity. Félag áhugafólks og 
aðstandenda Alzheimersjúklinga og 
annara skyldra sjúkdóma (FAAS) og 
fleiri aðilar styrktu hana til þátttöku. 

Á námskeiðinu kom fram að 
Lífsneistinn gerir fólki með heilabilun 
mögulegt að lifa uppfylltu lífi þrátt 
fyrir sjúkdómsgreininguna. Við réttar 
aðstæður geta þau vaxið og dafnað 
tilfinningalega og félagslega. Einnig 
kom fram að Lífsneistinn hefur 
jákvæð áhrif á líf aðstandenda og 
annarra umönnunaraðila. Það er því 
mikilvægt að sem flestir sem annast 
fólk með heilabilun kynni sér þá 
áhrifaríku aðferð sem Lífsneistinn 
hefur upp á að bjóða. Það eykur 
lífsgæði allra sem hlut eiga að máli. 

Til að öðlast full réttindi til að 
kenna og innleiða Lífsneistann 
hér á landi þarf að sitja sérstakt 
3ja vikna Master Practitioner 
námskeið. Það verður haldið hjá 
Dementia Care Australia (DCA) sem 
er ráðgjafafyrirtæki Jane Verity í 
Ástralíu. 

Námskeiðið verður í mars 2011 
og hefur DCA boðið Hrefnu 
Brynju að taka þátt í námskeiðinu 
og veitt henni námsstyrk fyrir 
námskeiðsgjöldum. 

Sólskinsklúbburinn.

Sjúklingur og aðstandandi í viðtali á minnismóttöku.
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Svefntruflanir 
í heilabilun

Hallgrímur Magnússon
öldrunargeðlæknir

Svefntruflanir í heilabilun 
eru algengar

Með aldrinum breytist svefnmynstur 
fólks á margan veg. Djúpi svefnin verður 
styttri og lengri tíma tekur að festa svefn 
en á yngri árum. Þessar breytingar 
eru líklegast afleiðingar aldurstengdra 
breytinga í heilanum.  En fleira kemur til. 
Með aldrinum breytist starfsemi ýmissra 
annarra líffæra og leiðir það stundum til 
þess að svefnin truflast oft á nóttunni. 
Dæmi um það er að eldra fólk þarf að 
vakna öðru hvoru á nóttuinni til að kasta 
af sér vatni. Slitbreytingar í liðum og 
rýrnun á beinmassa getur einnig orðið til 
þess að trufla nætursvefn vegna verkja. 
Allt í allt má því segja að með aldrinum 
verður svefnin styttri og hvíldin minni. 
Eldra fólk með heilabilun verður auðvitað 
fyrir þessum breytingum eins og aðrir, en 
hjá þeim bætist heilasjúkdómurinn við. Í 
heilabilun verður heilinn fyrir skemmdum 
af ýmsum orsökum og geta þessar 
skemmdir skilað sér í afbrigðilegum 
svefni. 

Það er því ekki að undra þótt 
svefntruflanir séu algengar hjá fólki 
með heilabilun. Um það bil 35 af 
hverjum hundrað sjúklinga með 
heilabilun, sem búa í heimahúsum, 
eru taldir hafa alvarlegar svefntruflanir 
og á hjúkrunarheimilum er þessi tala 
hærri. Þessar svefntruflanir geta verið 

á ýmsa vegu, allt frá því að sofa meira 
og minna allan sólarhringinn, yfir í það 
að sofa nánast ekki neitt dögum og 
vikum saman. Þessar truflanir eru svo 
margvíslegar að erfitt er að flokka þær 
niður á einfaldan hátt. Þess vegna verður 
að meta hvern einstakling fyrir sig. 

Hvers eðlis er 
svefntruflunin?

Þegar meðhöndla á sjúklinga með 
svefntruflanir er mjög nauðsynlegt að 
kortleggja einkennin nákvæmlega. Vegna 
minnistruflana sjúklingsins verður oftast 
að reiða sig á frásagnir ættingja, maka 
eða starfsfólks. Best er að fá yfirlit yfir 
einkennin í tiltekinn tíma t.d. eina viku.
Einfaldasta aðferðin við þetta er að 
fylgjast með svefni sjúklingsins jafnt á 
nóttu sem degi og skrá niður svefninn 
frá klukkutíma til klukkutíma. Þetta má til 
dæmis gera með því að fylla út svefnskrá 
eins og þá sem sýnd er á mynd hér að 
neðan. Einnig eru til hreyfimælar sem 
setja má á úlnlið sjúklingsins. Mælirinn 
er hafður á allan sólarhringinn og 
mælir hreyfingar handleggsins. Hann 
gefur góðar vísbendingar um hvert 
svefnmynstrið er. 

Við mat á svefntruflunum verður að hafa 
í huga að líkamleg einkenni trufla oft 
svefn. Verkir halda vöku fyrir fólki og 

andþyngsli gera það líka. Einnig koma 
til álita ýmsir umhverfisþættir svo sem 
hávaði eða hitastig. 

Meðhöndlun með lyfjum

Þegar kemur að því að meðhöndla 
svefntruflanir berst talið venjulega fyrst 
að lyfjameðferð. Til eru margar tegundir 
svefnlyfja sem flestum er það sammerkt 
að virka heldur illa á svefntruflanir, 
en hafa talsverðar aukaverkanir. Í 
nýlegri samantekt (Glass 2005) á virkni 
algengustu svefnlyfja kom í ljós að við 
töku þeirra lengdist svefninn að meðaltali 
um 25,2 mínútur. Þar kom líka í ljós að til 
að veita einum sjúklingi aukin svefngæði 
með hjálp ofangreindra lyfja þarf að 
meðhöndla þrettán. Þessi niðurstaða er 
sérstaklega athyglisverð í ljósi þess að 
sömu rannsóknir sýndu að til að veita 
einum sjúklingi aukaverkun af þessum 
lyfjum þurfti aðeins að meðhöndla 
sex. Með öðrum orðum má segja að 
af þrettán sjúklingum sem taka algeng 
svefnlyf lagast svefninn hjá einum, en 
tveir fá aukaverkun. 
Svefnlyf ættu þess vegna ekki að 
vera það fyrsta sem hugsað er um 
hjá sjúklingum með svefntruflanir þó 
vissulega eigi þau einstaka sinnum rétt á 
sér og geri þá talsvert gagn.

heilsufar og þætti sem tengjast 
geðheilsu. Æskilegt er að aðstandandi 
taki þátt í samtalinu. Hjúkrunarfræðingur 
á geðmóttöku tekur þátt í greiningarferli 
og veitir viðeigandi hjúkrunarmeðferð.
Eftir greiningu er ráðlögð meðferð og 
sjúklingi og fjölskyldu hans boðin
stuðningur. Í geðteymi deildarinnar eru 
geðlæknir, geðhjúkrunarfræðingur og 
sálfræðingur. Þá er einnig boðið upp á 
félagsráðgjöf eftir þörfum.
Geðhjúkrunarfræðingur er tengiliður 
sjúklings og aðstandenda hans við aðra 
fagaðila. 

Helstu þættir í þjónustu
geðmóttökunnar.
Meðferð: Lyfjameðferð, 
stuðningsmeðferð, hugræn 
atferlismeðferð,  önnur form 
viðtalsmeðferðar. 
Eftirfylgd: Viðtöl við lækni, 
hjúkrunarfræðing og/eða sálfræðing.
Þjónusta við aðstandendur: Áhersla er 
lögð á upplýsingar til aðstandenda og 
stuðning við þá. 
Símaþjónusta: Hjúkrunarfræðingur veitir 
upplýsingar og ráðgjöf 

Byltu og beinverndarmót-
taka

Einstaklingum sem eru metnir í áhættu 
á að detta og brotna er vísað til byltu- 
og beinverndarmóttöku. Mat er gert og 
greining á líkamlegu jafnvægi og stöðu-
gleika, auk þess sem aðrir áhættuþættir 
byltna eru metnir.

Fyrsta heimsókn á byltu- og 
beinverndarmóttöku er klukkustund. 
Þar er framkvæmt  mat af mismunandi 
fagstéttum.
Mat hjúkrunarfræðings: Minni, andleg 
líðan, félagsleg staða og næringarástand.
Mat læknis: Saga og skoðun með tilliti 
til sjúkdóma sem aukið geta hættu á 
byltum og beinbrotum.
Mat sjúkraþjálfara: Nákvæmt mat á 

hreyfifærni, styrk og jafnvægi.
Mat iðjuþjálfa: Heimilisathugun; mat á 
aðstæðum. Iðjuþjálfi kemur með tillögur 
að úrbótum.

Næsta heimsókn: Þá hefur teymi 
farið yfir rannsóknarniðurstöður og 
grundvallast meðferð á þeim.

Læknir og hjúkrunarfræðingur fara yfir 
sjúkdómsgreiningar og  meðferðaráætlun 
er kynnt.
Fræðsla um byltu- og beinvernd. Lögð er 
áhersla á mikilvægi þess að taka kalk og 
D-vítamín. Áhersla lögð á gildi hreyfingar.
Fyrirhuguð meðferð hjá sjúkraþjálfurum 
kynnt.
Þremur til sex mánuðum eftir að meðferð 
lýkur kemur sjúklingur í endurmat til 
sjúkraþjálfara.

Hjúkrunarmóttaka

Algengast er að fólki sé vísað til 
hjúkrunarmóttöku af  bráðamóttöku, 
öðrum deildum Landspítalans, 
útskriftarteymi spítalans, heimahjúkrun, 
heimaþjónustu eða heilsugæslustöðvum.
Hjúkrunarfræðingur metur andlegt 
og líkamlegt ástand, aðstæður og 
þjónustuþörf  Eftir matið er gerð áætlun 
um úrlausnir. 

Leitað er lausna í samvinnu við 
einstaklinginn  og fjölskyldu hans.  
Áætlun er fylgt eftir með endurkomu, 
heimavitjunum og/eða símtölum. 
Hjúkrunarfræðingurinn aðstoðar við „að 
rata í kerfinu“, sækja um heppilegustu 
úrræðin og veitir stuðning og fræðslu til 
að efla öryggi og bæta líðan. Vísað er til 
annarra þjónustuaðila eftir þörfum. 
Sjúklingnum og fjölskyldu hans er boðið 
að hafa símasamband til stuðnings og 
ráðgjafar. 

Þeir sem geta nýtt sér hjúkrunarmóttöku 
eru t.d:
 67 ára og eldri
 Með marga sjúkdóma
 Á fjöllyfjameðferð
 Í áhættu að detta og slasast
 Með heilabilun, e.t.v.   
 atferlistruflanir 
 Með skerta hreyfifærni 
 Með skerta líkamlega færni 
 Með geðræn einkenni auk  
 líkamlegra sjúkdóma
 Með ófullnægjandi   
 stuðningsnet

Leita má til hjúkrunarfræðinga 
göngudeildarinnar um t.d. lyf; áhrif 
og aukaverkanir ávísaðra lyfja, 
næringarástand, persónulegt hreinlæti, 
andlega vanlíðan, öryggi; t.d. notkun 
hjálpartækja, afþreyingu, starfsemi 
félagsmiðstöðva, úrræði í heilbrigðis- 
og félagsþjónustu; t.d. dagþjálfun, 
hvíldarinnlagnir, heimahjúkrun, 
heimilishjálp, framtíðarúrræði o.fl.
Afgreiðsla göngudeildar er á jarðhæð 
Landakots. 

Göngudeildin er opin alla virka daga
kl. 8.00-16.00 Sími: 543-9900

Göngudeild öldrunar þjónustu 
Landsspítalans á Landakoti

Símaþjónusta er stór hluti starfseminnar
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Svefntruflanir 
í heilabilun

Hjá sjúklingum með heilabilun verður 
einnig að hafa í huga að svefntruflanirnar 
geta verið vegna heilaskemmda og því 
er oft ekki víst hvernig þessir sjúklingar 
bregðast við lyfjunum. Vert er þó að 
nefna lyf sem inniheldur melantónin 
dugar stundum ágætlega, en melantónin 
er hormón sem tekur þátt í að stjórna 
svefni. Er reiknað með að svefntruflunin 
sé þá vegna þess að geta heilans til 
að stjórna magni melantóníns á réttan 
hátt sé skert og þess vegna verði að 
handstýra því með því að gefa það inn á 
heppilegum tímum.

Meðferð án lyfja

Í raun ætti aldrei að hugsa um svefnlyf 
fyrr en búið er að prófa alla mögulega 
meðferð án lyfja. Þar sem meðferð með 
svefnlyfjum ber takmarkaðan árangur, 
eins og lýst er hér að ofan, er líklegt að 
meðferð án lyfja sé að meðaltali jafn góð 
og lyfjameðferð, eða ef til vill betri því að 
þar eru engar aukaverkanir. Þó er rétt að 
geta þess að meðferð án lyfja hefur verið 
miklu minna rannsökuð en lyfjameðferð 
og árangur þannig óvissari. 

Það fyrsta sem rétt er að huga að 
er svefnumhverfið. Furðulega oft er 
svefnumhverfi sjúklinga með heilabilun 
óheppilegt, en vegna skerðingar 
sinnar á vitrænni getu hafa þeir oft 
ekki möguleika á því að gera réttar 
ráðstafanir. Huga þarf að hitastigi, 
hávaða, heppilegum rúmdýnum og 
sængurfötum. Óskynsamlegt  er til 
dæmis að meðhöndla svefntruflun vegna 
lélegrar dýnu með svefnlyfjum, í slíku 
tilfelli er vænlegra til árangurs að skipta 
um dýnu.

Ljósameðferð hefur verið haldið á lofti 
sem góðri meðferð við svefntruflunum.
Vísbendingar eru um að sterkt hvítt ljós 
hafi áhrif á melantónín og geti þannig 
hamlað á móti svefntruflunum af völdum 
bilunar í þessu kerfi. Því miður hefur 

þetta ekki verið rannsakað mjög mikið og 
í yfirlitsgrein þar sem teknar voru saman 
allar rannsóknir á áhrifum ljósameðferðar 
á svefntruflanir í heilabilun (Forbes
2009) var ekki talið að þessi meðferð 
væri nægilega vel rannsökuð til að 
hægt væri að vera viss um að hún bæri 
árangur. Þetta þýðir ekki endilega að 
ljósameðferð sé árangurslaus, heldur 
eingöngu að vitneskjan um hana er ekki 
nægilega mikil. 

Talið hefur verið að góðar svefnvenjur 
og mikil hreyfing hafi hagstæð áhrif 
á svefn. Lítið er til af rannsóknum á 
áhrifum þessa á svefn hjá sjúklingum 
með heilabilun. Ein rannsókn hefur þó 
sýnt veruleg svefnbætandi áhrif hjá fólki 
með heilabilun sem býr í heimahúsum 
(McCurry 2005), en þar var notað allt í 
senn, ljósameðferð, aukin hreyfing og 
endurskipulagning á svefnvenjum. 
Bæði sjúklingarnir sjálfir og aðstand-
endur þeirra sváfu betur á nóttunni. 

Seint verður ofmetið gildi hreyfingar á 
heilsufar og svefn fólks með heilabilun. 
Framkvæmdin er oftast einföld, hjálpa 
þarf sjúklingunum í gönguferðir og sníða 
tímalengd og umhverfi eftir þörfum hvers 

og eins. Við þetta verður sjúklingurinn 
þreyttur og við vitum öll að líkamleg 
þreyta leiðir til betri svefns. 

Heimildir:
Forbes D, Culum I, Lischka AR, Morgan 
DG, Peacock S, Forbes J, Forbes S. 
Light therapy for managing cognitive, 
sleep, functional, behavioural, or 
psychiatric disturbances in dementia. 
Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2009, Issue 4. Art. No.:
CD003946. DOI: 10.1002/14651858.
CD003946.pub3.

Glass J, Lanctôt K L, Herrmann N, 
Sproule B A, Busto U E. Sedative 
hypnotics in older people with insomnia: 
meta-analysis of risks and benefits. BMJ 
2005;331:1169-1176

Susan M. McCurry, PhD, Laura E. 
Gibbons, PhD, Rebecca G. Logsdon, 
PhD,
Michael V. Vitiello, PhD, and Linda Teri, 
PhD. Nighttime Insomnia Treatment and 
Education for Alzheimer’s Disease: A 
Randomized, Controlled Trial. Journal of 
the American Geriatrics Society 53:793–
802, 2005

Svefnlyf ættu þess 
vegna ekki að vera 

það fyrsta sem 
hugsað er um hjá 
sjúklingum með 
svefntruflanir þó 
vissulega eigi þau 

einstaka sinnum rétt 
á sér og geri þá tal-

svert gagn.

Þökkum veittan stuðning 

Minningakort

Móttaka minningakorta félagsins er í síma 
533 1088 og á netfanginu faas@alzheimer.is 

Minningarkortin eru einnig fáanleg í Blómabúð 
Akureyrar, í Blómabúðinni Akur á Akureyri og í 

Bókabúð Eymundsson við Hafnarstræti á Akureyri.
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minnissjúkdóma á stór Reykjavíkur-
svæðinu í hverjum mánuði.  Umfangið 
er því orðið mikið en Sesselja sér alfarið 
um skipulagninguna á tónleikunum og 
Stefán syngur.

Uppáklædd í smóking og 
eingirniskjól

Og það er stór stund þegar Stefán 
og Sesselja mæta á svæðið.  Þarna 
koma allir í sínu fínasta pússi. Ekki 
bara tónleikagestirnir. Sesselja 
klæðist sérstökum eingirniskjólum 
sem hún prjónar sjálf og Stefán mætir 
uppáklæddur í smóking með þverslaufu. 
Þetta eru alvöru tónleikar og ekkert gefið 
eftir. 

Stefán: „Já ég tek þetta verkefni mjög 
alvarlega og skipulegg mig alveg eins 
og um hverja aðra tónleika sé að ræða. 
Og það gefur þessu líka hátíðlegri blæ 
að vera uppáklæddur í smóking. Ég 
fór einnig að taka eftir því að smám 
saman fóru tónleikagestirnir að mæta 
fínni og fínni. Frúrnar voru farnar að fara 
í lagningu og setja á sig skartgripi. Og 
margar voru farnar að farða sig alveg 
sérstaklega fyrir tónleikana. Þetta hefur 
því þróast upp í það að verða sérstök 
hátíðarstund sem mér finnst alveg 
ómetanlegt.“

„Stefán Íslandi! Mér þykir 
hann halda sér vel!“

Á söngskránni eru nokkur tugur íslenskra 
einsöngslaga með gömlum meisturum 
eins og Guðmundi Jónssyni, Guðrúnu Á. 
Símonar, Þuríði Pálsdóttur, og Magnúsi 
Jónssyni.

Sesselja: „Og eftir þessum meisturum 
og þessum lögum man þessi kynslóð 
sem nú er á hjúkrunarheimilunum. 
Stefán segir fólkinu sögur af gömlu 

meisturunum en Stefán þekkti þá suma 
og lærði t.a.m. hjá Þuríði Pálsdóttur og 
Guðmundi Jónssyni. Og svo var Stefán 
Íslandi langafi hans og það finnst þeim 
alveg stórkostlegt.“

Stefán: „Já það er ótrúlega gaman að 
ná þessari tenginu við fólkið. Ég segi 
þeim sögur af því þegar ég var unglingur 
í söngtímum hjá Guðmundi. Hann var 
mikll grínari og bauð mér alltaf í nefið. 
Þau þekktu hann mörg. Og sumir hafa 
sagt mér að þeir hafi séð langafa á 
tónleikum í Gamlabíói. Og síðan sagði 
ein um daginn „Stefán Íslandi! Mér þykir 
hann halda sér ansi vel!“
Stefán hlær innilega og bætir við: „Já ég 
væri orðinn hvorki meira né minna en 
103 ára.“

Sesselja: 
“Og svo hefur Stefán einnig sérstakt lag 
á að fá fólkið til að taka þátt og ná upp 
fjörugri og líflegri stemmningu. “
Stefán: „Já það má kannski segja að 
þetta snúist um mikið meira en bara að 
standa og syngja. Ég spjalla mikið við 
fólkið, syng vínarvalsa og býð þeim upp í 
dans. Og oft verður mikið húllumhæj.“

Sesselja: „Og svo heillar Stefán þær 
alveg upp úr skónum þegar hann fer til 
þeirra, tekur í hönd og horfir í augu þeirra 
og syngur „Þú ert yndið mitt yngsta og 
besta.“

Stefán: „Já snertingin skiptir miklu máli. 
Og þrátt fyrir að fólk sé mjög veikt og 
sýni engin viðbrögð til að byrja með sé 
ég oft lifna yfir fólki við smá snertingu og 
söng.“

Viðbrögðin engu lík

Sesselju og Stefáni hefur einnig þótt 
mjög vænt um viðbrögð og þakklæti 
starfsfólks hjúkrunarheimilanna og 
aðstandenda þeirra veiku. En þau koma 

ekki á óvart í ljósi þeirra viðbragða sem 
Stefáni tekst að töfra fram á tónleikunum. 
Viðbragða sem hvorki starfsfólk né 
aðstandendum sem umgangast þá veiku 
daglega hafa nokkurn tíma upplifað. 
Þau rifja upp nokkur skemmtileg atvik.
Sesselja: „Við vorum stödd á Hrafnistu 
og Stefán er í miðri dagskrá. Inn kemur 
maður í brúnum flauelsbuxum og dökkri 
peysu. Hann er greinilega að fylgjast 
með því sem fram fer. Þegar tónleikarnir 
eru búnir kemur hann svo til okkar 
og kynnir sig. Þetta er yfirlæknirinn á 
staðnum. Hann segir okkur að þarna 
komi hann á hverjum virkum degi og 
hann hafi aldrei séð fólkið sýna önnur 
eins viðbrögð. Þarna var bjart yfir öllum. 
Sumir brosandi. Aðrir raulandi með línu 
og línu. Ein söng með hástöfum á milli 
þess sem hún kallaði á Stefán: „Þú ert 
beautiful!“

Stefán: „Og einu sinni á hjúkrunar-
heimilinu Eir kemur til okkar læknir af 
staðnum. Hann sagðist koma sérstak-
lega þar sem hann hafði heyrt svo 
ótrúlegar sögur af viðbrögðum fólksins. 
Þarna söng ég fyrir fólk á dagdeild sem 
ekki var komið með sjúkdóminn á hæsta 
stig. Það var mikið sungið og hlegið. Og 
margar konur dönsuðu með mér af mikilli 
innlifun. Svo var það aðstandandi sem 
sagði okkur frá móður sinni sem hringdi 
til hennar oft á dag. Allt í einu fóru að 
koma dagar, einn í hverjum mánuði, sem 
hún hringdi ekki neitt. Fyrst þegar þetta 
gerðist hélt aðstandandinn að eitthvað 
hefði komið fyrir. En sú gamla bað hana 
bara um að vera ekki að trufla sig. Það 
væri óperusöngvari á leiðinni í heimsókn 
til að halda tónleika. Hún væri á leiðinni í 
lagningu.“

Annar aðstandandi tilnefndi þau til 
samfélagsverðlauna Fréttablaðsins, en 
móðir hans 94 ára gömul var löngu hætt 
að sýna nokkur viðbrögð. Þangað til að 
Stefán mætti og söng fyrir hana. Í bréfi 
þar sem aðstandandinn hvetur til þess 
að þau Sesselja og Stefán haldi áfram 

Þau eru löngu orðin þekkt á öllum 
hjúkrunarheimilum á stór Reykjavíkur- 
svæðinu. Og komu þeirra er beðið 
með mikilli eftirvæntingu í hverjum 
mánuði. Stefán Helgi Stefánsson 
tenórsöngvari og Margrét Sesselja 
Magnúsdóttir hafa í rúmt ár farið 
um stór Reykjavíkursvæðið og 
haldið tónleika inni á deildum fyrir 
einstaklinga með minnissjúkdóma 
eins og Alzheimer. Verkefnið gengur 
undir nafninu Elligleðin og nú er svo 
komið að þau halda hvorki meira 
né minna en 30 tónleika á mánuði. 
Tónlistin og söngur Stefáns Helga 
þykja gera kraftaverk og þakklætið 
sem þau skynja er óendanlega mikið. 
Enda eru þau oftast ekki nefnd með 
nöfnum þar sem þau koma. Heldur 
bara gleðigjafarnir og englarnir. 

Ógleymanleg upplifun

Ég hitti þau Sesselju og Stefán á heimili 
Sesselju. Þar var tekið á móti mér með 
mikilli hlýju og höfðingsskap. Það kom 
mér heldur ekki á óvart. Manneskja 
sem stóð fyrir þessu einstaka verkefni 
sem ég var að fara að fræðast um fyrir 
lesendur FAAS-blaðsins hlaut einnig 
að vera einstök. Það var einnig einstakt 
að upplifa samband þeirra Sesselju og 
Stefáns sem fóru í þennan leiðangur 
saman. Sesselja gæti verið móðir hans 
og milli þeirra ríkir greinilega mikil virðing 
og væntumþykja. En hvernig hófst þetta 
allt saman?

Sesselja:  „Þetta byrjaði allt saman þegar 
við systkinin fengum þá hugmynd að 
gefa móður okkar svona söngskemmtun 
í níræðis afmælisgjöf. Móðir mín var 
þá með Alzheimer á háu stigi og þekkti 
t.a.m. ekki okkur systkinin. Úr varð að 
Stefán og félagi hans Davíð Ólafsson 
óperusöngvari mættu með stórtónleika 
fyrir deildina. Á þessari deild voru um 20 
einstaklingar með heilabilun á háu stigi 
og algjörlega „passívir“. Og viðbrögðin 

sem Stefán og Davíð fengu við söng 
sínum voru engu lík. Ég leit yfir deildina 
og sá bros breiðast yfir andlit sem ekki 
höfðu sýnt viðbrögð um langt skeið og 
sumir jafnvel söngluðu með. Það var 
alveg ljóst að söngurinn hafði snortið 
fólkið með einstökum hætti. Þetta var 
algjörlega ógleymanleg upplifun.“

Stefán: „Ég sem var aftur á móti að koma 
inn á þessa deild í fyrsta skipti áttaði mig 
ekki á því hve viðbrögðin þóttu einstök 
fyrr en aðstandendur, yfirlæknir og annað 
starfsfólk kom bara til að sjá viðbrögðin.“
Og út frá þessu hófst samstarf Stefáns 
og Sesselju. Sesselju fannst ekki annað 
koma til greina en að eitthvað framhald 
yrði á þessu. 
Sesselja: „Og þegar að ég bar þá 

hugmynd upp við Stefán stóð ekki á 
svarinu. Honum fannst hugmyndin 
frábær og þakkaði hann mér innilega fyrir 
að fá að vera með.“

Stefán: „Já ég man vel eftir þessu 
símtali frá Sesselju. Ég var á ákveðnum 
tímamótum þarna. Hafði sjálfur kúvent 
mínu lífi til hins betra og var mjög 
móttækilegur fyrir einhverju góðu.  Og 
mig langaði virkilega til að gefa eitthvað 
af mér. Svo þegar þetta kom upp í 
hendurnar á mér kom ekkert annað til 
greina en að vera með. Og þetta verkefni 
hefði ekki getað hentað betur.“
Fyrr en varði hafði þetta spurst út og 
umfangið óx. Og áður en langt um leið 
var stefnan tekin á að fara inn á hverja 
einustu deild fyrir einstaklinga með 

Þetta má aldrei hætta 

Jóhanna Vilhjálmsdóttir

Elligleðin slær í gegn – snertir fólk með einstökum hætti

Margrét Sesselja Magnúsdóttir  og Stefán Helgi Stefánsson tenórsöngvari
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Íslendingum fjölgar

Ný mannfjöldaspá Hagstofu Íslands spáir 
því að mannfjöldi á Íslandi verði  436.500 
þann 1. janúar 2060. Til samanburðar 
er mannfjöldi nú 317.600. Þetta kemur 
fram í nýútkomnum Hagtíðindum 
Hagstofunnar. Samkvæmt þessu fjölgar 
Íslendingum um tæp 119.000 á næstu 
50 árum.

Í spá Hagstofunnar kemur einnig fram að 
meðalævi muni halda áfram að lengjast 
bæði hjá körlum og konum. Íslenskir 
karlar geta vænst þess að verða 79,7 
ára nú en meðalævilengd þeirra verður 
85 ár í lok spátímabilsins. Konur geta  
vænst þess að verða 83,3 ára en spáð 
er að sá aldur verði kominn í 87,1 ár í lok 
spátímabilsins.

Vitað er að líkur á að greinast með 
heilabilun aukast mikið með hækkandi 
aldri. Við 67 ára aldur má reikna með að 
einn til tveir af hundraði séu þegar veikir 
af heilabilun og við 80 ára aldur er hlutfall 
þeirra sem greinst hafa með heilabilun 
um tuttugu af hundraði. 

Samkvæmt spá Hagstofunnar verða um 
eða yfir 32.000 Íslendingar 80 ára eða 
eldri,  sem þýðir að a.m.k.  6.500 manns 
verða með heilabilun á einhverju stigi 
sjúkdómsins 2060 og þá er aðeins verið 
að tala um þá sem eru þetta aldraðir. 

Til viðbótar kemur fjöldinn sem er yngri 
en 80 ára. Spá þessi er í fullu samræmi 
við rannsóknarskýrslu alþjóðlegu 
Alzheimerssamtakanna (ADI) sem birt var 
í september 2009, en í þeirri skýrslu var 
sjónum sérstaklega beint að þeirri miklu 
aukningu á heilabilunarsjúkdómum sem 
óhjákvæmilega koma í kjölfar vaxandi 
mannfjölda.  Þar er bent sérstaklega á að 
í Evrópu megi reikna  með 40% fjölgun 
fólks með heilabilun, en mun hærri 
prósentutala er nefnd í öðrum hlutum 
heimsins. 
Nauðsynlegt er að velta fyrir sér þýðingu 
þessarra upplýsinga fyrir það kerfi sem 
veitir fólki með heilabilun og fjölskyldum 

þeirra umönnun og aðstoð hér á landi. 
FAAS telur mikilvægt að huga hér til 
lengri tíma og marka framtíðarstefnu  í 
málefnum fólks með heilabilun þannig 
að hægt verði að mæta óhjákvæmilega 
aukinni þjónustu-  og umönnunarþörf.

Svava Aradóttir framkvæmdastjóri FAAS 
og Jón Snædal  yfirlæknir á Landakoti 
hittust og veltu fyrir sér hvort, og þá 
hvernig ætti að bregðast við þeirri 
þróun sem lesa má út úr mannfjöldaspá 
Hagstofunnar.

Vissulega eru margir óvissuþættir í spá 
eins og þessarri, mikið getur gerst á 
hálfri öld og mikið hefur gerst á síðustu 
áratugum. Stórt skref var stigið árið 
1996 þegar fyrsta  lyfið við Alzheimers- 

sjúkdómnum kom á markaðinn, með 
lyfjum má hægja á sjúkdómsferlinu og 
seinka því um um ½ til 1 ár. Þrátt fyrir 
þrotlausar rannsóknir víða um heim 
sl. 30-40 ár er ekkert sem bendir til að 
raunveruleg bót á heilabilunarsjúkdómum 
sé innan seilingar og ekki er enn vitað 
hvað mögulega  gæti dregið út hættu á 
að fá sjúkdómana. 

 Aftur á móti hafa miklar framfarir orðið 
í umönnun fólks með heilabilun og víða 
er unnið ómetandlegt starf í þeim efnum. 
Jón bendir þó á að þær framfarir sem 
orðið hafa í heimaþjónustu hin síðari ár 
hafa fyrst og fremst komið eldra fólki 
sem ekki er með heilabilun til góða, 
sú þjónusta miðast síður við þarfir 
einstaklinga með heilabilun. 

starfi sínu segir hann um viðbrögð móður 
sinnar: „Í þetta skiptið upplifði ég, að 
það var gleði í augum móður minnar og 
hún raulaði með og kunni textana. Hún 
ruggaði sér í takt við tónlistina. Þetta var 
ógleymanleg stund. Þetta segir okkur 
að hægt er að ná inn fyrir skelina hjá 
þessum sjúklingum, en fáir hafa tök á 
því.“
Þessi tilvitnun segir í raun allt sem 
segja þarf. Sesselja og Stefán eru enda 
sammála um að fátt sem þau hafi gert 
um ævina hafi verið eins gefandi og 
þetta verkefni. Ég spyr þau því í lokin 
hvert framhaldið verði.

Umfangið margfaldast

Sesselja: „Umfangið er orðið mun meira 
en við ætluðum okkur í byrjun og það er í 
rauninni alveg yndislegt. Þrjátíu tónleikar 
í mánuði. En þetta er orðin 50 prósent 
vinna fyrir okkur bæði. Og það segir sig 
kannski sjálft eins og í stöðu Stefáns 
að maður sem er með ung börn og 
fjölskyldu getur ekki unnið 50 prósenta 
vinnu í sjálfsboðastarfi. Þótt hann glaður 
vildi. Ég er á örorkubótum og hef ekki 
tekið krónu fyrir þessa vinnu mína en 
styrki verkefnið með mánaðarlegu 
framlagi. Ég hef verið að leita leiða 
til að safna styrkjum hjá fyrirtækum 
og félagasamtökum til að þetta geti 
haldið áfram og við sjáum hvað setur. 
Líknarfélög hafa stutt okkur dyggilega 
og þá má segja að Oddfellowstúkur hafi 
alveg fleytt okkur áfram sl. vetur.“ 

Stefán: „Í mínum huga verður þetta 
verkefni að halda áfram. Ég hélt til að 
byrja með að þetta myndi e.t.v. ekki 
endast lengi og þrótturinn myndi dala. 
En þvert á móti, við höfum nú verið að 
í rúma 15 mánuði, og þrótturinn hefur 
bara aukist með hverjum tónleikum. Það 
er líka svo ótrúlega hvetjandi að sjá hvað 
þetta gefur fólkinu. Og svo er þetta er 
bara eins og í íþróttunum; við verðum 
bara betri og betri.“
Einn staður í Reykjavík fékk dánargjöf frá 

eftirlifendum; tónleika fyrir deildina einu 
sinni í mánuði í heilt ár. En kostnaðurinn 
við tónleika einu sinni í mánuði í heilt ár 
fyrir hvern einstakling á deild er um fimm 
til sjö þúsund krónur eftir því hve margir 
eru á deildinni.

Sesselja: „Við fáum oftar og oftar 
athugasemdir frá aðstandendum og 
starfsfólki um að þetta megi aldrei 
hætta. Starfsfólkið hefur sagt okkur að 
gleðisvipurinn haldist á fólkinu lengi á 
eftir þrátt fyrir að tónleikarnir séu fallnir 
í gleymskunnar dá. Og eftir þessu hefur 
starfsfólkið t.d. tekið þegar það er að 
hjálpa fólkinu í rúmið um kvöldið og 
jafnvel næsta kvöld. Fólkinu líði betur. 
Þetta er ekki svo lítið að geta gefið!“

Eftirorð

Það er alveg ljóst að svona starf gefur 
öllum sem koma að því að hjúkra og sjá 
um einstaklinga með minnissjúkdóma. 
Gjöfin til þeirra sem horfnir eru inn í djúp 

gleymskunnar er þó allra stærst. Að 
fá að finna fyrir gleðinni innra með sér 
þrátt fyrir að minnið sé farið hlýtur að 
vera ómetanlegt. Og meira mætti gera 
til að fólk í þessari stöðu fengi að njóta 
slíkar upplifunar oftar en einu sinni í 
mánuði. Því þetta fólk á rétt á lífsgæðum 
eins og aðrir. Meira að segja er það 
stundum þannig að þær skemmtanir 
sem eru í boði fyrir heimilisfólkið á 
hjúkrunarheimilunum er ekki í boði fyrir 
þá sem eru hvað veikastir inni á lokuðu 
deildunum. 
Það er hreinlega ekki til starfsfólk til að 
koma fólkinu í „almenninginn“. En það 
ætti í raun að vera skylda þeirra sem 
halda úti stofnunum fyrir þetta fólk að 
bjóða upp á eitthvað slíkt fyrir þennan 
hóp líka. Hérna að ofan höfum við fræðst 
um einstakt einstaklingsframtak sem 
stendur og fellur með vilja almennings og 
fyrirtækja til að gefa. En svona starf ætti 
að vera sjálfsagður liður í þjónustu við 
þetta fólk.

Þetta má aldrei hætta 

Elligleði í Drafnarhúsi

(Hagtíðindi , 2010:3 13. júlí 2010) Birt með góðfúslegu leyfi Hagstofunnar

Svava Aradóttir



42

FAAS fréttir 1. tlb. 8. árg. september 2010

43

FAAS fréttir 1. tlb. 8. árg. september 2010

Helga Guðrún Gunnarsdóttir

Helga Guðrún ætlar að deila með okkur 
uppskrift af hlýrasteik, en hún leggur 
áherslu á fjölbreyttann og næringarríkann 
matseðil. 

Hlýrasteik með kúskús og 
fersku gulrótarsalati

Skerið hlýrann í hæfilega bita.
Veltið upp úr heilhveiti sem kryddað 
hefur verið með pipar og örlitlu salti. 
Snöggsteikið á pönnu með heitri olíu.
Færið steikina í ofnskúffu. Laukur og 
rauðir paprikustrimlar sem mýktir hafa 
verið í olíu, settir ofan á hverja steik. 
Bakið í u.þ.b.10-15 mín, eða eftir þykkt 
stykkjanna.

Kúskús

Einn hluti kúskús á móti einum hluta 
vökva.

Marinn hvítlaukur og grænmetiskraftur 
sett út í vökvann. 

Þegar suðan er komin upp er kúskúsið 
sett úti og lokið sett á pottinn.

Látið standa í u.þ.b. 5 mínútur, 
eða þar til kúskúsið er orðið mjúkt.
Olía, smátt saxað grænmeti, 
t.d.púrrulaukur, rauð paprika og zukkini, 
sett út í og blandað vel saman.

Gulrótarsalat

Rífið gulrætur á rifjárni.
Setjið rúsínur í skál og mýkið í soðnu 
vatni smástund.
Þá er þeim bætt við gulræturnar.
Góð skvetta af eplaediki (cyder vinegar)
og góðri olíu bætt út í.
Öllu blandað vel saman.

Matráður mælir með....

Þetta hefur orðið til þess að u.þ.b. 
85% af þeim sem vistast á stofnunum 
fyrir eldra fólk eru með heilabilun á 
einhverju stigi og mun sú tala eflaust 
hækka í framtíðinni.  „Takist að hægja 
á sjúkdómsferlinu um 5 ár, dregur úr 
umönnunarþörf um 50%“, sagði Jón, en 
með fjölgun einstaklinga með heilabilun 
á hjúkrunarheimilunum  þyngist eðlilega 
hjúkrunin og umönnun verður öll meira 
krefjandi.

Svava og Jón eru sammála um að 
bregðast þurfi við spá Hagstofunnar, 
á meðan bót eða seinkun sjúkdóms-
ferlisins er ekki í sjónmáli er hún í 
rauninni einu forsendurnar sem hægt er 
að vinna út frá. Mikilvægt er að brugðist 
verði við á öllum sviðum, sem felur í sér 

nauðsyn á stefnu til framtíðar, stefnu 
sem tekur tillit til allra þátta. 

Fjölgun hjúkrunarrýma er ekki væntanleg 
á næstunni og biðlistar í sérhæfða 
dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun 
lengjast með hverju misserinu. Ljóst 
er að ef biðlistar endurspegla þörfina 
fyrir þjónustu og umönnun stöndum 
við nú þegar frammi fyrir vöntun á 
rýmum, bæði hjúkrunar- og sérhæfðum 
dagþjálfunarrýmum.  

Bara á næstu 10 árum sjáum við 
mikla aukningu í hópnum 80 ára og 
eldri og hluti af þessum einstaklingum 
mun þurfa á sérhæfðri umönnun að 
halda. Vinna verður gegn þeirri miklu 
starfsmannaveltu sem einkennt hefur 

umönnunargeirann undanfarin ár, nægt 
framboð af hæfu fagfólki er forsenda 
þess að vel takist til í umönnun fólks með 
heilabilun.  Því er fræðsla um heilabilun 
og umönnun fólks með sjúkdómana og 
endurmenntun starfsfólks mikilvægur 
þáttur og leggur FAAS sitt af mörkum í 
þeim efnum auk þess sem göngudeild 
Landakots stendur fyrir námskeiðum og 
fyrirlestrum fyrir starfsfólk.  Mikið hefur 
áunnist á undanförnum árum og er því 
full ástæða til bjartsýni um að það takist 
að bregðast við þessum breytingum.  
Það sem mestu máli skiptir er að 
stjórnvöld skilji hvað mannfjöldaspá 
Hagstofunnar  þýðir fyrir umönnunarþörf 
framtíðarinnar og geri það sem gera þarf 
til að fólk með heilabilun fái umönnun við 
hæfi. 

Íslendingum fjölgar

Helga Guðrún Gunnarsdóttir sér um eldhúsið í Drafnarhúsi. Ólafur Hansson kemur í Drafnarhús þrisvar í viku og er þá 
liðtækur í eldhúsinu, en hann kann vel til verka því hann var fyrrum m.a. kokkur til sjós og í eldhúsinu á Keflavíkurflugvelli.

Þjónusta allan sólarhringinn

Þjónusta fyrir fólk sem þarfnast aðstoðar vegna fötlunar, veikinda, 
slysa, öldrunar og fyrir aðstandendur sem sinna umönnun.

Ráðgjöf og sálfræðiþjónusta á sama stað.

www.vinun.is

Sími: 517-7168 & 820-5768 
Vinun 

Ráðgjafar- & þjónustumiðstöð 
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Reykjavík 

Augasteinn sf Súðavogi 7

Áskirkja Vesturbrún 30

Opin kerfi ehf Höfðabakka 9

ARGOS ehf 

Arkitektastofa Grétars og Stefáns 
Eyjarslóð 9

Arkform, T.G.M. ráðgjöf Ármúla 38

Arkinn ehf, Langholtsvegi 111

B.K.flutningar ehf, Krosshömrum 2

Betra líf  ehf - Borghóll Kringlunni 8

Bílasmiðurinn hf , Bíldshöfða 16
 
BJ endurskoðunarstofa ehf 
Síðumúla 21

Björnsbakarí ehf v/Skúlagötu 
Klapparstíg 3

Blóm er List Bústaðarvegi 101

Brauðhúsið ehf Efstalandi 26

BSRB Grettisgötu 89

Eignamiðlun Síðumúla 21

Endurvinnslan hf Knarrarvogi 4

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 
Suðurlandsbraut 22

Forval ehf Grandagarði 8

Félag bókagerðamanna 
Hverfisgötu 21

GB Tjónaviðgerðir ehf Draghálsi 6-8

Grásteinn ehf Grímshaga 3

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili 
Hringbraut 50

Guðmundur Arason ehf - smíðajárn 
Skútuvogi 4

G.S.varahlutir ehf Bíldshöfða 14

Hár heildsala ehf Kringlunni 7

Húsalagnir ehf Gylfaflöt 20

Háfell ehf Skeifan 11

Hárgreiðslustofan Hármiðstöðin 
Hrísateigi 47

Heilsubrunnurinn ehf Kirkjuteigi 21

Hjálparstarf kirkjunnar 
Háaleitisbraut 66

Hótel Leifur Eiríksson ehf 
Skólavörðustíg 45

Ice Consult ehf Mörkinni 6

Íslenska Gámafélagið ehf 
Gufunesi

Kórall sf Vesturgötu 55

Iceland Seafood ehf 
Köllunarklettsvegi 2

Iðntré ehf Draghálsi 10

Internet á Íslandi hf, ISNIC 

Höfðaturninum Höfðatúni 2

Íslandsbanki ehf, Háaleitisútibú 
Háaleitisbraut 58-60

Íslandsbanki hf - útibú 0528 
Stórhöfða 17

Íslandsfundir ehf 
Suðurlandsbraut 30

Íslensk erfðagreining Sturlugötu 8

Íþróttafélagið Fylkir Fylkisvegi 6

Juris - Almenna lögfræðistofan 
Lágmúla 7

Kemis ehf  Breiðhöfða 15

Láshúsið ehf  Bíldshöfða 16

Loftmyndir ehf Laugavegi 13

Loftstokkahreinsun.is  s: 5670882 og 
8933397  Garðhúsum 6

Lögfræðistofa Hilmars
Ingimundarsonar Austurstræti 10a

Nautica ehf Hraunteigi 28

Parlogis hf    Lyfjadreifing ehf 
Krókhálsi 14

Pálmar ehf Bleikjukvísl 12

Pípulagnaverktakar ehf 
Langholtsvegi 109

Promens hf  Suðurlandsbraut 24

Pökkun og flutningar ehf 
Smiðshöfða 1

Rafsvið sf  Haukshólum 9

Rarik ohf Bíldshöfða 9

Rikki Chan ehf Kringlunni 4-12

Seljakirkja  Hagaseli 40

SFR stéttarfélag í almannaþjónustu 
Grettisgötu 89

SÍBS  Síðumúla 6

Skeljungur hf  Hólmaslóð 8

Skógarbær, hjúkrunarheimili 
Árskógum 2

Sprinkler pípul. ehf  Bíldshöfða 18

Stólpi ehf Klettagörðum 5

Suzuki bílar hf Skeifunni 17

Tandur hf Hesthálsi 12

Tannlæknafélag Íslands Síðumúla 35

Tannlæknastofa Guðmundar 
Árnasonar Þingholtsstræti 11

Trésmiðjan Jari ehf Funahöfða 3

Trésmiðja Magnúsar F Jónssonar 
Súðarvogi 54

Þökkum veittan stuðning 

�

Ýmis úrræði og ráðgjöfvegna þvagleka

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

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Fagleg og persónuleg
 þjónusta
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Við höfum gefið út 

vandaðan TENA bækling 

- um úrræði og ráðgjöf 

vegna þvagleka.  

Hafðu samband og við 

sendum þér eintak.
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Ísafjörður 

Félag opinberra starfsmanna á 
Vestfjörðum Aðalstræti 24

H.V. umboðsverlsun ehf  
Heklu söluumboð Suðurgötu 9

Hamraborg ehf Hafnarstræti 7

Stál og Hnífur ehf Pósthólf 250

Vestri ehf Suðurgötu 12

Bolungarvík 

Fiskmarkaður Bolungarvíkur og 
Suðureyrar ehf  Hafnargötu 12

Jakob Valgeir ehf Grundarstíg 5

Tálknafjörður 

Þórberg hf Strandgötu

Patreksfjörður

Heilbrigðisstofnunin 
Patreksfirði Stekkum 1

Bíldudalur 

Veitingastofan Vegamót ehf 
Tjarnarbraut 2

Staður 

Bæjarhreppur Hlaðhamar

Skagaströnd 

Sæborg, dvalarheimili aldraðra 
Ægisgrund 14

Sauðárkrókur 

Kaupfélag Skagfirðinga Ártorgi 1

Króksverk ehf Borgarröst 4

Verkfræðistofan Stoð ehf 
Aðalgötu 21

Varmahlíð 

Akrahreppur Skagafirði 

Fljót 

Kvenfélagið Framtíðin Ökrum

Akureyri 

Félag málmiðnaðarmanna Akureyri 
Skipagötu 14

Félagsbúið Hallgilsstöðum 
Hallgilsstöðum

Baugsbót sf, bifreiðaverkstæði
Frostagötu 1b

Skóhúsið - Bónusskór Brekkug. 1a

Dalvík 

Dalbær heimili aldraðra 

Ólafsfjörður 

Hjúkrunar og dvalarheimilið 
Hornbrekka 

Egilsstaðir 

Fljótsdalshérað Lyngási 12

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf 
Einhleypingi 1

Seyðisfjörður 

Gullberg hf Langatanga 5

Seyðisfjarðarkaupstaður 
Hafnargötu 44

Neskaupstaður 

Síldarvinnslan hf, útgerð Hafnarbr. 6

Fáskrúðsfjörður 

Uppsalir dvalar og hjúkrunarheimili 
Hlíðargötu 62

Höfn í Hornafirði 

Bókhaldsstofan ehf 
Krosseyjarvegi 17

Búnaðarsamband A-Skaftafellssýslu 
Litlubrú 2, Nýheimum

Selfoss 

Árvirkinn ehf Eyravegi 32

Hótel Hekla Brjánsstöðum

Sigrún Lára Hauksdóttir 
Brjánsstöðum

Búnaðarfélag Grafningshrepps 
Villingavatni

Dvalarheimili aldraðra Blesastöðum 
Blesastöðum 2

Hveragerði

Heilsustofnun NLFÍ  Hveragerði  
www.hnlfi.is Grænumörk 10 

Þorlákshöfn 

Fagus ehf Unubakka 18-20

Trésmiðja Heimis ehf Unubakka 3b

Stokkseyri 

Kvöldstjarna gisitiheimili
Stjörnusteinum 7

Hvolsvöllur 
Kirkjuhvoll, dvalar- og 
hjúkrunarheimili v/Dalbakka

Kvenfélagið Bergþóra 
Vestur Landeyjum

Vík 

Byggingafélagið Klakkur ehf 
Smiðjuvegi 9 

Víkurprjón ehf Austurvegi 20

Vestmannaeyjar 

Ísfélag Vestmannaeyja hf 
Strandvegi 28

Reynistaður ehf Vesturvegi 10

Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf 
Kirkjuvegi 23

Vélaverkstæðið Þór ehf 
Norðursundi 9

V.R.  Kringlunni 7

Verkfræðistofan Skipatækni ehf 
Lágmúla 5

Verkfræðist. VIK ehf Laugavegi 164

Við og Við sf  Gylfaflöt 3

Verðbréfaskráning Íslands hf 
Laugavegi 182

Véltækni hf Stórhöfða 35

www.photos.is Karfavogi 22

Ögurvík hf  Týsgötu 1

Þ Þorgrímsson og Co ehf 
Ármúla 29

Seltjarnarnes 

About Fish Íslandi ehf  Austurstr. 3

Nesskip hf  Austurströnd 1

Vogar 

V.P.vélaverkstæði ehf  Iðndal 6

Kópavogur 

Bókun sf endurskoðun Hamraborg 1

Bílaþvottastöðin Löður ehf 
Bæjarlind 2

Eignarhaldsfélag Brunabótafélags 
Íslands Hlíðasmára 8

Goddi ehf Auðbrekku 19

Gæðaflutningar ehf Krossalind 19

Iðnprent ehf  Akralind 7

Íslandsspil sf  Smiðjuvegi 11a

Kópavogsbær Fannborg 2

Söluturninn Smári Dalsvegi 16c

Garðabær 

Engilbert ÓH Snorrason 
tannlæknastofa sf Garðatorgi 3

Hitakerfi ehf Eskiholti 21

Miklatorg hf - IKEA Kauptúni 4

Suðurtún ehf Súlunesi 12

Hafnarfjörður 

Eiríkur og Einar Valur hf Breiðvangi 4

Aðalsteinn Einarsson Spóaási 6

Hársnyrtistofan Fagfólk ehf 
Fjarðargötu 19

Héðinn Schindler lyftur hf 
Gjótuhrauni 4

Lagnalausnir ehf Fagrabergi 18

Rafhitun ehf Kaplahrauni 7a

Sýningaljós slf Klettagötu 12

Verkalýðsfélagið Hlíf 
Reykjavíkurvegi 64

Verkþjónusta Kristjáns ehf 
Reykjavíkurvegi 68

Reykjanesbær

DMM Lausnir ehf Iðavöllum 9b

Georg V. Hannah sf Hafnargötu 49

Rafiðn ehf Víkurbraut 1
 
Íslenska félagið ehf Iðavellir 7a

K Sport Hafnargötu 29

Nesraf ehf Grófin 18a

Tannlæknast Einars Magnúss ehf 
Skólavegi 10

Verkfræðistofa Suðurnesja hf 
Víkurbraut 13

Verslunarmannafélag Suðurnesja 
Vatnsnesvegi 14

Víkurás ehf Iðavöllum 6

Vísir, félag skipstjórnarmanna á 
Suðurnesjum Hafnargötu 90

Garður

Garðvangur Garðabraut 85 

Grindavík 

Stakkavík ehf Bakkalág 15b

Sandgerði 

Nesmúr ehf Holtsgötu 26

Fiskmarkaður Suðurnesja hf 
Hafnargötu 8

Mosfellsbær 

Ísfugl ehf Reykjavegi 36

Kjósarhreppur  www.kjos.is 
Ásgarði

Nýja bílasmiðjan hf. Flugumýri 20

Akranes 

Dvalarheimilið Höfði 
Sólmundarhöfða

Ehf, Álmskógum 1 Álmskógum 1

Smurstöð Akraness sf 
Smiðjuvöllum 2

Borgarnes 

Borgarbyggð Borgarbraut 14

Sæmundur Sigmundsson ehf 
Brákarey

Vélaverkstæði Kristjáns ehf 
Brákarbraut 20

Ólafsvík 

Litlalón ehf Skipholti 8

Fiskiðjan Bylgja hf Bankastræti 1

Hellissandur

KG Fiskverkun ehf Melnesi 1 
Reykhólahreppur 

Reykhólahreppur Maríutröð 5a

Þökkum veittan stuðning 
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Bækur og bæklingar
Ýmsar bækur um heilabilun eru til 
sölu á skrifstofu félagsins, hægt er að 
nálgast þær þar eða fá þær sendar. 
Einnig eru ýmsir bæklingar um efnið 
sem félagið afhendir án kostnaðar. 
Upplýsingar í síma 533 1088 og á 
netfangi: skrifstofa@alzheimer.is  

Léttar 
vísbendingar
Lárétt

6.    Löggjafarsamkoma.
8.   Niðjar.
10.  Flóðgarður.
11.  Pyngjan.
12.  Veitir sæmd.
13.  Mörg tæki sem vökva.
15.  Það að selja hluti mjög dýrt.
16.  Frétt.
17.  Gjöf til guðs eða guða.
18.  Karlmannsnafn.
20.  Teygi.
22.  (Sjá) bikar.
25.  Líðandi stund.
26.  Leikur þar sem dregið   
      er um vinninga.
27.  Skora á.

Lóðrétt

1.   Útlendur frá Eistlandi.
2.   Land fyrir norðan   
      Bandaríkin.
3.   Það sem sett er í byssu.
4.   Tútta.
5.   Hafa í minni sínu.
7.   Greindur.
9.   Á litinn eins og mór.
14.  Íbúar Afríku.
16.  Nýr og óskemmdur.
17.  Bátum.
19.  Fá.

7.     Skýr. (7)
9.     Moldarlitaður. (7)
14.  Íbúar heimsálfu. (10)
16.   Ósaltur. (7)
17.  Berum.(7)
19.  Sveita. (6)
21.  Íþrótt leikin á Wimbleton. (6)
23.  Forfeður. (4)
24.  Ala. (4)

Krossgátan

Verðlaunakrossgáta FAAS  nr.1

Sendið lausn á krossgátunni ásamt nafni og heimilisfangi sendanda  fyrir 22. október 2010 til: 

FAAS
Hátúni 10, b
105 Reykjavík

Dregið verður úr réttum lausnum og fær vinningshafinn  að launum bókina 
„Karen – í viðjum alzheimers“ . Lausn krossgátunnar birtist í næsta blaði.

Nafn:  

Heimilisfang: 

21.  Boltaíþrótt leikinn með spöðum.
23.  Mjög.
24.  Feiti.

Þungar vísbendingar
Lárétt

6.    Hlutur. (4)
8.    Það sem þeir í 23. lóðrétt    
      eiga augljóslega. (10)
10.   Stöðva rennsli. (6)
11.   Hnellna stelpan. (6)
12.   Sæmir. (7)
13.   Dælur. (6)
15.   Ákveðin tegund    
        auðgunarbrots. (4)
16.   Tíðindi (5)
17.   Leikur í skák. (4)
18.   Þjóðsagnakenndur    
       konungur. (6)
20.   Leggi áherslu á að komast   
       á ákveðinn stað. (7)
22.   Það sem maðurinn í 18   
        lárétt leitaði að. (6)
25.   Síðasta skeið 
       jarðsögunnar (6)
26.   Áhættusamt fyrirtæki. (10)
27.   Faxa. (4)

Lóðrétt

1.     Baltneskur. (10)
2.     Fyrrum bresk nýlenda. (6)
3.     Afkimi. (4)
4.     Hnýsast. (6)
5.     Hluta. (4)

Gott gegn Alzheimer?

Ljóst þykir að krossgátur og þrautir séu handhæg vopn gegn Alsheimer til skemmri tíma.
Ný rannsókn virðist sýna að þeir sem stunda hugarleikfimi af kappi geti haldið einkennum 
Alsheimerssjúkdómsins í skefjum, að minnsta kosti upp að einhverju marki. Frá þessu er greint á 
fréttavef BBC.
Hópur vísindamanna við Rush University Medical Center  í Chicago komst að þessarri 
niðurstöðu eftir að hafa rannsakað stóran hóp eldri borgara, 65 ára og eldri, í upphafi tíunda 
áratugarins til að athuga hvaða áhrif það hefði á Alzheimer að stunda hugarleikfimi. Hópnum 
var skipt í tvennt, annars vegar þá sem höfðu gaman af því að leysa hvers  kyns þrautir, eins og 
krossgátur, og gerðu það að staðaldri og hina sem gerðu það ekki.
Tólf ára rannsókn leiddi fyrrnefndar niðurstöður í ljós. Þó kom í ljós að þegar veikindin loks náðu 
yfirhöndinni hrakaði þeim hratt sem höfðu áður stundað hugarleikfimina.
     
                               (frétt sem birtist í Fréttablaðinu 6. september 2010)

  



Rannsóknir Lundbeck hafa aukið lífsgæði fjölda fólks um heim allan.
Markviss rannsóknarvinna okkar mun halda áfram að skila nýjum lausnum og bættum árangri.

Þess vegna köllum við okkur sérfræðinga í geðsjúkdómum og frumherja í taugasjúkdómum.

Sími 569 3100 • Stórhöfða 25 • www.eirberg.is

Sérhönnuð dýna fyrir fólk með heilabilu
n

Thevo Vital dýnan er með innbyggðu fjaðrakerfi  
sem byggir á MiS Micro – Stimulation®  

Dýnan bregst við minnstu hreyfingum einstaklingsins og 
sendir til baka litlar móthreyfingar sem bæta áttun fólks og 

tilfinningu fyrir líkamanum.  Þannig nær ein-
staklingur með heilabilun betri slökun og upp-

lifir meira öryggi í rúminu.  

Thevo Vital gefur grunn að góðum svefni.
 

Talið er að 70% fólks 

með heilabilun hafi 

svefnvandamál

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

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

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfið

Ofnhitastillar • Gólfhitastýringar • Þrýstistillar
Hitastillar • Mótorlokar • Stjórnstöðvar

Varmaskiptar soðnir og boltaðir
Úrval tengigrinda á lager



www.oryggi.is

Hringdu í 570 2400 og fáðu öryggi í áskrift

Úthringingar

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

Hjúkrunarfræðingar
á vakt allan sólarhringinn

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

Öryggishnappur 
– armband eða hálsmen

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

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

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

Reykskynjari

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

Mottur
– þrjár tegundir

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

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

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

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

Aðrir skynjarar
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Öflug rápvörn
með öryggishnappi

Rápvörn
Hnappur á armbandi eða hálsmeni sendir frá sér 
útvarpsbylgjur til móttakara sem eru staðsettir við 
útgönguleiðir. Ef viðkomandi fer út lætur kerfið samstundis 
vita. Hægt er að tengja viðvörunarboð við stjórnstöð 
Öryggimiðstöðvarinnar og boðtæki sem t.d. aðstandendur 
eða umönnunaraðilar bera.


