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Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt
fram á jákvæða eiginleika
Omega fitusýra fyrir heilsuna.

Udo’s 3 •6 •9 olíublandan er
sérvalin blanda náttúrulegra,
lífsnauðsynlegra fitusýra.

Fæst í apótekum og heilsubúðum.

Omega fitusýrur byggja upp
ónæmiskerfið og hafa m.a.
jákvæð áhrif á:

• Hjarta og æðakerfi
• Kólesteról í blóði
• Blóðþrýsting
• Liði
• Orkuflæði líkamans
• Minni og andlega líðan
• Námsárangur
• Þroska heila og miðtaugakerfi
   fósturs á meðgöngu
• Rakastig húðar

Færðu nægjanlegt
magn fitusýra?
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ÞESS VEGNA INNIHALDA NÝJU  
BARNAVÖRURNAR FRÁ NEUTRAL ENGIN

ILMEFNI EÐA ÓNAUÐSYNLEG VIÐBÓTAREFNI
Þriðjungur allra barna á það á hættu að fá ofnæmi. Notkun ilmefna og 
ónauðsynlegra viðbótarefna eykur þá hættu. Neutral vill ekki stuðla að 
ofnæmi. Þess vegna innihalda nýju barnavörurnar frá Neutral engin 
aukaefni og eru allar heilbrigðisvottaðar í samstarfi við astma-
sérfræðinga. Það er framlag Neutral til heilbrigðrar húðar.

527 040

Neutral vörurnar eru 
viðurkenndar af Ofnæmis- 

og astmasamtökum
 Norðurlanda
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Stuðningshópar
Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir hjúkrunarfræðingur

Áhrifarík leið til samvinnu 
við aðstandendur aldraðra 

á hjúkrunarheimilum

Markmið höfundar þessarar greinar er að sýna fram á 
gagnsemi stuðningshópa fyrir fjölskyldur sjúklinga sem 
þjást af heilabilun á hjúkrunarheimilum. 
Í greininni verður kynnt hvers vegna og hvernig 
stuðningshópar geta hentað vel sem hjúkrunarúrræði 
við aðlögun að breyttum aðstæðum. Sagt verður frá 
skilgreiningu á stuðningshópum frá sjónarhorni 
hjúkrunarfræðinga, hagnýtingu þeirra og útfærslu. 
Síðan verður fjallað um þá hjúkrunar-meðferð sem felst í 
formi stuðningshópa fyrir aðstandendur aldraðra sem 
notuð hefur verið á einu hjúkrunarheimili í Reykjavík og 
loks um árangur meðferðar með stuðningshópum.

Gestir á dagskrá 
Alzheimersdagsins 

22. sept. sl. sem 
FAAS efndi til. 

Myndir sem hér 
fylgja þessari 

grein eru allar frá 
þeirri dagskrá, 
þ.e. frá stærri 

„stuðningshóp“ en 
greinin fjallar um. 

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Afdrifarík tímamót
Rannsóknargreinar um 

stuðningshópa fyrir aðstand-
endur heilabilaðs aldraðs 
fólks á hjúkrunarheimilum 
eru enn sem komið er aðeins 
fáar til, en þær sem til eru 
benda til víðtæks meðferðar-
gildis stuðningshópa (Camp-
bell og Linc, 1996).

Rannsóknir sýna að við 
flutning foreldris eða maka á 
hjúkrunarheimili verða af-
drifarík tímamót í lífi þeirra 
sem málið varðar. Eftir 
flutninginn er algengt að 
aðstandendur finni fyrir 
eftirsjá og missi. Oft finna 
aðstandendurnir einnig fyrir 
óvissu um réttmæti ákvörð-
unarinnar, ekki síst ef ætt-
ingjar þeirra eru með minnis-
sjúkdóma. Í sumum tilfellum 
er stofnanavistun jafnvel erf-
iðari fyrir aðstandendur en 
einstaklinginn sem flytur á 
stofnunina. Matthiesen 
(1989) kannaði tilfinningaleg 
við-brögð fullorðinna dætra 
við að þurfa að vista mæður 
sínar á hjúkrunarheimili og 

sýndu niðurstöður hans að dæturnar 
reyndu að réttlæta vistun með skyldum 
sínum við mæður sínar og álaginu á heilsu 
þeirra sjálfra ef vistun kæmi ekki til.

Við þessi þáttaskil, sem hjúkrun-
arheimilisvistun er, geta stuðn-
ingshópar verið öflug aðferð til 
að treysta aðlögun eða vinna að 

ákveðnum markmiðum (Júlíana Sigurveig 
Guðjónsdóttir, 2005).

Í nýlegum rannsóknum svo sem hjá Ryan 
(2002) kemur fram að starfsfólk tekur oft 
ekki eftir eða lætur hjá líða að meta það 
mikla tilfinningalega álag sem flutningur á 
stofnun er fyrir margar fjölskyldur, ekki síst 
þegar hann ber brátt að og lítill sem enginn 
undirbúningur á sér stað fyrir fram.

Það mikilvægasta, sem starfsfólk gerir á 
þessu tímabili, er að gefa fjölskyldunni og 
nýja heimilismanninum tíma til að viðra 
skoðanir eða vandamál og byggja upp og 
viðhalda góðu og umhyggjusömu sambandi 
innbyrðis. Góð samvinna við aðstandendur 
er m.ö.o. algjörlega nauðsynleg til að tryggja 
vellíðan í víðtækum skilningi.

Á Alzheimersdaginn. 
Björk Vilhelmsdóttir 
og Janus Guðlaugs-
son fengu gesti með 
sér í smá hreyfingu. 
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Rannsóknir hafa einnig sýnt 
mikilvægi þess að fjölskyldur 
haldi góðum tengslum við ætt-
ingja sína á öldrunarstofnunum. 

Aðstandendur veita þeim mikinn tilfinn-
ingalegan stuðning enda hafa ættingjar-
nir lítil samskipti við lífið utan dyra 
hjúkrunarheimilisins nema í gegnum heim-
sóknir aðstandenda sinna (Campbell og Linc, 
1996). Heimsóknir aðstandenda bæta and-
lega líðan heimilismanna en vekja stundum 
kvíða hjá aðstandendum. Aðstandendur 
vilja vera hluti af lífi ástvina sinna þótt 
þeir séu komnir á hjúkrunarheimili, en oft 
kemur skortur á nauðsynlegri þekkingu 
í veg fyrir að þeir geti tekið meiri þátt í 
umönnun ættingja sinna.

Öldrunarhjúkrunarfræðingar eiga auðvelt 
með að koma á fót stuðningshópum meðal 
aðstandenda innan hjúkrunarheimila og 
geta þannig stuðlað að betri hjúkrun 
fjölskyldna á stofnunum.

Stuðningshópar sem 
meðferðarform

Stuðningshópar hafa verið skilgreindir á 
ýmsa vegu, bæði innan hjúkrunarfræðinnar 
sem utan. Samkvæmt því sem Campell 
(1984) segir verður stuðningur og samstaða 
annarra með svipuð vandamál til þess að 
minnka kvíða og einmanaleika og styrkja 

andlega heilsu. Með öðrum 
orðum þá geta stuðnings-
hópar stuðlað að ákveðinni 
breytingu á hátterni og til-
finningum vegna þess að 
þar eru tekin fyrir ákveðin 
sameiginleg vandamál og 
samhjálpin er í fyrirrúmi. 

Stuðningshópar eru starf-
ræktir yfir tiltekið tímabil og 
halda þá fundi t.d. vikulega 
í sex til átta vikur, en aðrir 
eru starfræktir í lengri tíma.

Ákveðið var að bjóða upp 
á stuðningshópa (eða að-
standendahópa) á vinnustað 
höfundar fyrir aðstandendur 
íbúa sem þjást af heilabilun. 
Þessi aðstoð hefur verið 
boðin með reglubundnum 
hætti síðastliðin fimm ár. 
Þess hefur sérstaklega verið 
gætt að aðstandendur þeirra 
sem nýlega hafa flutt inn á 
heimilið gangi fyrir þegar 
valið er í hópa. Afar góð 
reynsla hefur verið af þessari 
vinnu. Alla jafna fer þetta 
þannig fram að tiltölulega 

Kvennakórinn 
Kyrjurnar undir 

stjórn Sigurbjargar 
H. Magnúsdóttur 

söng á dagskrá 
Alzheimersdagsins 

Myndir sem hér 
fylgja þessari grein 
eru allar frá þeirri 
dagskrá og eru því 

sjálfstæð frásögn 
frá þeim viðburði 

og aðeins í óbeinum 
tengslum við efni 

greinarinnar.
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lítill hópur aðstandenda (t.d. 
4-6) hittist reglulega í nokkur 
skipti með hjúkrunarfræðingi 
og djákna eða tveimur hjúk-
runarfræðingum. Á þessum 
fundum fara fram umræður 
um þau mál sem verið er að 
fást við hverju sinni, ráðgjöf 
er veitt og leiðbeint um 
hvernig bregðast skuli við 
aðstæðum sem upp koma. 
Aðstandendur veita einnig 
hver öðrum mikinn styrk í 
hópi sem þessum. Mikilvægt 
er að reyna að velja í hópana 
þannig að þátttakendur 
uppskeri sem mestan 
árangur og hafa í huga t.d. 
að makar hafa aðrar áherslur 
en börn aldraðra.

Best er að byrja undir-
búningsferlið með 
því að skilgreina 
tilganginn með 

hópavinnunni, hver mark-
hópurinn á að vera, hve 
oft á að hittast, hve lengi, 
hvar og hvenær. Gott er 
að hafa spurningaviðmið 
tiltækt (með 8 til 10 spurn-

ingum fyrir 90 mínútur) sérsniðið fyrir 
markmiðið. Spurningaviðmið hjálpar 
stjórnendum hópanna að missa ekki sjónar 
af markmiðunum. Tilgangur fundanna er 
að vera þátttakendur til gagns og ánægju 
með því að:

–  Auka tengsl og góð samskipti starfsfólks 
og aðstandenda

–  Veita upplýsingar, fræðslu og stuðning.
–  Taka saman efni um álagsvalda og ráð 

sem nýtast aðstandendum og starfsfólki 
til góðra verka.

Ábyrgðarmenn hópsins hittast áður en 
hver hópur fer af stað og fara yfir dagskrá 
sem höfð er að leiðarljósi á hverjum fundi 
fyrir sig. Á dagskránni er fræðsla um 
hjúkrunina á heimilinu, væntingar 
starfsfólks til aðstandenda og öfugt, og 
hvernig hægt er að auka samskipti við þá 
sem veita umönnunina. Aðstandendur fá 
einnig fræðslu um heilabilunarsjúkdóma 
og lyfja-meðferð.

Auk þessa hafa umræðuefni snúist um:
–  Sjúkdómsferilinn og gang hans.
– Líðan aðstandenda þegar maki eða 

foreldri flyst á stofnun.
–  Hvernig mökum finnst að vera einir og 

takast á við það.
–  Fræðsluefni í formi bæklinga, kvik-

mynda og fyrirlestra.

FAAS er stærsti 
stuðningshópurinn 
við aðstandendur 
heilabilaðra og í 
góðum hópi þarf 
að vera hægt að 
slá á létta strengi. 
Myndin er frá 
Alzheimersdeginum.
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– Mikilvægi þess fyrir aðstandendur að 
hafa eitthvað fyrir stafni, halda áfram 
að lifa og hafa áætlanir um nánustu 
fram-tíð.

– Hvernig heimsóknum aðstandenda er 
háttað.

–  Stuðning frá öðrum ættingjum, ef hann 
er fyrir hendi, og samvinnu við starfs-
fólk.

–  Hvað aðstandendur eru ánægðir með 
og hvað má betur fara.

–  Afþreyingu og margt fleira.

Aðstandendur þarfnast oft 
hvatningar og jákvæðrar 
styrkingar fyrir framlag 
sitt til ættingja sinna. Þeir 
hafa oft sameiginlegar 
tilfinningar, s.s. efasemdir 

og sektarkennd. Aðstandendur vilja þiggja 
góð ráð um hvernig þeir geta orðið að liði 
til að auka vellíðan ættingja sinna, bæði 
andlega og líkamlega. Stundum þarf að 
hvetja örmagna aðstandendur til að hugsa 
meira um sjálfa sig og koma jafnvel sjaldnar 
í heimsókn. Einnig hefur í hópunum verið 
komið inn á óhjákvæmilega röskun sem 
verður á högum fjölskyldunnar og þá líðan 
sem því fylgir að sjá fram á varanlegar 
breytingar á ástvini.

Stuðningshópastarfið hefur reynst mjög 

gefandi fyrir alla sem hafa 
tekið þátt í því. Starfsfólk 
hefur lært mikið af að vera 
með í hópnum ásamt því að 
kynnast aðstandendum og 
tengjast þeim betur sem aftur 
hefur haft í för með sér að öll 
samskipti hafa orðið óþving-
aðri, innilegri og eðlilegri. 
Einn fagaðili sagði um 
þátttakenda:

„Hún er ekki bara opnari við 
starfsfólkið heldur hefur hún 
náð góðum tengslum við hina 
makana sem einnig voru í 
stuðningshópnum,“ 

og 
„Það var áberandi hvað þær 

„reyndari“ voru viljugar að 
leiðbeina hinum óreyndari, þær 
voru að hvetja hinar til að sækja 
sér þjónustu, fara í sund og 
dans og fleira.“

Þegar upp er staðið og 
árangur hópastarfsins skoð-
aður er merkjanlegur árangur 
m.a. á milli aðstandenda 
innbyrðis annars vegar og 
aðstandenda og starfsfólks 

KK sló á létta gítar-
strengi á dagskrá 

Alzheimersdagsins 
22. sept. sl. 
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hins vegar. Aðstandendur 
kynnast og halda stundum 
áfram að styðja hver annan 
eftir að formlegu hópastarfi 
lýkur. Starfsfólk hefur náð 
betur til aðstandenda og 
hóparnir búa lengi að góðum 
samskiptum. 

Starfsmenn eru frædd-
ir um uppbyggileg 
samskipti almennt 
og að bregðast ekki 

við aðstæðum með því að 
fara í vörn. Með því að efla 
samskiptahæfileikana fá 
menn oft nýja sýn á hinn 
hópinn og það skilar sér í 
breytingu á hegðun. Stund-
um þegar aðstandendur 
gagnrýna starfsfólk, og 
öfugt, er ástæðan í raun 
ónógar upplýsingar.

Gerð er samantekt eftir 
fundi og nytsamlegar, mikil-
vægar upplýsingar flokkaðar 
til gagns fyrir heimilið.

Notagildi 
stuðningshópa:

–  upplýsingar um þá 
þjónustu, sem í boði er, 

skilar sér ekki alltaf til almennings
–  mikilvægt er að viðhalda fjölskyldu-

böndum eftir vistun ættingja á stofnun, 
þessi þáttaskil séu nógu erfið samt

–  góð samskipti milli ættingja og hjúkrun-
arstarfsfólks verður til að bæta almenna 
líðan vistmanna og þannig næst auð-
veldar fram breytingar ef þörf er á 

–  tilfinningalegur stuðningur frá aðstand-
endum er mikilvægur öldruðum á stofn-
un, en heimsóknirnar vekja stundum 
kvíða hjá aðstandendum því þeir vita 
ekki alltaf hvernig þeir eiga að bera sig 
að 

–  of lítið er vitað um þarfir aðstandenda. 

Niðurstöður rannsókna hafa gefið til 
kynna að þátttaka í stuðningshópum 
getur leitt til eftirfarandi árangurs:

– léttis við að fá stund og stað til að tjá 
tilfinningar sínar, bæði jákvæðar og 
neikvæðar

– gagnkvæms skilnings og virðingar
– betri samskiptatækni
– aukinna samskipta, aukinnar víðsýni
– meira samráðs við aðstandendur
– aukinnar vellíðunar þátttakenda
– betri samskipta (aðstandenda og vist-

manna, aðstandenda og starfsfólks)
– færri hegðunarvandamála meðal vist-

manna með elliglöp

Á Alzheimers-
deginum brýnir 
FAAS samstöðu 
og samhug  með 
heilabiluðum og 
aðstandendum 
þeirra við góðar 
undirtektir.
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Í rannsókn McCallion o.fl. (1999) var mat 
lagt á árangur stuðningsmeðferðar með 
margs konar klínískum kvörðum. Þar kom 
fram að samskipti fjölskyldu við ættingja á 
stofnun urðu betri og meira gefandi eftir 
meðferð og jafnframt urðu hegðunarvanda-
mál, s.s. þunglyndi og pirringur, marktækt 
minni hjá vistmönnum með elliglöp. Af því 
leiðir að með því að sinna aðstandendum er 
verið að sinna vistmönnum.

Góð umönnun einkennist af 
mannvirðingu og fagmennsku

Niðurstöður rannsókna, sem gerðar hafa 
verið á vistheimilum sýna gildi þess að nota 
stuðningshópa í hjúkrun skjólstæðinga við 
ýmsar aðstæður. En lítið er vitað um 
samband milli aðstandenda og hjúkrunar-
fólks á stofnunum. Duncan og Morgan 
(1994) telja að skortur á rannsóknum á 
þessu efni stafi af því að almennt sé talið að 
aðstandendur dragi sig í hlé þegar ættingjar 
þeirra fara inn á hjúkrunarheimili og veiti 
þeim þá enga eða litla umönnun. Þetta telja 
þeir hins vegar ranga forsendu. Aðstand-
endur vita oft ekki hver staða þeirra er eða 
hvers er ætlast til af þeim.

Stuðningsmeðferð er ætlað að koma á 
framfæri fræðslu, auk stuðnings, til að 
draga úr álagi og bæta samskipti. Meðferðin 
byggist á samræðum og samræður hafa 

meðferðargildi þegar þær 
byggjast á hlýju, virðingu, 
viðurkenningu og trausti.

Mikil ánægja 
felst í góðum 
samskiptum 
manna á milli. 

Hlutverk aðstandenda er 
margþætt og góð samskipti 
við þá geta m.a. stuðlað 
að betri almennri líðan 
íbúa á hjúkrunarheim-
ilum. Rannsóknir sýna 
að fjölskyldan telur sitt 
mikilvægasta framlag að 
varðveita reisn ættingja 
sinna. Það er henni mikil-
vægt að umönnunin ein-
kennist af mannvirðingu og 
fagmennsku. Fjölskyldan 
metur m.a. umönnunar-
aðila af viðbrögðum ætt-
ingjanna á stofnuninni og 
hvernig komið er fram 
við aðra sjúklinga þegar 
þeir eru í heimsókn. Þegar 
starfsfólk nýtir sér reynslu 
aðstandenda til að umönnun 
ættingja þeirra geti orðið 
sem allra best veitir það að-
standendum mikla ánægju 

Janus Guðlaugssona 
flutti afbragðs erindi 
á Alzheimersdaginn 

um rannsóknir 
sínar á mikilvægi 

hæfilegrar og mark-
vissrar hreynfingar 

fyrir eldra fólk.  
Björk Vilhelmsdóttir 

félagsráðgjafi 
og  borgarfulltrúi 
var fundarstjóri. 

Einstaklega vel tókst 
til með fundarstjórn 

og dagskráin varð 
létt og skemmtileg. 
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(Duncan og Morgan, 1994; Júlíana 
Sigurveig Guðjónsdóttir, 2005).

Hópavinna sem þessi er 
vettvangur fyrir aðstand-
endur til að hittast og skapar 
möguleika á að koma sjónar-
miðum þeirra til stjórnenda. 
Starfsfólkið lærir af slíkri 
vinnu hvað er vel gert og 
hvað má betur fara.

Það er misjafnt manna á 
meðal hvað þeir telja til lífsins 
gæða vegna þess að merking 
lífs, tilgangur og lífshættir 
manna eru mismunandi. 
Hluti af gæðum hjúkrun-
arheimila er geta og vilji 
starfsfólks til að skilja þýð-
ingu þessa fyrir hvern íbúa 

og geta starfsfólksins til að vera nógu 
sveigjanlegt til að koma til móts við þarfir 
hvers og eins.
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Sr. Gylfi Jónsson 
flutti erindi á 
Alzheimersdaginn 
um úrvinnslu 
tilfinninga.

María K. Jónsdóttir 
taugasálfræðingur 
flutti erindi á 
Alzheimersdaginn 
um „hversdags 
gleymsku”.

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Inngangur

Afleiðingar Alzheimerssjúk-
dóms snerta ekki einungis 
sjúklinginn sjálfan heldur 
einnig aðstandendur 
hans. Fjölmargar rann-
sóknir hafa leitt í ljós 

að samanborið við viðmiðunarhóp sýna 
aðstandendur Alzheimerssjúklinga mark-
tækt meiri álagseinkenni  (t.d. Hannesdóttir 
og Morris, bíður birtingar; Rainer et al., 

2002), verri líkamlega heilsu 
(t.d. Levine og Lawlor, 1991; 
Stevenson, 1990) og auknar 
líkur á þunglyndi (t.d. 
Covinsky, 2004; Morris et 
al., 1989), kvíða og vonleysi 
(Bandeira et al., 2007).  Það 
er því mikilvægt að reyna að 
skilja betur hvaða þættir auka 
álag hjá aðstandendum svo 
hægt sé koma að forvörnum 

Eftir: Kristínu I. Hannesdóttur* og Robin G. Morris**

*Geðsvið Landspíta-
lans, Reykjavík, Ice-
land, **Department of 
Psychology, Institute 
of Psychiatry, King’s 
College, University of 
London, UK 

Skerðing á innsæi 
hjá einstaklingum með 
Alzheimerssjúkdóm og  
álagseinkenni 

aðstandenda þeirra

Kristín flutti erindi á 
Akureyri fyrir FAAS 

og eru ljósmyndir 
með þessari grein 

teknar í þeirri ferð.   

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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og veita viðeigandi stuðning.  

Þættir sem kunna að auka 
álag hjá aðstandendum.

Ýmsir hugsanlegir 
orsakaþættir hafa 
verið rannsakaðir.  
Til dæmis hefur 

verið sýnt fram á samband 
ýmissa hegðunartruflana 
í Alzheimerssjúkdómi við 
álag hjá aðstandendum 
(Alessi, 1991; Coen et al., 
1999; Donaldson et al., 1997; 
Greene et al., 1982; Knopman 
og Morris, 1997; Mangone et 
al., 1993; Teri, 1997).  

Dæmi um hegðunartrufl-
anir sem geta komið fram 
í Alzheimerssjúkdómi eru 
kvíði, þunglyndi, reiði, rang-
hugmyndir, ofskynjanir og 

vænisýki/tortryggni.  Það getur komið 
aðstandanda í uppnám að fylgjast með 
þróun þessara breytinga eftir því sem líður 
á sjúkdóminn.  

Einnig þarf að skoða hversu mikil áhrif 
alvarleiki skertrar hugsunar í Alzheim-
erssjúkdómi hefur á aðstandendur.  Það er 
vel vitað að Alzheimerssjúkdómi fylgir oft 
víðtæk skerðing á hugsun sem í upphafi 
einkennist aðallega af minnisskerðingu.  
Önnur skerðing getur haft í för með sér 
hömlun á stjórnunarfærni (executive 
functioning), málerfiðleika (t.d. erfiðleika 
með að finna orð eða skilja hvað aðrir eru að 
segja) og erfiðleika við sjónræna úrvinnslu.  
Þegar líður á sjúkdóminn verður þetta til 
þess að sjúklingurinn á í auknum mæli erfitt 
með að leysa daglegar athafnir eins og að 
rata, gera innkaup, sinna heimilishaldi og 
sjá um fjármál sem leiðir m.a. til þess að 
sjúklingurinn verður háðari aðstandanda 
sínum.  Einnig er sárt fyrir aðstandandann 
að fylgjast með þessari hrörnun, sérstakega 

Akureyri skartaði 
sýnum fegurstu 
haustlitum þegar 
FAAS kom norður 
til reglulegs 
fræðslustarfs.  
Hér er Nonnahús, 
litla kirkjan, safnið 
og pollurinn og 
álftirnar baða 
vængina á móti 
sólu.
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þegar einstaklingurinn á orðið erfitt með 
að þekkja sína nánustu.  Engu að síður eru 
til fáar rannsóknir á sambandi vitrænnar 
skerðingar hjá Alzheimerssjúklingum og 
álagi hjá aðstandendum þeirra. 

Aðstandandinn fylgist frá upphafi 
með þessari hrörnun á hugsun og 
eftir ákveðinn tíma reynir hann 
að ræða málið við sjúklinginn 

og hvetja hann til að leita læknishjálpar, en 
Alzheimerssjúklingar eiga stundum erfitt 
með að meta sínar eigin aðstæður og telja því 
að ekkert ami að sér (Romero, 2004).  Þetta 
„skerta innsæi” Alzheimerssjúklinga er ann-
ar mikilvægur þáttur sem lítið hefur ver-ið 
rannsakaður í sambandi við álagseinkenni 
aðstandenda.  Í nýlegri rannsókn (Hannes-
dóttir og Morris, bíður birtingar) kom í 
ljós marktækt samband milli stigs inn-
sæisskerðingar og álags aðstandenda.  Í þess-
ari rannsókn fannst ekkert samband milli 
álagseinkenna aðstandenda og skerðingar 
á hugsun og þunglyndiseinkenni sjúklinga.  

Niðurstöðurnar gefa til kynna 
að innsæisleysi hafi marktæk 
áhrif á aðstandendur og 
álagið sem þeir upplifa.

Hvað er skert 
innsæi?

Einstaklingurinn er sagður 
þjást af  “skertu innsæi” þegar 
hann gerir sér ekki grein fyrir 
sjúkdómseinkennum sínum.  
Einstaklingar, sem orðið 
hafa fyrir heilaskaða, virðast 
stundum skorta innsæi í 
líkamlegt og vitrænt ástand 
sitt.  Til dæmis gera sjúklingar 
sem hafa lamast sökum heila-
blóðfalls sér stundum ekki 
grein fyrir hreyfihömluninni, 
sumir með málstol taka 
ekki eftir breytingum á 
tali og einstaklingar með 
minnissjúkdóma taka stund-

Ljósmyndir með 
þessari grein eru frá 

fræðslufundaferð 
FAAS til Akureyrar 

þar sem höfundur 
greinarinnar flutti  

erindi um efni 
hennar. 

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Fjölmenni hlýddi 
á fyrirlestur 
Kristínar á 
Akureyri.

um ekki eftir minniserfið-
leikum (McGlynn & Schacter, 
1987).  Þetta innsæisleysi er 
algengt sjúkdómseinkenni í 
Alzheimerssjúkdómsins (t.d. 
Hannesdóttir og Morris, 
2007).  Það er líklegt til að auka 
álag á aðstandendur þar sem 
hömlun verður á samskiptum 
(Hutchinson, et al., 1997) og 
skilningsleysi á milli sjúklings 
og aðstandanda varðandi 
einkenni og afleiðingar sjúk-
dómsins.  Einstaklingar með 
skert innsæi eru ef til vill 
síður líklegir til samvinnu 
við meðferð á sjúkdómnum 
(Derouesné, et al., 1999) eða 
endurhæfingu.  Sjúklingurinn 
gæti einnig neitað að taka inn 
lyfin sín eða tekið óraunhæfar 
ákvarðanir eins og að aka 
bifreið eða fara aftur í 
vinnuna (Cotrell og Wild, 

1999; Rymer et al., 2002).  Aukinn skilningur 
á innsæi hefur því mikilvægt klínískt og 
hagnýtt gildi.

Innsæisleysi hefur aðallega verið 
rannsakað hjá einstaklingum með lömun eftir 
heilablóðfall sem gera sér þá stundum ekki 
grein fyrir lömuninni (Michon, et al., 1994). 
Rannsóknir á innsæi í Alzheimerssjúkdómi 
eru að aukast en skilningur á fyrirbærinu er 
enn takmarkaður. 

Áður fyrr var innsæisleysi talið 
afleiðing hinnar víðtæku vit-
rænu skerðingar sem sést oft hjá 

sjúklingum með langt genginn Alzheimers-
sjúkdóm, en rannsóknir hafa hins vegar 
sýnt að innsæisleysi sést oft í upphafi 
sjúkdóms (Hannesdóttir og Morris, 2007) 
og sumir telja jafnvel að innsæisleysi 
sé ein besta vísbendingin um byrjun á 
Alzheimerssjúkdómi (Tabert et al., 2002).  
Innsæisleysið eykst þó að líkindum eftir því 
sem líður á sjúkdóminn (Derousne et al., 
1999). 
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Romero (2004) bendir á þrjár hugsan-
legar ástæður fyrir skertu innsæi í Alz-
heimerssjúkdómi: 

 Viss heilaskaði veldur því að fólk verður 1) 
„blint” fyrir eigin sjúkdómseinkennum.  
Einstaklingar með slíkan skaða geta 
ekki, eða aðeins að hluta til, áttað 
sig á erfiðleikum sínum og að þeir 
þurfi aðstoð. Þetta er samkvæmt 
Hannesdóttir og Morris (2007) líklega 
algengasta orsökin fyrir innsæisleysi í 
Alzheimerssjúkdómi.
Almenn vitræn skerðing sem gerir 2) 
einstaklingnum erfiðara að taka við 
upplýsingum til dæmis frá lækni og 
að skilja hvað þetta margslungna 
sjúkdómsferli felur í sér. 
Sumir hafa reynt að útskýra innsæisleysi 3) 
sem sálfræðilegt varnarkerfi sem ver 
Alzheimerssjúklinga fyrir þunglyndi og 
einnig hefur komið fram sú hugmynd 
að fólk sem orðið hefur fyrir miklu álagi 
kunni að bregðast við með afneitun.  

Hvað er til ráða?
Á að reyna að auka 

innsæi hjá Alzheimers-
sjúklingum sem gera sér 
ekki fyllilega grein fyrir 
sjúkdómseinkennum sínum? 
Sumir telja svo (Romero, 
2004) en það þarf að gera 
varlega og taka verður tillit til 
takmarkana einstaklingsins 
sem getur ekki, eða er ekki 
undir það búinn að fá innsýn 
í sjúkdómseinkenni sín.   

Romero (2004) telur m.a. 
upp eftirfarandi ástæður fyrir 
því að reyna að auka innsæi:  

Siðfræðilega er réttara að - 
segja sannleikann.
Fagaðilar hafa siðferðilega - 
skyldu að miðla réttum 
upplýsingum um greiningu 
og horfur.
Innsæi hjálpar einstakling-- 

Dr. Kristín I. 
Hannesdóttir  

taugasálfræðingur 
flutti erindi um efni 

þessarar greinar á 
Akureyri. Hún benti 
fundarmönnum m.a. 

á bók Hönnu Láru 
Steinsson í Skugga 

Alzheimers sem 
hún kvað lýsa vel 

þeim vandamálum 
aðstandenda sem 

rannsóknin fjallar 
um.
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num að skilja breytingar á 
eigin ástandi.
Aukið innsæi styður - 
sjálfstæða ákvarðanatöku 
varðandi þætti sem skipta 
sköpum fyrir viðkomandi
Aukið innsæi gæti hvatt - 
sjúklinga til að taka þátt í 
meðferð 
Aukið innsæi gæti leitt til - 
bættrar samvinnu varðandi 
daglega aðstoð
Aukið innsæi gæti - 
styrkt samvinnu við 
aðstandendur og aðra sem 
máli skipta 

Þetta eru ágæt rök fyrir því 
að reyna að auka innsæi hjá 
Alzheimerssjúklingum en 
hins vegar gæti það virkað 
yfirþyrmandi fyrir sjúkling 
að eiga skyndilega að reyna 

að skilja fullkomlega og öðlast fulla innsýn í 
sína sjúkdómsmynd.  Þess vegna þarf alltaf 
að meta eftir aðstæðum og út frá hverjum 
einstaklingi fyrir sig, hvort reyna eigi að 
auka innsæi.  Rök á móti því að ýta undir 
aukið innsæi hjá sjúklingi eru samkvæmt 
Romero (2004) m.a.:

Siðferðileg skylda að virða takmarkanir - 
einstaklingsins að því er varðar vitneskju 
um sannleikann
Að standa frammi fyrir sannleikanum - 
getur hamlað skilningi sjúklings á 
aðstæðum, valdið erfiðleikum í samstarfi, 
leitt til aukinna árekstra og dregið úr 
sjálfsöryggi í mannlegum samskiptum
Staðfesting á afstöðu einstaklingsins með - 
glöp, jafnvel þó óraunhæf séu, getur 
aukið öryggiskennd viðkomandi og bætt 
sjálfstæði einstaklingsins í samskiptum 
við aðstandendur 
Í tilfellum þar sem ef til vill er um - 
meðvitaða afneitun að ræða

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Romero (2004) hefur tekið saman hjálplega 
grein þar sem farið er yfir nokkrar algengar 
aðstæður þar sem aðstandandi kann að 
þurfa að takast á við skert innsæi sjúklings 
(t.d. þegar aðstandandi telur að sjúklingur 
þurfi að leita læknisráða í sambandi við 
greiningu, hvernig ræða eigi greininguna 
við sjúkling, hjálpa sjúklingi að skilja að 
hann þurfi að hætta að aka bíl o.s.frv.).  Hægt 
er að nálgast þessa grein á Netinu (http://
staff.psychology.bangor.ac.uk/Members/psse29/
awareness/aware%20guidelines%20for%20
family%20caregivers.DOC/download) eða hjá 
skrifstofu FAAS.  

Umræða
Ætíð verður að hafa í huga að mikill 

einstaklingsmunur er á milli sjúklinga með 
Alzheimerssjúkdóm og framangreindir 
þættir koma alls ekki fram hjá öllum.  Eins 
upplifa ekki allir aðstandendur álag og 
getur þetta verið misjafnt eftir því hvernig 
stendur á hjá aðstandandanum hverju sinni, 

á hvaða stigi sjúkdómurinn 
er og fleira.  

Þessi grein lýsir því að sem 
hópur upplifa aðstandendur 
Alzheimerssjúklinga oft 
marktækt meira álag en 
aðstandendur jafnaldra 
heilbrigðra viðmiða (e.g. 
Hannesdóttir og Robin, bíður 
birtingar; Rainer et al., 2002).   

Fáar rannsóknir hafa 
sýnt fram á samband milli 
skerðingar á hugsun og 
álagseinkenna hjá aðstand-
endum.  Þrátt fyrir að 
slíkt komi ekki marktækt 
út í rannsóknum er ekki 
ósennilegt að sumir aðstand-
endur upplifi tilfinningar 
eins og áhyggjur, kvíða og 
hræðslu við að fylgjast með 
slíkri þróun hjá sjúklingi.  

Alzheimerssjúklinga skort-



fréttir 

20

ir oft innsæi í sjúkdómsmynd 
sína og þetta skerta innsæi 
virðist hafa marktæk áhrif á 
álag hjá aðstandendum. Þ.e. 
því meiri skerðing á innsæi, 
þeim mun meira álag hjá 
aðstandendum.   

En þrátt fyrir að skrifað 
sé um innsæisleysi í fyrstu 
heimildum sem til eru um 
Alzheimerssjúkdóm og 
þrátt fyrir það að margir 
flokki innsæisleysi sem eitt 
af einkennum sjúkdómsins, 
þá hefur þetta fyrirbæri 
ekki verið rannsakað mjög 
ítarlega hjá fólki með 
Alzheimerssjúkdóminn og 
skilningur á þessu flókna 
fyrirbæri er takmarkaður.  
Þá er nánast útilokað að spá 
fyrir um hvernig sérhver 
einstaklingur muni bregðast 

við sjúkdómnum.  Agnew og Morris (1998) 
álykta af fyrri rannsóknum að ekki sé hægt 
að meta innsæi sem “annað hvort eða” 
fyrirbæri heldur geti innsæið verið mismikið.  
Sumir sjúklingar virðast gera lítið úr 
erfiðleikum sínum á meðan aðrir virðast átta 
sig á skerðingunni sem er til staðar en gera 
sér ekki grein fyrir alvarleika sjúkdómsins.  
Aðrir virðast hreinlega ekki hafa áhyggjur af 
því.  Þess utan eru einstaklingar sem virðast 
bregðast mun “eðlilegar” við með kvíða og 
áhyggjum (Agnew og Morris, 1998).  

Lokaorð 

Vísbendingar um hugsanleg álags-
einkenni eru m.a. reiði, pirringur, 
kvíði, vanlíðan, einbeitingaleysi, 
svefnleysi, mikil þreyta, sam-

viskubit og sektarkennd.  Aðstandendur 
sem reglulega upplifa slík einkenni ættu ef 
til vill að leita hjálpar hjá lækni eða öðrum 
fagaðilum.   Það er mikilvægt að reyna 
að skilja betur hvaða þættir auka álag á 

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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aðstandendum Alzheimerssjúklinga svo að 
hægt sé að koma að forvörnum fyrir þennan 
viðkvæma hóp sjúklinga og aðstandenda.  
Innsæisleysi sjúklinga hefur e.t.v. hærra 
forspárgildi um álag hjá aðstandendum 
en alvarleiki vitrænnar getu og þunglyndi 
sjúklinga.  Innsæisleysi  í  Alzheimerssjúkdómi 
er að líkindum hluti af sjúkdómsmynd og í 
fæstum tilfellum er um að ræða meðvitaða 
afneitun (því er ekki hægt að gera ráð fyrir að 
sjúklingurinn myndi átta sig betur á ástandi 
sínu ef hann langaði til þess).  Innsæisleysi 
eykur álag á aðstandendur þar sem það 
hamlar samskiptum milli sjúklings og 
aðstandanda, auk þess sem aðstandandinn 
getur einangrast frá öðrum.  Það getur 
verið erfitt fyrir aðstandanda að fylgjast 
með þróun sjúkdómsins, en ef til vill enn 
erfiðara ef sjúklingurinn gerir sér ekki grein 
fyrir ástandi sínu og jafnvel neitar að fara 
til læknis, taka inn lyfin sín og fleira.  Við 
slíkar aðstæður gæti reynst hjálplegt fyrir 
aðstandendur að tala við aðra einstaklinga 
í svipuðum sporum.  Slíkir hópar hittast 

reglulega eins og til dæmis á 
FAAS fræðslufundum.   

Að lokum verður 
að hafa í huga að 
sjúkdómsmynd 
er fjölbreytt 

og viðbrögð aðstandenda 
einstaklingsbundin.  Eflaust 
er um að ræða samspil 
fjölmargra þátta sem kunna 
að hafa áhrif á aðstandendur.  
Samband innsæis og 
álagseinkenna aðstandenda 
er flókið og þarf að rannsaka 
frekar.  
Þakkir

Höfundar lýsa þakklæti sínu til 
starfsfólks Minnismóttökunnar 
á Landakoti, Minningarsjóðs 
Helgu Jónsdóttur og Sigurliða 
Kristjánssonar, RANNÍS og 
Öldrunarráðs og þakkir til allra 
sem tóku þátt í þeim rannsóknum 
sem vitnað er í í þessari grein. 
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Þegar FAAS og 
annar höfunda 

þessarar greinar 
fór norður með 

fræðslufund í haust 
fyllti þrastasöngur 
loftið en þúsundir 

þrasta gæddu sér á 
reyniberjunum.
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Í maí 2007 tók til starfa ný 
einkarekin ráðgjafarstofa um 
Alzheimer og öldrun, sem 
nefnist Bjarmalundur.  Mark-
mið með starfseminni eru að 
koma betur til móts við þarfir 
varðandi stuðning og fræðslu 
fyrir þá sem eiga við heila-
bilun að etja, aðstandendur 
þeirra og starfsfólk í um-
önnunarstörfum.  

Framtíðarmarkmiðið er 
hins vegar stærra umfangs 
sem er að reisa byggingu sem 
mun hýsa góða aðstöðu fyrir 
skammtímainnlagnir í heim-
ilislegu umhverfi, dagdeild, 
ýmsa tómstundaiðju og af-
þreyingu fyrir sjúklinga á 
fyrri stigum, auk ráðgjafar-
miðstöðvar.  Bjarmalundur á 
því að verða þekkingar- og 
þjónustumiðstöð í framtíð-
inni.  

Sótt hefur verið um lóðir en einkum er 
einblínt á Vesturbæ Reykjavíkur.  Þar liggur 
til grundvallar að ekki er sérhæfð dagdeild í 
Vesturbæ eða á Seltjarnarnesi, auk þess sem 
tenging við LSH og Háskóla Íslands væri 
góður kostur.  Ráðgjafarmiðstöðin og 
skammtímadeildin myndu hins vegar þjóna 
á landsvísu. Það er þó ekki hrist fram úr 
erminni að koma á fót slíkri þjónustu-
miðstöð.  Því var ákveðið að byrja með hluta 
starfseminnar, sem er ráðgjöf og fræðsla.   
 
Bjarmalundur er til húsa að Tryggvagötu 
16, fjórðu hæð.  Símar eru 568-4011 og 
895-9737. Sjá einnig: www.bjarmalundur.is

Aðdragandinn hefur verið langur 
og undirrituð hefur kynnt sér 
vel hvað nágrannaþjóðir okkar 
eru að gera í þessum efnum og 

eigum við talsvert langt í land til að geta 
boðið upp á slíka flóru af úrræðum sem 
þar er víða boðið upp á.  Það er áhugavert 
hvað stjórnvöld á Norðurlöndunum eru 
ákveðin í að bæta alla þjónustu við sjúklinga 
og aðstandendur, gera ítarlegar áætlanir til 
framtíðar og veita miklu fé í rannsóknir, 
þróunarverkefni og ný og bætt úrræði.

Undirrituð hefur í nokkur ár verið í 
norrænum vinnuhópi varðandi yngri 
sjúklinga með heilabilun og nú hefur verið 
ákveðið að hópurinn starfi áfram þrjú næstu 
árin og er það að frumkvæði Norðmanna, 
sem vilja að gerð sé ítarleg áætlun um fjölda 

Bjarmalundur

Hanna Lára 
Steinsson kynnir 
Bjarmalund á 
ráðstefnu.

Ráðgjafarstofa um Alzheimer og öldrun
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og þarfir yngri sjúklinga og aðstandenda.  
Tvær í hópnum, þær Ulla Thomsen og 
Kerstin Lundström, hafa komið til Íslands 
að beiðni undirritaðrar með fyrirlestra og 
hinir bíða eftir að fá að koma líka!  Það er 
afar mikill velvilji fyrir því að aðili frá Íslandi 
sé með í hópnum og mikilvægt að við tökum 
þátt sem fullgildir aðilar og látum ekki 
stöðugt aðrar þjóðir borga fyrir okkur eins 
og hefur verið raunin hingað til.

Frá opnun Bjarmalundar hefur mikið verið 
lagt í kynningarstarf.  Ber að nefna hönnun 
heimasíðunnar www.bjarmalundur.is, 
hönnun á lógói, útgáfu bæklinga og 
kynningarfunda með fjölda aðila.  Þá stóð 
Bjarmalundur fyrir ráðstefnu í september 
fyrir starfsfólk í öldrunarþjónustu sem bar 
yfirskriftina Lausn ágreiningsmála og að 

starfa undir álagi sem tókst 
afar vel til.  Gestafyrirlesari 
þar var Kerstin Lundström, 
en hún rekur eigin ráðgjaf-
arstofu, Octopus Demens, í 
Svíþjóð.  Einnig kom Bjarma-
lundur að undirbúningi fyrir 
komu Jane Verity í sumar, 
sem hélt mjög gagnlegt og 
vel sótt námskeið í Salnum í 
Kópavogi.  Þá býður Bjarma-
lundur upp á úrval stakra 
fyrirlestra og fræðslu fyrir 
stærri og minni hópa.

Stærsta verkefni Bjarma-
lundar hingað til hefur þó 
verið að hanna nýja nám-
skrá, í samstarfi við Eflingu-

Félagsliðar í 
framhaldsnámi um 

umönnun fólks með 
heilabilun kynna sér 

starfsemi  Bjarma-
lundar.

Ljósmynd: Hanna Lára
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stéttarfélag,  Mími-símenntun 
og Reykjavíkurborg.  Um er 
að ræða fjögurra eininga 
framhaldsnám fyrir félags-
liða sem vilja sérhæfa sig í 
umönnun fólks með heila-
bilun.  Það verkefni hefur 
verið sérlega gefandi og 
skemmtilegt.  Fyrsta nám-
skeiðið fylltist á einum degi 
og það myndaðist strax 
biðlisti svo búið er að fylla 
annað námskeið eftir áramót.  
Nú stunda nítján konur þetta 
nám, sem allar vinna hjá 
Reykjavíkurborg, og áhuginn 
er gífurlegur.  Það er því 
nokkuð ljóst að þetta nám er 
komið til að vera og að það 
verði því til nokkurs konar 
,,umönnunar sérsveit‘‘ fyrir 

fólk með heilabilun í framtíðinni.
Kynningarstarf sumarsins er farið að skila 

sér í síauknum fjölda símtala, tímabókana 
og fyrirspurna.  Þá hefur fjöldi fagfólks um 
land allt haft samband, skiptst á upplýsingum 
og rætt um samstarf.

Veturinn verður örugglega 
skemmtilegur og viðburðaríkur.  
Bjarmalundur fer vel af stað og 
hefur fengið endalausar góðar 

og hlýjar kveðjur og hvatningu.  Dæmi um 
það er að þrátt fyrir stuttan lífaldur fékk 
Bjarmalundur fjölda áheita í Reykjavíkur-
maraþoni og kom það afar þægilega á óvart.  
Er hlaupurunum hér með færðar hjartans 
þakkir fyrir.

Hanna Lára Steinsson
Framkvæmdastjóri Bjarmalundar                                     

Myndirnar eru 
frá starfi 
Bjarmalundar

Ljósmynd: Hanna Lára



fréttir

27

Tom Kitwood var 
breskur sálfræðingur, 
prófessor við Brad-
ford háskóla, hug-
myndahönnuður og 
talsmaður stefnu sem 
felur í sér nýja sýn á 
heilabilun og óhefð-
bundið viðhorf 
gagnvart fólki með 
sjúkdóminn. 

 Í upphafi bókar sinnar „Dementia 
Reconsidered: The Person Comes First” sem í 
íslenskri þýðingu minni nefnist „Ný sýn á 
heilabilun – einstaklingurinn í öndvegi” 
segir Kitwood frá því hvernig hann hóf 
vinnu sína með og fyrir fólk með heilabilun 
og hvernig hann fór að átta sig á ýmsu sem 
betur mátti fara. 

Margar manneskjur höfðu þá 
þegar lagt dýrmætan skerf að 
mörkum í átt að bættri 

umönnun, en Kitwood var sannfærður um 

að ennþá hefðu ekki allar 
leiðir til að bæta líðan fólks 
verið reyndar til þrautar. Þar 
að auki sá hann að margt af 
því góða sem gert var hafði 

Ný sýn á heilabilun: 
einstaklingurinn í öndvegi

Nokkur orð um Tom Kitwood og bók hans

Svava Aradóttir þýddi bók Tom Kitwood á íslensku. 
Hér lyftir Svava bókinni á frummálinu á fræðslufundi 

með FAAS. Svava rekur m.a. ráðgjastöðina Nordic 
Lights í Danmörku. Sjá vefinn: www.nordic-lights.dk.

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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engan samfelldan 
fræðilegan bakgrunn 
og þess vegna var 
almennur trúverðug-
leiki ekki til staðar og 
nýttist því ekki sem 
skyldi. 

Þessar athuganir 
Kitwoods leiddu til 
stofnunar Bradford 
Dementia Group, þar 
sem aðalmarkmiðið er 
þróun persónumið-

aðrar umönnunar og er 
mikill kraftur í þeirri vinnu 
nú sem fyrr. Persónumiðuð 
umönnun og jákvæð per-
sónumiðuð vinna fyrir og 
með fólki með heilabilun er 

rauði þráðurinn í áherslum Kitwoods í 
þessari bók sem og í öðrum skrifum sem 
eftir hann liggja. Tom Kitwood lést um 
aldur fram árið 1998. 

Samkvæmt skilningi og túlkun 
Bradford Dementia Group1 er 
persónumiðuð umönnun fólgin í 

ákveðnu grundvallar gildismati sem byggir 
á skilyrðislausri virðingu gagnvart einstak-
lingnum óháð aldri hans og skilvitlegri 
færni einstaklingsbundinni nálgun sem 
viðurkennir hið einstaka hjá hverjum og 
einum skilningi á að upplifun hverrar 
persónu er einstök að skapa félagslegt 
umhverfi sem leggur áherslu á uppfyllingu 
sálfræðilegra þarfa einstaklingsins.  

Tom Kitwood bendir á að hugtakið 
„persónumiðuð umönnun” nýtist í öllum 

1 D. Brooker, Bradford Dementia Group (2007)

Mikið fjölmenni 
sótti ráðstefnu í 
tilefni af útkomu 
bókarinnar.
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aðstæðum og eigi ekki eingöngu við í 
formlegu samhengi. Í rauninni má segja að 
persónumiðuð nálgun eins og hún er 
túlkuð í þessarri bók eigi við í öllum mann-
legum samskiptum, en í umhverfi þar sem 
annast er um fólk með heilabilun getur slík 
nálgun styrkt persónuheild einstaklingsins 
og jafnvel tafið fyrir afleiðingum tauga-
fræðilegrar hrörnunar. 

Í bókinni fjallar Kitwood meðal annars 
um hvernig umhyggja umönnunar-
umhverfisins kemur til framkvæmdar, um 
hið mikilvæga hlutverk starfsfólksins og 
hvernig þeirra þörfum er mætt í nútíma 
umönnunarumhverfi. Persónuleg færni og 
þekking þeirra sem annast um fólk með 
heilabilun geta skipt sköpum um vellíðan 
hinna sjúku einstaklinga, en eins og 
Kitwood bendir á er vellíðan starfsfólks 
ekki síður mikilvæg og ræður umhyggja 

stjórnenda gagnvart 
starfsmönnum sínum þar 
úrslitum.

Á áhugaverðan hátt 
veltir Kitwood 
fyrir sér, hvaða 

þýðingu möguleg breyting á 
viðhorfum til fólks með 
heilabilun og þeim einkenn-
um sem fylgja sjúkdóm-
inum, hefur fyrir menn-
ingarlegt samfélag okkar.

Í bókinni eru mörg dæmi, 
frásagnir af fólki og atvikum 
sem Kitwood hefur séð og 
heyrt í vinnu sinni og rann-
sóknum með fólki með heila-
bilun, ættingjum hinna sjúku 
og umönnunaraðilum.

Frá vinstri: 
Júlíana Sigurveig 

Guðjónsdóttir, 
Svava Aradóttir,  

María Th Jónsdóttir 
og heilbrigðisráð-
herra Guðlaugur
Þór Þórðarson á 

ráðstefnunni um 
bók Kitwood.
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vinnur að umbótum og aukinni þekkingu á 
heilabilun tileinkað sér kenningar 
Kitwoods og vinnur samkvæmt 
hugmyndafræði hans. 

Það er einlæg von mín að bókin stuðli að 
auknum skilningi á aðstæðum fólks með 
heilabilun og aðstandenda þeirra, að hún 
geti svarað einhverjum spurningum sem 
brenna á starfsmönnum og orðið til að 
leiðbeina þeim í þeim flóknu verkefnum 
sem þeir þurfa að leysa. 

Ef umönnunaraðilar og nemendur í 
heilbrigðisvísindum tileinka sér 
hugmyndafræði Tom Kitwood og nýta þær 
til að vinna markvisst að breyttri og bættri  
umönnun fólks með heilabilun, munum við 
smátt og smátt sjá gagngera breytingu;  
persónumiðuð umönnun verður regla en 
ekki undantekning. Svava Aradóttir

Kenningar Tom 
Kitwoods hafa 
fengið góðan 

hljómgrunn og er nú unnið 
markvisst eftir þeim víða 
um heim. Nýverið var 
haldin í Kaupmannahöfn 
fyrsta alþjóðlega ráðstefnan 
um Persónumiðaða um-
önnun fólks með heilabilun 
þar sem fulltrúar frá tíu 
Evrópuríkjum, frá Japan, 
Ástralíu og Bandaríkjunum 
komu saman og skiptust á 
skoðunum og miðluðu af 
reynslu sinni af 
persónumiðaðri nálgun í 
umönnun. Á Íslandi hefur 
vaxandi hópur fólks sem 

Frá ráðstefnu á 
Grand Hótel sem 
haldin var í sumar 
í tilefni af útgáfu 
bókar Kitwood.

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Soffía S. Egilsdóttir er forstöðumaður 
félagssviðs og vistunar á Hrafnistu. Eftir 
að hafa lokið B.A. námi í sálfræði lærði 
hún félgsráðgjöf með áherslu á aldraða. 
Þá ákvörðun tók hún vegna reynslu af 
því að eiga Alzheimersveika móður. Hún 
starfaði einnig um tíma sem formaður 
FAAS. Í dag leggur hún jafnframt stund á 
M.A. nám í öldrunarfélagsráðgjöf. Þar 
ætlar hún að skoða samskipti 
aðstandenda og starfs-fólks, hvað gerist 
þegar verður núningur
og hvort hægt sé að minnka hann. Þetta 
mun án efa nýtast henni í því starfi sem 
hún stundar í dag. 

Ljósmyndir og texti: Helgi J Hauksson

„Það er meira 
eftir hjá fólki en 
það getur tjáð“
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Það hlýtur að felast 
mikill mannauður í 
starfsmanni sem 

hefur svo víðtæka reynslu að 
hafa setið báðu megin 
borðsins ef svo má segja eins 
og Soffía hefur gert. „Það var 
mér dýrmæt reynsla að 

fylgjast með veikindum 
mömmu” segir Soffía. „Frá 
því að hún greindist lifði 
hún í 10 ár og fór í gegnum 
þetta týpíska kerfi. Þetta var 
mikil þrautaganga. Það tók 
langan tíma að fá greiningu 
en loks komst hún að í 
Hlíðabæ. Þar var hennar 
besti tími. Og ég segi svo oft 
það er bara einn galli og það 
stór að það er mikið áfall að 
fara af dagvistun fyrir 
heilabilaða og inn á 
hjúkrunarheimili. Þar er 
ekki þessi mikla áhersla á 

virkni og örvun eins og hægt er að veita á 
dagvistunum.” 

„Á Hrafnistu erum við svo heppin að 
vera með blandað heimili” segir Soffía. 
„Hér eru hundrað manns á vist ef við 
tökum Hrafnistu í Hafnarfirði sem dæmi. 
Mjög margir eru með greinda heilabilun 

Lovísa Einarsdóttir 
veitir stuðning við 
félagsstarfið.

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson



fréttir

33

Aðkoman að 
Hrafnistu í 
Reykjavík.

sem þar eru. Meðan stætt er fara þeir ekki 
yfir á hjúkrunardeild. Við reynum því eins 
og hægt er að virkja alla til jákvæðrar 
virkni. Og jafnvel eftir að fólk er farið yfir á 
hjúkrunardeild stendur þeim til boða að 
taka þátt í því sem þeir treysta sér til í 
félagsstarfinu. Það er svo skemmtilegt við 
Hrafnistu hér í Hafnarfirði að salurinn er 
niðri og hingað koma t.d. allir í mat af 
vistinni og dægradvölinni og svo 
þjónustum við fólk sem er í blokkum hérna. 
Við köllum þetta „Laugarveginn” hérna 
niðri, því hér stendur svo margt til boða. 
Það er bingó, söngur, upplestur, boccia, 
kínversk leikfimi, stólaleikfimi og hvað 
eina. Hér eiga svo margir leið um og afþví 

þeir labba fram hjá allri 
þessari starfsemi þá muna 
þeir kannski eftir að þá 
langar að taka þátt. Þetta er 
virkni. Það var heilabilaður 
maður hér sem hafði starfað 
í kór til margra ára og hafði 
fallega rödd. Sá maður var í 
kórnum til dauðadags þó 
hann hefði færst upp á 
hjúkrunardeild. Hann vissi 
ekki hvort hann var að koma 
eða fara en lærði samt ný lög 
þrátt fyrir heilabilunina. Ég 
segi alltaf að það sé meira 
eftir hjá fólki en það getur 
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Á Hrafnistu er öflugt félagslíf fyrir þá sem vilja og geta tekið 
þátt. Hér er spilað á sög og harmonikku undir söng á 
reglulegum söngsal á föstudögum á Hrafnistu í Reykjavík.  

Soffía nafna Soffíu okkar Egilsdóttur annast aðra 
heilabilunardeildina af tveimur sem eru á Hrafnistu í 
Reykjavík. Á Hrafnistu er reynt að hafa eins heimilslegt 
og aðstæður leyfa.
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neina stefnu í málefnum 
heilabilaðra og fannst henni 
skammarlegt að hafa ekkert 
með frá íslenskum 
stjórnvöldum í farteskinu, 
en margt hefur breyst á 
löngum tíma.

Margt gott fólk vinnur 
með Soffíu á Hrafnistu. 
Lovísa Einarsdóttir veitir 
stuðning við félagsstarfið. Er 
á hliðarlínunni eins og hún 
segir sjálf og alltaf tilbúin að 
hlaupa inn á völlinn. Hún er 
með upplestur, sýnir 
bíómyndir, stjórnar boccia 
og kínverskri leikfimi svo 
fátt eitt sé nefnt. „Það er t.d. 
einn heilabilaður hjá okkur í 
kínversku leikfiminni” segir 
Lovísa. „Æfingarnar eru 

tjáð. Greindur einstaklingur þó hann fái 
heilabilun er áfram vel gefinn. Við megum 
ekki gleyma því.”

„Það er synd að það eigi að leggja niður 
öll vistarrými, en það er stefna stjórnvalda” 
segir Soffía. „Það þýðir í raun að þeir sem 
koma á stofnun eru metnir í mjög brýna 
þörf fyrir hjúkrun. Hinir eiga að vera 
heima. Það er bara kaldur veruleikinn. Nú 
er verið að vinna reglur og lög að 
vistunarmati og talað um að þau verði 
tilbúin um áramót. Það þyrftu hins vegar 
þá að vera til lítil sambýli fyrir heilabilaða 
sem væri náttúrulega það allra besta.”

Soffíu finnst þó margt hafa breyst til betri 
vegar t.d. séu færri á stofu nú en áður. 
Henni er minnisstæð ferð sem hún fór sem 
formaður FAAS á stofnfund Norrænu 
samtakanna. Þá leitaði hún til 
heilbrigðisráðuneytisins sem ekki hafði 

Á Hrafnistu í 
Hafnarfirði.
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þannig upp byggðar að þau 
fylgja mér eftir, en hann var 
bara í sínum heimi. Í fyrstu 
reyndi ég að leiðrétta hann 
en sá náttúrulega að það 
hafði enga þýðingu. Ég 
leyfði honum að vera í friði 
með sínar æfingar og hann 
var alsæll. Það gerði honum 
gott að hreyfa sig og truflaði 
ekkert hina.”

„Við erum líka með 
nokkuð sem við köllum 
minningarvinnu” segir 
Lovísa”. Ég dúka þá upp 
borð og set á það fallega 
bolla og kerti. Síðan kemur 
starfsmaður af 
heilabilunardeild með tvo 
einstaklinga til mín. Við 
setjumst þá niður saman og 

tökum þá fyrir eitthvað tímaskeið, kannski 
hernámsárin eða einhverja merkisdaga í 
lífinu, jafnvel bernskuárin. Svo fer 
umræðan í gang. Það byrjar yfirleitt þannig 
að fólk á erfitt með að tjá sig en svo kviknar 
eitthvað og fer af stað. Stundum kveðumst 
við á, sem gengur út á að byrja vísu á þeim 
staf sem sú á undan endar á. Ég man eftir 
einni sem var búin að þegja lengi þegar 
hún fékk stafinn R, en kom svo með þetta: 

Rjúpan var að reka við, 
rétt fyrir norðan bæinn
Þetta tel ég vondan sið, 
á sjálfan Sunnudaginn.  

Þær stöllur Soffía og Lovísa hlægja 
innilega að þessari skemmtilegu vísu. Það 
er augljóst að þær gleðjast yfir hverjum 
sigri hjá skólstæðingum sínum á Hrafnistu.    

Þegar við 
kvöddum 
Hrafnistu 
braust sólin 
fram og afar 
litríkur 
tvöfaldur  
regnbogi 
myndaðist 
stutta stund. Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Heilarit eru að ákveðnu marki 
mælikvarði á virkni heilans. 
Virkni í heila Alzheimers-

sjúklinga er frábrugðin virkni í heila þeirra 
sem ekki þjást af sjúkdómnum og ætti 
samkvæmt því að vera hægt að nýta 
heilarit til greiningar á sjúkdómnum. 
Heilarit eru hins vegar flókin og er ekki 
auðvelt að sjá hvernig það er best gert. 
Fyrirtækið Mentis Cura var stofnað með 
það að markmiði að þróa slíka 

greiningaraðferð og hefur 
um árabil rannsakað tengsl 
heilarita og Alzheimers-
sjúkdóms með góðum 
árangri. Hugmyndin er að 
bæta þessari aðferð við 
hefðbundið greiningarferli 
sem fram fer á minnis-
móttökum spítala víða um 
heim. Mentis Cura hefur frá 
upphafi verið í nánu 

Mentis Cura og Landsspítalinn:

Heilarit og grein-
ing á Alzheimers-
sjúkdómnum

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson



fréttir 

samstarfi við Jón Snædal 
yfirlækni á Minnismóttöku 
Landspítala Háskólasjúkra-
húss.

Afraksturinn hefur 
farið fram úr 
björtustu vonum 

og til að prófa aðferðina í 
klínísku umhverfi munu 
allir sem koma á Minnis-
móttöku Landspítala Há-
skólasjúkrahúss næstu þrjá 
mánuðina fara í heilarita-
mælingu. Að þeim tíma 
liðnum verður niðurstaða 
greiningaraðferðarinnar 

borin saman við greiningu 
Minnismóttökunnar.

Mentis Cura hefur í hyggju 
að bjóða upp á greiningar-
þjónustu fyrir minnis-
móttökur og aðra sem hafa 

áhuga á því að nýta sér aðferðina. Slík 
þjónusta byggir á því að heilarit verður 
mælt á staðnum og heilaritin síðan send til 
Mentis Cura. Viðkomandi fær svo senda 
skýrslu um það hvort heilarit einstaklingins 
svipar meira til heilarits 
Alzheimerssjúklings eða heilbrigðs 
einstaklings. Þessari þjónustu hefur núna 
verið komið á laggirnar í Noregi í tilrauna-
skyni. Öldrunarlæknar þar hafa sent heila-
rit hingað til greiningar frá því í byrjun 
október þessa árs og eru þeir mjög 
áhugasamir um þjónustuna og finnst hún 
lofa góðu. Taugalæknar í Svíþjóð hafa sýnt 
aðferðinni mikinn áhuga og fer fulltrúi frá 
Mentis Cura til fundar við þá á næstu 
dögum. 

Það eru margir kostir við að nota 
heilaritamælingu við greiningar af 
þessu tagi. Annars vegar er alltaf 

þörf á því að bæta góðum 
greiningaraðferðum við hið hefðbundna 
greiningarferli. Hins vegar eru tækin ódýr 
og þjálfun starfsfólks sem á að sinna 
mælingum tekur ekki langan tíma. Það er 
því auðvelt að setja upp mælingar hvar sem 
er í heiminum. Það er í bígerð hjá Mentis 
Cura að færa út kvíarnar hér á landi til að 
prófa hvernig slík aðferð nýtist í dreifbýli. 
Ætlunin er að setja upp heilaritamælingar á 
1-2 stöðum á landinu utan suðvestur 
hornsins.

Þessi þróun hefði ekki gengið án náins 
samstarfs við Minnismóttöku LSH og 
Rannsóknarstofu LSH í öldrunarfræðum. 
Ekki má heldur gleyma þeim fjölmörgu 
sjálfboðaliðum sem við höfum fengið í 
mælingar í gegn um FAAS og kunnum við 
þeim bestu þakkir fyrir. Síðast en ekki síst 
þökkum við Tækniþróunarsjóði fyrir að 
styrkja rannsóknir okkar.

38
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YAð sjá með 
hjartanu 

Kynning á nálgun Lífs-
neistans (Spark of Life)
Ljósmyndir: Helgi J Hauksson

þátttakendum. Kenningar Jane byggja á Eden 
hugmyndafræðinni og kenningum Tom Kitwood  
en kenningar hans eru að hafa mikil áhrif víða um 
heim  og í ýmsum myndum eins og kemur fram 
viðar í þessu blaði. Hér á eftir fer íslensk þýðing á 
samantekt Jane sem gerð var fyrir námsstefnuna.

Fyrr á árinu var haldin námsstefna í Salnum í 
Kópavogi þar sem Jane Verity kynnti „lífsneista-
nálgun“ sína eða „Spark of Life Approach“. 
Jane er dönsk að uppruna en hefur búið og 
starfað í Ástralíu um alllangt skeið. Á náms-
stefnunni ríkti mikil gleði og fjör. Það fór ekki á 
milli mála að Jane náði að kveikja neistann hjá (Sjá einnig: www.dementiacareaustralia.com)
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skel sem bíður dauðans. Með því að hafa 
rétt viðhorf til þessarar nálgunar getur þú 
haft áhrif á anda fólksins svo hann lyftist 
upp og lífið verður aftur þess virði að lifa 
því.

Þeir sem nota þessa nálgun þurfa að hafa:
1. Samkennd
2. Leikgleði
3. Þolinmæði

Árangurinn fer eftir viðhorfi þínu, undir-
búningi og hversu tilbúin(n) þú ert til að 
nota þessa eiginleika í samskiptum við fólk 
með heilabilun.

1. Samkennd
Mikilvægasti eiginleikinn – mikilvægari 

en nokkur annar er SAMKENND. Með 
samkennd setur þú þig í spor annarrar 
manneskju. Kærleikur, samkennd og virðing 
eru lykilþættirnir.

Lífsneistinn byggir á 
ákveðnu viðhorfi og við-
móti.

Öll samskipti við 
manneskju með 
heilabilun eiga 
að miðast að því 

að henni finnist hún einstök. 
Það þarf að efla anda hennar 
og sjálfstraust og þú berð 
ábyrgð á hvernig samskiptin 
ganga.

Andinn er skilgreindur sem 
drifkraftur hið innra í mann-
eskjunni sem kveikir áhuga 
og gefur lífinu tilgang.

Þegar andi fólks með heila-
bilun er brotinn á bak aftur 
verður lítið annað eftir af 
manneskjunni en innantóm 

Að muna að  
njóta lita, 
gróðurs, lífs, 
leikja og útiveru 
á öllum 
árstímum er 
grundvallar-
atriði sannrar 
lífsgleði ekki 
síður fyrir fólk 
með heilabilun 
en aðra.
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2. Leikgleði
Kostir leiks

Þeir sem ná hvað 
mestum árangri 
við að endurvekja 
lífsneistann hjá 

fólki með heilabilun bera 
skilyrðislausa virðingu og 
væntumþykju í þeirra garð. 
Þeir hafa líka gaman af því að 
leika sér, nota sköpunargáfu, 
ímyndunarafl, kímnigáfu 
og gleði í orðum og líkams-
tjáningu.

Til þess að leikur verði ekki 
niðurlægjandi þarf hann að 
koma frá hjartanu. 

Þegar sá sem notar leik er 
sáttur við barnið í sjálfum sér 
verður leikurinn eðlilegur og 
fullur af virðingu. Þegar fólk 

Y Að láta sér þykja vænt um manneskju 
með heilabilun snýst um að sýna kærleika. 
Þú þarft að geta horft framhjá skertri getu 
og inn í sál viðkomandi. Þú þarft að geta 
tengt sál við sál á kærleiksríkan hátt án þess 
að vera dæmandi. Að láta sér þykja vænt 
um aðra manneskju er viljaákvörðun.

Y Að sýna samkennd er að geta sett sig í 
spor annarra og sjá þannig með hjartanu. 
Við getum séð líkamann með augunum en 
sálin er ósýnileg, hana er aðeins hægt að 
skynja með hjartanu. Mundu að undir 
yfirborðinu er hjarta sem þarfnast hlýju, sál 
sem þarfnast næringar og andi sem þarf að 
geta lyft sér upp.

Y Virðing fyrir fólki vex sjálfkrafa þegar 
þú beinir athyglinni að því sem þú virðir og 
metur í fari þess.

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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með heilabilun leikur sér 
finnst sumum það niður-
lægjandi og að verið sé að 
koma fram við þau eins og 
börn. Þetta viðhorf byggir á 
þeirri hugmynd manna að 
leikur sé eingöngu ætlaður 
börnum.

Hvað er leikur?

Engin ákveðin skil-
greining virðist vera 
til á leikjum full-
orðinna en jákvæð  

áhrif þeirra eru augljós. 
Leikir fá okkur til að hlæja, 
þeir auðga ímyndunaraflið 
og auðvelda okkur að læra. 
Leikir brúa bilið á milli fólks 
og menningarheima, hvetja 
okkur til dáða og færa með sér 

gleði og ánægju. Í stuttu máli þá kveikja þeir 
lífsneistann í okkur öllum. Leikir hafa sömu 
jákvæðu áhrifin á fólk með heilabilun. 

Þegar viðhorf þeirra sem nota þessa nálgun 
einkennist af leikgleði eiga þeir auðveldara 
með að skilja hvernig fólk með heilabilun 
tjáir sína leikgleði.

Undantekning reglunnar
Leikgleði sem kemur frá hjartanu skaðar 

engan. Þó þarf að hafa í huga að fólk sem er 
á fyrstu stigum heilabilunarsjúkdóms vill 
stundum ekki taka þátt í einhverju sem gæti 
virkað barnalegt. Viðbrögð þeirra við slíkum 
leikjum gætu orðið harkaleg og neikvæð en 
ef nálgunin er full af leikgleði gætu þau 
brugðist frábærlega vel við.

Að blómstra í leik
Á seinni stigum heilabilunar losnar um 

vissar félagslegar hömlur og þá á fólk 

Jane bregður hér á 
leik en hún leggur 
mikla  áherslu á 
örvun með leik og 
hverskyns skýrri 
tjáningu og notar 
liti, líkamstjáningu 
og táknrænar 
handahreyfingar.
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auðveldara með að taka þátt í léttum leik. 
Þegar leikurinn er kynntur með leikgleði, 
kærleika og virðingu á fólk auðveldara með 
að bregðst við á hispurslausan hátt. Við 
þurfum að beina sjónum að viðbrögðum 
fólksins frekar en að dæma leik eða athöfn 
sem barnalega eða niðurlægjandi. Ef 
manneskja klappar, brosir, hlær og bregst 
við með einlægri gleði er ekki hægt að túlka 
athöfnina sem niðurlægjandi heldur hefur 
hún tendrað lífsneistann að nýju.

Varnaðarorð
Einstaklingar með heilabilun eru ekki börn 

og það ætti aldrei að koma fram við þá sem 
börn. Þau eiga þó það sameiginlegt að vera 
laus við hömlur. Barnið hefur enn ekki lært 
að setja hömlur og fólk með heilabilun gæti 
hafa glatað þeim. Það sem skilur rækilega 
þarna á milli er að fólk með heilabilun 
geymir ævisögu, visku og reynslu í farteskinu 

sem barnið hefur enn ekki 
eignast. Sá sem vill ná 
framúrskarandi árangri bein-
ir sjónum sínum að þessum 
þremur atriðum og hvetur 
fólkið til að tjá sig á þann hátt 
sem það best getur, með eða 
án orða.

3. Þolinmæði

Það krefst þolinmæði 
að hjálpa fólki með 
heilabilun að ná 
árangri og gera sitt 

besta. Við þurfum að gefa 
þeim tíma til að svara þegar 
þau eru spurð. Ef við erum að 
flýta okkur, erum óþolinmóð 
eða pirruð getur það haft 
neikvæð áhrif á minnið. Þetta 
getur valdið streitu sem hefur 

Jane átti létt með að 
ná upp leikgleðinni 
og gera áhorfendur 
að raunverulegum 

þátttakendum.
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slæm áhrif. Hún getur valdið 
því að þau geta kannski ekki 
tjáð sig eins skilmerkilega og 
venjulega og þau gætu allt í 
einu hætt að ráða við verkefni 
sem þau ráða vanalega við.

Fólk með heilabilun 
er lengur en aðrir að 
meðtaka spurningu, 
finna svarið og tjá 

það. Ef við tölum of hratt eða 
veitum of miklar upplýsingar 
í einu gerir það þeim erfitt 
fyrir. Þetta gæti verið túlkað 
á þann veg að manneskjan 
gæti ekki tjáð sig, en í raun 
eru það við sem þurfum 
að hægja á og gefa skýr og 
einföld skilaboð.

Fólk með heilabilun á það 
til að bregðast við eftir eigin 

tilfinningu. Þau finna þegar við tökum mark 
á viðbrögðum þeirra, gefum þeim tíma og 
athygli. Þannig nálgun hvetur þau til að 
sýna viðbrögð. Allt í einu getur það gerst að 
einstaklingur sem hefur jafnvel ekki mælt 
orð af vörum í langan tíma tekur til máls. 
Þolinmæði er lykilatriði.

Að leiða með því að fylgja
Aðferðin að leiða með því að fylgja er 

lykillinn að anda og sál fólks með heilabilun 
svo og andlegri, tilfinningalegri og félagslegri 
tjáningu þeirra. Þessi aðferð er mikilvægasti 
þátturinn í því að ná árangursríkum sam-
skiptum við þau og krefst ákveðinnar hæfni 
af þeim sem nota hana.

Kostir
Aðferðin dregur úr ótta, byggir upp traust 

og hjálpar manneskunni að tjá hver hún í 
rauninni er. Aðferðin gerir fólki með heila-

María Ríkarðsdóttir 
forstöðumaður 
Drafnarhúss, Lóa 
Rúnarsdóttir 
forstöðumaður 
Fríðuhúss og fleiri 
fara í hléi saman 
yfir það sem Jane 
kenndi og hafa 
gaman af.
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bilun kleift að nýta þá hæfileika og kunnáttu 
sem leynist innra með þeim. Í stuttu máli 
auðgar aðferðin líf allra sem að henni 
koma.

Að leiða með því að fylgja gerir þér kleift að:

Y Leysa úr læðingi hæfileika fólks með  
heilabilun

Y Tengjast hjarta þeirra og sál
Y Byggja upp traust og öryggiskennd

Að leiða með því að fylgja gerir fólki með 
heilabilun kleift að:

Y Koma út úr skelinni
Y Verða þeir sjálfir
Y Taka forystu
Y Leika sér og skapa
Y Efla sjálfsálit
Y Tjá sig

Þannig virkar 
aðferðin

Myndlíkingin

Aðferðin að leiða 
með því að fylgja 
er í níu skrefum. 
Þegar þeim er 

fylgt nákvæmlega eftir hjálpa 
þau fólki með heilabilun að 
tjá sig á skapandi hátt.

Þegar heilastarfsemin skerð-
ist hverfa ýmsar hömlur.  Þá 
er hætta á að fólk verði 
misskilið og því jafnvel vísað 
á bug vegna þess að hegðun 
þeirra þykir óviðeigandi. 
Fólk missir hlutverk sín og 
sjálfsmynd og upplifir að 
umhverfið verði þeim fjand-
samlegt. Smám saman 

Litríkir borðar eða 
reimar er meðal 

þess sem Jane notar 
í vinnu sinni með 

heilabiluðum og 
regnboginn er 

merki hennar. Hér 
er það eiginmaður 
Jane sem afgreiðir 
fundarmenn m.a. 

um slíka borða.
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hverfur sköpunargleðin og 
kjarkurinn.

Þegar þetta gerist 
reisa þau huglægan 
„vegg” og draga sig 
í hlé bak við hann.

Fyrir innan vegginn er 
leynigarður, „aldingarður 
hugans”, fullur af birtu og 
lífi. Á veggnum eru læstar 
dyr og aðeins einstökum 
manneskjum er boðið þar 
inn. Þær þurfa réttan lykil til 
þess að komast inn og hinn 
heilabilaði ræður hverjum 
hann afhendir lykilinn.

Með aðferðinni að leiða 
með því að fylgja getur þú 
orðið verðugur þess að fá 
lykilinn og vera boðið upp í 
“hugardans” í leynigarðinum. 

Þegar þér hefur verið boðið þangað verður 
lífið aldrei samt á ný því þar blómstrið þið 
bæði og vaxið.

„Dans“
„Hugardans” í leynigarðinum er örugg og 

ljúf sameiginleg upplifun sem er skemmtileg 
og skapandi. Í öllum ánægjulegum dansi 
felst enginn dómur heldur er þar um 
skilyrðislausan kærleika, virðingu, leikgleði 
og þolinmæði að ræða.

Aðeins vini sem nýtur mikils trausts er 
boðið inn í leynigarðinn.

Skrefin níu:
1. Að undirbúa dansinn
2. Að nálgast félaga sinn
3. Að kunna að meta manneskjuna
4. Að vera saman
5. Að taka við lyklinum
6. Að opna dyrnar
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7. Að ganga inn í garðinn
8. Að dansa saman
9. Að ljúka dansinum

Fyrstu fimm skrefin eru notuð til að verða 
verðugur þess að fá lykilinn. Skref 6 og 7 eru 
til að opna dyrnar og vera boðið innfyrir. 
Skref 8 lýsir „hugardansinum” og skref 9 
hvernig á að ljúka dansinum á virðingarfullan 
hátt.
Að tengja saman Eden hugmynda-
fræðina, einstaklingsmiðaða umönnun 
og lífsneistann

Eden Alternative
Eden hugmyndafræðin er ein áhrifamesta 

breyting sem orðið hefur á umönnun 
aldraðra í heiminum í dag. Hún byggir á 
breyttu viðhorfi og færir áhersluna frá 
sjúkrahúsmódeli yfir í módel sem kallað er 
líf.

Dr. Bill Thomas er upp-
hafsmaður Eden hugmynda-
fræðinnar. Hann segir flest 
aldrað fólk sem býr við 
sjúkrahúsmódelið þjást af 
einmanaleika, hjálparleysi og 
leiða. Mótefnið gegn því sé 
að færa áhersluna frá sjúk-
dómum, lyfjum og meðferð 
og skapa líf sem vert er að 
lifa.

Eden hugmyndafræð-
in snýst um að stofna 
lítil heimili þar 
sem ákvarðanataka 

er eins mikið í höndum 
íbúanna og hægt er. Þar fær 
manneskjan að vaxa og dafna 
í umhverfi sem er heimili 
frekar en stofnun og þar er 
pláss fyrir dýr, plöntur og 

Hjálpum hvert 
öðru í litlum 

einingum í stað 
sjúkrahús-

módelsins  þar 
sem við týnum 

hvert öðru og 
sjálfum okkur og 

þjáumst af 
einmanaleika og 

lífsleiða.
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börn. Eden hugmyndafræðin 
stuðlar að því að íbúar á 
öldrunarheimilum eignist 
meiri lífsgæði og finni tilgang 
með lífi sínu.

Einstaklingsmiðuð 
umönnun

Einstaklingsmiðuð 
umönnun er hug-
myndafræði sem 
felur í sér samskon-
ar breytingu á við-

horfi, en er sérstaklega miðuð að þörfum fólks 
með heilabilun. Prófessor Tom Kitwood, 
upphafsmaður hugmyndafræðinnar, komst 
að því að taugafræðilegar breytingar í heila 
eru ekki það eina sem hefur áhrif á fólk með 
heilabilun. Gæði mannlegra samskipta ráða 
því hve mikil áhrif þessar breytingar hafa. Í 
hnotskurn felst einstaklingsmiðuð umönnun 
í því að einblína ekki á sjúkdóminn og 
meðferðina, heldur heildræna umhyggju 
fyrir einstaklingnum. Sjónum er beint að 
styrkleikum hans og sálfræðilegum þörfum, 
kærleika, vellíðan, sjálfsmynd, iðju, þátttöku 

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson

„Hún gerir fólki 
með heilabilun 
kleift að vaxa og 
dafna, sama á 
hvaða stigi 
sjúkdómurinn er.
Þessi nálgun færir 
fólki með 
heilabilun og 
umönnunar-
aðilum 
lífsneistann!“
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og tengslum.
Nálgun Lífsneistans (Spark of life) 
Lífsneistinn fellur mjög vel að bæði 

hugmyndafræði Eden Alternative og ein-
staklingsmiðaðrar umönnunar. Hún felur í 
sér praktíska útfærslu á þeim svo þær virka 
í smáatriðum, á persónulegan hátt.

Lífsneistinn styður við einstaklingmiðaða 
umönnun með því að beina sjónum að 
gæðum samskiptanna sem skapast í kringum 
ákveðna athöfn en ekki að athöfninni sjálfri. 
Nálgunin byggir á kærleika, hún eykur 
sjálfstraustið og lyftir anda og sál um leið og 

hún uppfyllir allar sálrænar 
þarfir í hugmyndafræði 
Kitwoods. Hún gerir fólki 
með heilabilun kleift að vaxa 
og dafna, sama á hvaða stigi 
sjúkdómurinn er.

Þessi nálgun færir fólki með 
heilabilun og umönnunar-
aðilum lífsneistann!

FAAS og Öldrunarheimili 
Akureyrar, stytt og lauslega 

þýtt í júní 2007.  
©Dementia Care Australia PTY LTD

„Aðeins vini sem 
nýtur mikils 

trausts er boðið 
inn í leyni-

garðinn“.
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Í öðru landi heitir ný bók sem Edda 
Andrésdóttir fjölmiðla- og sjónvarpskona 
hefur sent frá sér. Kveikjan að bókinni 
var barátta föður hennar við Alzheim-
erssjúkdóminn. Hún lýsir þeirri baráttu 
en segir jafnframt sögu úr lífinu: íslenska 
fjölskyldusögu og dregur upp mynd af 
liðnum tíma og tíðaranda hverju sinni. 
Edda hefur áður sent frá sér tvær bækur, 
Á Gljúfrasteini og Auður Eir: Sólin kemur 
alltaf upp á ný.  JPV gefur bókina út en í 
káputexta segir:

 „... og tapaðu nú ekki af þeirri stund, sem yfir 
stendur.“ 

Jorge Luis Borges

Í öðru landi er ljúfsár frásögn dóttur sem 
fylgist með föður sínum hverfa óvænt inn 
í óminnisland Alzheimerssjúkdómsins uns 
hann fellur frá innan árs. Þegar hún sér 
vaxandi vanmátt hans er eins og tíminn 
geri vart við sig á nýjan hátt og hugurinn 
flýgur vítt um lendur hins liðna. Dregin er 
upp mynd af tíðarandanum á síðari hluta 
tuttugustu aldar, draumum og veruleika 
íslenskrar alþýðufjölskyldu, lífsbaráttu 
hennar og varðstöðu um þau lífsgildi 
sem öllu máli skipta. Lítil atvik vekja upp 
ljúfan ilm minninganna og þótt tilefnið sé 
tregafullt er húmorinn aldrei langt undan. 
Þetta ferðalag um fortíðarlandið vekur 
jafnframt upp hugleiðingar um tímann, 
þann þrjót sem allir þurfa að glíma við – og 
ellina.

Í öðru landi
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HSA - Seyðisfirði skiptist  í tvær megin 
þjónustueiningar, þ. e. heilsugæslusvið 
annarsvegar og sjúkrasvið hinsvegar. 
Húsnæði stofnunarinnar er á þremur hæð-
um. Á annarri hæð eru rúmgóðar legudeildir 
með þjónustukjarna ásamt borð- og setu-
stofum. Á fyrstu hæð er heilsugæslustöð og 
skrifstofur og í kjallara er m.a. aðstaða sjúk-
raþjálfunar, líkgeymsla og kapella.

Við deildirnar starfa 2 læknar, 6 hjúkrun-
arfræðingar, 2 sjúkraþjálfarar, 1 iðjuþjálfi, 3 
sjúkraliðar og almennt starfsfólk. Nokkuð 
stór hluti starfsfólks stundar nám tengt 
starfinu meðfram vinnu sinni.

RAI mat er gert á sjúkradeildunum skv. 
reglum Landlæknisembættisins og niður-
stöður þessa mats hafa verið nýttar við 
skipulagningu í starfi á deildunum s.s. við 
áherslur í hjúkrun, til að ákveða fræðslu til 
starfsfólks og við breytingar á innra skipulagi 
og vinnufyrirkomulagi. 

Undanfari opnunar 
heilabilunardeildar á Seyðisfirði

Vegna breytinga á starfsemi hjá HSA á 
Seyðisfirði upp úr 1997 var farið að kanna 
möguleika á því að setja á stofn lokaða 

sérdeild fyrir einstaklinga 
með heilabilun á Austurlandi, 
sem þyrftu sérúrræði og erfitt 
væri að vista á venjulegri 
sjúkra- eða hjúkrunardeild. 
Jón Snædal öldrunarlæknir 
var fengin til að gera úttekt á 
aðstæðum og þörf fyrir slíka 
deild. Þar kom fram vaxandi 
þörf væri á úrræðum fyrir 
einstaklinga með heilabilun. 
Þörfin fyrir Austurland var 
metin 4-8 pláss, en að þeim 
myndi fjölga í 6-12  næstu 15 
árin. Að loknu undirbúnings-

GangurinnLjósmyndir:greinarhöfundar.

Eftir:  
Sigurveigu Gísladóttur

Sigrúnu Ólafsdóttur
Kristínu G. Sigurðardóttur

HSA, Heilbrigðis-
stofnunin á 
Seyðisfirði
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ferli var gerður þjónustu-
samningur við Heilbrigðis- 
og Tryggingarráðuneytið um 
rekstur á allt að 8 rúma deild 
með sérþjónustu fyrir heila-
bilaða sjúklinga á Austur-
landi. Gerð var yfirlýsing um 
faglegt samstarf Sjúkrahúss 

Reykjavíkur (sem er nú Landsspítali 
Háskólasjúkrahús, Landakot) og 
HSA á Seyðisfirði um uppbyggingu á 
fyrirhugaðri deild.  Deildin var svo 
formlega tekin í notkun 1.mars 1998 
með rými fyrir 8 einstaklinga.

Ljóst er að þörfin á plássum er 
þegar orðin mun meiri en spáð var. Í 
dag rúmar deildin 11 einstaklinga og 
er bið eftir plássum. 

Norðurhlíð
Þjónustusamningur var gerður við 

Öldrunarlækningadeild Sjúkrahúss 
Reykjavíkur, um þjónustu við sérdeild fyrir 
heilabilaða, sem rekin yrði í Heilbrigðistofn-
uninni á Seyðisfirði.

Allar götur síðan hefur Jón Snædal komið 
árlega, lagt mat á starfsemina, ráðlagt um 
meðferð íbúa, verið með fræðslu og fleira. 
Eftir hverja heimsókn höfum við fengið 
skriflega skýrslu þar sem fram hafa komið 
ábendingar um úrbætur á því sem betur má 
fara, okkur bent á það sem vel gengur og 
þannig styrkt okkur í því starfi sem við erum 
að vinna. Frá því haustið 2003 hefur einhver 
góður gestur verið í för með Jóni og veitt 
starfsfólki fræðslu um heilabilun og ráðgjöf 
um úrræði. Þessir gestir eru fagaðilar sem 
starfa á Landakoti og má þar nefna 
sálfræðing, hjúkrunardeildarstjóra og 
taugasálfræðing. Þessi fræðsla hefur mælst 
mjög vel fyrir. 

Byrjað var með einstaklingshæfða hjúkrun 
á árinu 2001. Sú sérhæfða hjúkrun sem við 
veitum miðar að því að íbúinn haldi 
virðingu, reisn og viðhaldi sjálfsbjargargetu 
eins lengi og unnt er. Læknir fylgist með 
sértækri meðferð, metur afleiðingar 
heilabilunar og skoðar að hvaða leyti aðrir 
sjúkdómar hafa áhrif á líðan íbúanna.

Heilabilunardeildin Norðurhlíð er lokuð 

Setustofa

Heimilislegt herbergi
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deild þar sem mikil áhersla er lögð á 
ró, öryggi og stöðugt eftirlit. Deildin 
er hugsuð fyrir einstaklinga á 
starfssvæði Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands, frá Vopnafirði til 
Djúpavogs en auk þess hafa verið 
vistaðir  til skemmri og lengri tíma úr 
öðrum landshlutum.  

Dagsjúklingar hafa líka verið við 
deildina og hafa þá komið á 
morgnana, verið fram eftir degi og 
tekið þátt í starfsemi deildarinnar.

Boðið er upp á hvíldarinnlagnir og 
hefur verið góð reynsla af þeim, bæði 
fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. Segja 
má að þessar hvíldarinnlagnir verði oft á 
tíðum nokkurs konar aðlögun fyrir alla aðila 
að framtíðarvistun. Boðið er upp á 
fjölskyldufund á fyrstu vikum eftir innlögn 
og reynt er að halda slíka fundi árlega og 
eftir þörfum. Við höfum einnig hvatt 
fjölskyldur til að koma að heimsækja okkur 
áður en það tekur þá ákvörðun að sækja um 
pláss á deildinni fyrir ástvin sinn til að sjá 
húsnæðið okkar, ræða við okkur og taka 
síðan ákvörðun.

Einbýli eru fyrir flesta íbúa. 
Einnig eru stofur sem bjóða upp á tvíbýli 

t.d. ef um hjón er að ræða. Hvatt er til að 
íbúarnir hafi í herberginu persónulega muni, 
húsgögn ofl. eftir því sem húsrúm leyfir og 
reynt þannig að skapa íbúanum heimilislegt 
andrúmsloft með sínum hlutum.  

Lokaður garður er við stofnunina og býður 
upp á möguleika á útiveru og garðrækt.  
Svalir eru einnig við deildina og eru þær 
mikið notaðar á sumrin. Af svölunum er 
útsýni yfir fótboltavöll bæjarins, leikskólann 
og falleg fjallasýn. 

Íbúar og fjölskyldur þeirra
Í Norðurhlíð er lögð áhersla á að þekkja 

lífssögu íbúa okkar, þ.e. 
ævihlaup, fjölskyldu, fyrri 
störf og áhugamál. Að þekkja 
íbúann skiptir miklu máli í 
því daglega starfi sem við 
tökum okkur fyrir hendur, 
hjálpar okkur að finna 
umræðugrundvöll til að 

Svalirnar

Bláa kirkjan
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hvetja íbúann til að tjá sig, 
getur stundum útskýrt 
ástæður óróleika, læra að 
þekkja hvað viðkomandi 
finnst gott/vont, skemmti-
legt/leiðinlegt. Við teljum að 
með því að kynnast einstak-
lingnum getum við einnig 

best nálgast hann í þeirri hjúkrun 
sem við viljum veita honum. Við 
lítum einnig svo á að fjölskyldur 
íbúanna séu skjólstæðingar okkar og 
höfum lagt okkur fram um að vera í 
góðu sambandi við aðstandendur 
þeirra sem búa á deildinni hverju 
sinni. 

Haldnir hafa verið fræðslufundir á 
vegum stofnunarinnar fyrir aðstand-
endur minnisskertra og hvatt til 
samskipta þeirra á milli. Þessi hópur 
er fyrst og fremst hugsaður sem 
stuðningsúrræði fyrir aðstandendur 

og vettvangur þar sem hægt er að skiptast á 
reynslusögum og ráðum sem gagnast hafa 
við vandamálum sem upp koma. 

Oft er um langan veg að fara fyrir nánustu 
ættingja. Við höfum mikinn skilning á því 
og viljum reyna að stuðla að sem mestum 
samvistum við fjölskylduna. Til þess að það 
geti orðið höfum við húsnæði á okkar vegum 
þar sem ættingjar geta gist þegar ástvinur er 
heimsóttur. Engir fastir heimsóknartímar 
eru hjá okkur heldur kemur fólk þegar það 
getur og vill.

Virkni og þjálfun
Virkniþjálfi starfar í Norðurhlíð alla virka 

daga frá kl. 8-12. Starf virkniþjálfa felst fyrst 
og fremst í afþreyingu og samveru. 
Virkniþjálfi starfar í samstarfi við sjúkra-
þjálfara, iðjuþjálfa og annað fagfólk, aðstoðar 
við að viðhalda hreyfigetu íbúanna og 
annarri færni daglegs lífs. Ýmis dæmi eru 
um það sem virkniþjálfar taka sér fyrir 
hendur með íbúum deildanna: Söngur og 
dans, blómarækt, upplestur, gönguferðir, 
nudd, spila, bakstur, taka á móti 
leikskólabörnum í heimsókn, skoða myndir 
og spjall. Iðjuþjálfi og virkniþjálfi hafa verið 
með þemadaga þar sem fjallað er um 
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árstíðabundin verk í sveitum og 
bæjum svo sem heyannir, sláturgerð 
og jólaundirbúning.  

Sjúkraþjálfarar sjá um að viðhalda 
hreyfigetu og má nefna að fjóra daga 
vikunnar eru leikfimitímar þar sem 
áhersla er á jafnvægis- og styrktar-
æfingar. Auk þess veita þeir starfsfólki 
ráðleggingar eftir því sem við á. 

Sumir íbúar Norðurhlíðar hafa í 
gegnum tíðina fengið liðveislu sem 
ýmist þeir sjálfir hafa greitt fyrir eða 
sveitarfélag íbúans. Liðveisla hefur 
reynst vel ekki síst fyrir þá íbúa sem 
eiga ekki nákomna ættingja á svæðinu. 
Liðveisla hefur þá séð um að fara út með 
íbúann á tónleika, kaffihús, í bíltúra, á söfn, 
í búðir, messur, og hvað eina sem áhugi er 
á.  

Viðburðir
Á afmælisdegi íbúans er eldaður uppá-

haldsmaturinn hans.  Sóknarpresturinn 
heimsækir íbúa vikulega og á stórhátíðum 
eru haldnar guðsþjónustur á sjúkradeildinni.  
Fótaaðgerðafræðingur og hársnyrtir bjóða 
reglulega upp á þjónustu 
sína á deildinni.

Við gerum líka ýmislegt 
til að brjóta upp hvers-
daginn og má nefna að á 
sumrin fáum við gesti einu 
sinni í viku sem halda 
tónleika. Þar er um að ræða 
tónlistarfólk sem kemur 
fram á sumartónleika-
röðinni Bláa Kirkjan, sem 
hefur verið við lýði  á 
Seyðisfirði síðan 1995.  Á 
sumrin er alltaf haldin veg-
leg grillveisla fyrir dagsjúk-
linga, íbúa og starfsfólk 
ásamt fjölskyldum þeirra,  

á góðum sumardegi. Á aðvent-
unni fáum við heimsóknir frá 
börnum og unglingum í 
æskulýðsstarfi kirkjunnar. Í 
byrjun aðventu höldum við 
aðventukvöld þar sem hver 
íbúi býður einum gesti. Þá 
borðum við saman hangikjöt 
og einnig er stutt dagskrá 
sem minnir á jólin. Jólaball er 
haldið í samstarfi við starfs-

Tónleikar

Þorrablót
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mannafélagið og mæta þá 
börn og barnabörn starfs-
manna prúðbúin og dansa 
með íbúunum í kringum 
jólatré.

Síðastliðinn vetur var farið 
af stað með bíósýningar, 
gæludýraheimsóknir og 
myndasýningar. Stærsta 
hátíð vetrarins er þó trúlega 
þorrablótið þar sem allir 
skemmta sér ávallt vel bæði 
yfir borðum og ekki síst við 
dansinn sem er stiginn við 
undirleik hljómsveitar. Til að 
fá útrás fyrir dansáhugann 
eru svo líka reynt að hafa 
harmonikkuböll 1-2 á ári fyrir 
utan  þorrablótið sjálft. 

Starfsfólk
Á HSA er lögð mikil áhersla 

á fræðslu fyrir allt starfsfólk. 
Fyrirlestrar og fræðsla eru 
haldnir á vegum fagaðila 
innan HSA á veturna. Við 
fáum þó einnig mikla fræðslu 

í gegnum fjarfundabúnað, frá FSA, Landakoti 
og víðar. Ýmis konar námskeið sækja starfs-
menn á ári hverju eða námskeið fagaðila 
annars staðar að eru fengin til okkar. Starfs-
fólk hefur verið hvatt til að fara og kynna sér 
starfsemi annarra heilbrigðisstofnana og 
hefur það talsvert verið gert af flestum 
starfsstéttum innan HSA. 

 

Stöðugleiki er í starfsmannahaldi sem 
gerir það að verkum að mikill auður 
stofnunarinnar er fólgin í þekkingu 
starfsmanna og reynslu þeirra í 

störfum sínum. Í greinargerð Jóns Snædals 
frá nóvember 2003 kemur fram að hann telji 
að hiklaust megi  horfa til deildarinnar sem 
fyrirmyndar fyrir starfsfólk (og stjórnendur) 
úr öðrum fjórðungum, ekki síður en 
nálægum byggðum. Við erum ákaflega stolt 
af þessari viðurkenningu á störfum okkar og 
teljum að þetta sé ekki hvað síst vegna þessa 
samhenta og öfluga starfshóps sem starfar 
við stofnunina. 

Sigurveig Gísladóttir
Sigrún Ólafsdóttir

Kristín G. Sigurðardóttir

Fræðslustarf
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„Mitt mottó er 
að fólki líði

vel í hjartanu“

Viðtal við Maríu Ríkarðsdóttur forstöðumann Drafnarhúss

Ljósmyndir og texti: Helgi J Hauksson
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Í hjarta Hafnarfjarðar er 
Drafnarhús. Þar opnaði 
FAAS seinni hluta árs 2004 
dagþjálfun fyrir heilabilaða í 
samstarfi við Hafnarfjarð-
arbæ en bærinn útvegaði 
húsnæðið og allan búnað. Í 
húsinu var áður skipasmíða-
stöðin Dröfn lengi vel með 
trésmiðju sína við slippinn í 
Hafnarfirði. Þar var einnig 
byggingafélagið Þór í eigu 
sömu aðila. Allir Hafnfirð-
ingar þekktu þessa starfsemi 
og lá því beinast við að nýja 
aðstaðan hlyti nafn af húsinu 
sjálfu, Drafnarhús, en fyrir 

rekur FAAS einnig Fríðuhús við Austurbrún 
í Reykjavík. 

María Ríkarðsdóttir hjúkrunar-
fræðingur er forstöðumaður 
Drafnarhúss. Hún hefur 
langa reynslu af vinnu með 

Alzheimerssjúka og hefur fylgst með þróun 
fagsins í yfir tuttugu ár. „Þá var reyndar talað 
um ellihrörnun eingöngu” segir María „en 
færri vissu deili á sjúkdómnum sem slíkum, 
en margt hefur breyst á þessum árum.” Áður 
en María tók að sér stjórnina í Drafnarhúsi 
vann hún í Hátúni og síðar í  Seljahlíð og svo 
Skógarbæ. „Hér áður fyrr var samskiptum 
við heilabilaða verulega ábótavant. En við 
erum öll að læra og mér varð á eins og öðrum. 

Innan stokks í 
Drafnarhúsi.

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Það hefur svo margt breyst í sambandi við 
framkomu við heilabilaða.” Í Drafnarhúsi 
er leyfi fyrir tuttugu einstaklinga. Flestir 
eru í fullu plássi, en nokkrir í hlutaplássi, 
þannig að fjöldinn getur farið upp í tuttugu 
og tvo heimilismenn. „Við reynum að halda 
í stöðugleikann” segir María „og höfum 
daglegar athafnir samkvæmt mótaðri 
dagskrá. Það eru samverustundir, upplestur, 
útivera, gönguferðir, minnisþjálfun, boccia, 
bingó, léttar æfingar og störf á vinnustofu. 
Mörgum þykir gaman að pússla eða spila og 
það er hin besta minnisþjálfun. Við leyfum 
fólkinu að ráða hvað það vill gera. Segjum 
ekki heyrðu nú ferð þú og prjónar! Síðan 
er yfirleitt alltaf söngur fyrir hádegi. Við 
erum svo heppin að hafa hér heimilismenn 
sem spila á hljóðfæri annar á orgel og hinn 

á harmonikku en auk þess 
spilar einn starfsmaðurinn 
einnig á harmonikku svo það 
er alltaf undirspil hjá okkur.” 

Það er oft gestkvæmt 
á stóru heimili og 
Drafnarhús fer ekki 
varhluta af því. „Við 

fáum til okkar presta tvisvar 
í mánuði frá Hafnarfjarðar-
kirkju með samverustund.” 
Börn af leikskólanum Smára-
lundi heimsækja okkur einu 
sinni í mánuði. Það eru 
skemmtilegar stundir og 
fólkið ljómar þegar börn-
in koma og syngja með 

Drafnarhús er til  
húsa á efstu hæð á 
Strandgötu 75 þar 

sem áður var 
trésmiðjan Dröfn   

gegnt slippnum 
og höfninni.



fréttir 

60

okkur. Við skreppum líka 
stundum á kaffihús. Í sumar 
lögðum við land undir fót og 
keyrðum Hvalfjörðinn upp 
í Borgarnes og skemmtum 
okkur konunglega í ferðinni.

En heimilisfólkið í 
Drafnarhúsi tekur 
líka þátt í alþjóðlegu 
verkefni í samvinnu 

við Rauða krossinn. María 
segist aldrei hafa séð tilgang 
með því að framleiða vörur 
á basar. „Fólk á allt og það 
safnar enginn máluðum 
dúkum eða útsaumuðum 
púðum lengur. Ég var því 

búin að hugsa lengi hvað við gætum gert 
í staðinn. Svo var ég einu sinni að hlusta 
á útvarpið og heyrði viðtal við þær í 
Rauða krossinum og hugsaði þarna kemur 
verkefnið. Við erum því með það hlutverk 
að útbúa barnafatnað og ungbarnateppi 
sem Rauði krossinn sendir svo til útlanda 
þar sem þörf er á. Hér muna flestir að við 
erum í samstarfi við Rauða krossinn.” 

María segir að húsnæðið henti starfseminni 
vel og að það séu góðar gönguleiðir í 
nágrenninu. „Síðan munar miklu að geta 
farið út í garð. Við höfum svalahurðina opna 
þegar veður er gott svo fólk geti viðrað sig. 
Það er núna að losna húsnæði hér við hliðina 
á okkur. Það er tilvalið að hafa  hvíldar-
innlagnir eins og FAAS vinnur nú að. Það 

María í sófanum í 
Drafnarhúsi. Það er
í senn vandað og 
heimilislegt. Á 
veggnum hangir 
málverk eftir Maríu 
sjálfa sem hún gaf 
Drafnarhúsi.
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Mottóið mitt er að reyna að 
láta fólkinu líða vel. Þá er það 
glatt í hjarta sínu. Því ef þú 
ert með einhverjar þvinganir 
gagnvart því eða talar niður 
til fólks þá líður viðkomandi 
einstaklingi ekki vel. Hann 
verður leiður en hann man 
kannski ekki afhverju. Hins 
vegar ef þú átt í góðum 
samskiptum við einstak-
linginn verður hann glaður 
og líður vel þó hann muni 
ekki hvers vegna, þetta er 
bara allt kúnstin að láta fólki 
líða vel í hjarta sér”.

væri gott fyrir það fólk sem ekki er orðið 
það veikt að það þurfi innlögn á 
hjúkrunarheimili. Kostirnir eru þeir að fólkið 
myndi þekkja starfsfólkið þar sem það 
dveldist næturlangt og hvílt aðstandendur 
um leið. Ég er alveg viss um að einkennin 
verða miklu sterkari hjá þeim einstaklingum 
sem leggjast inn á sjúkrahús eða annað slíkt 
bákn í hvíldarinnlögn, þess vegna væri 
svona tengieining góður kostur við dagþjálf-
unarstofnanir.” 

„Ég er ekki hrifin af þeirri leið sem sum 
staðar er farin varðandi Alzheimerssjúka að 
skipa þeim niður á stofnanir eftir aldri. Yngri 
einstaklingur getur jafnvel verið enn veikari 
en sá sem eldri er. Við hugsum allt of mikið 
um það í þjóðfélaginu að vera með þessar 
endalausu skiptingar eftir hinu og þessu. 

Drafnarhús er í 
umhverfi sem er í 
senn vinalegt og  
eldri borgurum 

kunnuglegt. 
Fyrir  framan 

Drafnarhús er t.d. 
rekin margvísleg 

útgerð, mismunandi 
að eðli og umfangi.
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Frá starfi 
Drafnarhúss. Hér 
eru börn af 
leikskólanum 
Smáralundi í 
heimsókn en börn 
þaðan koma einu 
sinni í mánuði. 
Neðst eru myndir af 
barnateppum og 
fötum sem 
heimilismenn hafa 
gert fyrir Rauða 
krossinn.

Ljósmyndir: María Ríkarðsdóttir
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Fátt hefur reynst gagnlegra við einstaklingsmiðaða umönnun 
fólks með  heilabilun og að skrá „lífssögu“ viðkomandi í máli 
og myndum. Það auðveldar öll samskipti og einfaldar skilning 
og stuðning. Hér fjallar Ingibjörg Pétursdóttir iðjuþjálfi um 
það mál og leiðbeinir um mikilvægustu atriði.

Skráning 
Lífssögu

Eftir Ingibjörgu Pétursdóttur iðjuþjálfa

Úr digrum 
minningasjóði má 

draga margt 
upplífgandi og 

örvandi.

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Heilabilun er  al-
geng ástæða þess 
að fólk getur 
ekki lengur búið 

á heimilum sínum og  þarf að  
vistast á stofnunum.

Flestir óska eftir að fá að 
búa heima en aðstæður  geta 
orðið þær að nauðsynlegt 
reynist að  einstaklingurinn 
fari á dvalar- eða hjúkrunar-
heimili.  Það reynist mörgum 
aðstandendum afar þung-
bært að sjá á eftir sínum 
nánustu  inn á stofnun. En 
þegar svo er komið er 
ástandið oftast orðið óbæri-
legt og kraftar aðstandand-
ans á þrotum.

Sem betur fer kemur oft í 

ljós þegar fram líða stundir að sá/sú sem  
vistast á hjúkrunarheimili unir hag sínum 
vel  þegar til kemur. Það er þó sannarlega 
ekki algilt.

Þá er spurningin hvað er hægt að gera til 
að stuðla  að betri líðan fólks sem dvelur á 
hjúkrunarheimilum .

Fagfólk talar oft um einstaklingshæfða 
nálgun. Hvað skyldi það svo þýða?

Það merkir að líta beri á hvern og einn sem  
einstakling með  fortíð, siði og venjur sem 
starfsfólk á að taka tillit til og virða eftir því 
sem hægt er.

Til þess að svo megi verða er æskilegt að 
skrá svonefnda lífssögu  í samvinnu við 
ættingja og einstaklinginn sjálfan. Þar koma 
fram upplýsingar sem gefa mynd af við-
komandi og bakgrunni hans. Þessar upplýs-
ingar auðvelda starfsfólki að átta sig betur á 
hver þessi einstaklingur er, og hvernig megi 

Myndir eru 
mkilvæg 
minningabrot. 
Þessi mynd getur 
líka minnt okkur á 
að neysla ávaxta, 
feits fiskjar 
(Omega 3), 
hæfileg hreyfing 
og örvandi 
viðfangsefni hafa 
við rannsóknir 
virst hamla 
verulega gegn 
heilabilun.
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stuðla að  sem bestri líðan hans.

Það eru ýmsar aðferðir við lífs-
söguskráningu t.d. að fylla út 
eyðublað sem er til víða á stofnunum 
eða útbúa myndabók sem gefur 

innsýn í bakgrunn einstaklingsins. Mín 
skoðun er sú að myndabókin sé æskilegt  
tæki .Lífssagan er þá sögð í bók með texta og 
skýrum stórum myndum með upplýsingum 
um helstu lífsviðburði og þá  sem hafa gegnt 
mikilvægum hlutverkum  í lífi viðkomandi. 
Hvaðan hann/hún er ættuð, uppvaxtarár,  
skólagöngu, atvinnu,  áhugamál,  sérstakar 
venjur, hæfileika og siði. Því meira sem við 
vitum þeim mun auðveldara verður það að 
gera líf viðkomandi innihaldsríkt og koma á 
móts við þarfir hans og langanir. Það á ekki 
síst við ef í hlut á  fólk sem er með heilabilun 
eða á af einhverjum sökum erfitt með að tjá 
sig. 

Þekking á bakgrunni þeirra 
sem eru með heilabilun getur 
verið mjög gagnleg til að átta 
sig á erfiðri hegðun eins og 
óróleika og rápi en það er 
alltaf einhver ástæða fyrir 
slíkri hegðun.

Eftir því sem starfsfólk veit 
meira þeim mun meiri líkur 
eru á að hægt sé að koma á 
móts við óskir og venjur 
einstaklingsins. Þetta þýðir 
ekki að hægt sé að  uppfylla 
allar óskir hans, en oft geta 
smáatriði , sem lítið mál er að 
koma á móts við, skipt 
sköpum.

Að grípa gæsina...
Litrík 

minningabrot, 
myndir af börnum 
og barnabörnum, 
og í tengslum við 

atburði ilja 
hjartanu, viðhalda 

minningum og 
auka skilning 

starfssfólks sem 
annast fólk með 

heilabilun
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Myndabókin hefur  
margþættan tilgang

Auk þess að hjálpa 
starfsfólki að fá innsýn í líf  
íbúans á hjúkrunarheimilinu 
svo að hægt sé að veita hon-
um einstaklingshæfða þjón-
ustu  getur hann haft ánægju 
af að skoða bókina og rifja 
upp. Eins getur svona mynda-
og textabók verið grundvöllur  
umræðuefni en oft kvarta 
þeir sem heimsækja aldrað 
fólk á hjúkrunarheimilum 
undan því að erfitt sé að fitja 
upp á samræðum. Barnabörn 
sem koma í heimsókn geta 
kynnst afa/ömmu betur með 
því að skoða bókina og 
kynnst því lífi sem þau hafa 

lifað í stað þess að heyra um það í líkræðunni 
sem flutt er að þeim látnum.

Það þarf vart að taka það fram að 
bókin eða lífssagan fylgir hinum 
eigandanum hvar sem hann dvelur 
hvort sem hann býr heima eða á 

stofnun. Ef einstaklingur með heilabilun 
á í hlut er æskilegt að draga ekki of lengi 
að skrá og gera það í samvinnu við hann 
sjálfan.  Þetta er hægt að gera saman til gleði 
fyrir báða aðila.

Það er að sjálfsögðu afar mikilvægt ef 
starfsfólk ætlar að skrá lífssöguna að útskýra 
tilganginn með henni.  Ef sá sem á  í hlut vill 
ekki af einhverjum ástæðum greina frá þá 
má leitast við að fá upplýsingar um venjur 
hans og siði. T.d fá upplýsingar um svefn-
venjur, matarvenjur o.þ.h.og skrá þær svo 

Nauðsynlegt er að 
tíunda uppruna, 
nánustu ástvini, 
fjölskyldu og að 
útbúa mynda-
albúm með 
minninga-
brotum þegar 
lífssaga er 
skráð.

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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auðveldara verði að búa sem best að hon-
um.
Að lokum eru hér dæmi  um atriði sem 
æskilegt er að komi fram í lífssögu:

 
Fæðingarstaður, foreldrar, systkini, 
uppvöxtur, skólaganga, fjölskylda, maki 
og  börn, atvinna, áhugamál og  venjur í 
sambandi við mataræði, svefn, klæðnað 
og snyrtingu.

Dægrastytting

Auk þessa er skemmtilegt að hafa 
ýmislegt með sem sá hefur gert 
sem í hlut á hefur gert svo sem 

ljóð, sýna ýmis skírteini og viðurkenningar, 
handavinna o.fl. þ.e. ef sá sem í hlut á er 
samþykkur því.

Lífssaga er ekki ævisaga eða sjúkraskrá. 
Lífssagan á að gefa innsýn í líf þeirrar 

manneskju sem í hlut á og 
greiða þar með leiðina að 
einstaklingsmiðaðri þjón-
ustu.

Sjúkraskrár sem innihalda 
upplýsingar um sjúkdóma 
og  það sem fólk ekki getur 
eru að margra mati 
nauðsynlegar. Það er hins 
vegar sífellt útbreiddari 
skoðun að lífssagan sé 
nauðsynleg viðbót við 
„gömlu”  skráninguna  því  
þar  er lögð áhersla á styrk 
einstaklingsins  og ýmsa 
jákvæða þætti í lífi hans.

Ingibjörg Pétursdóttir 
iðjuþjálfi.

Myndir af glöðum 
andlitum  vekja 

gleði ekki síst 
þegar myndirnar 

eru úr viðburðum 
eigin lífs.
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18. þing Alzheimer Europe í Noregi

2008

22.-25. maí 
2008 
Ósló
Noregi

Sjá: www.alzheimer-conference2008.org

Fellum múrana
Kynnum okkur þing evrópsku 
Alzheimerssamtakanna 
í Noregi næsta vor
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Við fundarstaðinn, 
Hanaholmen, voru 

m.a. villtir fasanar sem 
okkur frá FAAS fannst 

skemmtileg tilviljun, 
þ.e. FAAS á Hana-
holmen innan um 

fasana.

Í vor var árlegur fundur norrænu Alzheimersfélaganna 
haldinn í Finnlandi. Það markaði umræðuefni fundarins 
að næsta vor munu Norðmenn halda Alzheimer Europe 
ráðstefnuna í Osló. Fulltrúar Íslands á fundinum voru 
Helgi Jóhann Hauksson stjórnmálafræðingur og  Ólafur 
Þór Ævarsson læknir.

Um fund Norrænu 
Alzheimersfélaganna

í Finnlandi 2007
Haldinn í Hanaholmen við Helsinki í dagana 19.-22. apríl 2007

Ljósmyndir og texti: Helgi J Hauksson
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Megin efni fundarins var 
endurhæfing, hjálpartæki og 
tækni, alþjóðlegt samstarf og 
undirbúningur Norðmanna 
fyrir Alzheimer Europe ráð-
stefnuna sem þeir annast 
næsta vor.

Um endurhæfingu urðu strax áhugaverðar 
umræður um skilgreiningu hugtaksins og 
einfaldlega hvað fælist í orðinu 
„endurhæfing”. Þar á meðal hvort ætti betur 
við að tala um endurhæfingu eða „hæfingu“ 
þegar heilabilaðir eiga í hlut. Fljótt urðu þó 
flestir sammála um að „hæfing“ væri það 
sem lært væri í fyrsta sinn en „endurhæfing“ 

væri viðhald og endurvakning þess 
sem áður hefði verið lært. 

Finnar kynntu opinbera endur-
hæfingaráætlun sína fyrir heilabilaða 
sem þótti athyglisverð. Áhersla var 
lögð á að þegar hún fékkst samþykkt 
hafi ekki þótt rétt að taka heilabilaða 
beinlínis útúr heldur að breyta 
almennum viðmiðunum þannig að 
þau næðu einnig utanum heila-
bilaða.
Þar er m.a. gert ráð fyrir að hver 
sjúklingur njóti aðstoðar sérmenntaðs 
og þjálfaðs þjónustufulltrúa og þátt-

Dagþjálfun 
Helsingfors 
Alzheimerföreningen 
heimsótt en hún er á 
jarðhæð í almennu 
fjölbýlishúsi. 

Á fundarstað, Stina 
Clara Hjulström
flytur skýrslu.
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taka sjúklings í allri ákvarðanatöku sé afar 
mikilvæg, í raun sama hugsun og við 
(FAAS) höfum gangvart því að taka nýja 
sjúklinga á dagvistirnar sem ekki er hægt 
nema í góðri samvinnu og samstarfi við  
sjúklinginn sjálfan.

Fréttatilkynning
Sameiginleg fréttatilkynning var 

samin. Í henni var lögð áhersla á:
• Öflugt norrænt samstarf.
• Starf í þágu betra daglegs lífs 

heilabilaðra.
• Fjöldi sérfræðinga komi við sögu.
• Endurhæfing, tækni og alþjóðlegt 

samstarf væri þemað.
• Finnska endurhæfingarlíkanið 

væri fyrirmynd sem vert væri að 
veita athygli.

Skýrslur landanna voru fluttar og 
fengu umræður. Íslenska skýrslan 

fékk lofsamleg viðbrögð.

Gustavsgården, 
stærsta öldrunar-
stofnun Helsinki 
heimsótt
Þá heimsóttum við Gustavs-
gården, stærstu öldrunar-

Sigurd Sparr frá 
Noregi sem nú er 
einnig ritari AE 

flytur  erindi.

Hjá Helsingfors 
Alzheimerfören-

ingen eru regluleg 
listmunauppboð til 
stuðnings starfinu. 
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stofnun Helsinki. Þar tók á 
móti okkur Harriet Finne-
Sover læknir sem m.a bað að 
heilsa íslensku fagfólki á sviði 
öldrunarlækninga sem hún 
kvaðst hafa haft mikilvæg  
samskipti við. Því er hér með 
komið á framfæri. Hún flutti  

merkilegt erindi um tölur og staðreyndir 
varðandi reksturinn og árangur af 
breytingum sem hún hafði gert.

Þar kom m.a. fram að fjöldi heimilsmanna 
væri nærri 700 sem skipt er á fjölda lítilla 
deilda. Af þeim sýna um 80% einhver 
einkenni heilbilunar. Starfsfólk er 0.58 á 
hvern sjúkling og er þá ekki meðtalið 

verkafólk við viðhald og í eldhúsi. 
Fólk dvelur bæði á einkaherbergjum 
og tveggja manna herbergjum.

Mikill árangur af 
næringarstjórnun

Árið 2003 gekkst Harriet fyrir því 
að tekið var upp öflugt skráningakerfi 
sem m.a. skráði allar máltíðir heim-
ilismanna. Þar á meðal samsetningu 
þeirra, magn og næringarinnihald. 
Það gerði þeim kleift að taka á 
mataræði með allt öðrum hætti en 
áður og sjá vandamál og lausnir. 

Ýmist lítil eins 
manns herbergi eða 
aðeins stærri 
tveggja manna.

Hlýtt á fróðleik 
Harriet Finne-
Sover. Ólafur Þór 
lengst til hægri.
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Árangurinn var m.a. að ári seinna hafði 
meðalþyngd hækkað en í senn voru miklu 
færri of léttir og færri voru of þungir.  
Merkilegast þótti þó að lyfjagjöf svo sem 
vegna svefnvandamála varð miklu minni 
eftir því sem á leið, og húðvandamál svo 
sem legusár höfðu minnkað um meira en 
helming.  

Það vakti einnig athygli okkar að 
þarna á Gustavsgården er sérstök 
sjónvarpsstöð sem t.d. sendir beint 
frá stjórnarfundum sem heimilis-
menn geta þá fylgst með og komið að 
athugasemdum. 

Loks voru okkur sýndar sérdeildir 
fyrir heilabilaða sem allar eru litlar 
sjálfstæðar einingar.

Ný tækni - rannsókn
Að lokinni vettvangsskoðun var 

fyrirlestur um rannsókn á 
hjálpar-tækjum og tækni í 
þágu heilabilaðra. Fyrsta 
skref rannsóknarinnar er að 
kanna allt sem prófað hefur 
verið og þannig hvað hefur 
reynst vel og hvað hefur ekki 
staðið undir væntingum. 

Harriet Finne-Sover 
yfirlæknir Gustavs-

gården 

Þó stofnunin sé stór 
er rúmt um á lóð- 
inni með gróður-

sælum garði og 
bekkjum.
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eru haldin regluleg uppboð á málverkum og 
listmunum sem félaginu og heimilum þess 
eru gefin. Mörg málverkin hanga á veggjum 
heimilisins þar til þau eru boðin upp.

Nordiskt projekt
Aftur var fundað og þar var m.a. tekin  

ákvörðin um að Svíar haldi vakandi 
„Nordiskt projekt“ – norrænu samvinnu-
verkefni sem fjallar um hlutverk aðstand-
enda við umönnun Alzheimerssjúkra. Sótt 
var um fjárveitingu fyrir tveimur árum til 
Norræna ráðherraráðsins en var þá hafnað 
en Svíar ætla að annast það að taka málið 
upp á nýju og leita annara leiða ef þarf. 

Um alþjóðlegt samstarf
Allir voru sammála um mikilvægi þáttöku 

í norræna samstarfinu og mikilvægi 
Alzheimer Europe (AE) samtakanna. Fremur 
voru skiptar skoðanir um alþjóðasamtökin 
Alzheimer’s Disease International (ADI) þar 

Upplýsingar eru sóttar til 
allra Norðurlandanna þar á 
meðal til Tryggingastofnunar 
ríkisins í Reykjavík og um-
sjónaraðila hjálpartækja í 
löndunum.

Við heimsóttum einnig 
Helsingfors Alzheimerfören-
ingen þ.e. elsta dagþjónustu-
heimili Alzheimersamtak-
anna í Helsinki af nokkrum 
sem þeir eiga og reka. 
Húsnæði heimilisins er  hluti 
af einni hæð í gamalli blokk 
innan um aðrar íbúðir. Það er 
í alla staði mjög heimilislegt 
og frá þessum stað er rekið 
allskonar fjáröflunarstarf í 
þágu heimilisins og sam-
takanna. Meðal þess sem var 
nýtt fyrir okkur og vakti 
athygli okkar var að þarna 

Regina frá 
Álandseyjum 
aðstoðar Sirpu (Fi) 
og Merete (Da) við 
texta smíð. Ólafur 
frá Íslandi horfir á, 
Terhi (Fi) les yfir 
glósur.
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sem þeirra starf miði í meira mæli að aðstoð 
við þróunarlönd og að koma á fót 
Alzheimersfélögum og starfsemi í þágu 
heilabilaðra þar sem engin slík eru fyrir, 
helst voru það Svíar sem báru fram þau 
sjónarmið. Að mati höfundar litast afstaða 
Svía nokkuð af þeirri staðreynd að alþjóðlegu 
samtökin taka bara inn ein samtök frá hverju 
landi en í Svíþjóð eru samtökin klofin í tvenn 
samtök sem ekki hefur tekist að sameina og 
geta því aðeins önnur  átt aðild að alþjóðlegu 
samtökunum AE og ADI. 

Það má einnig merkja að Finnar hafa verið 
duglegastir norrænu félaganna í samstarfi 
við alþjóðlegu samtökin. Pekka Lane hefur 
lengi verið gjaldkeri í stjórn AE og er nú 
orðinn gjaldkeri í stjórn ADI.  Norræni 
vettvangurinn er aftur þægilegastur þeim 
sem geta notað móðurmál sitt þar, en það 
geta hvorki Finnar eða Íslendingar. Það 
getur þó ýmislegt breyst núna á báða bóga 
þegar Norðmenn halda næsta Alzheimer 

Europe þing vorið 2008 og 
Sigurd Sparr er kominn í 
stjórn AE.

„Braking barriers“
Norðmenn kynntu það sem 

fyrir liggur um þingið sem 
þeir halda næsta vor undir 
kjörorðunum „Braking 
barriers“ 22.-25. maí 2008, 
sem má útleggja sem „fellum 
múrana”. Gert er ráð fyrir að 
norræni fundurinn næsta ár 
verði þann 26. maí þ.e. daginn 
eftir að Evrópuþinginu líkur 
og standi aðeins einn dag.

Slóðin að heimasíðu 
ráðstefnunnar 2008 í Osló er: 
www.alzheimer-
conference2008.org

Helgi Jóhann Hauksson

Finnarnir sem 
önnuðust norræna 

fundinn. Frá vinstri 
Mervi Leivo, Terhi 
Fredriksson, Sirpa 

Granö og Sari 
Högström.
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Þann 10. október sl. hélt 
FAAS þriðja fræðslufund 
sinn á Akureyri á aðeins einu 
ári. Fundirnir hafa verið afar 
vel heppnaðir og vel sóttir og 
eru því komnir til að vera. Þá 
hélt FAAS ekki síður vel sótt-

an fræðslufund á Seyðisfirði nú í haust í 
samvinnu við HSA. Jafnframt hefur FAAS 
nú um hríð átt í alvarlegum viðræðum við 
staði úti á landi um samstarf til að koma á 
fót og reka dagþjálfanir á landsbyggðinni. 
Áhersla FAAS á landsbyggðina virðist því 
skila árangri.          HJH

FAAS eykur
starf sitt víða um 
landsbyggðina

Ljósmyndir og texti: Helgi J Hauksson
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Um þing Alzheimer 
Europe í Estoril í 

Portúgal vorið 2007
Þing og aðalfundur Alzheimer Europe var haldið dagana 9.-13. maí sl.  

Estoril þar sem þingið 
var haldið er bær í 

nágrenni Lissabons 
höfuðborgar Portúgal.  
Þar í kring er talsvert 
af eldra húsnæði sem 

ekki nýtur viðhalds en 
er fagurt á sinn hátt.

Í vor var árlegt þing og aðalfundur Alzheimer Europe 
(AE) þ.e. heildarsamtök evrópskra landssamtaka sem 
starfa í þágu fólks með heilabilun og aðstandenda þeirra. 
Fulltrúi Íslands á aðalfundinum og á þinginu var Helgi 
Jóhann Hauksson, kennari og stjórnmálafræðingur og 
upplýsingafulltrúi FAAS. 

Ljósmyndir og texti: Helgi J Hauksson
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Um aðalfundinn
Aðalfundur Alzheimer Eu-
rope samtakanna í ráðstefnu-
höllinni í Estoril í Portúgal 
sem  haldinn á undan sjálfri 
ráðstefnunni og vinna í að-
draganda fundarins var um 
margt merkileg og fróðleg.

Venjuleg aðalfundarstörf 
fóru fram með kynningu á 
starfi liðins árs og ársreikn-
ingum. Fjárhagsstaða sam-
takanna er góð. Mikið starf er 
nú hjá samtökunum vegna 
þátttöku í stórum  rann-
sóknaverkefnum þar sem 
EuroCoDe er langstærst. 

Áhersla  var í ræðu for-
manns til allra félaganna um 
að þýða á sitt tungumál 
uppfærða útgáfu af París-
aryfirlýsingunni frá ráðstefn-
unni í París í fyrra og að 
standa að formlegum undir-
skriftarviðburðum og undir-

skriftarsöfnunum við yfirlýsinguna eftir því 
hvernig best hentar í hverju landi, ekki síst 
að leita stuðnings stjórnmálamanna við 
hana.

Þá voru lögð fram drög að nýrri réttinda-
yfirlýsingu heilabilaðra sem þó náðist ekki 
að klára að fullu vegna athugasemda sem 
fram komu.

Umsókn lá fyrir um aðild tveggja samtaka 
frá Búlgaríu. Þar sem Alzheimer Europe 
samtökin byggja á að aðeins séu ein 
landssamtök í hverju landi og því á einum 
fulltrúa frá hverju landi voru Búlgarar 
beðnir að koma sér saman um sameiginlega 
umsókn. Það tókst ekki, hvorki á fundinum 
eða við undirbúning hans. Þá var til þess 
litið að bæði væru mjög ung samtök og rétt 
væri að sjá hvernig starfið þróaðist í Búlgaríu 
og hvort öðrum hvorum tækist að verða 
óskoraður fulltrúi lands síns. Var þá báðum 
félögum veitt áheyrnaraðild án annarra 
réttinda um sinn.

Venjulegast er stjórnarkjör á 2ja ára fresti 
og stóð ekki til að nú yrði kosið nema vegna 
þess að ritari og tveir meðstjórnendur þurftu 

Maurice O'Connell 
írski formaður AE 
og Jean Georges 
framkvæmdastjóri 
AE talast við yfir 
bakið á skoska 
skörungnum Alan 
Jacques sem lét af 
stjórnarsetu á 
þessum fundi en 
Sigurd Sparr frá 
Noregi tók sæti 
hans.
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að segja sig úr stjórn af heilsufarsástæðum. 
Sigurd Sparr frá Noregi var kjörinn ritari og 
var hann einn í framboði. Þegar kom að kjöri 
2ja meðstjórnenda vandaðist hinsvegar 
málið. Fjórir höfðu gefið kost á sér og þar af 
tveir frá Ítalíu, en samkvæmt reglum AE má 
aðeins vera eitt gilt framboð frá hverju landi. 
Fyrir fundinn voru Ítalarnir beðnir að koma  
sér saman um hvor væri þeirra fulltrúi í 
kjörinu og að hinn dragi sig til baka, en 
hvorugur tók það í mál. Var þá gripið til þess 
ráðs að lýsa bæði framboðin ógild og aftur 
var sjálfkjörið þar sem aðeins tvö framboð 
voru þá eftir þ.e. frá Bretlandi og frá Írlandi.  
Vegna þessa er rétt að komi fram að þrátt 
fyrir innalandsátök hjá búlgörum og ítölum 
ríkti mikil eindrægni og samhugur á 
fundinum.

 Næst var tekið fyrir erfitt mál sem var 
afstaða til stofnfrumurannsókna. Eftir um-
ræður um málið og samþykkt sem lá fyrir í 
nokkrum liðum var erfiðasti kaflinn af-
greiddur með samþykkt um að það væri 
ekki á færi samtakanna að taka sameiginlega 
afstöðu til sérstakrar öflunar stofnfruma í 

rannsóknaskyni.  Annað í 
þeirri ályktun samþykkt án 
mótatkvæða.

Um ráðstefnuna
Í kjölfar aðalfundarins hófst 

sjálf ráðstefnan sem fjöldi 
fólks sótti víða að. 

Ráðstefnan var haldin 
undir þemanu „The Sound of 
Silence” eða „hljómur þagn-
arinnar” sem er fengið að 
láni úr hinu vinsæla lagi 
þeirra Simon og Garfunkel. 
Fyrirlestrar voru til skiptis 
sameiginlegir og þá undir 
meginþemanu eða aðskildir í 
fimm hliðlægum sölum þar 
sem hver gat valið sér sitt 
efni.  Þemað vísaði í senn til 
þagnarhjúpsins sem sleginn 
er um sjúkdóminn og sjúk-
lingana, vanmátt þeirra um 
að tjá sig um sín mál og að 
okkur beri að láta í okkur 

Portúgalar kynntu 
afar skemmtilega 

barnabók um fílinn 
„Memo" sem tekur 

að gleyma.
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heyra og til okkar taka fyrir 
þeirra hönd.

Tvennt stóð uppúr ráð-
stefnunni að mínu mati, þ.e. 
hve skammt á veg Portúgalar 
eru komnir en þeir vildu 
einmitt nota ráðstefnuna til 
að koma því á framfæri og ná 
til ráðamanna sinna og kynna 
bæði þeim og okkur hvað 
mikið væri eftir ógert. Hitt 
voru allskyns útfærslur á 
hugmyndum sem beint og 
óbeint má rekja til Tom 
Kitwood sem birtust í hverju 
horni, vinnuhópum jafnt sem 
fyrirlestrum.

Reyndar má bæta við þetta 
að „endurmenntun“ starfs-
fólks í dagþjónustu, heima-
hjúkrun og hjúkrunarheim-
ilum er á fleygiferð með 
ýmsum snjallræðum og tals-
verðu prentefni, þar á meðal 
með 11 mínútna kvikmynd 

Featherhead eða Fiðurhaus sem var kynnt 
fyrir okkur og fræðsluefni henni tilheyrandi.  
Þjóðverjar komu skýrast inn með kynningu 
á þróun nútíma hjúkrunarheimila og tala 
um 4ðu kynslóð hjúkrunarheimila sem lítil 
samfélög allra sem við sögu koma. Ekki 
hótelgesti, ekki vistmenn og ekki skjól-
stæðinga sem allt sé liðið heldur virka þátt-
takendur í lifandi samfélagi. Allar einingar 
hjúkrunarheimila eigi að vera litlar og stærri 
og fjölmennari heildir séu þá settar saman 
úr mörgum fámennum einingum og 
hjúkrunarheimili séu frá grunni hönnuð 
með hliðsjón af því. Mikil áhersla var á að 
allt það sem menn hefðu fyrst gert sérstaklega 
í þágu heilabilaðra svo sem litlar heimilslegar 
einingar með fáum heimilismönnum þar 
sem auðvelt væri að kynnast og læra á 
umhverfi, sambýlisfólk og starfsfólk, hefði 
reynst besta lausnin fyrir alla aldraða sem 
þyrftu að dvelja á hjúkrunarheimilum. 
Þróunarstarf í þágu heilabilaðra reyndist 
því mikilvægt brautryðjendastarf í þágu 
allra aldraðra.

Helgi Jóhann Hauksson

Á ráðstefnustað. 
Portúgalar lögðu 
mikla áherslu á að 
laða sína eigin 
ráðamenn til að 
koma og kynnast 
því  hvað aðrir 
Evrópubúar hafa 
gert í málum fólks 
með heilabilun.
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Aðalfundur 
Öryrkja-
bandalagsins

Á fundinum var Sigursteinn 
Másson fulltrúi Geðjálpar, 
endurkjörinn formaður banda-
lagsins. Halldór Sævar Guð-

bergsson fulltrúi Blindrafélagsins, var 
kjörinn gjaldkeri til tveggja ára. Með-
stjórnendur voru kjörnir Sigríður Jóhanns-
dóttir fulltrúi Samtaka sykursjúkra og 

Sigurður Þór Sigurðsson 
fulltrúi Stryktarfélags van-
gefinna. Varamenn voru 
kjörnir þau Ragnar Gunnar 
Þórhallsson Sjálfsbjörg, 
Hjördís Anna Haralds-
dóttir Félagi heyrnarlaus-
ra og Guðrún Pétursdóttir 

Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands 
var haldinn að Grand hóteli, laugar-
daginn 6. október síðastliðinn. Félags-
málaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir 
ávarpaði fundinn. Í ávarpi félags-
málaráðherra, lýst Jóhanna því yfir að 
hún myndi kalla fulltrúa lífeyrissjóðanna 
á sinn fund vegna fyrirhugaðra skerðinga 
og niðurfellinga á örorkulífeyri. Þá væri 
framundan mikil vinna við endurskoðun 
almannatryggingakerfisins.

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson

Sigursteinn Másson  
formaður ÖBÍ og 

Hafdís Gísladóttir 
framkvæmdastjóri  

ÖBÍ .
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Umsjónarfélagi einhverfra.
Samþykkt var innganga 

tveggja nýrra félaga í banda-
lagið þau eru: Hugarfar, félag 
fólks með heilaskaða, að-
standenda þess og áhuga-

fólks um málefnið, og Vonin, hagsmuna-
samtök krabbameinsgreindra.

Á fundinum var eftirfarandi ályktun sam-
þykkt samhljóða:

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson

Aðalfundar-
fulltrúar ÖBÍ.
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Ályktun aðalfundar ÖBÍ 6. október 2007

Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands fagnar yfirlýstri stefnu 
stjórnvalda um umbætur í velferðarkerfinu, þar sem áhersla skal 
lögð á einföldun almannatryggingakerfisins, einstaklingsmiðaða 
þjónustu, aukna endurhæfingu og virka samfélagslega þátttöku 
fatlaðra. ÖBÍ leggur áherslu á að skipulagt verði eitt nýtt og betra 
almannatryggingakerfi fyrir alla landsmenn. ÖBÍ hafnar alfarið 
hugmyndum sem fulltrúar Alþýðusambands Íslands og Samtaka 
atvinnulífsins hafa kynnt um sérstakt tryggingakerfi fyrir hluta 
landsmanna. Jafnframt varar ÖBÍ mjög við hugmyndum sem miða 
að einkavæðingu almannatrygginga, sem er augljós ávísun á 
mismunun.

Undanfarin ár hafa skattar á fyrirtæki og á hæstu laun lækkað 
umtalsvert. Nú er tími lágtekjufólks kominn. ÖBÍ skorar á stjórnvöld 
að gera tillögur ÖBÍ um kjara-, skatta- og velferðarmál að sínum. 
ÖBÍ skorar ennfremur á Alþýðusamband Íslands og Samtök 
atvinnulífsins að koma í veg fyrir boðað afnám og niðurfellingu 
örorkulífeyris fyrir á annað þúsund öryrkja. Komi skerðing 
lífeyrissjóðanna til framkvæmda er ljóst að sjóðirnir hafa brugðist 
samtryggingarskyldum sínum og samfélagslegri ábyrgð. Þar með 
kynnu forsendur skylduaðildar að lífeyrissjóðunum að vera brostnar. 
Slíkar aðstæður hlytu að leiða til heildarendurskoðunar stjórnvalda 
á lögum um starfsemi lífeyrissjóðanna, þar sem hlutverk þeirra, 
skyldur og ábyrgð í íslensku samfélagi yrðu endurskilgreind.

María Th. 
Jónsdóttir formaður 

FAAS, Helgi 
Hjörvar þingmaður 

og fulltrúi 
Blindrafélagsins og 
Garðar Sverrisson 

fv. formaður ÖBÍ og 
fulltrúi MS-

félagsins ræða 
málin. 
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Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Vörn gegn brunaslysum frá Danfoss
Termix One tengigrind til hitunar á neysluvatni

• Stillanlegt hitastig neysluvatns

• Stórminnkar slysahættu af völdum heita neysluvatnsins

• Jafn þrýstingur á heitu og köldu neysluvatni, lengir líftíma blöndunartækja

• Léttari þrif, enginn kísill á flísum og hreinlætistækjum

• Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður

• Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

• Auðveld í uppsetningu

• Snyrtileg hlíf fylgir
www.stillumhitann.is

551 7474 551 7478

Teiknistofan
S T O R Ð

Bestu þakkir fyrir 
veittan stuðning við 
útgáfu þessa rits fá:
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Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Höfðabakka 9 • 6. hæð • 110 Reykjavík • Sími 587 1286 • www.justice.is • logmenn@justice.is 

Bestu þakkir fyrir 
veittan stuðning við 
útgáfu þessa rits fá:
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Reykjavík 
A. Wendel ehf, Tangarhöfða 1

Aðalblikk ehf, Vagnhöfða 19
Akron ehf, Síðumúla 31

Alefli ehf byggingaverktakar, Þarabakka 3
Almenna lögræðistofan sf, Suðurlandsbraut 4a

ARGOS - Arkitektastofa Grétars og Stefáns, Eyjarslóð 9
Arkinn ehf, Langholtsvegi 111

Arkís ehf, Aðalstræti 6
Aseta ehf, Tunguhálsi 19

ASK Arkitektar ehf, Geirsgötu 9
Augasteinn sf, Súðavogi 7

Álnabær hf, vefnaðarvöruverslun Tjarnargötu 17 
Keflavík og Síðumúla 32 Reykjavík

Áltak ehf, Stórhöfða 33
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170

Ásbyrgi, fasteignasala, Suðurlandsbraut 54
B.K.flutningar ehf, Krosshömrum 2

BabySam á Íslandi, Skeifunni 8
Bendingar ehf, Bæjarflöt 8f

Betri bílar hf, bílaverkstæði, Skeifunni 5c
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12

Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16

Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Bolli ehf, Hólastekk 4
Bókabúð Steinars ehf, Bergstaðastræti 7
Bókaútgáfan Hólar ehf, Hagaseli 14
Brauðhúsið ehf, Efstalandi 26
Brim hf, Tryggvagötu 11
Bryndís K. tannsmíðastofa ehf, Skipholti 50c
Brynjólfur Eyvindsson, Kringlunni 7
BSRB, Grettisgötu 89
Bændasamtök Íslands, Bændahöllinni  Hagatorgi
Carmax.is, Hyrjarhöfða 2
Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimili, Snorrabraut 58
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
E.T. ehf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin ehf, Síðumúla 21
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Engey ehf, Dvergshöfða 27
Exton ehf, Fiskislóð 10
Faxaflóahafnir sf, Hafnarhúsinu Tryggvagötu 17
Félag bókagerðamanna, Hverfisgötu 21
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Fjárfestingafélagið Gaumur ehf, Suðurlandsbraut 48
Fjárfestingarfélagið Fjárfestir ehf, Höfðabakka 9
Forval ehf, Grandagarði 8
Fröken Júlía ehf, Mjódd
G Hannesson ehf, Borgartúni 23

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
GG flutningar ehf, Dugguvogi 2

Gissur og Pálmi ehf, byggingafélag, Álfabakka 14a
Gjögur hf, Kringlunni 7

Glitnir banki ehf, Stórhöfða 17
Glitnir banki ehf, Háaleitisútibú, Háaleitisbraut 58

Grand Hótel Reykjavík hf, Sigtúni 38
Grásteinn ehf, Grímshaga 3

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hringbraut 50
Grænn kostur ehf, Skólavörðustíg 8

Guðmundur Arason ehf - smíðajárn, Skútuvogi 4
Gunnar Eggertsson hf, Sundagörðum 6

Gúmmívinnustofan Sp, Skipholti 35
Hafgæði sf, Fiskislóð 47

Hagverk ehf, bílasmíði, Bæjarflöt 2
Háfell ehf, Skeifan 11

Hár og hamar ehf, Hrísateigi 47
Heilsubrunnurinn ehf, Kirkjuteigi 21

Heimir og Þorgeir ehf, Dugguvogur 2
HGK ehf, Laugavegi 13

Hilti ehf, Stórhöfða 37
HJ bílar ehf, Berjarima 35

Hjálparstarf kirkjunnar, Háaleitisbraut 66
Hrafnistuheimilin, Hafnarfirði og Reykjavík

Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing, Hátúni 10b
Húfur sem hlæja ehf, Skólavörðustíg 18

Húsakaup ehf, Suðurlandsbraut 52
Húsalagnir ehf, Súðarvogi 7

Húsun ehf, Hamarshöfða 6
Höfði fasteignamiðlun ehf, Suðurlandsbraut 20, og 
Bæjarhrauni 22
Iðntré ehf, Draghálsi 10
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
ISS Ísland ehf, Ármúla 40
Íslandsfundir ehf, Suðurlandsbraut 30
Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4
Íslenska umboðssalan hf, Krókhálsi 5f
Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6
Kaþólska kirkjan á Íslandi, Hávallagötu 14-16
Kemis ehf, Breiðhöfða 15
Kórall sf, Vesturgötu 55
KPMG hf, Borgartúni 27
Landssamtök lífeyrissjóða, Sætúni 1
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Lífstykkjabúðin ehf, Laugavegi 82
Loftstokkahreinsun ehf s: 5670882, Garðhúsum 6
Lögfræðistofa Hilmars Ingimundarsonar, Austurstræti 10a
M.G.B. endurskoðun ehf, Bíldshöfða 14
Merkismenn ehf, Ármúla 36
Morgunblaðið, Hádegismóum 2
Mosaik ehf, Hamarshöfða 4
Móa ehf, Box 9119
Mótorverk ehf, Stigahlíð 97
Nautica ehf, Hraunteigi 28
NM ehf, Brautarholti 10
Nói-Síríus hf, Hesthálsi 2-4
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Nýja teiknistofan ehf, Síðumúla 20
Oddgeir Gylfason, tannlæknir, Síðumúla 28

OpenHand hf, Hafnarstræti 19
Orkuvirki ehf, Tunguhálsi 3

Ottó B. Arnar ehf, Skipholt 17
Parlogis hf  - Lyfjadreifing ehf, Krókhálsi 14
Pípulagnaverktakar ehf, Langholtsvegi 109

Prentsmiðjan Oddi hf, Höfðabakka 3-7
Pökkun og flutningar ehf, Smiðshöfða 1

Rafhönnun hf, Ármúla 42
Rafmiðlun hf, Dugguvogi 2

Rafneisti ehf, Langholtsvegi 112b
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23

Rafsvið sf, Haukshólum 9
Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4

Rarik ohf, Bíldshöfða 10
Rikki Chan ehf, Kringlunni 4-12

Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
RST Net ehf, Smiðshöfða 6

Saga Film hf, Laugavegi 176
Samson eignarhaldsfélag ehf, Sigtúni 42

Samtök atvinnulífsins, Garðastræti 41
Seðlabanki Íslands, Kalkofnsvegi 1

Selecta fyrirtækjaþjónusta ehf, Fossaleynir 21
Seljahlíð, heimili aldraðra, Hjallaseli 55

Seljakirkja, Hagaseli 40
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89

SÍB - Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, Nethyl 2

SÍBS, Síðumúla 6
Sjómannadagsráð, Laugarási Hrafnistu
Sjóvélar ehf, Skútuvogi 6
Skógarbær, hjúkrunarheimili, Árskógum 2
Skúlason og Jónsson ehf, Skútuvogi 6
Slippfélagið í Reykjavík hf, Dugguvogi 4
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
Snorri Welding, Austurbergi 38
Sprinkler pípulagnir ehf, Bíldshöfða 18
Starfsgreinasamband Íslands, Sætúni 1
Stálsmiðjan ehf, Mýrargötu 10-12
Stólpi ehf, Klettagörðum 5
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Sýningakerfi hf, Sóltúni 20
Sökkull ehf, Funahöfða 9
T.G.M. ráðgjöf, Ármúla 38
Talnakönnun hf, Borgartúni 23
Tannlæknastofa Helga Magnússonar, Skipholti 33
Teiknistofa Gunnars Hanssonar, Bolholti 8
Teiknivangur, teiknistofa, Kleppsmýrarvegi 8
Teppaþjónusta E.I.G. ehf, Karfavogur 19
Trésmiðja Magnúsar F Jónssonar, Súðarvogi 54
Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3
Tróbeco ehf, Laugavegi 71
Tryggingastofnun ríkisins, Laugavegi 114
Tölvuskólinn Þekking, Faxafeni 10
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf, Vesturhlíð 2

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson



fréttir 

90

Úti og inni sf, Þingholtsstræti 27
V.R., Kringlunni 7

Valhúsgögn ehf, Ármúla 8
VDO verslun og verkstæði, Borgartúni 36

Verðbréfaskráning Íslands hf, Laugavegi 182
Verkfræðistofan Afl og Orka ehf, Hraunbergi 4

Verkfræðistofan Skipatækni ehf, Lágmúla 5
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164, 2 hæð hægri

Vesturborg ehf, Ásvallagötu 19
Vélaver hf, Krókhálsi 16

Véltækni hf, Stórhöfða 35
Vélvík ehf, Höfðabakka 1
Við og Við sf, Gylfaflöt 3

Vilberg kranaleiga ehf, Fannafold 139
Vífilfell hf, Stuðlahálsi 1

VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20
VSÓ Ráðgjöf ehf, Borgartúni 20

Vökvakerfi ehf, Dugguvogi 23
Yggdrasill ehf, Skólavörðustíg 16

Þórtak ehf, Brúnastöðum 73
Þýðingaþjónusta Boga Arnars, Engjaseli 43

Ægir, seglagerð, Eyjarslóð 7
Ögurvík hf, Týsgötu 1

Seltjarnarnes

Ljósmyndastúdíó  Péturs Péturssonar, Austurströnd 8
Úranus ehf, Grænumýri 24

Önn ehf, verkfræðistofa, Eiðistorgi 15

Vogar

V.P.vélaverkstæði ehf, Iðndal 6

Kópavogur

A. Karlsson hf, Víkurhvarfi 8
Axis-húsgögn ehf, Smiðjuvegi 9d
Bílaþvottastöðin Löður ehf, Bæjarlind 2
Bílstál ehf, Askalind 3
Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42
Bókun sf endurskoðun, Hamraborg 1
Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22
DK Hugbúnaður ehf, Hlíðasmára 17
Eignarhaldsfél Brunabótafél Íslands, Hlíðasmára 8
Fisco ehf, Dalvegi 16a
Goddi ehf, Auðbrekku 19
Gæðaflutningar ehf, Krossalind 19
Hilmar Bjarnason ehf,rafverktak, Daltúni 1
Hit innréttingar ehf, Askalind 7
Iðnprent ehf, Akralind 7
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b
K.J. hönnun ehf, Bæjarlind 14-16
KB Ráðgjöf, Hlíðasmára 17
Klippt og skorið hársnyrtistofa, Hamraborg 10
Kópavogsbær, Fannborg 2
Kópavogskirkja
Litlaprent ehf, Skemmuvegi 4
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Ljósvakinn ehf, Vesturvör 30b
Prentsmiðjan Viðey ehf, Smiðjuvegi 18
Smurstöðin Stórhjalla ehf, Stórahjalla 2

Stáliðjan, Smiðjuvegi 5
Tannsmíðastofan sf, Hlíðasmára 9

Verkfræðistofa Erlends Birgissonar ehf, Bæjalind 4
Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf, Hamraborg 11

Þakplan ehf, Smiðjuvegi 11e

Garðabær

Dvalar og hjúkrunarheimilið Holtsbúð, Holtsbúð 87
Endurskoðun og ráðgjöf ehf, Garðatorgi 7

Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf, Garðatorgi 3
Garðabær, Garðatorgi 7

Garðasókn, Kirkjuhvoli
Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8

Raftækniþjónusta Trausta ehf, Lyngási 14
Sportís ehf, Austurhrauni 3
Suðurtún ehf, Súlunesi 12

Teknís ehf, Miðhrauni 8
Vistor/Pfizer, Hörgatúni 2

Hafnarfjörður

Ás, fasteignasala ehf, Fjarðargötu 17
Bergsteinn hf, Skútuhrauni 2a
Betri stofan ehf, Fálkahrauni 9

Blátún ehf, Grandatröð 4

Byggingafélagið Kambur ehf, Hólshrauni 2
Byggingafélagið Sandfell ehf, Reykjavíkurvegi 66
Fiskvinnslan Útvík ehf, Eyrartröð 7-9
Fínpússning ehf, Rauðhellu 13
Gunnars majónes hf, Dalshrauni 7
Hafnarfjarðarbær, Strandgötu 6
Hárgreiðslustofan Hár, Hjallahrauni 13
Hársnyrtistofan Fagfólk ehf, Fjarðargötu 19
Hrafnistuheimilin
Höfn öldrunarmiðstöð, Sólvangsvegi 1
Kerfi ehf, Flatahrauni 5b
Lagnalausnir ehf, Fagrabergi 18
Meta-Járnsmíði ehf, Dalshrauni 16
Nýsir hf, Reykjavíkurvegi 74
Rafgeymasalan ehf, verkstæði, Dalshrauni 17
S.G múrverk ehf, Hvassabergi 4
Saltkaup hf, Fornubúðum 5
Spennubreytar, Trönuhrauni 5
Suðurverk hf, Drangahrauni 7
VBS-verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68
www.gardyrkjan.is, Helluhrauni 4

Bessastaðahreppur

Bókasafn Álftaness, Álftanesskóla

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson
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Reykjanesbær

Arey ehf, Bakkastíg 16
DMM Lausnir ehf, Iðavöllum 9b

Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36
K Sport, Hafnargötu 29
Nesraf ehf, Grófin 18a

Sparisjóðurinn í Keflavík, Tjarnargötu 12-14
Tannlæknast Einars Magnúss ehf, Skólavegi 10

Toyota Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19
Verkfræðistofa Suðurnesja hf, Víkurbraut 13

Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum, Hafnargötu 90

www.ork.is, Frístundar og heilsárshús

Grindavík

Veiðafæraþjónustan ehf, Ægisgötu 3
Guðmundur J. Finnsson, Mánasundi 6

Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Sandgerði

Fiskmarkaður Suðurnesja hf, Hafnargötu 8
Nesmúr ehf, Holtsgötu 26

Sandgerðisbær, Miðnestorgi 3

Garður

Garðvangur, Garðabraut 85

Sveitarfélagið Garður, Sunnubraut 4

Mosfellsbær

Byggingarfélagið Baula ehf, Arkarholti 19
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Kjósahreppur  www.kjos.is
Kvenfélag Lágafellssóknar
Nýja bílasmiðjan hf, Flugumýri 20

Akranes

Bifreiðastöð Þórðar Þ Þórðarsonar, Dalbraut 6
Fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 12
Jón Þorsteinsson ehf, Kalmannsvöllum 6
Runólfur Hallfreðsson ehf, Krókatúni 9
Sjónglerið ehf, Skólabraut 25
Smellinn hf, Höfðaseli 2
Smurstöð Akraness sf, Smiðjuvöllum 2
Straumnes ehf, rafverktakar, Krókatúni 22-24
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf, Smiðjuvöllum 10

Borgarnes

Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Búvangur ehf, Brúarlandi
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi, Borgarbraut 65
Efnalaugin Múlakot, Borgarbraut 49
Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum
Golfklúbbur Borgarness, Hamri
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Skorradalshreppur, Grund
Sæmundur Sigmundsson ehf, Kveldúlfsgötu 17

Vélaverkstæði Kristjáns ehf, Brákarbraut 20

Stykkishólmur

Stykkishólmsbær, Hafnargötu 3
Sæfell ehf, Hafnargötu 9

Grundarfjörður

GG-lagnir ehf, Grundargötu 56

Ólafsvík

Litlalón ehf, Skipholti 8

Hellissandur

KG Fiskverkun ehf, Melnesi 1
Sjávariðjan Rifi hf, Hafnargötu 8

Snæfellsbær, Snæfellsási 2

Búðardalur

Dalabyggð, Miðbraut 11

Reykhólahreppur

Barmahlíð dvalarheimili aldraðra, Reykhólum
Reykhólahreppur, Reykhólum

Ísafjörður

Anna Guðmundsdóttir, Urðarvegi 37
Ferðaþjónustan í Heydal, Mjóafjörður
H.V. umboðsverlsun ehf - Heklu söluumboð, Suðurgötu 9
Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1
Kjölur ehf, Urðarvegi 37
Lögsýn ehf, Aðalstræti 24
Stál og Hnífur ehf, Pósthólf 250

Bolungarvík

A.G.Sjávarafurðir hf, Holtastíg 15
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf, Hafnargötu 12
Ráðhús ehf, Miðstræti 1
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur, Hafnargötu 37
Vélvirkinn sf, Hafnargötu 8

Patreksfjörður

Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði, Stekkum 1
Íslenskt þurrkað kjöt ehf, Strandgötu 13

Staður

Bæjarhreppur, Bæ II

Norðurfjörður

Árneshreppur, Norðurfirði
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Hvammstangi

Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, Spítalastíg 1

Blönduós

Húnavatnshreppur, Húnavöllum

Sauðárkrókur

Aldan - stéttarfélag, Sæmundargötu 7a
Fisk - Seafood hf, Eyrarvegi 18

Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Króksverk ehf, Borgarröst 4

Steinull hf, Skarðseyri 5
Sveitarfélagið Skagafjörður, Faxatorgi 1

Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22

Varmahlíð

Akrahreppur Skagafirði

Fljót

Kvenfélagið Framtíðin, Ökrum

Siglufjörður

Egilssíld ehf, Gránugötu 27
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, Hvanneyrarbraut 37-39

Akureyri

Akureyrarkirkja, Eyrarlandsvegi
Arnarfell ehf, Sjafnarnesi 2-4

Baugsbót sf, bifreiðaverkstæði, Frostagötu 1b
Bautinn og Smiðjan, veitingasala, Hafnarstræti 92
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf, Fjölnisgötu 2a
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, Skipagötu 14

Félagsbúið Hallgilsstöðum, Hallgilsstöðum
Hártískan sf, Kaupangi við Mýrarveg

Norðurorka hf, Rangárvöllum
Skóhúsið - Bónusskór, Brekkugötu 1a

Tannlæknastofa Sigrúnar Marteinsdóttur, Þórunnarstræti 114
Verkval ehf, Miðhúsavegi 4

Virkni ehf, Lyngholti 28

Grenivík

Sparisjóður Höfðhverfinga, Ægissíðu 7

Grímsey

Sigurbjörn ehf, útgerð, Öldutúni 4

Dalvík

Dalbær heimili aldraðra
Gistihús Ytri-Vík, Ytri Vík, Árskógsströnd

Ólafsfjörður

Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka

Húsavík

Hvammur, heimili aldraðra, Vallholtsvegi 15
Norðurvík ehf, Höfða 3

Laugar

Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal

Egilsstaðir

Barri hf skógræktarstöð, Kaupvangi 19
Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Hraðbúð ESSO www.khb.is, Kaupvangi 6
Malarvinnslan hf, steinefnaiðnaður, Miðási 11
Skógar ehf, Dynskógum 4
Verslunarmannafélag Austurlands, Miðvangi 2-4

Seyðisfjörður

Gullberg hf, útgerð, Langatanga 5
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargata 44

Reyðarfjörður

Hólmar, húsgagnaverslun ehf, Austurvegi 29

Neskaupstaður

Nestak ehf, byggingaverktaki, Nesbakka 2
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Rafgeisli Tómas R Zoéga ehf, Hafnarbraut 10
Síldarvinnslan hf, útgerð, Hafnarbraut 6

Sparisjóður Norðfjarðar, Egilsbraut 25

Fáskrúðsfjörður

Uppsalir dvalar og hjúkrunarheimili, Hlíðargötu 62

Höfn í Hornafirði

Bókhaldsstofan ehf, Krosseyjarvegi 17
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Víkurbraut 31

Mikael ehf, Norðurbraut 7
Skeggey ehf / Ósland, Miðósi 17
Skinney - Þinganes hf, Krossey

Selfoss

AB-skálinn ehf, Gagnheiði 11
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni

Dvalarheimili aldraðra Blesastöðum, Blesastöðum 2
Dýralæknaþjónusta  Suðurlands sími 482-3060, Stuðlum

Fossvélar ehf, Hrísmýri 4
Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Jötunn vélar ehf, Austurvegi 69
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Gagnheiði 35

Set ehf, plaströraverksmiðja, Eyravegi 41
Verkfræðistofa Guðjóns, Austurvegi 44

Verktækni ehf, Fagurgerði 2b
Verslunin Borg, Grímsnesi

Hveragerði

Hveragerðiskirkja, Bröttuhlíð 5
Litla kaffistofan, Svínahrauni

Þorlákshöfn

Fagus ehf, Unubakka 18-20
Sveitarfélagið Ölfus, Hafnarbergi 1

Eyrarbakki

Sólvellir heimili aldraðra, Eyrargötu 26

Hvolsvöllur

Búaðföng, Stórólfsvelli
Dvalarheimilið, Kirkjuhvoli

Kirkjubæjarklaustur

Landbúnaðar og byggingarvörur, Iðjuvöllum 3

Vestmannaeyjar

Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Pétursey ehf, Flötum 31
Skattstofa Vestmannaeyja, Heiðarvegi 15
Stígandi hf, útgerð, Básaskersbryggju 3
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
Vinnslustöðin hf, Hafnargötu 2

Ljósmyndir: Helgi J Hauksson



Aukakrónur eru fríðindasöfnun Landsbankans. 

Við viljum
 um

buna fólki fyrir góð viðskipti á einfaldan 

og gagnsæ
jan hátt. Skráðu þig á aukakronur.is, hringdu 

í sím
a 410 4000 eða kom

du við í næ
sta útibúi Landsbankans. 

Vertu m
eð. Það er einfalt. Aukakrónur: þæ

r kom
a bara.
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