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Ný heimasíða
og netverslun
Ný heimasíða Alzheimersamtakanna fór í 
loftið á alþjóðlega Alzheimerdaginn þann 
21. september síðastliðinn. Við sama tæki-
færi var nýtt nafn og félagamerki formlega 
tekið í notkun og netverslun opnuð. Ýmsar 
upplýsingar um heilabilunarsjúkdóma og 
starfsemi Alzheimersamtakanna má nálg-
ast á heimasíðunni www.alzheimer.is. Þar 
er hægt að senda minningarkort og versla 
t.a.m. bækur, geisladiska og fjáröflunarvör-
ur í netverslun. Minningarkortin fengu nýtt 
útlit með tilkomu nýju heimasíðunnar eins 
og sjá má á meðfylgjandi mynd. 

Tækifæriskortin eru til á www.alzheimer.is
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Reykjavíkurmaraþon 2016

Reykjavíkurmaraþonið er stærsti fjáröfl-
unarviðburður sem Alzheimersamtökin 
taka þátt í ár hvert. Á síðasta ári var sleg-
ið met en alls söfnuðust um 2,5 milljónir 
króna. Dagarnir í kringum maraþonið eru 
mikil hátíð og var því ákveðið að bjóða 
þeim sem hlupu til styrktar samtökunum 
í heimsókn til að kynnast starfseminni. 
Eftir hlaupið var svo blásið til grillveislu til 
að þakka fyrir hlýhuginn. 

Reykjavíkurmaraþon 2016 var því í raun 
fjórir viðburðir sem allir verða á sínum 
stað í ágúst 2017. 

Móttaka fyrir hlaupara 

Miðvikudaginn 17. ágúst var móttaka fyr-
ir hlaupara í sal Alzheimersamtakanna í 
Hátúni 10. Allir hlauparar sem létu sjá sig 
fengu glaðning, hressingu og kynningu á 
starfsemi samtakanna. Þorkell Stefáns-
son hlaupari kom og rædd við hlaupara 
um undirbúning fyrir hlaupið sjálft, nær-
ingu, hvíld og endurheimt eftir hlaupið. 

Öll börn sem komu fengu Alzheimerbuff 
(síðar #forsetabuff) að gjöf.

Skráningarhátíð 

Dagana 18. og 19. ágúst var skrán-
ingarhátíð Reykjavíkurmaraþons í 
Laugardalshöllinni þar sem hlauparar 
sóttu hlaupagögn og gátu skoðað vör-
ur frá hinum ýmsu fyrirtækjum. Nokkur 
góðgerðarfélög tóku einnig þátt og 
voru Alzheimersamtökin þeirra á meðal. 
Skráningarhátíðin tókst afar vel upp og 
ánægjulegt hve margir stoppuðu við 
borðið til að kynna sér starfsemi samtak-
anna, spyrjast fyrir um heilabilunarsjúk-
dóma eða falast eftir buffi. ☺

Hlaupadagurinn

Hlaupið sjálft fór fram laugardaginn 20. 
ágúst og fór afar vel fram. 120 hlauparar 
hlupu til styrktar Alzheimersamtökunum 
í frábæru veðri. Hvatningarstöðin var 
venju samkvæmt á gatnamótum Eiðs-
granda og Grandavegar. 

Uppskeruhátíð fyrir hlaupara

Í vikunni eftir hlaupið, fimmtudaginn 25. 
ágúst. Var öllum hlaupurum og fjölskyld-
um þeirra boðið til grillveislu á Klambra-
túni til að þakka fyrir þeirra framlag og 
eiga góða stund saman. Á myndinni má 
sjá Magnús Andra Hjaltason, áheita-
kóng síðustu þriggja ára ásamt konu 
sinni Hjörtfríði og dóttur þeirra, Berglindi 
Önnu. 

Hjörtfríður, Magnús og Berglind Anna

Sirrý Sif Sigurlaugardóttir fræðslustjóri og Vilhjálmur 
Agnarsson eiginmaður hennar hlupu 10 mkm.

Karólína Ósk Rafnsdóttir og Freyja Vilhjálmsdóttir
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Daganna 31. október til 2. nóvember 
2016 var haldin í Kaupmannahöfn 
ráðstefna á vegum Alzheimer Europe.  
Ráðstefna þessi er á hverju ári og farið 
er yfir helstu áherslur varðandi þróun í 
meðferð einstaklinga með heilabilun 
(e. dementia) og rannsóknir á sviði sjúk-
dóma sem valda heilabilun.  Á þessum 
ráðstefnum koma gjarnan fram ýmsar 
nýjungar í meðferð sem eru að þróast 
mismunandi í löndum Evrópu.  Þarna fá 
fulltrúar Evrópulanda tækifæri til þess 
að kynnast þessum nýjungum og koma 
fulltrúar Íslands gjarnan heim með heil-
mikin fróðleik og áhugaverðar nýjungar 
sem prófaðar eru í meðferð einstaklinga 
á Íslandi, sem eru með heilabilun, bæði 
hvað varðar dagþjálfun og á hjúkr-
unarheimilum.  Alzheimersamtökin á 
Íslandi hafa lagt metnað í að styrkja 
starfsfólk sitt, sem og annað fagfólk til 
þess að sækja þessa ráðstefnu.
Það sem hefur valdið okkur vonbrigð-
um þegar fylgst er með þessu samstarfi 
Evrópuþjóða, en hvað Íslensk heil-
brigðisyfirvöld virðast áhugalaus um þá 
þróun sem er í gangi og er því hægt að 
segja að við stöndum öðrum Evrópu-
þjóðum langt að baki þegar kemur að 
því að skilgreina réttindi sjúklinga með 
heilabilun.  22 Evrópuríki hafa þegar 
innleitt sérstaka stefnu fyrir einstaklinga 
með heilabilun og nokkur ríki í viðbót 
eru að vinna að slíkri stefnu. 

Á Íslandi er engin slík stefna til og 
lengstum lítill áhugi hjá yfirvöldum til 
þess að setja vinnu í gang að móta 
svona stefnu.  Þá er einnig áberandi 
hvað takmarkaðar tölulegar upplýs-
ingar eru til um fjölda einstaklinga 
með heilabilun á öllu landinu og þá 
ekki hægt að segja til um hvort og þá 
hvað mikið þeim fjölgar á hverju ári.  
Þannig er engin sýn á hversu vaxandi 
þörfin er fyrir meðferðarúrræði þessa 
hóps.  Á Íslandi eru einstaklingar með 
heilabilun skilgreindir með öldrunar-
sjúkdóm.  Þrátt fyrir að töluverður fjöldi 

einstaklinga undir 67 ára og jafnvel 
alveg niður í rúmlega fertugsaldur fær 
þessa sjúkdóma sem orsaka heilabilun 
eins og Alzheimer sjúkdóminn sem er 
þeirra algengastur, þá eru engin sértæk 
úrræði til fyrir þennan aldurshóp.  Mjög 
ólíkar þarfir kalla á allt aðra tegund um-
önnunar þessa hóps og því ætti hann 
ekki að vera með öldruðum hvort heldur 
er í dagþjálfun eða í varanlegri vistun.  
En nákvæmlega þannig er ástandið á 
Íslandi í dag.  

Dæmi um atriði sem eru skilgreind í 
stefnu fyrir einstaklinga með heilabilun:

1.  Að greina fyrstu einkenni 
heilabilunar og tryggja aðgengi að 
sérfræðingi.

2. Net minnismóttaka til þess að 
framkvæma fyrstu greiningu.

3. Búa til siðareglur fyrir fjölskyldur og 
meðferðarheimili.

4. Veita fjárhagslega aðstoð til 
einstaklinga með heilabilun, koma 
á fót dagdvöl og búa til staðbundn-
ar upplýsingastöðvar.

5. Byggja ný meðferðarheimili 
víðsvegar um landið og bæta nú-
verandi heimili.

6. Veita stuðning til frekari rannsókna, 
klíniskra og annarra.

7. Að ná 100% tryggingarréttindum til 
handa þeim sem eru greindir með 
heilabilun.

8. Greina og styðja þarfir ungra 
einstaklinga með heilabilun.

9. Veita þjálfun og stuðning til fagaðila 
og sjálfboðaliða.

10. Þróa húsnæði fyrir neyðarmóttöku.

Öll ofangreind atriði eru tekin úr stefnu 
þjóðar sem er mun fjölmennari en 
við Íslendingar.  Það verður því að 

sjálfsögðu að taka tillit til þess þegar 
stefna fyrir Ísland er mótuð.

Verkefni okkar sem sitjum í stjórn 
Alzheimersamtakanna á Íslandi er að 
bæta réttindi og aðbúnað einstaklinga 
með heilabilun og aðstoð við aðstand-
endur þeirra.  Við leggjum því áherslu 
á að ná samtali við nýja stjórnendur 
heilbrigðismála um að koma á fót hópi 
hagsmunaaðila og fagfólks til þess að 
móta stefnu fyrir Ísland.

 Árni Sverrisson,
formaður 

Alzheimersamtakanna á íslandi.

Frá formanni
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Sirrý Sif Sigurlaugardóttir fræðslu- og verkefnastjóri Alzheimersamtakanna

EPAD – Framtíðarsýn í greiningu 
heilabilunarsjúkdóma

lækning, fleiri úrræði og einkenni ekki 
farin að koma fram. Við hvetjum alla 
sem hafa áhuga á þróun forvarna og 
lækninga til að fylgjast með starfsemi 
EPAD á www.ep-ad.org og á samfé-
lagsmiðlum:

 https://www.facebook.com/IMIEPAD - 
https://twitter.com/IMI_EPAD 

Starfsemi EPAD var eitt af því sem var 
sérstaklega kynnt á Alzheimer Europe 
ráðstefnunni í Kaupmannahöfn í október 
2016. EPAD stendur fyrir European 
Prevention of Alzheimer‘s Dementia 
Consortium og er samstarfsverkefni 
36 stofnana um grunnrannsóknir á 
heilabilunarsjúkdómum. Áhersla er lögð 
á forvarnir og snemmgreiningar. Tilgang-
ur EPAD er að kortleggja hvar og hvenær 
heilabilun byrjar í raun. Allt bendir til þess 
að það sé mun fyrr en áður hefur verið 
haldið. 

Markmið EPAD er að samræma rann-
sóknir og nýtingu á niðurstöðum svo þær 
komi sem flestum að gagni. Þátttakendur 
í EPAD eru til að mynda háskólar, lyfja-
fyrirtæki og fólk sem býður sig fram sem 
þátttakendur. Fólk með heilabilun tekur 
ekki þátt í rannsóknum EPAD heldur þeir 
sem teljast vera í áhættuhópi miðað við 
þær upplýsingar sem liggja fyrir í dag. Til 
dæmis þeir sem eru með fyrstu einkenni 
en hafa ekki fengið greiningu og þeir sem 
áttu foreldra eða aðra nána ættingja með 
heilabilun. 

Í þeim frumrannsóknum sem nú eiga sér 
stað á þróun Alzheimerssjúkdómsins 
einbeita vísindamenn sér að arfgerðar-
greiningu (e. genotyping) og lífmerkjum 
(e. biomarkers). Í stuttu máli er arfgerðar-
greining kortlagning á genum einstak-
lings. Lífmerki eru mælanleg frávik sem 
gefa vísbendingu um sjúkdóm. Einstak-
lingur getur haft lífmerki ákveðins sjúk-
dóms löngu áður en einkenni koma fram. 

Í umfjöllun EPAD um Alzheimersjúk-
dóminn er gerður greinarmunur á sjúk-
dómnum (e. disease) annars vegar og 
heilabiluninni (e. dementia) hins vegar. 
Sjúkdómurinn getur verið til staðar lengi 
áður en einkennin koma fram. Þegar 
fólk fær greiningu í dag er það út frá 
einkennum en vonir standa til þess að í 
framtíðinni verði mögulegt að greina til 
dæmis Alzheimer hjá fólki áður en það 
fer að sýna einkenni. Þegar þar að kemur 
verða vonandi jafnframt til lyf sem geta 

komið í veg fyrir að sjúkdómurinn þróist 
yfir í heilabilun. Þetta er enn fjarlægur 
veruleiki en EPAD og allir sem taka þátt, 
vinna hörðum höndum að því að þessi 
framtíðarsýn verði að veruleika fyrr en 
seinna. 

Meðal þess sem flækir verkefni á borð 
við EPAD eru siðferðilegar, lagalegar og 
félagslegar hliðar rannsókna á heilabilun-
arsjúkdómum. Rannsakendur standa 
frammi fyrir mörgum stórum spurningum 
hvað þetta varðar en meðal þeirra mik-
ilvægustu er til dæmis: Hve mikið viltu 
vita? 

Þeir sem rannsaka fyrstu stig heilabilun-
arsjúkdóma, áður en einkenni koma 
fram, lenda óhjákvæmilega í siðferði-
legri klemmu þegar kemur að því hvort, 
hvenær og hvernig skuli greina fólki frá 
niðurstöðunum. Hjá EPAD er því lagt 
upp úr að rannsaka þessa þætti sam-
hliða framförum við greiningu. Í skýrslu 
Alzheimer Europe, The Value of Knowing 
frá 2014 kemur fram að rúm 60% þeirra 
sem tóku þátt vissu ekki af eigin sjúk-
dómsgreiningu. Aftur á móti sögðu þátt-
takendur sem ekki voru með heilabilun 
að ef þeir ættu eftir að fá hana síðar á 
ævinni myndu þeir í langflestum tilfellum 
vilja fá að vita af greiningunni. 

Því er mikilvægt að halda þeirri spurn-
ingu á lofti hvaða upplýsingar sé rétt-
lætanlegt að veita fólki meðan ekki er til 

www.verksyn.is
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Stjórnvöld leggja áherslu á, í lögum 
um málefni aldraðra, að aldraðir búi 
heima sem lengst og fái til þess þjón-
ustu við hæfi en sé aftur á móti tryggð 
stofnanavist þegar þeir þurfa á henni 
að halda. Samkvæmt reglugerð um 
færni- og heilsumat þurfa öll félagsleg og 
heilsufarsleg úrræði sem stuðla að því 
að fólk geti búið í heimahúsi að vera full-
reynd til að fá samþykkt mat fyrir búsetu 
á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Hertar 
reglur á færni- og heilsumati leiða til 
þess að fleiri þurfa að nýta sér félagslega 
heimaþjónustu og heimahjúkrun. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna 
aðstæður þeirra sem fengu synjun 
á færni- og heilsumati fyrir búsetu á 
dvalar- og hjúkrunarheimilum á höfuð-
borgarsvæðinu árið 2013. Kannaðar voru 
ástæður synjana hjá 189 einstaklingum. 
Úrtak var tekið úr þessum hópi 67 ára 
og eldri, 31 einstakling og hjá þeim var 
könnuð nánar þjónusta og úrræði sem 
Færni- og heilsumatsnefnd mælti með, 
heimilisaðstæður, þjónustuþörf og þjón-
ustuaðilar þeirra.

Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal 
annars þær að ástæður synjana voru 
vegna þess að félagsleg og heilsufarsleg 
úrræði voru ekki fullreynd. Niðurstöður 
sýndu að þrír einstaklingar voru sjálf-
bjarga miðað við líkamlega færni og 
þjónustuþörf. 19 einstaklingar voru nokk-
uð sjálfbjarga en níu einstaklingar þurftu 
mikla aðstoð. Enginn var rúmliggjandi. 
Andleg líðan var ekki góð hjá 22 einstak-
lingum sem stafaði meðal annars af fé-
lagslegri einangrun, einmanaleika, kvíða 
og vöntun á öruggu umhverfi. Þrír af 
þeim bjuggu í óhentugu húsnæði og áttu 
erfitt með að komast út úr íbúðum sínum 
vegna skertrar hreyfigetu.

 Af 31 tilfelli sem skoðað var sér-
staklega voru átta einstaklingar 
með heilabilunargreiningu. Aðeins 
tveimur þeirra var bent á að sækja 
um í sérhæfðri dagdvöl fyrir fólk með 
heilabilun.  

Aðeins einn þeirra 22ja var með félags-
legan stuðning frá heimaþjónustu. Níu 
einstaklingar höfðu enga félagslega 
heimaþjónustu og heimahjúkrun. Fimm 
fengu ekki aðstoð en fjórir voru ein-
göngu með aðstoð aðstandenda. Alls 
23 einstaklingar nutu aðstoðar aðstand-
enda. Mikið álag var á 14 aðstandendur 
og þar af á níu dætur en þær aðstoðuðu 
þá sem þurftu einna mestu aðstoðina. 

Eins og áður sagði naut einn þriðji hluti 
úrtakshópsins hvorki félagslegrar heima-
þjónustu né heimahjúkrunar. Niðurstöður 
benda því til þess að litlar upplýsingar og 
ráðgjöf sé veitt til aldraðra og aðstand-
enda þeirra um hvaða skilyrði séu fyrir 

því, að fá samþykkt færni- og heilsumat. 
Einnig að þeir viti ekki af þeim úrræðum 
og þeirri þjónustu sem býðst hjá viðkom-
andi sveitarfélagi. Athyglisvert er að mik-
ið álag var á aðstandendur, sérstaklega 
á dætur. 

Draga má þær ályktanir af niðurstöðum 
að efla þurfi upplýsingagjöf og faglega 
ráðgjöf til aldraðra og aðstandenda 
þeirra. Huga þarf meira að þjónustu sem 
kemur í veg fyrir einmanaleika og félags-
lega einangrun. Einnig er mikilvægt 

að veita aðstoð við að bæta aðgengi á 
heimilum þegar líkamleg færni skerðist. 
Með því að auka öryggi í heimahúsum 
getur fólk búið lengur heima. Skortur er 
á fleiri og fjölbreyttari úrræðum og þjón-
ustu með ólíkar þarfir einstaklinga í huga. 
Greining á aðstæðum hvers og eins er 
því mikilvæg og einnig að lagt sé mat 
á þörf aðstandenda um leið og metin 
er þörf fyrir heimaþjónustu því sveigj-
anleiki og samspil þarf að vera á milli 
aðstandenda og heimaþjónustu. Mikil-
vægt er að þjónustan sé sveigjanleg og 
einstaklingsmiðuð. Til að draga úr álagi 
á aðstandendur við umönnun ættingja 
er nauðsynlegt að þeir fái stuðning frá 
stjórnvöldum. Ljóst er að stjórnvöld þurfa 

að efla og bæta þjónustu í heimahúsum 
með markvissari hætti. Til að stuðla að 
farsælli öldrun þarf að huga að fleiru en 
grunnþörfum.

Greinin er útdráttur út meistararitgerð Guðbjargar 
Garðarsdóttur félagsráðgjafa. 

Guðbjörg Garðarsdóttir. (2014). Aðstæður aldraðra 
sem fengu synjun á færni- og heilsumati fyrir búsetu 
á dvalar- og hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæð-
inu árið 2013. Óbirt meistaraprófsritgerð, Háskóli 
Íslands.

Guðbjörg Garðarsdóttir félagsráðgjafi MA

Aðstæður þeirra sem fá 
synjun á færni- og heilsumati
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Björgvin Guðmundsson aðstandandi

Mikilvægt að fólk með Alzheimer
njóti nærveru sinna nánustu
Ég hef mest skrifað um kjaramál 
aldraðra og öryrkja undanfarin ár. En 
málefni lífeyrisþega eru miklu víðfeðm-
ari. Þau snúast einnig um hjúkrun og 
umönnun aldraðra, aðstöðu þeirra í 
heimahúsum og  möguleika þeirra til 
þess að fá rými á hjúkrunarheimili; og 
þegar þangað er komið hvernig búið er 
að öldruðum á hjúkrunarheimilunum.

Ég hef nokkra reynslu af öllum þessum 
þáttum, þar eð ég annaðist konu mína 
heima með aðstoð elsta sonar okkar 
í átta ár. Hún greindist með Alzhei-
mer árið 2006. Hún var heima eftir að 
hún greindist með sjúkdóminn. Fyrstu 
árin var hún sæmilega hress og henni 
hrakaði ekki ört en síðan breyttist  það. 
Dagrún Þorvaldsdóttir, konan mín, var 
allan veikindatíma sinn mjög skapgóð 
og glaðleg. Höfðu margir orð á því 
hvað hún var alltaf í góðu jafnvægi og 
glaðleg þrátt fyrir hinn erfiða sjúkdóm. 
Hún reyndi aldrei að fara ein út úr húsi 
og fór aldrei ein fram úr rúmi sínu á 
nóttinni. Ég reyndi að vera sem mest hjá 
henni og  ég tel, að það haf haft mikið 
gildi fyrir Dagrúnu. Hún skynjaði alltaf 
nærveru mína, einnig eftir að hún var 
hætt að geta tjáð sig. Elsti sonur okkar 
Dagrúnar, Þorvaldur, veitti ómetanlega 
aðstoð.

Allan þann tíma, sem Dagrún var heima, 
var heimahjúkrun undirmönnuð. Hjá 
okkur vann starfsfólk heimahjúkrunar þó 
sína vinnu vel en óneitanlega var það 
galli, að starfsmennirnir þurftu alltaf að 
vera í kapphlaupi við tímann. Nú, þegar 
fjárhagur ríkisins hefur batnað, ættu 
ráðamenn að láta verða af því að efla 
heimaþjónustu svo mjög, að hún þyrfti 
ekki lengur að búa við undirmönnun.

Dagrún var i dagþjálfun í Fríðuhúsi við 
Austurbrún í fimm ár. Það gerði henni 
mjög gott og hún undi sér þar vel. 

Margvísleg starfsemi var þar, föndur, 
upplestur, söngur, leikhúsferðir, bíóferð-
ir, dans, gönguferðir og fleira og fleira. 
Ég reyndi að taka þátt í sem flestu með 
konu minni. Starfsfólk í Fríðuhúsi var 
mjög gott og forstöðukonan frábær. 

En þar kom, að Dagrúnu hafði hrakað 
svo mjög, að hún gat ekki verið lengur 
heima eða í Fríðuhúsi. Þá þurfti hún að 
fá rými á hjúkrunarheimili. Það var erfið 
ákvörðun. En það varð ekki umflúið. Ég 
sótti um nokkur heimili fyrir konu mína 
og hún fór á biðlista. Ég var tiltölulega 
heppinn. Mér var  nokkuð fljótt bent á 
nýtt hjúkrunarheimili, Hamra í Mosfells-
sveit. Svo virtist sem menn vissu ekki 
almennt um það heimili, svo nýtt var 
það.  Þess vegna var ekki á þessum 
tíma eins mikil aðsókn að því eins og 
að öðrum heimilum. Ég fór að skoða 
Hamra og leist vel á þá. Ég sótti um þar 
og þurfti ekki að bíða mjög lengi eftir 
jákvæðu svari. Sem fyrr segir var heimil-
ið nýtt og það var vel útbúið. Mér fannst 
Dagrún una sér nokkuð vel þar miðað 
við aðstæður. Hún var í mjög rúmgóðu 
einbýli, stofu með eldhúskrók, sam-
kvæmt nýjum reglum um, að allir eigi að 
vera í einbýli. Aðstaða var mjög góð fyrir 

mig til þess að vera hjá Dagrúnu svo og 
fyrir fjölskylduna að koma í heimsókn. 
Ég fór til Dagrúnar á hverjum morgni 
allan þann tíma, sem hún var á Hömr-
um, eða í eitt ár, og dvaldist hjá henni 
lungann úr deginum, oftast til klukkan 
þrjú á daginn en þá kom Þorvaldur son-
ur minn til mömmu sinnar. Ég reyndi að 
láta Dagrúnu finnast eins og hún væri 
heima. Ég  gekk mikið með henni  fram. 
Við Þorvaldur fórum mikið í gönguferðir 
með Dagrúnu, aðallega inni á heimilinu 
og fram á Eirhamra, áfasta félagsmið-
stöð. Við fórum lítilsháttar með henni í 
gönguferðir út. Við vorum einnig  með 
Dagrúnu frammi í setustofu og sátum 
oft með henni frammi í sólstofu á Eir-
hömrum. Við fórum með henni á bæna-
stundir þar og á Gaman saman en þar 
var mikill söngur. Dagrún naut þessara 
stunda. Dagrún fann alltaf fyrir nærveru 
okkar og fjölskyldunnar. Ég tel, að það 
hafi  verið henni mikils virði.

Brúðkaupsmynd af Björgvini og konu hans, Dagrúnu. Þau giftu sig 12.desember 1953. Voru gift í 62 ár. Dagrún 
lést 22. nóvember 2015
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Skortur á hjúkrunarrými er mikið vanda-
mál. Það leiðir til þess að eldri borgarar 
bíða oft það lengi eftir plássi, að  þeir 
eru stundum orðnir of veikir, þegar þeir 
fara inn á hjúkrunarheimili. Það vantar 
tilfinnanlega fleiri hjúkrunarheimili, eink-
um á höfuðborgarsvæðinu. Biðlistar 
eru alltof langir. Undirmönnun á hjúkr-
unarheimilum er síðan annar kapítuli. 
Það vantar hjúkrunarfræðinga á viss 
hjúkrunarheimili. Ég hef séð skýrsl-
ur frá Landlækni, þar sem hann gerir 
athugasemdir við þetta. En hann hefur 
ákveðinn staðal um lágmarks mönnun 
hjúkrunarfræðinga á þessum heimil-
um og viss hjúkrunarheimili hafa ekki 
uppfyllt mönnun fagfólks samkvæmt 
þessum staðli. Það er alvarlegt mál. En 
auk þess virðist vanta annað starfsfólk. 
Mikið er um það, að óvant, ófaglært 
fólk, sé ráðið til starfa á heimilunum. 
Þess varð vart á Hömrum. En að vísu 
verður að gefa nýjum starfsmönnum 
tækifæri til þess að spreyta sig. Starfs-
fólk á Hömrum vann starf sitt eftir bestu 
getu enda þótt aðstæður væru erfiðar, 
undirmönnun og fjárskortur.

Umræðan um heilbrigðismál hefur 
hverfst um Landspítalann undanfarin 
misseri. Það er gott svo langt sem það 
nær. En hjúkrunarheimilin hafa algerlega 
verið vanrækt svo og heimahjúkrun. Það 
er ekki nóg að leysa vanda Landspítal-
ans. Það verður einnig að leysa vanda 
hjúkrunarheimila og hjúkrunar aldraðra 
almennt. Það verður að byggja nægi-
lega mörg hjúkrunarheimili. 

Þegar ég var að skrifa þessa grein bár-
ust fregnir af því, að samkomulag hefði 
náðst milli ríkis og Reykjavíkurborgar 
um byggingu nýs hjúkrunarheimilis í 
Reykjavík (við Sléttuveg). Er það ekki 
vonum  fyrr. Það átti fyrir löngu að vera 
búið að setja í gang byggingu nýs hjúkr-
unarheimilis í Reykjavík. Ástandið er svo 
alvarlegt vegna skorts á hjúkrunarrým-
um, að Pétur  Magnússon formaður Fé-
lags fyrirtækja í velferðarþjónustu segir, 
að grípa verði til bráðabirgðaráðstafana, 
það er taka eldra húsnæði í notkun og 
breyta því. Hann bendir meðal annars 
á hve margir heilsuveilir aldraðir séu á 

Landspítalanum þó þeir eigi heima á 
hjúkrunarheimilum. Ég tek undir þetta. 
Það verður að grípa til bráðabirgðaráð-
stafana. Það hefur dregist alltof lengi að 
hefja byggingu nýs hjúkrunarheimilis í 
Reykjavík. Ég hygg, að ekkert hafi verið 
byggt af hjúkrunarheimilum undanfarin 
ár annað en það, sem Árni Páll Árnason 

setti í gang sem félagsmálaráðherra 
samkvæmt svonefndri leiguleið. Sú leið 
hefur bjargað miklu en það þurfti meira 
til. Ég skora á stjórnvöld að leysa þenn-
an vanda sem allra fyrst.

Björgvin Guðmundsson
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Alzheimer Europe 2016
Veggspjald með kynningu á sérhæfðum 
dagþjálfunum á Íslandi

Á síðasta ári áttu Drafnarhús og Fríðu-
hús, ásamt Hlíðabæ og Vitatorgi stóraf-
mæli. Af því tilefni var blásið til málþings 
og sett upp þrjú veggspjöld um starfsemi 
dagþjálfana.

Við höfðum heyrt, á öðrum ráðstefnum 
og námsferðum erlendis, að dagþjálfanir 
þar væru öðruvísi skipulagðar en hér 

heima. Fólk mætti almennt færri daga, 
jafnvel bara einn dag í viku og mikið af 
ófaglærðum sjálfboðaliðum kæmu að 
starfinu.

Þegar við heyrðum að yfirskrift þessarar 
ráðstefnu væri: Framúrskarandi rann-
sóknir og umönnun í heilabilun, datt 
okkur í hug að senda útdrátt til Alzheimer 
Europe og sóttum um að halda annað-
hvort erindi eða vera með veggspjald á 
ráðstefnunni. Það var mikil ásókn í að 

halda erindi á ráðstefnunni og ekki nema 
um helmingur umsókna komst að.  En 
það var samþykkt að við kæmum með 
veggspjald til að kynna sérhæfðar dag-
þjálfanir á Íslandi.

Við unnum útdráttinn að miklu leyti 
upp úr veggspjöldunum sem voru gerð 
vegna afmælisins en bættum þó við það.  

Lucille Terry, sjúkraliði í Drafnarhúsi, 
veitti okkur ómælda aðstoð við þýð-
inguna.

Á ráðstefnunni var fjöldi veggspjalda, 
víðsvegar að úr heiminum þar sem 
kynntar voru rannsóknir og þjónusta.  
Okkar veggspjald var uppi seinni dag 
ráðstefnunnar og við stóðum við það,    
til að gefa nánari upplýsingar og ræða 
við fólk. 

Við höfðum prentað veggspjaldið á A4 
blöð sem fólk gat tekið með sér. Einnig 
gerðum við lítinn bækling um ýmsa virkni 
hjá okkur sem aðrir geta notað til að fá 
hugmyndir. Í ljós kom að um 130 manns 
hafa tekið með sér afrit af veggspjaldinu 
okkar sem sýnir að margir hafa áhuga á 
því sem við erum að gera á litla Íslandi.

Það er gaman að segja frá því, að vegg-
spjaldið hlaut góðar viðtökur, margir 
stoppuðu við það og vildu ræða við okk-
ur og voru jafnvel að bera þetta saman 
við þá þjónustu sem er í boði í heima-
landinu fyrir þennan skjólstæðingahóp. Í 
Englandi er til dæmis verið að spara og 
loka dagþjálfunum. Í Danmörku er þetta 
svipað og hjá okkur. Í mörgum löndum er 
þessi þjónusta hreinlega ekki í boði.

Þetta var lærdómsríkt ferli.  Við vorum 
allar að gera þetta í fyrsta skipti, að fara 
með veggspjald á ráðstefnu. Það fer í 
reynslubankann og gaman væri að fara 
aftur síðar og flytja erindi um þá góðu 
þjónustu sem að við veitum. Íslendingar 
eiga fullt erindi á erlendar ráðstefnur til 
að kynna þá góðu hluti sem eru í gangi 
hjá okkur. Við mættum vera framtaks-
samari við það.

Enn og aftur upplifum við, að við erum 
að gera góða hluti hér heima. Við veitum 
góða þjónustu þeim sem til okkar koma. 
Biðlistinn á sérhæfða dagþjálfun er þó 
allt of langur, æskilegt væri að enginn 
biði lengur en 3 mánuði.  

Erla Einarsdóttir
Ólína Kristín Jónsdóttir

Sigríður Lóa Rúnarsdóttir
forstöðumenn dagþjálfanna

Lóa, Ólína og Erla við veggspjaldið
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Garðurinn er staðsettur í Balerno í Sviss 
og er hannaður af arkitektastofunni En-
rico Sassi. Hann er staðsettur við hlið 
dagþjálfunar og opinn allan ársins hring. 

Verkefnið var mælt í 90 daga. Í upphafi 
og lok verkefnisins voru spurningalistar 
lagðir fyrir bæði aðstandendur og starfs-
fólk. Þátttakendur voru 15, 11 konur og 4 
karlmenn. 

Þrjú meginatriði vöktu mesta athygli í 
garðinum. Það var skúlptúr sem fenginn 
var að láni á listasafni. Fyrir framan þenn-
an skúlptúr (mynd 1) sköpuðust miklar 
umræður og þá sér í lagi vegna þess að 
skúlptúrnum má líkja við brotna klukku. 

Gosbrunnur eða vatnsbrunnur vakti 
athygli og við hann er bekkur þar sem 
hægt er að fá sér sæti eftir að hafa geng-
ið um garðinn. 

Karlmennirnir í verkefninu töluðu um 

gönguleiðina 
upp, svokallað-
an ramp sem 
leiðina heim. 
(mynd 2)

Garðyrkju-
fræðingur vinnur 
í garðinum og 
með honum 
starfsmenn sem 
eiga við geð-
fötlun að stríða.  
Með þessu er 
verið að skapa 
þeim verndað-
an vinnustað 
og tækifæri á 
vinnumarkaði.

Garðurinn hefur jákvæð áhrif á:

- félagslega tengslamyndun milli 

   notenda.

- kvíða og óróleika.

- andlega vellíðan.

- lífsgæði.

- tilgang notenda.

Niðurstöður:

Allir nema einn sögðu garðinn hafa góð 
áhrif á sig. 

Athyglisvert er að notkun lyfja hefur 
minnkað eftir að garðurinn var opnaður 
og notendur og starfsfólk fundu fyrir 
meiri ró.

Lucille Helen Terry
Selma Hauksdóttir

Valgerður Gunnarsdóttir
Starfsmenn dagþjálfannaGönguleið í garðinum (mynd 2)

Listaverk í garðinum (mynd 1)

Sensori Garden; Skynjunargarður í Sviss
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Aðstandendur 
ganga sér til húðar
„Það er svo ógurlega vont að upplifa að 
tilfinningar manns gleymist,“ segir Guð-
laug Eiríksdóttir aðstandandi. Árið 2012 
greindist eiginmaður hennar með Alzhei-
mer-sjúkdóminn. Þau hjónin hafa árum 
saman búið í Danmörku. Nýleg umræða 
um stöðu aðstandenda Alzheimersjúkra  
þar í landi varð til þess að aukin áhersla 

er nú á aðstoð við aðstandendur sem  
eru í umönnunarhlutverki heimafyrir. Fjöl-
miðlaumfjöllun þar í landi  sýndi fram á 
að þeir sem standa sjúklingunum næst 
urðu heilsuveilir vegna álags sem fylgir 
því að sinna umönnun. Í kjölfarið var ráð-
ist í aukinn stuðning við aðstandendur 
og áhersla lögð á, að gleyma ekki því 
persónulega álagi sem fellur á nákomna. 

„Það er svo skrýtið með þessa skömm 
sem aðstandendur finna,“ segir Guðlaug 
og bætir við, að sjálf hafi hún fundið 

þessa skömm yfir því að vera stundum 
þreytt á umönnunarhlutverkinu. Sem 
dæmi um slíkt nefnir hún, að þegar henni 
bauðst fyrst að taka þátt í stuðningshópi 
fyrir aðstandendur hafi hún hugsað með 
sjálfri sér að hún vissi ekkert hvað hún 
ætti að gera með slíkum hópi. Þegar á 
reyndi hafi hún þó grætt mikið á félags-
skap með öðrum aðstandendum, „Það 
er ekkert að skammast sín fyrir. Ekkert 
af þessu er þér að kenna. Samt er alveg 
sama hvað maður hittir oft annað fólk 
í sömu stöðu, allir hafa sömu sögu að 
segja. Skömmina yfir því að upplifa ein-
angrun og þreytu yfir því að vera alltaf í 
umönnunarhlutverki,“ segir Guðlaug. 

„Ég hugsaði alltaf með mér; hvað á ég að 
gera í svona hópi? Ég hef alveg prófað 
að hugsa um svona einstaklinga og þetta 
getur varla verið svo erfitt. -  Guðlaug 
er menntaður hjúkrunarfræðingur og 
hefur unnið við hjúkrun í yfir 40 ár - Það 
er samt erfitt að vera umönnunaraðili 
fyrir sinn nánasta. Þetta gengur svo 
nærri manni. Við erum að tala um veikan 
einstakling sem manni þykir vænt um og 
hefur átt langt líf með.“ Hún lýsir því hve 
frelsandi það var að segja upphátt frá 
því sem angraði hana og að heyra aðra 
tala um það sama. „Ég hef t.d. farið út 
í búð með manninum mínum og hann 
byrjar að borða eplin upp úr kössunum. 
Hann týnir mat upp úr innkaupakörfunni 
okkar og setur ofan í körfuna hjá þeim 
sem standa við hliðina á okkur eða hann 
tekur pening annarra og stingur í vasann. 
Svona hlutir eru partur af okkar daglega 

lífi og ég hugsaði alltaf: Guð minn al-
máttugur, þetta er svo skammarlegt. Svo 
kemur maður í stuðningshóp með öðrum 
aðstandendum og öll hafa þau svipaða 
sögu að segja og þeim finnst þetta líka 
skammarlegt. Við getum þá talað um 
þessa hluti og sett okkar tilfinningar í 
fyrsta sæti og jafnvel hlegið að þessu. 
Það gerir svo ótrúlega mikið fyrir mann.“

Danska blaðið Politiken hefur fjallað 
umtalsvert um áhrif heilabilunar á að-
standendur. Í fréttum blaðsins segir 
meðal annars, að aðstandendur fólks 
með heilabilun verði sjálfir veikir af því 
að sinna umönnun. Politiken segir veika 
einstaklinga svo háða sínum nánasta 
að umönnunaraðilinn einangrist, sæki 
í lyf og eigi jafnvel frekar á hættu að 
fá heilabilunarsjúkdóm og langvarandi 
streitueinkenni fyrir vikið. Guðlaug segir 
að þessi umræða, sem og umfjöllun-
in sem á eftir fylgdi, hafi orðið til þess 
að auknu fé og tíma var úthlutað til 
að sinna aðstandendum í Danmörku. 
„Þetta hefur verið rætt afar mikið hér í 
Danmörku vegna þess að það komu svo 
miklar kvartanir frá fólki. Ég veit um tvær 
konur sem urðu fárveikar. Önnur fékk 
heilablóðfall af stressi.“ Hún segir Dani 
skilja að veita verður fjármagni og aðstoð 
til að koma í veg fyrir að aðstandendur 
gangi sér til húðar. „Þeir sjá að stuðning-
ur við okkur er það sem þarf til þess að 
hjúkrunarheimilin fyllist ekki bara.“

 Í hverju felst þessi aukni stuðningur? 
„Ég bý í bæ sem heitir Herlev og þeim 

Atli Þór Fanndal

Guðlaug ásamt eiginmanni sínum.
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bæ er skipt í fjóra hluta. Áður var bara 
einn sérhæfður heilabilunarráðgjafi í 
hverjum hluta en nú eru þeir tveir. Ég á 
núna rétt á sjö stuðningstímum á viku 
sem ég þarf ekki að borga fyrir og ég má 
fá úthlutað eftir eigin þörfum. Á fimmtu-
dögum á ég alveg frí. Eiginmaður minn 
fer í dagdvöl og svo kemur stúlka heim 
og tekur á móti honum þegar hann kem-
ur heim svo ég geti átt frí alveg heilan 
dag, það er að segja til klukkan fimm. Á 
kvöldin get ég svo  fengið aðstoð ef ég 
þarf að fara eitthvað. Það er nefnilega 
þannig hjá mér og mörgum aðstandend-
um að það er ekkert hægt að fara frá, 
því hinn veiki einstaklingur  getur ekkert 
verið einn heima. Maðurinn minn er svo 
fjórðu hverju viku í hvíldarplássi, eina 
viku í einu. Hjúkrunarfólkið þar er mjög 
meðvitað um álagið sem við aðstand-
endur erum undir og þess vegna temja 
þau sér að hringja stundum í okkur að-
standendur til að spyrja hvernig okkur líði 
með allt saman. Það er gott að fá þann 
stuðning og finna að það er líka hugsað 
um mig. Heilabilunarráðgjafinn sem var 
bætt við á mínu svæði er einnig alltaf til 
staðar í síma. Þetta er allt annað en það 
sem var.“

Þegar Alzheimersamtökin ræddu við 
Guðlaugu var hún ein í þriggja vikna fríi 
hér á landi. Það frí var hluti af stuðningi 
Herlev við aðstandendur. „Maðurinn 
minn er í hvíldarinnlögn á hjúkrunarheim-
ili  í þrjár vikur til að ég gæti komið í fríið 
sem mig var búið að langa í svo lengi.“ 
Guðlaug segir að hluti af þjónustunni sé 
ríkur vilji til að hliðra til fyrir aðstandend-
ur. „Þessar breytingar hafa svo mikið að 
segja. Fyrstu tvö árin var ég alveg bundin 
allan sólarhringinn, alla daga. Núna, 
vegna þess að ég fæ hjálp, get ég hreyft 
mig og átt smá tíma.“ - Hvernig tilfinning 
var það að eiga tíma fyrir sjálfa sig eftir 
svona langan tíma? „Ég var alveg hætt 
að prjóna og hætt öllu. Fyrst þegar ég 
var ein, starði ég bara út í loftið og naut 
þess að vera ein. Ég hafði ekki rænu á 
að lesa bók eða neitt. Ég lagðist bara í 
sófann og sofnaði bara. Maður var orðin 
svo þreyttur að það komst ekkert að 
nema bara ánægjan yfir því að vera ein,“ 
segir Guðlaug og bætir við, að þriggja 

vikna frí á Íslandi hafi gert henni gott. 

„Ég get eiginlega ekki lýst þessu nægi-
lega vel en það verður svo náttúrulegt 
fyrir manni að vera alltaf í því hlutverki 
að hugsa um annan en sjálfan sig. Áður 
en ákveðið var að bæta stöðuna var 
ég voðalega mikið látin í friði og það 
var ekki gott. Það er svo mikilvægt að 
hafa einhvern til að ræða við og fá ráð-
leggingar og andlegan stuðning. Það að 
við aðstandendur viljum ræða saman er 

bara eins og þegar mömmur hittast og 
skiptast á ráðum. Það er svo mikilvægt 
að einangrast ekki.“ Guðlaug segist ekki 
þekkja vel til þess stuðnings sem að-
standendur fái hér heima. „Það eru svo 
mörg ár síðan við bjuggum á Íslandi að 
ég þekki ekki muninn á Danmörku og 
Íslandi. Það eina sem ég heyri er að hér 
sé ekki nægilegur stuðningur við fólk. 
Maður verður að geta haldið áfram að 
lifa og til þess að geta það, þarf maður 
aðstoð.“
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Á árlegri ráðstefnu sinni árið 2014, í 
Glasgow, samþykktu Evrópsku Alzhei-
mersamtökin og aðildarfélög þeirra 
Glasgowyfirlýsinguna, þar sem hvatt 
er til mótunar evrópskrar stefnu í 
málefnum fólks með heilabilun og 
landsbundinnar stefnuáætlunar allra 
landa í Evrópu. Yfirlýsingin hvetur 
líka leiðtoga heims til að viðurkenna 
heilabilun sem forgangsmál í heil-
brigðisþjónustu og til að þróa alþjóð-
lega aðgerðaáætlun um heilabilun. 

Við undirrituð skuldbindum okkur til 
að vinna af heilum hug að því að efla 
réttindi, virðingu og sjálfstæði fólks sem 
þjáist af heilabilun. Þessi réttindi eru 
algild og eru tryggð í Evrópska mann-
réttindasáttmálanum, Mannréttindayfir-
lýsingu Sameinuðu þjóðanna, alþjóðleg-
um sáttmálum um efnahagsleg, félagsleg 
og menningarleg réttindi og borgaraleg 
og pólitísk réttindi, og samningi SÞ um 
réttindi fatlaðs fólks. 

Við mælumst til þess að sérhver einstak-
lingur sem þjáist af heilabilun eigi: 

• Rétt á greiningu í tæka tíð; 

• Rétt á vönduðum stuðningi að lok 
      inni greiningu; 

• Rétt á einstaklingsbundinni og      
      samhæfðri gæðaumönnun allan  

  tímann á meðan á veikindum   
      stendur; 

• Rétt á jöfnu aðgengi að meðferð    
      um  og íhlutunum; 

• Rétt til þess að njóta virðingar sem  
      einstaklingur í samfélaginu. 

Við fögnum vaxandi viðurkenningu á 
heilabilun sem almennu forgangsmáli í 
heilbrigðisþjónustu, bæði á landsvísu og 
innan Evrópu, og hvetjum ríkisstjórnir og 
stofnanir Evrópu til að viðurkenna hlut-
verk sitt við að tryggja að réttindi fólks 
sem þjáist af heilabilun séu virt og í heiðri 
höfð. Einkum viljum við:

 • Hvetja framkvæmdastjórn Evrópu 
       sambandsins til að: 

1. Þróa evrópska stefnu 
í málefnum fólks með 
heilabilun; 

2. Tilnefna háttsettan emb-
ættismann ESB til þess 
að samhæfa starfsemina 
og rannsóknir á sviði 
heilabilunar og núver-
andi áætlana, svo sem 
Horizon 2020, áætlunina 
um velferðartækni, evrópska samstarf-
ið í nýsköpunarmálum varðandi virka 
og heilbrigða öldrun, sameiginlegu 
áætlunina um rannsóknir á taugahrörn-
unarsjúkdómum og áætlunina um ný-
sköpun í lyfjamálum;   

3. Koma á fót evrópskum sérfræðinga-
hópi um heilabilun sem samanstandi af 
embættismönnum framkvæmdastjórn-
ar ESB, fulltrúum aðildarríkjanna og 
borgaralegs samfélags til að deila 
bestu starfsvenjum; 

4. Styðja fjárhagslega við starfsemi 
Evrópsku Alzheimersamtakanna 
og evrópsku athugunarstöðina um 
heilabilun á þeirra vegum og evrópska 
tengslanetið um siðfræði á sviði 
heilabilunar fyrir tilstilli lýðheilsuáætl-
unarinnar. 

• Hvetja fulltrúa á Evrópuþinginu til að: 

1. Gerast meðlimir sambands Evrópsku 
Alzheimersamtakanna;

2. Styðja herferðir Evrópsku Alzheimer-
samtakanna og aðildarfélaga þeirra til 
þess að gera heilabilun að evrópsku 
forgangsmáli og móta evrópska stefnu 
í málefnum fólks með heilabilun;

3. Vera sjálfir til taks fyrir fólk með 
heilabilun, umönnunaraðila og fulltrúa 
Alzheimersamtaka landa sinna.

• Hvetja ríkisstjórnir landanna til að: 

1. Þróa yfirgripsmikla stefnu í málefnum 
fólks með heilabilun í löndunum með 
tilheyrandi fjármögnun og skýru eftirliti 
og mati; 

2. Stuðla að þátttöku fólks sem þjáist af   
heilabilun og umönnunaraðila þeirra 
í þróun og eftirfylgni stefnumótunar í 
löndunum;

3. Styðja Alzheimersamtök og samtök 
fólks með heilabilun í löndunum. 

Við fögnum alþjóðlegri viðurkenningu á 
heilabilun sem forgangsmáli um heim 
allan og metum mikils starf samtakanna 
Alzheimer’s Disease International og G-7 
ríkjanna við að koma á framfæri alþjóð-
legum aðgerðum varðandi heilabilun og 
hvetjum alþjóðasamfélagið til að: 

1. Byggja á árangri evrópsks samstarfs 
um heilabilun og taka með evrópsk 
verkefni við þróun alþjóðlegrar að-
gerðaáætlunar í málefnum fólks með 
heilabilun;

2. Stuðla að þátttöku og ráðfæra sig við 
Alzheimersamtök og fólk með heilabil-
un í ákvarðanatöku og við skilgreiningu 
á alþjóðlegri áætlun um rannsóknir; 

3. Beita heildstæðri nálgun í forgangs-
röðun rannsókna sem nái til sálfé-
lagslegra þátta, umönnunar, félags-
-efnahagslegra þátta og rannsókna á 
heilbrigðissviði til að tryggja að þær 
gagnist fólki með heilabilun núna, sem 
og fólki sem mun búa við hana á kom-
andi árum;

4. Auka verulega fjárframlög til allra sviða 
rannsókna á heilabilun; 

5. Leggja áherslu á heilabilun sem for-
gangsmál hjá öðrum alþjóðastofnun-
um, sem nái til meðal G-20 ríkjanna, 
Efnahags- og framfarastofnunar 
Evrópu (OECD), Alþjóðaheilbrigðis-
-stofnunarinnar (WHO) og Sameinuðu 
þjóðanna.

Alzheimer Europe
Glasgowyfirlýsingin
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Á alþjóðlegri ráðstefnu Evrópsku 
Alzheimersamtakanna um heilabilun, 
sem fram fór í Kaupmannahöfn 1. og 
2. nóvember 2016, vann hópur sem 
samanstóð af dönskum, sænskum og 
norskum einstaklingum, sem þjást 
af heilabilun, að því að setja saman 
nokkrar ráðleggingar til almennings 
um hvernig megi bæta kjör einstak-
linga með heilabilun og aðstandenda 
þeirra. Hópurinn er sá fyrsti sinnar 
tegundar í Skandinavíu og er skref í 
áttina að þátttöku einstaklinga, sem 
þjást af heilabilun, í mun meiri mæli 
en áður í ákvarðanatöku á þessu 
sviði.

Skilaboðin voru tekin saman í Kaup-
mannahafnaryfirlýsinguna, sem var 
afhent Evrópsku Alzheimersamtökunum 
við lok ráðstefnunnar.

Hér má lesa skilaboð vinnuhópsins:

• Aukin áhersla á rannsóknir á 
heilabilun

Við óskum þess heitast að þróuð verði 
lyf sem geta læknað heilabilunarsjúk-
dóma. En þar til svo verður viljum við 
að aukin áhersla verði lögð á að þróa 
lyf, sem geta stuðlað að því að stöðva 
þróun sjúkdómsins – og þar með veita 
okkur aukin lífsgæði í daglegu lífi.

• Aukin þekking almennings á 
heilabilun

Við viljum að borgararnir öðlist aukna 
þekkingu á heilabilun þannig að sigrast 
megi á þeim bannorðum og fordóm-
um, sem við upplifum í daglegu lífi. Við 
viljum að komið sé fram við okkur eins 
og við erum. Þess vegna viljum við líka 
að aukin áhersla verði lögð á menntun 
starfsfólks svo það hafi nauðsynlega 
þekkingu á heilabilun.

• Öll lönd verði samfélög sem eru vin-
veitt fólki með heilabilun

Við viljum að samfélagið taki í aukn-
um mæli tillit til þeirra áskorana sem 
heilabilun veldur okkur. Því viljum við 
að mannréttindi séu virt svo að við 
eigum tök á að taka þátt í samfélaginu 
til jafns við aðra borgara. Við viljum 
líka að tekið verði tillit til sérstakra 
aðstæðna okkar þegar við kaupum 
inn í stórmörkuðum, notum almenn-
ingssamgöngur eða erum á fundi í 
bankanum.

• Kerfisbundin eftirfylgni sjúkdóms-
greiningar

Við viljum samfelldan stuðning og 
aðstoð að lokinni sjúkdómsgreiningu. 
Margir upplifa tímann eftir að sjúk-
dómsgreining liggur fyrir sem ruglings-
legan. Þess vegna höfum við þörf fyrir 
að hafa ávallt sérfræðing, sem tekur 
keflið og réttir það áfram, þannig að 
heild og samhengi sé í aðgerðum.

• Stuðningurinn taki mið af einstak-
lingsbundnum aðstæðum hverrar 
fjölskyldu

Við viljum fá stuðninginn og aðstoðina 
á þeim tíma sem við þörfnumst hjálpar. 
Allar fjölskyldur sem þurfa að takast 
á við heilabilunarsjúkdóm eru ólíkar. 
Þess vegna óskum við eftir heildar-
lausn með stuðningi og aðstoð, sem 
tekur mið af lífsaðstæðum hverrar 
fjölskyldu fyrir sig – og sem veitir okkur 
þátttökurétt í eigin lífi og daglegu lífi.

• Kostur á að taka þátt í verðugu og 
innihaldsríku starfi

Við viljum að allir einstaklingar með 
heilabilun eigi kost á virku daglegu lífi, 
þar sem þeir geta tekið þátt í verðugu 
og innihaldsríku starfi í félagsskap 
annars fólks, sem þjáist af heilabilun-
arsjúkdómum. Við getum þurft á að 
halda stuðningsvini, sem getur veitt 
okkur stuðning við að taka þátt í starfi.

• Aðstoð við þátttöku í upplýsinga-
samfélaginu

Við viljum að samfélagið taki aukið 
tillit til þess að við eigum erfitt með að 
taka þátt í upplýsingasamfélaginu. Við 
eigum í erfiðleikum með að muna PIN-
-númer krítarkorta, fást við rafrænan 
póst frá hinu opinbera og kaupa lest-
armiða og strætómiða, þegar ekki eru 
neinir einstaklingar til að leita aðstoðar 
hjá. Því viljum við að þróaðar verði aðr-
ar leiðir til að bæta aðgengi að upplýs-
ingasamfélaginu fyrir einstaklinga með 
heilabilun.

GRAFÍA
Stéttarfélag í prent-
og miðlunargreinum

Kaupmannahafnaryfirlýsingin
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Eliza Reid, forsetafrú 
er verndari Alzheimersamtakanna

Með stolti og þakklæti getum við sagt 
frá því að Eliza Reid, forsetafrú hefur 
samþykkt að vera verndari Alzheimer-
samtakann á Íslandi.

Í nóvember sl. áttu Árni Sverrisson, 
stjórnarformaður og Svava Aradóttir, 
þáverandi  framkvæmdastjóri fund með 
frú Elizu þar sem reifaðar voru hug-
myndir um hlutverk hennar og aðkomu 
að störfum samtakanna. Alzheimer-
samtökin hlakka til samstarfs við frú 
Elizu, samstarfs sem örugglega á eftir 
að skila sér á jákvæðan hátt fyrir fólk 
með heilabilun og aðstandendur þeirra. 

Velvild forsetahjónanna í garð sam-
takanna er afar mikils virði og hefur nú 
þegar átt þátt í aukinni athygli almenn-
ings á málefninu og þá um leið umræðu 
um heilabilun. Eftir að forseti vor, Guðni 
Th. skartaði buffi merktu Alzheimer-
samtökunum sl. haust náði athygli fólks 
á samtökunum áður óþekktum hæðum. 
Fyrirspurnum og ráðgjafarbeiðnum 
fjölgaði mikið, fólk vissi núna betur 
hvert var hægt að leita og þannig á það 
líka að vera. Yfirgripsmikil þekking og 
reynsla starfsfólks  Alzheimersamtak-
anna stendur félagsmönnum til boða í 
formi ráðgjafar, fræðslu og stuðnings.   

Eliza Reid, forsetafrú
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Alzheimer kaffið  er kaffihús fyrir fólk 
með Alzheimersjúkdóm og skylda 
sjúkdóma og aðstandendur þeirra. Til-
gangurinn er að gefa fólki tækifæri til að 
koma saman, þar sem þeirra þörfum er 
mætt. Vitað er að fólk með heilabilunar-
sjúkdóma og aðstandendur þeirra eru 
mjög oft einangraðir og þurfa á upplyft-
ingu og aðstoð að halda. Umsjónarmenn 
kaffisins horfa  sérstaklega til þeirra sem 
eru að greinast um og eftir miðjan aldur 
og hafa fá eða engin úrræði. Alzheimer-
kaffið er  vettvangur fyrir nýjungar og 
þróun. Markiðið er að  opna umræðu 
um erfiðleika fólks með þessa sjúkdóma 
og gefa þeim og aðstandendum kost 
á að hitta aðra sem glíma við svipaðan 
vanda.

Á Alzheimer kaffinu er ráðgjöf, fræðsla, 
spjall, söngur, gleði og gæðastundir. 
Einnig er boðið uppá kaffi og meðlæti. 
Aðalheiður Þorsteinsdóttir, píanóleikari 
spilar undir fjöldasöngnum.

Guðmunda Steingrímsdóttir og Pálína 
H. Skjaldardóttir hafa síðastliðinn fjögur 
ár staðið fyrir Alzheimer kaffi félagsmið-
stöðinni, Hæðargarði 31.

Alzheimer Kaffi í Reykjavík

HRAÐI - GÆÐI - ÞJÓNUSTA

Frá Alzheimerkaffi

Aðalheiður Þorsteinsdóttir
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Sem framhald af námi mínu í Listahá-
skóla Íslands dvaldi ég á haustdögum 
2016 átta vikur í Lundúnum til að kynna 
mér tónlistarsmiðjur verkefnisins Tónlist 
fyrir lífið (e. Music for Life) sem hefur ver-
ið starfrækt í tuttugu ár í Englandi og er 
hluti af fjölbreyttum verkefnum fræðslu-
deildar tónleikastaðarins Wigmore Hall í 
Lundúnum. 

Roseberry House

Ég fór alla föstudagsmorgna á hjúkr-
unarheimilið Roseberry House í norður 
Lundúnum því þar fór fram tónlistar-
smiðjan sem ég fylgdist með. Átta íbúar 
heimilisins, þrír til fjórir starfsmenn og 
þrír hljóðfæraleikarar hittust til tónlist-
ariðkunar. Hljóðfærin voru tvö selló og 
þverflauta. Einnig voru í teyminu ver-
kefnastjóri og hjúkrunarfræðingur sér-
hæfður í Alzheimersjúkdómnum.

Undirbúningur tónlistarteymisins hófst 
klukkan tíu að morgni. Hinum ýmsu 
slagverkshljóðfærum var stillt upp, stól-
um raðað og tónlistarfólkið stillti saman 
strengi. Í upphafi fyrstu smiðjunnar var 
farið yfir lífssögu þátttakenda svo hægt 
væri að mæta þeim á sem persónuleg-
astan hátt.  Þegar þátttakendur komu 
svo um ellefuleytið var allt tilbúið og tón-
listarsmiðjan hófst. Flestir íbúar voru með 
langt gengna heilabilun og þurftu mikla 
aðstoð. 

Tónlistarsmiðjan

Í Tónlist fyrir lífið hefst hver tónlist-
arsmiðja á svokölluðu rammastefi (e. 
framing piece) og kynningarlagi (e. 
welcome song). Rammastefið er líka flutt 
í lok stundarinnar og rammar því stund-
ina vel inn. Tónlistarfólkið hefur undirbúið 
þessi stef fyrirfram. Stefin gefa fólki 
öryggi en í kynningarlaginu er fólk boðið 
velkomið með nafni sem staðsetur það 
inni í hópinn. Þegar þessu lýkur hefst 
tónlistarspuninn sem er kjarninn í tón-
listarsmiðjunni. Einum í einu er boðið að 
prófa hljóðfæri. Í fyrstu eru margir feimnir 
og tregir til en þegar fólk staldrar við og 
byrjar fer það á flug. Þá taka tónlistar-
mennirnir og allir í hópnum sem vilja, 
undir spuna viðkomandi og úr verður 
heilmikið tónverk. Það er stórkostlegt að 
sjá einstakling með heilabilun sem lifir í 
óöryggi síns sjúkdóms eflast og styrkjast 
í gegnum tónlistina. Fólk fær byr undir 
báða vængi í tónlistarspunanum og fær 
tækifæri til að þess að taka stjórnina og 
gefa nýjar hugmyndir inní hópinn. Í svona 
tónlistarsmiðju verða allir jafnir. Lærðir 
og leikir skiptast á hugmyndum og úr 
verður sköpunarverk sem allir hafa tekið 
þátt í að búa til.

Í tónlistariðkun sem þessari liggur allur 
tilfinningaskalinn undir. Systurnar hlátur 
og grátur eru ekki langt undan. Í þeim 
tónlistarsmiðjum sem ég tók þátt í, var 
oft hlegið hjartanlega og oft vorum við 
klökk og grétum. Við grétum ekki einung-
is vegna söknuðar eða sorgar heldur 

oftast vegna fegurðar 
augnabliksins. Allir 
sem umgangast fólk 
með heilabilun vita 
hversu dýrmæt augna-
blikin eru þegar hulu 
sjúkdómsins er bægt 
frá og kjarni einstak-
lingsins fær að skína. 
Sjálfsmyndin verður 
skýr og vellíðan lifir í 
einstaklingnum lengi 
á eftir.

Ég var áhorfandi í einni tónlistarsmiðju 
á hjúkrunarheimili í suður Lundún-
um. Ein af þátttakendum í smiðjunni 
var kona sem átti ættir sínar að rekja 
til Spánar. Hún hafði búið lengi í 
Englandi en vegna heilabilunar var 
hún búin að tapa enskunni og talaði 
einungis spænsku. Vegna þessa var 
hún töluvert einangruð. Einungis einn 
starfsmaður hjúkrunarheimilisins talaði 
spænsku og gat átt góð samskipti við 
hana. Þegar hún fékk trommu til að 
spila á, leit hún kankvís í kringum sig 
og byrjaði að spila. Það var greinlegt 
að þetta var ekki í fyrsta skiptið sem 
hún spilaði á trommu. Hún lyftist öll 
upp og naut sín vel.  Í tónlistarsmiðj-
unni vikunni á eftir var henni boðið að 
fá tónsprota. Nú var komið að hennar 
augnabliki. Hún mundaði tónsprotann 
og stjórnaði af mikilli list. Útkoman var 
stórkostlegt verk þar sem allir nutu sín 
undir styrkri stjórn þessarar spænsku 
konu. Þegar laginu var lokið talaði hún 
heilmikið og sagði frá því með blik í 
augum þegar hún var ung stúlka á 
Tenerife. Þá var hún í þorpshljómsveit 
og spilaði, stjórnaði og dansaði. Allir 
viðstaddir voru mjög snortnir. Starfs-
fólkið var orðlaust og í endurmati á 
eftir töluðu þau um hversu ánægð 
þau voru, að fá tækifæri til að kynnast 
þessari konu á þennan hátt.

Starfsfólkið

Hlutverk starfsfólks í tónlistarsmiðjunum 
er mjög mikilvægt. Bæði er það tenging 
fyrir íbúa og oft þarf að aðstoða með 
hljóðfærin. Einnig er eitt lykilatriði tónlist-
arsmiðjanna að starfsfólk fær tækifæri 
til að sjá skjólstæðinga sína í öðru ljósi 
þ.e. einstaklinginn bakvið sjúkdóminn. 
Þegar hversdagurinn tekur svo við, leiðir 
sameiginleg reynsla þeirra sem tóku þátt 
í listsköpuninni til betri samskipta og 
persónulegrar umönnunar. 

Í Tónlist fyrir lífið er alltaf endurmat í lok 
hverrar smiðju. Í þeim smiðjum sem ég 
tók þátt í, fór alzheimerráðgjafinn með 
starfsfólkinu afsíðis, veitti fræðslu um 
heilabilunarsjúkdóma og ræddi þeirra 
upplifun af liðinni tónlistarsmiðju. Ver-
kefnastjórinn fór í endurmat með tón-
listarfólkinu. Í lokin komu allir saman og 
deildu reynslu sinni. Með þessum hætti 
verður þjónustan við alla þátttakendur 
framúrskarandi og allir sem taka þátt 
draga lærdóm af sem þeir taka með út í 
sitt daglega líf. 

Tónlistin sem farvegur 
samskipta án orða.

Magnea Tómasdóttir

Tónlistarmenn og starfsfólk í tónlistarsmiðju Roseberry House
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Í Roseberry House kom kona í tón-
listarsmiðjuna sem átti við depurð 
að stríða. Hún er með langt gengna 
heilabilun og var tillölulega nýbúin að 
missa eiginmann sinn. Starfsfólkið 
sagði að hún gréti nánast alla daga 
og vildi helst halda sig til hlés. Þegar 
hún kom í fyrstu smiðjuna var hún 
ekki mjög upplitsdjörf. Hún horfði vel í 
kringum sig og fylgdist vel með. Þátt-
taka hennar var ekki alltaf sýnileg. Eftir 
nokkur skipti var alltaf styttra og styttra 
í brosið. Fyrir fimmtu stund sagði 
starfsfólkið okkur, að það hefði tekið 
eftir því, að dagana sem hún tók þátt í 
tónlistarsmiðju gréti hún mun minna og 
í lokin var hún hætt að gráta. Í endur-
mati var farið ítarlega í hvernig hægt 
væri að bæta líðan þessarar konu.

Tónlistarfólkið

Sjálfsmynd tónlistarmanna miðar oftast 
að tónlistarflutningnum sjálfum, byggt á 
þeirri reynslu sem þeir öðlast í gegnum 
nám sitt og starf. Hún er persónuleg en 
einnig er talað um sjálfsmynd hóps sem 
vinnur saman. Þegar fólk fer inn í nýjar 
aðstæður eins og í Tónlist fyrir lífið, riðl-
ast sjálfmyndin og jafnvægi hópsins oft 
á tíðum þar sem aðstæðurnar kalla á ný 
eða breytt viðbrögð og aðra eiginleika 
einstaklinganna en þannig er hægt, ef 
svo má að orði komast, finna hina nýju 
breyttu sjálfsmynd. Hin nýja sjálfsmynd 
er byggð á samskiptum. Samskiptum á 
milli einstaklinga og innan hópsins. Sam-
skiptum sem fara yfirleitt fram án orða 
og í gegnum tónlistina. Flókin samskipti 
eiga sér stað í spunatónlist þar sem 
hlustun skiptir meginmáli. Í Tónlist fyrir 
lífið skiptir hlustun tónlistarmannsins á 
þann einstakling sem er með heilabilun 
sérstaklega miklu máli. Hin sameiginlega 
tónlistariðkun sérfræðingsins og þess 
sem hefur jafnvel enga forkunnáttu í 
tónlist leiðir báða einstaklinga inná nýj-
ar ókannaðar brautir. Þessi samskipti 
eru bæði persónleg og félagsleg þar 
sem innsæi á báða bóga er mikilvægt. 
Forsenda til samskipta í gegnum tónlist 
er þátttaka þeirra sem eru í hópnum. 
Þátttaka í Tónlist fyrir lífið byggist á 
umburðarlyndi, innsæi, virðingu, sam-
kennd og sköpunargleði. Þátttaka allra 
í hópnum skiptir máli og hún ein getur 
látið þá töfra gerast sem eiga sér stað 
við tónlistariðkun ólíks fólks með ólíkan 
bakgrunn og forsendur. Þeir töfrar sem 

eiga sér stað í gegnum þessi samskipti 
og þátttöku leiða til þroska og þróunar 
manneskjunnar sem einstaklings í hópn-
um og verður til þess að sjálfsmyndin 
breytist. Þessi leið er ekki línuleg heldur 
flæðir hún áfram í einskonar spíral þar 
sem sjálfsmynd, samskipti, þátttaka og 
þróun eru með marga snertifleti við hvert 
annað (Alheit, Page og Smilde 2014).

Framtíðin á Íslandi

Ég finn að það er mikill áhugi hér á 
Íslandi fyrir aukinni notkun tónlistar í 
umönnun fólks með heilabilun. Á vor-
dögum 2015 var kynningarnámskeið í 
Listaháskóla Íslands á tónlistarsmiðjum 
Tónlist fyrir lífið. Í framhaldi af því fór ég 
eins og fyrr segir í starfsnám til Lundúna 
til að kynna mér málið frá fyrstu hendi. Í 
byrjun árs hófst námskeið í Listaháskóla 
Íslands sem heitir Tónlist og heilabilun 
(e. Music and dementia). Nemendur og 
kennarara hafa farið einu sinni í viku með 
tónlistarsmiðjur í dagþjálfunina Fríðuhús í 
Reykjavík og á hjúkrunarheimilið Sunnu-
hlíð í Kópavogi. Farið verður átta sinnum 
á hvorn stað og unnið eftir formerkjum 
Tónlistar fyrir lífið. Þetta er í fyrsta skiptið 
sem svona vinna fer fram á Íslandi. Dýr-
mæt reynsla þessa námskeiðs mun nýt-
ast til áframhaldandi þróunar verkefnisins 
hér á landi. Í upphafi þurfum við fyrst og 
fremst að mennta tónlistarfólkið til slíkra 

starfa og þá eru engin takmörk sett um 
framhaldið. 

Ég vil þakka Alzheimersamtökunum fyrir 
að styrkja mig til starfsnáms míns í Lund-
únum og einstakan áhuga á verkefninu.

Aðalmarkmið tónlistarsmiðjanna í 
Tónlist fyrir lífið er að auka lífsgæði 
fólks með heilabilun og sýna starfsfólki 
tilfinningalega, félagslega og líkamlega 
getu fólksins sem það er að hugsa um. 
Hjartað í tónlistarsmiðjunum er fólkið 
sem tekur þátt og það sameiginlega 
lærdómsferli sem á sér stað með 
samskiptum á milli þátttakendanna og 
þátttöku þeirra (Alheit, Page og Smilde 
2014). 

„Music of the right kind can serve to 
orient and anchor a patient when almost 
nothing else can“. Oliver Sacks.

Heimildir: 
Alheit, P., Page, K. og Smilde, R. (2014). While the 
music lasts. Delft: Eburon Delft.
Sacks, O. (2011). Musicophilia. London: Picador.
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Hvað er HEILA málið?

Vísir að stefnu
Í lögum um málefni aldraðra er kveðið á um skipun fimm 
manna samstarfsnefndar sem skal vera ráðherra til ráðuneytis 
um málaflokkinn auk þess að tengja saman ráðuneyti, stofn-
anir og samtök sem starfa að málefnum aldraðra. Málefni fólks 
með heilabilun heyra undir málefni aldraðra og hafa Alzheimer-
samtökin undanfarin mörg ár ítrekað bent á mikilvægi þess að 
mótuð verði sértæk stefna um heilabilun og málefni fólks með 
heilabilunarsjúkdóma. Vissulega er hár aldur einn aðaláhættu-
þátturinn við heilabilun, en yngra fólk veikist einnig af sjúk-
dómunum og þeirra aðstæður eiga engan veginn heima undir 
málefnum aldraðra. 

Í tíð fráfarandi félags- og húsnæðismálaráðherra, Eyglóar 
Harðardóttur vann samstarfsnefndin tillögur um mótun stefnu 
í þjónustu við aldraða til næstu ára og var þeim skilað til ráðu-
neytisins í september 2016. Tillögurnar voru um margt afar 
áhugaverðar og metnaðarfullar, en það sem gladdi mig mest 
var 8. kafli tillagnanna, sem með sínum 5 línum braut blað í um-
fjöllun ráðuneytisins um heilabilun – þarna voru í fyrsta skiptið 

lagðar fram tillögur sem sérstaklega fjölluðu um málefni fólks 
með heilabilun og það sem meira var, þessar tillögur innihéldu 
nákvæmlega sömu áherslur og  Alzheimersamtökin hafa barist 
fyrir undanfarin mörg ár. Í kafla 8 stendur: 

Samstarfsnefndin telur mikilvægt að sett verði stefna í 
málefnum fólks með heilabilun á Íslandi. 
Einnig verði komið á miðlægri skráningu á fjölda einstak-
linga með heilabilun og stuðningur og samráð við að-
standendur sem sinna umönnun við fólk með heilabilun 
verði aukinn.
Velferðarráðuneytið tekur þátt í starfi norræns 
tengslanets um heilabilun. Markmiðið með verkefninu,-
sem hófst 2015, er að bæta þjónustu við einstaklinga 
sem glíma við þennan sjúkdóm.

En það er ekki nægjalegt að leggja fram tillögur, það þarf að 
vinna að framkvæmd þeirra. Atli Þór Fanndal, blaðamaður 
leitaði svara hjá félags- og húsnæðismálaráðherra, Þorsteini 
Víglundssyni og fer umfjöllun hans hér á eftir.  

Dagana 6. og 7. apríl stóðu íslensku 
Alzheimersamtökin fyrir málþingum um 
heilabilun sem fram fóru í Reykjavík og 
á Akureyri undir yfirskriftinni „Hvað er 
HEILA málið“. Fjöldi þeirra sem komu til 
að hlusta fór fram úr björtustu vonum og 
voru erindi þeirra sem á mælendaskrá 
voru afar áhugaverð.

Undirrituð var þess heiðurs aðnjótandi 
að fá tækifæri til að segja frá stefnu 
stjórnvalda og starfi sínu sem 
heilabilunarráðgjafi í Danmörku á 
báðum málþingum og flutti erindi sem 
fjallaði um hvernig hugað væri að 
málefnum einstaklinga með heilabilun og 
aðstandenda þeirra í dönsku samfélagi. 

Árlegur kostnaður sem fylgir málefnum 
einstaklinga með heilabilun í dönsku 
samfélagi er gífurlegur. Álag á 
aðstandendur er mikið og öll vinna með 
einstaklinga með heilabilun krefst mikillar 
þekkingar og hæfni starfsfólks ef vel á 
að vera. 

Sérstætt nám sem heilabilunarráðgjafi 
hefur verið í boði í Danmörku síðan 
1992 og þar er einnig starfandi fagdeild 
heilabilunarráðgjafa sem meðal annars 
stendur árlega fyrir þriggja daga 

ráðstefnu um heilabilun. 

Danska ríkisstjórnin setti fram stefnu í 
málefnum einstaklinga með heilabilun 
haustið 2016 sem samþykkt var á 
danska þinginu. Stefnan er umfangsmikil 
og margþætt, en aðalmarkmiðið er 
að bæta öryggi og skapa verðugt 
líf fyrir einstaklinga með heilabilun 
og aðstandendur þeirra. Stefnunni 
fylgir auka fjárveiting til bæði ríkis og 
sveitarfélaga, sem er nauðsynlegt 
til að hægt sé að hrinda stefnunni í 
framkvæmd. 

Það er verulega ánægjulegt að upplifa 
aukna umræðu um málefnið á Íslandi 
sem er þarft, en aðkoma stjórnvalda er 
nauðsynleg. Það þarf að mynda stefnu 
og henni þarf að fylgja fjármagn. 

Því verður áhugavert að fylgjast með 
framvindu mála og ég hvet íslensk 
stjórnvöld til að setja málefnið í forgang 
og mynda heildræna stefnu í málefnum 
einstaklinga með heilabilun og tryggja 
það fjármagn sem til þarf. Þannig verður 
hægt að stuðla að bestu mögulegu 
meðferð, bjóða upp á þjónustu og 
fræðslu við hæfi fyrir einstaklinginn 
sjálfan, aðstandendur þeirra og fagfólk 

með það að markmiði að bæta öryggi og 
skapa verðugt líf þrátt fyrir heilabilun. 

Að lokum óska ég íslensku 
Alzheimersamtökunum áframhaldandi 
góðs gengis og styð þau ákaft í að 
halda ótrauð áfram á sinni braut og 
eins varðandi stofnun sérhæfðs náms á 
Íslandi í heilabilunarráðgjöf. 

Baráttukveðjur
Hulda Sveinsdóttir
Heilabilunarráðgjafi í Frederikssund, DK 

Svava Aradóttir
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Þorsteini Víglundssyni félags- og jafnréttismálaráðherra

Nýr félags- og jafnréttisráðherra sá 
ekki fyrir sér, að í upphafi árs 2017 
væri hann upptekinn við að setja sig 
inn í flókið og viðamikið ráðherrastarf. 
Þorsteinn er fæddur á Seltjarnarnesi 
og nam stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands áður en hann lauk framhaldsnám 
í stjórnun og stefnumótun við sama 
skóla. Þá stundaði hann viðskiptanám 
við Navarra háskóla á Spáni. Þar til 
nýlega var hann framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins. Aðspurður 
segist hann ekki sérstaklega hafa átt 
von á ráðherrastól en tekur fram að 
honum þyki traustið sem honum er sýnt 
ánægjulegt.

Áttir þú von á ráðherrastól eftir 
kosningar? 

Nei, ekki sérstaklega. Lengst af var 
nú óljóst hvort Viðreisn yrði aðili að 
ríkisstjórn og svo er þingflokkurinn 
einstaklega vel mannaður. Það var mér 
því mjög ánægjulegt að mér skyldi vera 
sýnt þetta traust. 

Hvernig leggst nýja starfið í þig? 

Mjög vel. Þetta er mjög viðamikið 
ráðuneyti með marga áhugaverða 
málaflokka. Þannig að verkefnin eru ærin 
og mjög spennandi. 

Hvernig gengur þér að setja þig inn í 
málin? 

Ágætlega. Ég bý að því að hafa haft 
mikla tengingu við ráðuneytið í mínu fyrra 
starfi, en ég hef fengið afbragðsgóða 
kynningu á flestum málaflokkum á fyrstu 
vikunum og tel forsendur fyrir því að ná 
góðum árangri í starfinu með því frábæra 
fólki sem starfar í ráðuneytinu. 

Hver er sýn þín á málaflokk heilabilunar 
og hvað telur þú að þitt ráðuneyti geti 
gert til að efla þjónustu við einstaklingana 
og aðstandendur? 

Við munum sjá fram á talsverða 
fjölgun einstaklinga með heilabilun á 
næstu áratugum en eins og staðan 
er í dag, er talið að aðeins um 60% 
einstaklinga með heilabilun hér á 
landi hafi fengið greiningu. Ábyrgð 

þessa málaflokks liggur hjá báðum 
ráðherrum velferðarráðuneytisins sem 
kallar á samvinnu um málefni fólks með 
heilabilun. 

Markmiðið er að einstaklingar með 
heilabilun eins og aðrir, geti búið heima 
eins lengi og mögulegt er. Í því samhengi 
getur góð félagsleg heimaþjónusta og 
heimahjúkrun skipt sköpum og aðstoð 
til aðstandenda. Hvíldarinnlagnir og 
dagsdvöl fyrir heilabilaða eru mjög 
mikilvæg stuðningsúrræði til að gera 
einstaklingunum kleift að búa áfram 
heima og létta það álag sem hvílir 
á aðstandendum. Þess má geta að 
velferðarráðuneytið fjölgaði rýmum í 
dagsdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun 
um 30% milli áranna 2012 og 2016. 

Alzheimersamtökin hafa bent á nauðsyn 
þess að mörkuð verði stefna til framtíðar 
um málefni fólks með heilabilun á Íslandi. 
Velferðarráðuneytið birti í september 
s.l. tillögur samstarfsnefndar um málefni 
aldraðra varðandi  stefnumótun vegna 
þjónustu við aldraða. Þar kemur fram 
að ráðgert er að stofna samstarfsnefnd í 
málefnum fólks með heilabilun. Hvernig 
miðar þeirri vinnu og hvenær má vænta 
niðurstöðu af þeirri vinnu? 

Ég tek undir mikilvægi þess að mörkuð 
verði stefna í málefnum fólks með 
heilabilun. Ég legg áherslu á að leitað 
verði samstarfs við heilbrigðishluta 
ráðuneytisins varðandi þetta. Það má 
því segja að í dag sé þessi vinna í 
startholunum. Þörfin er svo sannarlega 
fyrir hendi. 

Hefur ráðherra kynnt sér umræðu í 
Danmörku um álag á aðstandendur og 
nauðsyn þess að styðja við bakið á 
þeim ? 

Danir hafa nýlega sett stefnu í 
málefnum fólks með heilabilun. 
Eitt af meginmarkmiðunum með 
stefnumótuninni hjá þeim var einmitt 
stuðningur, ráðgjöf og samráð við 
aðstandendur. Ég vil gjarnan sjá 
sömu áherslu á þessi atriði í þeirri 
stefnumótunarvinnu sem er fram undan 
hjá okkur. 

Mér er kunnugt um að starfsmenn 
ráðuneytisins hafa tekið þátt í norrænu 
samstarfi á þessu sviði og þar eru til 
umræðu ýmsar gagnlegar hugmyndir 
sem við getum lært af. Þá er mikilvægt 
að við söfnum reynslu aðstandenda á 
Íslandi 
Má vænta áherslubreytinga er varðar 
málaflokknum í þinni ráðherratíð? 

Já, það má búast við að málefni 
heilabilaðra verði meira á dagskrá en 
áður.

Þetta brennur á .....

Þorsteinn Víglundsson
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MÁLÞING VORIÐ 2017 
Aðgangur ókeypis. Allir velkomnir. 

EGILSSTÖÐUM - 19. maí
Félagsheimilinu Hlymsdölum kl. 13:00-17:00

ÍSAFIRÐI - 24. maí
Stjórnsýsluhúsinu, 4. hæð  kl. 13:00-16:00

Stefna og 

framtíðarsýn 

varðandi heilabilun

og þróun náms í 

heilabilunarráðgjöf
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Víða erlendis starfa fagaðilar innan vel-
ferðarkerfisins sem hafa sérhæft sig í 
málefnum fólks með heilabilun. Í Dan-
mörku bera þeir titilinn demenskoord-
inator en í Noregi demenskonsulent. 
Hingað til hefur slíkt nám ekki verið í boði 
hér á landi en Alzheimersamtökin vinna 
nú að þróun þess. 

Makmið Alzheimersamtakanna er meðal 
annars að gæta hagsmuna fólks með 
heilabilun og aðstandenda þeirra og 
miðla þekkingu sem víðast í samfélagið 
um eðli heilabilunarsjúkdóma og hvernig 
lifa megi góðu lífi með heilabilun. Inn-
leiðing menntunar á sviði heilabilunarráð-
gjafar er liður í að ná því markmiði. Með 
aukinni þekkingu fagaðila á sjúkdómun-
um, munu gæði þjónustu aukast.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin vinnur 
nú að hnattrænni viðbragðsáætlun vegna 
heilabilunarsjúkdóma, Who global act-
on plan on the public healt response to 
dementia 2017-2025. Í skýrslu frá árinu 
2012 kallaði WHO eftir því að heilabilun 
yrði sett í forgang í heilbrigðisáætlunum.

Alzheimer International og Alzheimer 
Europe hafa sent frá sér yfirlýsingar 
vegna skorts á fagþekkingu og þjón-
ustuúrræðum í tengslum við heilabilun. 
AE vinnur markvisst að því, að sem flest 
Evrópuríki marki sér stefnu í málefnum 
fólks með heilabilun meðal annars með 
samstarfi við fulltrúa í Evrópuráðinu. 
Evrópusambandið hefur að sama skapi 
hvatt meðlimi sína til að marka sér stefnu 
til að bæta þekkingu og þjónustu. Hér á 
landi er ekki til staðar stefna í málefnum 
fólks með heilabilun. Þörfin fyrir slíka 
stefnu er orðin mjög brýn.  

Öllum er ljóst, að eftir því sem aldurs-
samsetning vestrænna samfélaga breyt-
ist og fleiri ná hærri aldri, mun þeim sem 

veikjast af heilabilunarsjúkdómum fjölga. 
Þó má ekki gleyma að heilabilun er ekki 
eingöngu öldrunarsjúkdómur. Stöðugt 
færist í aukana að yngra fólk, sem enn er 
á vinnumarkaði, greinist með heilabilun.  

Alzheimersamtökin hyggjast koma á fót 
námi í heilabilunarráðgjöf á Íslandi. Nám-
ið verður sérhæfing fyrir fagaðila úr ýms-
um stéttum sem starfa með fólki með 
heilabilun. Í nágrannalöndum okkar hefur 
verið boðið upp á nám af þessum toga til 
fjölda ára. Fyrstu heilabilunarráðgjafarnir 
í Danmörku útskrifuðust til að mynda árið 
1992. Starfshópur á vegum Alzheimer-
samtakanna sótti í október 2016 tveggja 
daga ráðstefnu í Osló sem bar heitið God 
demensomsorg, spørgsmål om ledelse. 
Sami hópur hefur síðan unnið að þróun 
námsleiðar í heilabilunarráðgjöf hér á 

landi. Vonir standa til að fyrstu námskeið 
hefjist í janúar 2018. 

Hópinn skipa Friðný Sigurðardóttir, þjón-
ustustjóri Öldrunarheimila Akureyrar, 
Helga Erlingsdóttir, hjúkrunarforstjóri 
Öldrunarheimila Akureyrar, Rannveig 
Guðnadóttir, hjúkrunarfræðingur og 
kennari við Háskólann á Akureyri, Sigríð-
ur Sigurðardóttir, fræðslustjóri á Grund 
og Mörk hjúkrunarheimilum í Reykjavík 
og Ási í Hveragerði og Sirrý Sif Sigur-
laugardóttir, fræðslustjóri Alzheimer-
samtakanna. Til að hefja umræðuna um 
stefnumörkun í málefnum fólks með 
heilabilun og nám í heilabilunarráðgjöf 
hefur verið ákveðið að boða til raðar mál-
þinga um land allt á vordögum 2017.

Ný námsleið fyrir fagaðila í 
heilabilunarráðgjöf

Sirrý Sif Sigurlaugardóttir fræðslu- og verkefnastjóri Alzheimersamtakana

Frá vinstri: Helga, Sigga, Friðný, Sirrý og Rannveig
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Stuttu eftir að Fríðuhús tók til starfa  fyrir 
16 árum hófst skemmtilegt og gefandi 
samstarf við leikskólann Vinagarð sem 
enn er við lýði. Elstu börnin koma einu 
sinni í mánuði í heimsókn í Fríðuhús 
og syngja fyrir skjólstæðingana. Með 
börnunum fylgir mikil gleði í húsið og hjá 
þeim ríkir líka mikil tilhlökkun að koma 
og syngja fyrir vini sína í Fríðuhúsi. Sum 
klæða sig uppá í tilefni dagsins og í lok 
vetrar hafa þau eignast sína vini hér, eru 
farin að gera sig heimavön og feimnin 
runnin af þeim.  Heimsóknin gengur 
þannig fyrir sig að þau byrja á því að 
syngja nokkur lög. Síðan setjast þau 
eitt og eitt hjá skjólstæðingunum og 
upphefjast þá oft hinar skemmtilegustu 
umræður á báða bóga. Þeim er  síðan 
boðið upp á miðdegishressingu og er 
það oft eitthvað sem skjólstæðingarnir 
hafa tekið þátt í að baka með 
starfsfólkinu fyrr um daginn. Í lokin ganga 
þau til allra og kveðja með handabandi 
eða faðmlagi. Það má með sanni segja 
að þarna hittast ólíkar kynslóðir, eiga 
notalega stund saman og bera virðingu 
og umhyggju fyrir hvor annarri.  
 

Leikskólabörn heimsækja Fríðuhús

Aðalfundur Alzheimersamtakanna 
2017 verður haldinn fimmtudaginn 
11 maí nk. kl. 17.00 í Hátúni 10, í 
Hásal á jarðhæð.

Á dagskrá verða venjuleg aðal-
fundarstörf. Rétt til að sitja aðal-
fund hafa þeir einir sem eru skuld-
lausir um gjaldfallin félagsgjöld við 
félagið.

Formaður er  kosinn árlega á að-
alfundi, en aðrir stjórnarmenn eru 
kosnir til tveggja ára í senn, tveir 
og tveir og ganga því tveir stjórn-
armenn úr stjórn ár hvert. Tveir 
varamenn eru kosnir til eins árs.

Aðalfundur

Sigríður Lóa Rúnarsdóttir forstöðumaður Fríðuhúss



Sigrún Kjærnested

Sigrún Kjærnested er yfirmaður kaffi-
hússins Skálafell á Hrafnistu. Hún hefur 
séð um rekstur þess síðastliðin fjögur 
ár. Skálafell opnaði árið 2012 með mikilli 
viðhöfn. Með breytingunni var skapað 
hlýlegt umhverfi bókakaffis í bland við 
hefðbundinn matsal. Skálafell þjónar 
heimilisfólki, starfsfólki og gestum Hrafn-
istu. Kaffihúsið er opið til sjö á kvöldin.

Á Skálafelli er meðal annars hægt að 
kaupa kaffi, áfengi og meðlæti eins og 
pönnukökur með rjóma og súkkulaði-
köku. Aðspurð hvernig kaffihúsið hefur 
bætt andrúmsloftið á Hrafnistu til hins 
betra segir Sigrún: „Lífsgæðin hafa batn-
að fyrir fólkið að geta boðið gestunum 
upp á kaffi og komist út af deildunum.“ 
Hópur frá Norðurbrún kemur einu sinni í 
viku og þá er kaffistofan alveg pökkuð.

Sigrún segir að pönnukökurnar og mar-
engsinn ásamt kaffibolla séu það vin-
sælasta á boðstólnum. Uppáhelling og 
cappuccino séu vinsæl jafnt hjá gestum 
sem og heimilisfólki Barinn er opinn frá 
14-19.

Sigrún segir að það séu engin vandræði 

með vínið. „Það er bara eðlilegasti hlutur 
að geta sest niður og fengið sér vínglas 
þegar mann langar til.“ Algengast sé 
að fólk fái sér bjór og svo er sherry líka 
vinsælt.

Sigrún segir að hún hafi voðalega gaman 
af vinnunni sinni. „Mér finnst bara gaman 
að vinna við þetta, þjóna gamla fólkinu, 
þau eru svo þakklát og yndisleg.” 

Sígild pönnukökuuppskrift:

200 gr. hveiti

2 msk. sykur

1/2 tsk. salt

1/2 tsk. matarsódi

2 egg

1 tsk. vanilludropar

1/2 lítri mjólk

50 gr. smjör Bræðið smjörið og leyfið að kólna örlítið.
Þurrefnunum er blandað saman í skál. 
U.þ.b. helmingnum af mjólkinni er bætt 
út í og hrært vel saman.

Þegar deigið er kekkjalaust eru eggjum, 
vanillu, mjólkinni og að lokum smjörinu 
bætt út í.

Deigið er steikt örþunnt á milliheitri 
pönnukökupönnu. 

Það er sígilt að bera þær fram upprúll-
aðar með sykri eða brotnar saman með 
sultu og rjóma. Fyrir ævintýragjarna er 
gaman að útbúa alíslenskan blóðbergs-
rjóma. 

Þá er blóðberg kramið í mortéli eða á 
milli puttanna, til að bragðið fái að njóta 
sín, og hrært varlega saman við þeyttan 
rjóma. Bragðið nýtur sín vel á móti sætri 
sultu.

Matgæðingur mælir með....
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Miðvikudaginn 29. mars flutti Ellý Katrín Guðmundsdóttir erindi á opnum 
fræðslufundi hjá Íslenskri erfðagreiningu sem bar titilinn Þegar minnið hopar 
um reynslu sína af því að greinast ung með Alzheimer. Ellý er 52 ára.   
Í erindinu minntist hún á The MIND diet, mataræði fyrir hugann sem hún hefur 
fylgt. Í kjölfarið hafa Alzheimersamtökunum borist allnokkrar fyrirspurnir um 
mataræðið. Við fengum því leyfi hjá Ellý til að deila með lesendum okkar því 
sem hún styðst við.

• Grænmeti

• Hnetur

• Ber

• Baunir

• Heilhveiti

• Fiskur

• Fuglakjöt

• Ólívuolía

• Vín

Fæðutegundir sem eru taldar 
góðar fyrir heilann:

• Rautt kjöt

• Smjör og smjörlíki

• Ostur

• Brasaður matur og skyndibiti

Fæðutegundir sem eru taldar 
slæmar fyrir heilann:

Upphafleg grein birtist á heimasíðu RUSH 
háskóla www.rush.edu og er eftir Nandy Di Fiore.   
Hana má nálgast í heild sinni á heimasíðu 
samtakanna www.alzheimer.is
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Þökkum veittan stuðning 
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Verðlaunakrossgáta 
Sendið lausn á krossgátunni ásamt nafni og heimilisfangi 
sendanda  fyrir 1. júní 2017  til: alzheimer@alzheimer.is

ALZHEIMERSAMTÖKIN
Hátúni 10
105 Reykjavík

Dregið verður úr réttum lausnum og fær vinningshafinn óvæntan glaðning að launum. 

    Léttar 
    vísbendingar

  Lárétt
7. Skurn (4)
8. Málmblástur hljómsveit (10)
9. Eyðing málms (6)
10. Sóunin (7)
11. Þekkt (4)
12. Æðsti maðurinn yfir ráðu  
 neyti (10)
14. Lítill (4)
16. Þrengsti hluti flösku (10)
18. Matjurtir (8)
19. Hæsta mögulega gildi (6)
20. Traktor (10)
23. Hrútur (6)
24. Aðskiljast (10)

Lóðrétt
1. Ungur skátadrengur (8)
2. Áflog (6)
3. Uppskurður (6)
4. Af þessum heimi (8)
5. Kaldir (6)
6. Hann sem hún, hann eða   
 það á (4)
7. Viljugur til (7)
13. Gat á nál (10)
15. Slæmur draumur (7)
16. Ráðríkari/Meiri (7)
17. Gælunagdýr (7)
19. Aðallega (5)
21. Gegnsæi (4)
22. Maðkaflugueggið (4)
23. Lakast. 

      

   

Krossgátan
   Þungar 
   vísbendingar

Lárétt
7. Smábátur (4)
8. Band (10)
9. Berklar (6)
10. Notkunin (7)
11. Víðkunn (4)
12. Maðurinn sem er einn af   

 æðstu mönnunum   
 framkvæmdarvaldins (10)

14. Pínulegur (4)
16. Hindrun (10)
18. Niðrandi orð um einstakling  

 með mikinn heilaskaða (8)
19. Íslenskur prótíndrykkur (6)
20. Vinnuvél (10)
23. Heimskingi (6)
24. Skiptast (10)

Lóðrétt
1. Afkvæmi úlfs (8)
2. Vinningur (6)
3. Það að gera að fiski (6)
4. Stundleg (8)
5. Altön (6)
6. Skipti (4)
7. Ekki langrækinn (7)      
13. Það sem er erfitt fyrir   

 úlfalda að komast í   
 gegnum. (10)

15. Það þegar óvættur   
 leggst ofan á mann (7)

16. Meiri (7)
17. Söfnun (7)
19. Tollir (5)
21. Gegnsæi/Eyði (4)
22.   Maðkaflugueggið/Eggið (4)
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Reykjavík 

Danica sjávarafurðir ehf,Suðurgötu 10

F.Í.B Skúlagötu 19

Brim hf. Fiskislóð 14

Hótel Leifur Eiríksson ehf 
Skólavörðustíg 45

Fiskmarkaðurinn ehf. Aðalstræti 12

Hótel Frón ehf. Laugavegi 22a

Tækniskólinn ehf. Skólavörðuholti

Betra líf - Borgarhóll ehf. Kringlunni 8-12

Stólpi-gámar ehf. Klettagörðum 5

Ásbjörn Ólafsson ehf 
Köllunarklettsvegi 6

Halldór Jónsson ehf. Skútuvogi 11

Guðmundur Arason ehf. Skútuvogi 4

Arkís arkitektar ehf. Kleppsvegi 152

Eimskip Ísland ehf. Korngörðum 2

Rolf Johansen & Co ehf. Skútuvogi 10a

Íslensk endurskoðun ehf. Bogahlíð 4

Landssamband lögreglumanna 
Grettisgötu 89

Smith & Norland hf. Nóatúni 4

Efling stéttarfélag. Sætúni 1

Ernst & Young ehf. Borgartúni 30

Fuglar ehf.Katrínartúni 2

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs 
Skógarhlíð 14

Reykjavíkurborg. Borgartúni 12 -14

Grund dvalar- og hjúkrunarheimili 
Hringbraut 50

Verkfræðistofan Skipatækni ehf 
Lágmúla 5

Glófaxi ehf. Ármúli 42

Nínukot ehf. Síðumúli 13

Suzuki-bílar hf. Skeifunni 17

Rafver ehf. Skeifan 3e

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 
Suðurlandsbraut 22

Verkhof ehf. Fellsmúla 26

Samsýn ehf. Háaleitisbraut 58-60

Seljahlíð,heimili aldraðra. Hjallaseli 55

Skógarbær,hjúkrunarheimili 
Árskógum 2

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16

Rafsvið sf. Viðarhöfða 6

Árbæjarapótek ehf. Hraunbær 115

Samtök starfsmanna 
fjármálafyrirtækja,SSF. Nethylur 2 e

Ósal ehf. Tangarhöfða 4

Tandur hf. Hesthálsi 12

ORKUVIRKI ehf. Tunguhálsi 3

A. Wendel ehf. Tangarhöfða 1

Vagnar og þjónusta ehf. Tunguhálsi 10

Lagnalagerinn ehf . Fosshálsi 27

Stilling hf. Kletthálsi 5

Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins 
Stuðlahálsi 2

Við og Við sf. Gylfaflöt 3

Bílastjarnan ehf. Bæjarflöt 10

Landsnet hf. Gylfaflöt 9

Gunnar Eggertsson hf. Pósthólf 4242

Eignamiðlunin ehf . Pósthólf 8935

Kópavogur 

Sunnuhlíð hjúkrunarheimili 
Kópavogsbraut 1c

ALARK arkitektar ehf.

Dalvegi 18

Rafbraut ehf.

Auðbrekka 9-11

FF - Meistaramúr ehf. Laufbrekku 22

Reynir bakari ehf. Dalvegur 4

Garðabær 

Garðabær. Garðatorgi 7

Toyota á Íslandi ehf. Kauptúni 6

Hafnarfjörður 

Verkalýðsfélagið Hlíf 
Reykjavíkurvegi 64

Ópal Sjávarfang ehf. Grandatröð 8

Eiríkur og Einar Valur ehf. 
Norðurbakka 17

Hafnarfjarðarhöfn. Óseyrarbraut 4

Fínpússning ehf. Rauðhellu 13

Einar í Bjarnabæ ehf. Spóaási 6

Reykjanesbær 

DMM Lausnir ehf Hafnargötu 91,3 hæð.

Vísir félag skiptstjórnarmanna á 
Suðurnes. Hafnargata 90

Rörvirki sf. Óðinsvöllum 11

Þökkum veittan stuðning
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Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur 
Krossmóa 4 

Sandgerði 

Vélsmiðja Sandgerðis ehf Vitatorgi 5

Mosfellsbær 

Mosfellsbakarí ehf. Háholti 13-15

Akranesi 

Straumnes ehf. rafverktakar 
Krókatúni 22-24

Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili 
Sólmundarhöfða

Akraneskaupstaður. Stillholti 16-18

Búðardalur 

Dalabyggð. Miðbraut 11 

Hamraborg ehf. Hafnarstræti 7

Ævintýradalurinn ehf. Heydal

Hvammstangi 

Húnaþing vestra. Hvammstangabraut 5

Húnavatnshreppur. Húnavöllum

Skagaströnd 

Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf 
Bogabraut 22 

Sauðárkrókur 

Bókhaldsþjónusta KOM ehf 
Víðihlíð 10

Akrahreppur 

Steinull hf. Skarðseyri 5

Stoð ehf Aðalgata 21 

Siglufjörður 

Genís hf.  Gránugötu 15

Akureyri 

Pípulagnaþj. Bjarna Fannberg Jónasson 
ehf. Melateigi 31

Sjúkrahúsið á Akureyr. Eyrarlandsvegi

Kollgáta ehf. Kaupvangstræti 29

Raftákn ehf. Glerárgata 34

Baugsbót ehf. Frostagata 1b 

Grenivík 

Grýtubakkahreppur. Túngötu 3

AS-verk ehf. Ketilsbraut 5 

Mývatni 

Jarðböðin hf. Jarðbaðshólum 

Egilsstaðir 

Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf. 
Miðvangi 2-4

Fljótsdalshérað. Lyngási 12

Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf 
Fagradalsbraut 11

Seyðisfjörður 

Seyðisfjarðarkaupstaður. Hafnargata 44

Selfoss 

Pylsuvagninn Selfossi ehf. Berghólum 15

Árvirkinn ehf. Eyrarvegur 32

Veitingastaðurinn Fljótið ehf 
Eyrarvegi 8

Flóahreppur. Þingborg

Gljásteinn ehf. Myrkholti

Hveragerði 

Hveragerðiskirkja. Pósthólf 81

Dvalarheimilið Ás. Hverahlíð 20

Laugarvatn 

Ásvélar ehf. Hrísholti 11

Hella 

Ásahreppur. Laugalandi

Vestmannaeyjum 

Frár ehf. Hásteinsvegi 49

2Þ ehf. Ásavegi 23

Vélaverkstæðið Þór ehf Pósthólf 133
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Samverustundir  fyrir aðstandendur 
fólks með heilabilun. 

Í vetur eru samverustundir fyrir aðstand-
endur fólks með heilabilun tvisvar í 
mánuði. Þriðja þriðjudag hvers mánaðar 
að degi kl.13:30-15:00 og fjórða þriðju-
dag hvers mánaðar að kvöldi kl.19:30-
21:00  

Aðstandendur eru fjölbreyttur hópur 
með ólíkar þarfir en á það sameiginlegt 
að eiga ástvin heima, í dagþjálfun eða á 
hjúkrunarheimili. Markmiðið með sam-
verunni er að hittast, spjalla og deila 
reynslunni. Stuðningur annarra í svip-
uðum aðstæðum getur bætt líðan og 
dregið úr streitu. Allir aðstandendur fólks 
með heilabilun eru hvattir til að koma og 
spjalla. Ekki þarf að skrá sig, aðgangur er 
ókeypis og alltaf heitt á könnunni. Verið 
velkomin. 

Eru erfiðleikar við 
flokkun sorpsins?
Einhver brögð hafa verið á 
því að fólk sem er veikt af 
heilabilunarsjúkdómi og sem býr 
eitt, hefur lent í vandræðum við 
að flokka sorpið. Það getur reynst 
erfitt að finna út úr hvaða tegund 
sorps á að fara í  hina eða þessa 
tunnuna og það getur orðið til þess 
að tunnurnar eru hreinlega ekki 
tæmdar við viðkomandi heimili.
Fulltrúar Alzheimersamtakanna  og  
sorphirðu Reykjavíkur rætt saman  
og mikill vilji er til þess að finna 
lausn á málinu. Þeir sem þetta gæti 
mögulega  átt við eru hvattir til þess 
að hafa samband við skrifstofu 
Alzheimersamtakanna, í síma 533 
1088 eða á netfangið alzheimer@
alzheimer.is 

Dagskrá haustið 2017
Takið dagana frá

September
12.09. Fræðslufundur    kl. 16:30-17:30
19.09. Stuðningshópur  kl. 13:30-15:00
21.09. Alzheimerdagurinn  
26.09. Stuðningshópur  kl. 19:30-21:00

Október
10.10. Fræðslufundur    kl. 16:30-17:30
17.10. Stuðningshópur  kl. 13:30-15:00
24.10. Stuðningshópur  kl. 19:30-21:00

Nóvember
14.11. Fræðslufundur    kl. 16:30-17:30
21.11. Stuðningshópur  kl. 13:30-15:00
28.11. Stuðningshópur  kl. 13:30-15:00

Desember
12.12. Fræðslufundur    kl. 16:30-17:30
19.12. Aðventustund     kl. 13:30-16:30 



Ræðst gegn verkjum
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