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Þakkarorð 

 

Mörgum ber að þakka fyrir aðstoðina við þetta verkefni. Fyrst af öllum vil ég þakka 

manni mínum og börnum fyrir að standa við bakið á mér og styðja mig og styrkja við allt sem 

ég hef tekið mér fyrir hendur. Einnig vil ég nefna leiðbeinendur mína Ingibjörgu Hjaltadóttur 

og Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur sem aðstoðuðu mig og hvöttu, hrósuðu fyrir góða hluti og 

bentu á hvað betur mætti fara. Helgu Snorradóttur og Láru Ágústu Kolbeins fyrir að lesa yfir, 

spyrja spurninga, laga málfar og benda á ambögur. Guðrúnu Lindu systur minni vil ég þakka 

sérstaklega fyrir að verða stuðningsfjölskylda fyrir drenginn minn og veita mér þannig 

dýrmætan tíma til að skrifa og læra.  
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Útdráttur 

 

Tilgangur verkefnisins var að skoða hvaða áhrif minningavinna og skynörvun hefði á 

aldraða einstaklinga með heilabilun. Aðaláherslan var lögð á að skoða notkun 

minningaherbergja og skynörvunarrýma. 

Hjá einstaklingum með hvað mesta heilabilun er ekki auðvelt að koma við dægradvöl 

sem hentar. Undanfarið hafa tvær aðferðir verið að ryðja sér til rúms erlendis, en það eru 

skynörvunarrými og minningavinna. Sameiginlegt með báðum aðferðunum er að 

einstaklingar sem nýta þau upplifa ánægjulegar stundir, verða glaðari og vart verður við 

minni pirring í fari þeirra. Í minningaherbergjunum er upplifunin með öðrum einstaklingum, 

en upplifunin í skynörvunarrýminu fer fram með aðstoð aðstoðarmanns þar sem hver 

einstaklingur er út af fyrir sig. 

Minningavinna í minningaherbergjum hefur verið stunduð við ýmsar 

öldrunarstofnanir hér á landi með góðum árangri, en skynörvunarrými þekkjast ekki hér við 

vinnu með öldruðum. Erlendis hafa báðar aðferðirnar orðið vinsælar vegna þess hversu 

einfaldar og auðlærðar þær eru og hefur nálgunin einnig þótt nærgætin og manneskjuleg. Við 

innleiðingu á minningavinnu og skynörvun eru hjúkrunarfræðingar í lykilaðstöðu til þess að 

koma þessari vinnu á, bæði við skipulagningu og kennslu annars starfsfólks. 

 

Lykilorð: minningaherbergi, skynörvunarrými, aldraðir, heilabilun, hjúkrun 
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Abstract 

 

The purpose of this essay was to inspect how reminiscence and multi-sensory 

stimulation would affect elderly with dementia. The primary accent was on the use of multi-

sensory- and reminiscence rooms. 

It is not easy to find a fitting recreation for individuals who have the most severe 

dementia. Two methods have recently become quite popular abroad, they are multi-sensory- 

and reminiscence rooms. These methods have in common that the individuals that use them 

relive happy times and they become more content and less aggravation is noticeable in their 

behavior. In reminiscence rooms the experience is with a group while the experience in 

multi-sensory rooms is individual or with an assistant. 

Reminiscence in reminiscence rooms has been used in several retirement homes in 

Iceland with a good sucess rate, however multi-sensory rooms have not been used as a part of 

activities with elderly people. Both methods have become popular abroad because of the 

simplicity of it and how easy it is to learn them, the approach is considered to be both 

humane and gentle. When launching multi-sensory and reminiscence, nurses are in a key 

position to begin these activities, both by planning them and by teaching other staff. 

 

Keywords: reminiscence rooms, multi-sensory rooms, elderly, dementia, nursing. 

 



vi 

 

 

Efnisyfirlit  

 

Þakkarorð .............................................................................................................................. iii 

Útdráttur ................................................................................................................................ iv 

Abstract .................................................................................................................................. v 

Efnisyfirlit ............................................................................................................................. vi 

Listi yfir myndir .................................................................................................................. viii 

Inngangur ............................................................................................................................... 1 

Skilgreiningar á hugtökum ................................................................................................ 4 

Minningavinna .............................................................................................................. 4 

Minningaherbergi ......................................................................................................... 4 

Minningakveikjur ......................................................................................................... 5 

Skynörvunarrými .......................................................................................................... 6 

Skynörvunarvakar......................................................................................................... 7 

Fræðileg samantekt ................................................................................................................ 8 

Minningavinna .................................................................................................................. 9 

Minningaherbergi ............................................................................................................ 12 

Minningakveikjur ............................................................................................................ 14 

Skynörvun ....................................................................................................................... 14 

Skynörvunarrými ............................................................................................................. 17 



vii 

 

 

Umræður .............................................................................................................................. 23 

Gildi skynörvunar og minningarýma fyrir hjúkrun ......................................................... 25 

Lokaorð ................................................................................................................................ 29 

Heimildaskrá ........................................................................................................................ 31 



viii 

 

 

Listi yfir myndir  

 

Mynd 1. Minningaherbergi á Landakoti ................................................................................ 4 

Mynd 2. Minningakveikjur í minningaherbergi..................................................................... 5 

Mynd 3. Skynörvunarrými ..................................................................................................... 6 

Mynd 4 Mismunandi skynörvunarvakar ................................................................................ 7 

 

 

  



1 

 

 

Inngangur 

 

Öldruðum einstaklingum hefur fjölgað mjög mikið síðustu áratugina ekki bara hér á 

landi heldur einnig á alþjóðavísu. Þó er íslenska þjóðin ung miðað við nágrannaþjóðirnar. Frá 

því um miðjan sjöunda áratuginn og fram til þessa dags hefur orðið töluverð breyting á 

aldurssamsetningu þjóðarinnar. Sífellt fleira fólk nær háum aldri og er nú svo komið að 3,2% 

þjóðarinnar er yfir áttrætt, en árin 1961–1970 var það hlutfall 1,4% (Hagtíðindi, 2008). Stefna 

íslenskra stjórnvalda er að allir sem geta og vilja eigi að eiga þess kost að dvelja á eigin 

heimilum svo lengi sem kostur er (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 2002; 

Landlæknisembættið 2006), þó með þeim formerkjum að þeir öldruðu komi til með að njóta 

allrar þeirrar aðstoðar sem best þykir í hverju tilfelli. Það leiðir til þess að aldraðir eru lengur 

heima en áður og koma seinna inn á hjúkrunar- og öldrunarstofnanir. Þegar markmið 

heilbrigðisáætlunarinnar á Íslandi eru skoðuð, það er áætlun um að lækka hlutfall aldraðra 

sem þurfa að dveljast á stofnunum, eru þau í góðu samræmi við lög um málefni aldraðra, 

nr.125/1999. Í 1. gr. þeirra segir: ,,Markmið þessara laga er að aldraðir eigi völ á þeirri 

heilbrigðis- og félagsleguþjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á því 

þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða. Einnig er markmið 

laganna að aldraðir geti, eins lengi og unnt er, búið við eðlilegt heimilislíf en að jafnframt sé 

þeim tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf” (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið 2002). 

Stór hluti aldraðra einstaklinga sem koma inn á heilbrigðisstofnanir eru með byrjandi 

heilabilun eða langt gengna heilabilun (þegar þeir leggjast inn), ásamt því að ýmsir aðrir 

kvillar geta hrjáð þá (Zauszniewski o. fl., 2004). Skýrsla Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, 
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Global Burden of Disease, gerir ráð fyrir að heilabilun verði rúmlega 11% af sjúkdómabyrði 

einstaklinga yfir 60 ára aldri (WHO 2003). Niðurstöður rannsóknar sem Júlíana Sigurveig 

Guðjónsdóttir og Margrét Gústafsdóttir (2007) gerðu um reynslu dætra af flutningi aldraðra 

foreldra sem þjást af heilabilun á hjúkrunarheimili, benda til þess að heilsulitlir aldraðir sem 

þjást af heilabilun „fái“ að vera lengur heima en heilsa og aðstæður leyfa með góðu móti. 

Þegar horft er til einstaklinga sem þjást af minnistengdum sjúkdómum og leggjast til 

dvalar á öldrunarstofnunum vaknar spurning um hvað sé í boði fyrir þá. Hvaða úrræði eru 

fyrir slíka sjúklinga til dægradvalar eða til að auka við félagslega færni þeirra og virkni inni á 

þeim öldrunarstofnunum sem þeir dvelja á. Margt gott er gert með öldruðum einstaklingum 

inni á hjúkrunar- og öldrunarstofnunum þeim til dægradvalar og mikið er gert í þessum 

málum þó hægt sé að gera betur (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir 2007; Fanney Proppé 

Eiríksdóttir 2008). 

Tiltölulega nýleg viðbót við flóru dægradvalar hjá öldruðum er minningavinna. Hún 

hefur orðið vinsæl meðal einstaklinga sem annað hvort nýta sér dagþjálfun eða búa á 

hjúkrunarheimilum, að auki hefur hún notið vinsælda hjá starfsfólki þessara stofnanna (Lin, 

Dai, og Hwang, 2003). Á Íslandi hafa verið gerð minningaherbergi við nokkrar hjúkrunar- og 

öldrunarstofnanir. Hafa þau verið notuð mikið í minningavinnu, annað hvort sem rammi utan 

um hópastarf eða jafnframt því sem minningakveikjur eru notaðar . 

Einnig verður skoðað annað örvunar form fyrir aldraða en það eru skynörvunarrými 

(e. Snoezelenrooms). Í þeim rýmum eru örvunarvakar sem beinast að skynfærum 

einstaklinganna svo sem augum og eyrum. Nýting þessara rýma krefst þess ekki að 

einstaklingarnir sem nota þau þurfi að hafa fulla vitræna færni. Því getur þessi aðferð gagnast 
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öldruðum einstaklingum sem hafa misst færni og orðið fyrir, jafnvel mikilli, færniskerðingu 

vegna heilabilunar af hvaða toga sem er. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða annars vegar minningavinnu og 

minningakveikjur í minningaherbergjum og hins vegar að skoða hvort skynörvun og þá 

sérstaklega í skynörvunarrýmum hafi áhrif á aldraða einstaklinga, sem þjást af heilabilun og 

hver þau áhrif séu. Inngripin sem hér eru skoðuð eru ekki skoðuð sem meðferð við tilteknu 

ástandi svo sem þunglyndi heldur sem uppbyggileg dægradvöl sem mögulega hafi jákvæð 

áhrif á virkni og færni einstaklinga sem búa á öldrunarstofnunum eða sækja dagþjálfun. 
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Skilgreiningar á hugtökum 

Minningavinna  

Minningavinna er þýðing á enska orðinu reminiscence og þýðir í raun upprifjun 

minninga og atburða úr fortíðinni. Hugtakið notað yfir það þegar skipulega er farið yfir 

minningar einstaklings. Skiptir engu máli hvort minningarnar eru kallaðar fram með 

skipulögðum eða sjálfsprottnum hætti (Burnside og Haight, 1994). 

Minningaherbergi 

Minningaherbergi eru rými inni á hjúkrunarheimilum eða á dagþjálfunarúrræðum þar 

sem endurskapað er umhverfi og aðstæður sem kveikja á minningum og atburðum. Þetta er 

yfirleitt friðsæl og notaleg lítil stofa þar sem reynt er að ná anda liðinna tíma með 

innréttingum og hlutum sem tilheyra liðinni tíð. 

 

Mynd 1. Minningaherbergi á Landakoti 
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Minningakveikjur 

Minningakveikjur eru hlutir úr fortíðinni sem ýta undir minningar tengdar henni 

(Burnside, 1995). Það geta verið ýmsir munir eða hlutir, eins og tónlist, kvikmyndir eða lykt 

sem jafnvel minnir á lífshætti og lífsbaráttu einstaklinga á fyrri tímum. Einnig geta hlutir og 

munir af ólíkum uppruna og gerð sem voru algengir í þá daga, svo sem kaffikvörn eða 

smíðaáhöld kveikt á endurminningum. Algengast er að minningarnar kalli fram góðar og 

jákvæðar tilfinningar og minningar, þó svo að hið gagnstæða geti líka komið fram (Ingibjörg 

Pétursdóttir, 2003). 

 

Mynd 2. Minningakveikjur í minningaherbergi. 
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Skynörvunarrými 

Fjölskynjunar/skynörvunarrými (multi-sensory environments) eru rými sem eru 

útbúin með þægilegum húsgögnum, mismunandi ljósum, ilmefnum og jafnvel öðrum 

skynörvandi hlutum. Þessi rými eru hönnuð þannig að skynfærin verða fyrir örvun og 

hvatningu frá mismunandi örvunarvökum. Rýmin eru útbúin þannig að þau bjóða upp á bæði 

róandi og örvandi áreiti (Minner, Hoffstetter, Casey, og Jones, 2004). 

Upphaflega voru rýmin hönnuð fyrir þroskahefta einstaklinga og hafa mest verið 

notuð fyrir þá, en nú er einnig farið að nýta þau fyrir einstaklinga sem þjást af heilabilun 

(Baillon o. fl., 2004; Baillon o. fl., 2005; Chung, Lai, Chung, og French, 2002; Hope, 1997). 

 

Mynd 3. Skynörvunarrými 
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Skynörvunarvakar 

Skynörvunarvakar eru mismunandi áreiti í formi ljósa/lita, hljóða/tónlistar, lyktar, 

snertingar og loftstrauma svo eitthvað sé nefnt. Einnig geta mismunandi samsetningar þessara 

örvunarvaka örvað til dæmis snertiskyn eða jafnvægisskyn einstaklinga allt eftir því hvernig 

þeir eru notaðir (Chung o. fl., 2002). 

 

Mynd 4 Mismunandi skynörvunarvakar  
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Fræðileg samantekt 

 

Heilabilun er óafturkræf skerðing á vitsmunastarfsemi og eykst með hækkandi aldri 

en getur einnig gerst hjá yngra fólki líka. Hún á venjulega rætur sínar að rekja til 

sjúkdómsbundinnar hrörnunar í miðtaugakerfinu af völdum sjúkdóma eins og Alzheimer, 

Parkinson eða sjúkdóma í heilaæðum. Slíkar hrörnunarbreytingar eru ekki eðlilegar 

afleiðingar öldrunar, þó að tíðni þeirra aukist með hækkandi aldri (Ebersole, Hess, Touhy, og 

Jett,  2005; van Weert o. fl., 2004; van Weert, van Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe, og 

Bensing, 2005a). 

Öll umönnun getur tekið toll af umönnunaraðilum, bæði vegna líkamlegs álags á þá 

og ekki síður vegna tilfinningalegs álags. Umönnun einstaklinga með heilabilun er líklega sú 

umönnun sem er hvað mest krefjandi, vegna þess að umönnunaraðilum þessara einstaklinga 

finnst hún oft bæði líkamlega og tilfinningalega erfið og stundum jafnvel óútreiknanleg frá 

degi til dags. Það er bæði vegna umfangs og margbreytileika og einnig vegna þess hversu 

mikla skerðingu sjúkdómurinn hefur á líf og lífsgæði fólks (Minner o. fl., 2004). Fyrir utan 

umönnun grunnþarfa er einnig brýn þörf á að aldraðir einstaklingar hafi eitthvað fyrir stafni 

og dægradvöl hafi endurhæfingagildi og merkingu fyrir einstaklinginn. Sú nauðsyn er ljós 

bæði ef horft til þess að auka lífsgæði og að minnka óæskilega hegðun eða framkomu (Burns, 

Cox, og Plant, 2000). Það að geta haft samskipti við aðstandendur eða við þá sem eru í sem 

mestum tengslum sem nánustu umönnunaraðilar, skiptir máli fyrir hvern og einn. Þetta á 

bæði við um aldraða einstaklinga og þá sem annast þá. Fyrir aldraða einstaklinga sem þjást af 

heilabilun geta einföldustu samskipti, með og án orða, orðið erfið vegna veikinda og 

heilabilunar (van Weert, van Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe, og Bensing, 2005b). 
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Mikið af afþreyingarstarfi hefur verið framkvæmt sem hópvinna. Hópvinna hefur 

yfirleitt gefið góða raun, en ekki má þó horfa fram hjá því að hún hentar ekki öllum. Í sumum 

tilfellum á hún jafnvel ekki við. Þar geta komið til margs konar ástæður svo sem mikil 

heyrnar- og sjónskerðing eða að einstaklingar geta ekki starfað í hóp vegna þess að þeir eru of 

ráðvilltir og vitræn skerðing orðin það mikil að þeir hafa jafnvel truflandi áhrif á aðra í 

hópnum. Það er því nauðsynlegt að þekkja kosti og galla hópvinnu, að þekkja einstaklingana 

sem eiga að mynda hópinn og átta sig á hvort samsetning hópsins geti verið starfhæf til lengri 

tíma (Bender og Bauckham, 1998). Einnig þarf að hafa í huga hvort hópvinnuform henti 

afþreyingunni. Þegar litið er til minningaherbergja þá henta þau sérlega vel sem vettvangur 

fyrir hópvinnu og félagsleg samskipti (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). Ingibjörg Pétursdóttir 

iðjuþjálfi (2003) telur að æskilegur fjöldi einstaklinga með heilabilun í hópum sem nota 

minningaherbergi sé frá tveimur, en ekki fleiri en sex, fjöldinn fer eftir aðstæðum 

einstaklinganna og þörfum.  

Skynörvunarrýmin henta aftur á móti síður til hópvinnu þar sem upplifunin er 

einstaklingsbundin og krefst ekki samvista við aðra en þann starfsmann sem fylgir 

einstaklingnum (Lancioni, Cuvo, og O'Reilly, 2002; Minner o. fl., 2004; van Weert, van 

Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe, og Bensing, 2005b). 

 

Minningavinna 

Það virðist sem minningum sé hægt að skipta í nokkur skeið á æviferlinu og er 

mismunandi hversu vel einstaklingar muna eftir hinum ýmsu æviskeiðum. Æskan og æviárin 

fyrir fertugt virðist vera það sem aldraðir einstaklingar muna gleggst eftir, síðan það sem 

skeður í nærminni síðustu ára hjá þeim sem ekki þjást af heilabilun. Aftur á móti er nærminni 
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heilabilaðra einstaklinga yfirleitt skert og upplýsingar um nútíðina staldra ekki lengi við hjá 

þeim (Janssen, Chessa, og Murre, 2005). Þar sem fjarminni einstaklinga með heilabilun er 

það sem síðast skerðist þá bera þessi herbergi keim af þeim tíma þegar einstaklingarnir sem 

nota þau voru upp á sitt besta. Herbergin þurfa að endurspegla aldur einstaklinganna sem 

koma til með að nýta sér þau. Minningaherbergin eru því nokkurs konar rammi utan um hópa 

sem stunda minningavinnu og góður staður fyrir notkun á minningakveikjum (Ingibjörg 

Pétursdóttir, 2003). Minningaherbergi þarf að uppfæra eftir því sem kynslóðirnar falla frá og 

aðrar taka við. Minningar eða húsbúnaður hjá einstaklingum sem fæddir voru 1910 og þeim 

sem fæddir eru 1950 eru ekki þau sömu. Minningaherbergin hafa oftast verið byggð upp í 

mynd stássstofu fyrri tíma og endurspegla mest tímann í kring um seinni stríðsárin og hafa 

gefið góða mynd af stofu þess tíma, lítil notaleg stofa með myndum og hlutum sem algengt 

var að hafa í stofum á þeim árum (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). 

Þegar skoðaður er kynjamunur í minningavinnu kemur í ljós að hann er nokkur. 

Konur virðast frekar ræða um tilfinningamál og fara djúpt í persónuleg málefni og reynslu, 

meðan karlmenn ræða almennt og ópersónulega um hlutina og ræða frekar um menn og 

málefni, svo sem um gamla þjóðfélagslega atburði. Konur virðast því eiga auðveldara með að 

rifja upp persónulega reynslu og atburði en karlmenn. Einnig virðist sem konur leggi meira 

vægi á að minningavinnan sé árangursrík. Þannig virðast umfjöllunarefni vera mismunandi 

milli kynja (Pillemer, Wink, DiDonato, og Sanborn, 2003). 

Minningavinna er aðferð sem hefur verið mikið notuð með einstaklingum með 

heilabilun. Hún hefur verið notuð til að auka geðræna vellíðan þeirra og hefur jafnvel haft 

áhrif á hegðun sem hefur valdið hindrun í samskiptum og umönnun. Margar rannsóknir benda 

til þess að samskipti í formi minninga og frásagna um eigið líf hafi gefið góða innsýn í líf og 

líðan einstaklinga með heilabilun (Bornat, 1998). Í minningavinnu eru einstaklingar hvattir til 

að segja frá minningum og atburðum í lífi sínu. Oftar en ekki eiga einstaklingar með 
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heilabilun auðveldara með að segja frá atburðum og minningum sem hafa gerst á fyrri 

æviskeiðum heldur en því sem hefur gerst nær þeim í tíma. Þessi nálgun hefur reynst einföld 

og hefur veitt þeim einstaklingum vissa ánægju sem haldnir eru heilabilun.  

Önnur nálgun við minningavinnu er nokkurs konar staðfesting minninga, það er það 

sem einstaklingur man eftir eru minningar hans, þó svo að þær hafi kannski ekki stoð í 

raunveruleikanum. Þannig getur það að mæta einstaklingnum í hans raunveruleika ýtt undir 

góð samskipti við hann. Rannsóknir hafa sýnt að minningavinna og staðfesting á minningum 

hefur auðveldað einstaklingum með heilabilun að tjá tilfinningar og vandamál sín við 

umönnunaraðila (Mindence og Cunliffe, 1996). 

Samkvæmt könnun sem Bornat og Chamberlayne (1999) gerðu meðal starfsfólks 

öldrunarheimilis þar sem minningavinna var innleidd í formi lífssögugerðar, kom fram að 

starfsfólkið leit öðruvísi á aldraða íbúa hjúkrunarheimilisins eftir framkvæmdina. Starfsfólkið 

hafði betri skilning á lífshlaupi einstaklingana eftir að hafa kynnst lífssögu þeirra og áttaði sig 

betur á hvað einstaklingurinn stóð fyrir eða hafði staðið fyrir sem persóna. Einnig upplifði 

starfsfólkið íbúana sem einstaklinga, en ekki sem viðfangsefni eða sjúklinga. Við 

lífssögugerðina komu fram skýringar á hátterni sumra einstaklinga og gáfu sögurnar 

starfsfólki betri skilning á aðstæðum og viðbrögðum þeirra gagnvart umönnunaraðilunum. 

Oftar en ekki er vöntun á tíma og fé til að framkvæma minningavinnu eins og starfsfólk hefur 

vilja til. Einnig verður þessi vinna oft ósýnileg stjórnendum eðlis síns vegna (Bornat og 

Chamberlayne 1999).  

Upprifjun minninga getur einnig haft áhrif á og bætt líf einstaklinga með því að auka á 

félagslega færni þeirra og örva minni einstaklinga (Bohlmeijer, Roemer, Cuijpers, og Smit, 

2007). Hjúkrunarfræðingar og starfsfólk hjúkrunar- og öldrunarstofnana getur lært mikið um 

vistmenn með því að taka þátt í minningavinnu með þeim. Einnig getur það bætt samskipti 
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milli sjúklinga og starfsfólks og aukið á skilning hjúkrunarfólks með því að það hefur innsýn 

í líf sjúklinga sinna (Shellman, 2006; Ebbersole, 2007). 

Það að þjást af heilabilun útilokar ekki einstaklinga frá því að taka þátt í 

minningavinnu eða taka þátt í samræðum sem tengjast henni. Það hefur þó sýnt sig að ekki er 

heppilegt að blanda saman einstaklingum sem eru komnir með einkenni heilabilunar og þeirra 

sem ekki þjást af heilabilun, þar sem þarfir hópanna eru ólíkar (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2008). Það sem ætti helst að forðast eru staðreyndaspurningar svo sem eins og ártöl og 

atburðir. Þar sem slíkar staðreyndaspurningar gætu aukið á vanlíðan þeirra sem ekki geta 

kallað fram þessar minningar og með því orðið uppspretta nýrra ósigra og vanmáttar. Frekar 

ætti að rifja upp upplifanir svo sem jól eða aðra atburði. Með því að þekkja lífssögu 

einstaklinga fyrirfram er hægt að ræða við þá án þess að spyrja þá beinna spurninga (Sigrún 

Huld Þorgrímsdóttir, 2005). 

 

Minningaherbergi 

Minningaherbergi hafa verið gerð við þó nokkrar öldrunarstofnanir, bæði við 

hjúkrunarheimili og dagstofnanir, hér á landi og erlendis. Landakot var fyrst hér á landi til að 

útbúa slíkt herbergi og voru það iðjuþjálfar Landakots sem það gerðu. Fyrir utan Landakot 

eru minningaherbergi meðal annars á Sólvangi í Hafnarfirði, og á hjúkrunarheimilinu Eir, þau  

eru einnig staðsett út á landi svo sem á Grundarfirði. Herbergin eru gerð með það að 

leiðarljósi að einstaklingum líði vel þar og upplifun þeirra í herberginu ýti undir minningar og 

örvi þannig vitræna og félagslega færni þeirra. Einnig er talið að herbergin ýti undir þá 

tilfinningu að einstaklingum með heilabilun finnist þeir samþykktir og tilheyri hóp. Hefur 

tilgangurinn með slíkri hópvinnu verið sá að hafa áhrif á geðræna vanlíðan og kvíða með það 

fyrir augum að draga úr slíkri líðan. Í rannsókn sem gerð var á hjúkrunarheimili aldraðra þar 
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sem athuguð voru áhrif minninga á vellíðan, lífsgæði og sjálfsmat íbúa kom í ljós að þátttaka 

í slíkri hópvinnu virtist skila sér vel til þessara aðila og vellíðan, lífsgæði og sjálfsmat þeirra 

virtist meira eftir hópvinnuna. Þar sem úrtak rannsóknarinnar var frekar lítið fengust ekki 

tölfræðilega marktækar niðurstöður (Chao o. fl., 2006). 

Ef horft er á það út frá almennu sjónarmiði hvar manni líður best, þá má gera ráð fyrir 

því að það sé á stöðum þar sem einstaklingnum finnst hann vera öruggur með sjálfan sig og í 

kunnuglegu umhverfi. Yfirleitt eru það heimili fólks sem uppfylla þá tilfinningu að finnast 

maður öruggur og líða vel. Uppspretta góðrar líðanar og ánægjulegra minninga var oftar en 

ekki í stássstofu heimilisins þar sem komið var saman og notið ánægjulegra tilefna og 

nálægðar vina og vandamanna. Uppbygging minningaherbergja á öldrunar- og 

dagþjónustustofnunum hefur haft þetta að leiðarljósi. Það er einnig gert til að losna við 

stofnanabraginn, sem oft vill einkenna stór hjúkrunarheimili, og endurskapa notalegt og 

hlýlegt umhverfi inni á þeim stofnunum (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). Það er þó ekki 

nauðsynlegt að hafa slíka stofu við minningavinnu þó svo að notalegt umhverfi hafi alltaf góð 

áhrif. Það er mikilvægt að umhverfið sé rólegt og friðsælt og lítið um utanaðkomandi áreiti 

sem getur virkað truflandi á einstaklinga með vitsmunaskerðingu (Ingibjörg Pétursdóttir, 

2003). 

Eins og áður sagði er athyglisvert hvaða tímabil í lífi fólks stendur minni þeirra næst, 

það er eins og það komi nokkurs konar óminni í minni þess. Á það við um þá sem hafa 

eðlilegt minni. Einstaklingar muna vel það sem gerðist fyrir skömmum tíma svo sem fyrir 

tveim til þrem árum. Unglingsárin og árin jafnvel fram til fertugs eru yfirleitt í fersku minni 

hjá flestum, en eftir það er eins og minni og það að framkalla minningar með til dæmis 

minningakveikjum verði erfiðara með tilliti til síðari ára í lífi einstaklingsins (Janssen o. fl., 

2005). 
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Minningakveikjur 

Minningakveikjur eru eins og nafnið ber með sér, hlutir sem kveikja á minningum. 

Vel valdar minningakveikjur geta verið mjög gagnlegar við að kveikja á minningum, það þarf 

að hafa í huga fyrir hvern þær eru og velja þær með tilliti til þess. Það getur verið erfitt að 

finna minningakveikjur sem höfða til hóps ef hann er sundurleitur. Áhugi og lífshlaup er 

einstaklingsbundið og því þarf að huga að hvað hentar hverjum og einum, bæði aldurs vegna, 

hvaðan einstaklingarnir eru upprunalega og hvers kyns þeir eru (Burnside, 1995). Það sem 

hentar einum þarf ekki að henta öðrum eða vekja áhuga hans. Þar sem til dæmis 

heyvinnuáhöld til sveita vekja upp minningar hjá gömlum einstaklingum sem fæddir eru í 

sveit, vekja jafnvel ekki áhuga hjá öldruðum einstakling sem alið hefur allan aldur sinn í 

þéttbýli.  

 

Skynörvun  

Snoezelen aðferðin sem hefur orðið þekkt meðal umönnunaraðila, er komin af tveim 

hollenskum orðum „snuffelen“, sem þýðir að leita/þefa eða upplifa og „doezelen“ sem þýðir 

að hvíla og njóta. Hugmyndafræðin að baki aðferðarinnar er að einstaklingar geti notið 

ánægjulegra upplifana í gegnum skynjun sína, þar sem ætlunin er að örva frumskynjunina í 

umhverfi sem er öruggt og afslappandi, án þess þó að upplifunin krefjist þess að vitræn færni 

sé fullkomin og gæti því verið ákjósanleg fyrir einstaklinga sem eru með langt gengna 

heilabilun (Burns o. fl., 2000; Cox, Burns, og Savage, 2004).  
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Að nota skynhrif til heilsubóta er í raun ekki nýtt undir sólinni. Hlutir eða athafnir sem 

örva skynhrif einastaklinga hafa verið notaðir í gegnum aldirnar hjá ýmsum 

menningarþjóðum. Egyptar til forna notuðu ilmmeðferðir, Grikkir og Rómverjar ásamt 

miðausturlöndunum notuðu nudd. Baðmeðferðir (hydrotherapy) hafa verið þekktar í 

menningu Japana og Kínverja svo eitthvað sé nefnt. Þannig að skynörvun er í raun 

meðferðarform sem hefur verið þekkt um aldir sem heilsubót við hinum ýmsu kvillum (Burns 

o. fl., 2000).  

Rannsóknir hafa sýnt að þegar skynjun eða örvun skynkerfisins er ábótavant eru meiri 

líkur á aukinni árásargirni, kvíða og jafnvel ranghugmyndum. Einnig getur hreyfingarleysi og 

leiðindi leitt til þess sama, því er nauðsynlegt að einstaklingar hljóti viðeigandi hvatningu og 

næg félagsleg samskipti til að virkni skynfæra þeirra starfi sem best. Margt bendir til að með 

aukinni örvun á skynfæri þeirra væri mögulega hægt að halda einstaklingum með heilabilun í 

betra jafnvægi (Ball og Haight, 2005). 

Hvert skilningarvit hefur afmarkað svæði og eru sérstakir skynörvar þar sem tengjast 

því. Í skynörvunarrýmum eru svæði þar sem ýmis tæki og áhöld eru notuð til að örva hin 

ýmsu skynsvæði. Skynfæri manneskjunnar eru fimm og örvun á þau virkja mismunandi 

svæði í heilanum. Þessi skynfæri eru heyrn, sjón, bragð, lyktar- og snertiskyn. Í þessum 

rýmum eru aðeins örvuð fjögur af skynfærunum, þar sem ekki er heppilegt að nýta sér örvun 

á bragðskynið hreinlætisins vegna. Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir hvað er notað til 

örvunar á þessi fjögur svæði. 

Til að örva heyrnarstöðvar er yfirleitt notaður geislaspilari til að spila tónlist og hljóð. 

Þó er ekki nauðsynlegt og í raun jafnvel ekki heppilegt að nota sungna tónlist þar sem það 

krefst þess oft af einstaklingnum að hann reyni að muna og rifja upp lög og texta. Það hefur 
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sýnt sig að betra er að nota hljóðupptökur svo sem eins og náttúruhljóð þar sem hljóma til 

dæmis fuglasöngur og þytur í laufi eða hvalahljóð, einnig hefur slökunartónlist gefist vel. 

Tilgangur þess að hafa tónlist sem einstaklingurinn þekkir ekki eða umhverfishljóð er sú að 

hann á að fá örvun á heyrnarstöðvar án þess að reyna á minnið til að muna texta eða vekja 

upp minningar (Ball og Haight, 2005). 

Örvun á sjónskynið hefur verið framkvæmd með mismunandi ljósbrotum, annað hvort 

með diskókúlu eða með fíberljósleiðara og er litað ljósið oft magnað upp með speglum. 

Jafnvel eru súlur fylltar með vatni og inni í þeim leika loftbólur um. Flestir þátttakendur sem 

sjá sæmilega njóta þess að vera umluktir ljósgeislum og fá að snerta ljósleiðarana, en þó geta 

sumir verið smeykir við þá og getur þar komið inn rótgróin virðing eða ótti við rafmagn (Cox 

o. fl., 2004; Ball og Haight, 2005).  

Ilmolíumeðferð hefur gefið góða raun og sem viðbót er hægt að nýta ilmmeðferðina 

líka fyrir utan eiginleg rými svo sem þegar ilmur af matargerð eða bakstri kemur frá eldhúsi 

stofnunarinnar. Ilmur eða lykt er mjög sterkur skynörvi fyrir einstaklinga með heilabilun og 

raunar fyrir alla (Ball og Haight, 2005). 

Aðstandendur og umönnunaraðilar einstaklinga sem nýta sér skynörvunarrými einu 

sinni eða oftar í viku, telja sig geta séð augljósan mun á einstaklingunum. Heimsókn þangað 

virðist hafa sérstaklega góð áhrif á einstaklinga sem verða pirraðir og ónógir sjálfum sér 

seinni part dags. Það er líklega vegna þess að þegar degi tekur að halla er mögulegt að 

einstaklingar með heilabilun telji að kominn sé tími til að „fara heim“. Heimsókn í 

skynörvunarrými sem er vel tímasett getur því auðveldlega minnkað slíkan pirring og 

óánægju hjá þessum einstaklingum. Eftir heimsókn í skynörvunarrými hafa einstaklingar sýnt 

allt aðra hegðun svo sem færri reiðköst og minni pirring (Gandy, 2004). 
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Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á áhrifum skynörvunar, en þær hafa þó 

verið jákvæðar. Þó að rannsóknaniðurstöður séu fáar og óljósar um árangur heimsókna í þessi 

rými þá eru þeir sem vinna við og með einstaklingum sem nýta sér þau, sannfærðir um gildi 

þeirra og að þau séu góð viðbót við aðrar meðferðir sem einstaklingarnir fá. Bæði 

heilbrigðisstarfsfólk og einstaklingar með heilabilun virðast hafa gagn og gaman af því að 

fara í rýmin og njóta þeirra áhrifa sem þau veita, bæði róandi og örvandi (Gandy, 2004).  

Í rannsókn sem Baillon og fleiri gerðu (2004) kom í ljós að bæði skynörvun og 

minningavinna geti haft góð áhrif á flesta aldraða einstaklinga með heilabilun á öllum stigum 

sjúkdómsins. Þó má ekki líta fram hjá því að aðferðirnar henta ekki öllum. Auknar líkur eru á 

að þessar aðferðir geti að minnsta kosti aukið möguleika þessara einstaklinga til að njóta 

ánægjulegrar upplifunar og séu góð virkni fyrir fólk með heilabilun, þegar aðrar aðferðir eru 

hættar að virka eða eru ekki við hæfi lengur (Baillon o. fl., 2004). 

Þegar hugleitt er hver er æskileg þjónusta á hjúkrunar- og öldrunarstofnunum, þá er 

líklegt að vaxandi áhersla verði á gæði dægradvalar og virkni til að auka á lífsgæði 

heimilisfólks (Gandy, 2004). 

Skynörvunarrými 

Skynörvunarrými hafa verið að þróast í Evrópu og Bandaríkjunum síðustu áratugina 

og hafa þau notið aukinna vinsælda meðal umönnunaraðila (Baker o. fl., 2003). Einnig hafa 

þau skotið rótum í Ástralíu og orðið vinsæl meðal heilbrigðisstarfsfólks sem annast aldraða, 

vegna aukinna möguleika við tómstundaiðkun þeirra (Burns o. fl., 2000). Á Íslandi hefur 

þessi aðferð ekki verið notuð í þjónustu fyrir aldraða. Aftur á móti hafa þessi rými verið sett 

upp hjá dagþjónustu við fatlaða, svo sem á Lyngási sem er dagheimili fyrir fjölfötluð börn, og 

á hæfingarstöð fatlaðra á Selfossi. Einnig er verið að byggja eitt slíkt við Safamýrarskóla, 
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sem er grunnskóli fyrir alvarlega fötluð börn (munnleg heimild Birna Björnsdóttir 

forstöðuþroskaþjálfi á Lyngási, 24. mars 2009). 

Skýring á vinsældum þessarar aðferðar erlendis gagnvart öldruðum hefur meðal 

annars verið sú að það er vöntun á viðeigandi meðferð eða nálgun fyrir umönnunaraðila 

gagnvart skjólstæðingum sínum. Aðferð sem er hvort tveggja í senn, þægileg og hefur einnig 

manneskjulega nálgun. Rýmin eru hvorki hugsuð til lækninga eða sem meðferðar form heldur 

eiga þau að bjóða upp á líkamlega og andlega vellíðan (Burns o. fl., 2000; Baker o. fl., 2003). 

Skynörvunarrýmin bjóða því upp á umhverfi þar sem hægt er að njóta ánægjulegra stunda, 

tómstundaiðju og mannlegra samskipta og með því móti er hægt að berjast á móti leiðindum 

og fleiru sem orsakast af ónógri hvatningu (Ball og Haight, 2005). Rannsókn sem Bakker 

gerði (2003) gefur til kynna að magn, gerð og fjölbreytileiki skynörvunar skiptir máli, bæði 

of mikil örvun og vanörvun geta leitt til þess að einstaklingar geti orðið ráðvilltir og pirraðir. 

Nauðsynlegt er því að fylgjast með einstaklingunum til að forðast slíkt og að sníða 

heimsóknina við hvern og einn til að ná fram góðri verkun (Bakker, 2003). 

Hugmyndafræðin við Snoezelen rýmin er komin frá Hollandi í kring um sjöunda 

áratuginn og var fyrst notuð í sambandi við þjálfun þroskaheftra einstaklinga. Hún hefur í 

áranna rás einnig sýnt sig að hafa gagnast öldruðum einstaklingum með heilabilun. Það er 

margt svipað með þessum tveim hópum sem þarf að huga að þegar leitað er eftir viðeigandi 

hvatningu fyrir slíka einstaklinga (Chung o. fl., 2002; Hope, 1997; Baillon o. fl., 2004; 

Baillon o. fl., 2005). Í hugmyndafræðinni er gert ráð fyrir að grundvallarréttur allra 

einstaklinga sé að hafa aðgang að félagslegu samneyti, endurhæfingu og tómstundaiðju við 

hæfi. Oftar en ekki er erfitt að koma þessu við hjá einstaklingum með heilabilun sem og hjá 

þroskaheftu fötluðu fólki. Í einhverjum tilfellum er jafnvel eina félagslega samneyti þessara 

einstaklinga þegar þeir eru aðstoðaðir við athafnir daglegs lífs, svo sem við böðun, klæðnað 
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og á matartímum. Það má því ætla að þeir fái ekki nægilega vitræna og félagslega örvun í 

dagsins önn. Einnig er svo háttað hjá mörgum einstaklingum með heilabilun að líkamleg 

færni þeirra hefur einnig skertst og þeir því orðnir ófærir um að hreyfa sig, og eru því löngum 

stundum hreyfingarlausir á sama stað. Í könnun sem Cohen-Mansfield, Werner og Marx 

gerðu árið 1992 á hjúkrunarheimili kom í ljós að íbúar heimilisins voru aðgerðalausir í um 

það bil 60% af vökutíma sínum og sýndu merki pirrings og vanlíðunar, sem þeir sýndu ekki 

þegar þeir höfðu eitthvað fyrir stafni (Ball og Haight, 2005). Aðalrökin fyrir notkun þessara 

rýma eru þau að einstaklingurinn fái að upplifa ýmis konar örvun á öll skilningarvit svo sem 

sjónrænt, heyrnar-, lyktar- og snertiskyn og eru áreitin í formi hljóða/tónlistar, ljóss/ljósáreita, 

lyktar og snertingar. Rýminu er skipt upp í tengslum við þessi þemu þar sem hægt er að njóta 

áhrifanna frá skynörvunum í þægilegu umhverfi (Van Diepen o. fl., 2002; Baillon o. fl., 

2004). Það er gert ráð fyrir að notkunin sé einstaklingsbundin og að hægt sé að nýta sér þessi 

rými án tillits til vitsmunaþroska eða skerðingar vegna heilabilunar (van Weert o. fl., 2004).  

Við hönnun skynörvunarrýmanna er nauðsynlegt að þægileg og örugg sæti eins og 

ruggustólar og nuddstólar séu til staðar. Ásamt hlutum sem titra og jafnvel breyta um áferð 

við snertingu, í raun allir hlutir sem hægt er að halda á og snerta án þess að meiða sig eða 

skaða nýtast vel í þessu sambandi fyrir þessa einstaklinga. Snertiskynið er einnig mikilvægt 

við skynörvun. Það að hafa eitthvað milli handanna og handfjatla gerir það að verkum að 

einstaklingum leiðist síður. Að líða vel líkamlega er nauðsynlegt fyrir þátttakendurna og það 

að geta upplifað snertingu í þægilegu umhverfi. Það skiptir því máli að hafa góða setstöðu og 

gott aðgengi að þeim tækifærum sem örva snertiskynið (Ball og Haight, 2005).  

Áður en farið er að nota skynörvunarrýmin þarf að kynna þau fyrir þátttakendum 

smám saman þar til að þeir eru orðnir sáttir við örvunina og þekkja sig þar. Þetta þarf að gera 

þar sem umhverfi og innihald rýmisins eru í flestum tilfellum ókunnugt þátttakendum og þeir 
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þurfa smá tíma til að átta sig á virkni þeirra. Það krefst þess að þátttakendur séu orðnir 

nokkuð hagvanir því sem ætlunin er að nota og þeir séu sáttir við hlutina og tæknina sem er 

að baki upplifununum (Cox o. fl., 2004). Einnig er nauðsynlegt að starfsfólk eða 

umönnunaraðilar séu með og að þeir hafi hlotið þjálfun í því að aðstoða einstaklinga sem nýta 

sér þessi úrræði. Starfsfólkið þarf því að tileinka sér þannig nálgun við þátttakendur að það 

fari ekki á milli mála að tilgangur upplifunarinnar sé ekki þjálfun eða lærdómur heldur 

ánægjuleg upplifun og ró (Lancioni o. fl., 2002; Ball og Haight, 2005). 

Íbúar hjúkrunar- og öldrunarstofnana hafa oft mjög misjafna vitsmunalega getu, því 

ætti að leyfa þeim sem verst eru settir að njóta frekar þessarar skynörvunar, þar sem þeir geta 

jafnvel ekki notið örvunar á borð við til dæmis minningavinnu (Ball og Haight, 2005). 

Lancioni og O´Reilly gerðu árið 2002 rannsóknir á sjö hjúkrunarheimilum fyrir heilabilaða 

einstaklinga um hver árangur væri af innleiðingu skynörvunarrýma meðal íbúana. Einnig var 

skoðað hvort væri mismunur á skynörvunarmeðferðinni og hefðbundinni virkni á 

hjúkrunarheimilunum. Hver þátttakandi nýtti sér rýmin frá þremur til tólf skipta í þrjátíu 

mínútur í senn. Í samantekt rannsóknanna kom í ljós að skammtímaárangur 

skynörvunarrýmanna var góður, íbúarnir nutu þess að fara í þessar heimsóknir. Allar 

heimsóknir voru teknar upp á myndband og skoðaðar og virtist sem skynörvunar 

heimsóknirnar skiluðu sér betur en almenn þjálfun í dagstofu hjúkrunarheimilisins þegar 

skoðuð var vellíðan, tjáning og hegðun einstaklingana, bæði meðan á heimsókninni stóð og 

eftir hana. Íbúarnir voru sáttari og virtust vera í betra jafnvægi og sýndu ekki pirring eða 

árásargirni. Aftur á móti kom ekki fram að langtímavirkni væri af aðferðinni. Árangur kom 

strax í ljós og varði stuttan tíma, en til að árangur sæist þurfti að endurtaka heimsóknirnar 

reglulega (Lancioni o. fl., 2002). Svipaðar niðurstöður komu úr rannsókn sem Holtkamp og 

fleiri (1997) gerðu á hjúkrunarheimili í Amsterdam. Þátttakendur í rannsókninni voru sextán 
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íbúar sem valdir voru með slembiúrtaki og var hún gerð til að kanna áhrif skynörvunarrýma á 

vellíðan aldraða íbúa með heilabilun. Íbúarnir voru með langt gengna heilabilun og þurftu 

mikla umönnun og aðstoð. Í tilrauninni var athugað hvort mismunur væri á átta einstaklingum 

sem voru úrtakshópnum og fengu skynörvunina í skynörvunarrými og átta manna hóps sem 

fengu venjulega örvun í dagstofu hjúkrunarheimilisins. Var skoðuð hegðun og 

hegðunarvandamál og voru stundirnar teknar á myndband og einnig skráðar af 

rannsakendum. Á meðan á tilrauninni stóð varð lítið vart við hegðunarvandamál hjá íbúunum. 

Niðurstöður tilraunarinnar gætu bent til að viðvera og þátttaka í skynörvunarrýmum ýti undir 

og auki vellíðan þeirra einstaklinga sem hennar njóta (Lancioni o. fl., 2002). 

Rýmið býður þannig upp á umhverfi þar sem hægt er að örva öll skilningarvit, annað 

hvort eitt í einu eða fleiri samtímis, þó með vilja og getu þátttakanda. Uppbygging rýmisins 

er oftast skipt upp í stöðvar þar sem hvert og eitt hefur sína sérstöðu (Baillon o. fl., 2005). 

Rýmið þarf ekki að vera stærra en þau herbergi sem íbúar hjúkrunarheimilisins hafa. Það þarf 

að gera ráð fyrir að hægt sé að komast greiðlega um með hjólastól þannig að einstaklingar 

sem ekki hafa hreyfifærni hafi góðan aðgang að þeirri skynörvun sem þeir vilja og hafa 

ánægju af að njóta (Ball og Haight, 2005). Nýleg viðbót við skynörvun fyrir aldraða 

einstaklinga er að þróaðar hafa verið færanlegar einingar sem styðja við skynörvun þeirra 

sem eru orðnir það lasburða að þeir eru orðnir algerlega rúmfastir. Þetta eru til dæmis 

færanleg ljós og tónlist. Samkvæmt hugmyndum sumra höfunda, eiga skynörvunarrýmin ekki 

eingöngu að nýtast þeim sem hafa möguleika á að komast á staðinn, heldur á eðlileg þróun að 

vera sú að bjóða upp á þjónustuna á þeim stað þar sem hennar er þörf (Burns o. fl., 2000).  

Samkvæmt rannsókn Lancioni og O’Reilly (2002) skipta tvö atriði máli við 

skynörvunarrýmin, en það eru skynörvunarvakarnir og það að starfsfólk sé viðstatt þegar 

einstaklingar nota þessi rými. Kjöraðstæður eru að starfsfólk vinni náið með einstaklingum til 



22 

 

 

að fylgjast með reynslu þeirra og upplifun og gera þeim kleift að verða fyrir fleiri en einni 

skynörvun í einu (Bender og Bauckham, 1998;Lancioni o. fl., 2002). 
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Umræður  

 

Ekki hefur verið sýnt fram á að einhver ein aðferð sé betri en önnur þegar litið er til 

skynörvunarrýma, minningaherbergja eða minningakveikja. Allar aðferðirnar virðast hafa 

góð áhrif á gleði, sjálfsánægju og hegðun, en ekki hefur verið hægt að sýna fram á langtíma 

virkni þessara aðferða (Baillon o. fl., 2004). Dægradvöl aldraðra gerir kröfur á samskipti og 

tíma til samveru. Þegar um er að ræða dægradvöl fyrir einstaklinga með heilabilun þá skiptir 

miklu máli að umönnunaraðilar gefi sér tíma til að sinna og vera með skjólstæðingum. Þegar 

litið er til minningavinnu og skynörvunar þá gerir sú nálgun kröfu á samveru umönnunaraðila 

og skjólstæðinga þeirra. Tími til dægradvalar þjónar þeim tilgangi að láta fólki líða vel og 

eiga eins innihaldsríkt líf og kostur er. Með samskiptum og gæðaumönnun er hægt að koma 

við góðri dægradvöl. Það styður við líkamlegar, sálrænar, félagslegar, tilfinningalegar, 

skynrænar og andlegar þarfir, hver svo sem veitir hana og í hvaða umhverfi sem er.  

Meðferðarformin sem minningaherbergin og skynörvunarrýmin bjóða upp á eru í raun 

af svipuðum grunni en hafa mismunandi nálgun við einstaklingana. Sameiginlegt með þeim 

er hvatning og örvun. Meðan minningavinnan er meira í formi orðræðu og upplifun minninga 

í hóp, þá er skynörvunin í skynörvunarrýmunum meira upplifun sem einstaklingurinn finnur 

með sjálfum gegnum skynfærin, einn með aðstoðarmanni. 

Fyrir 1960 var litið svo á, að það að dvelja við gamlar minningar og gamla tíma væri 

fyrirboði um andlega afturför og var reynt að hindra og letja slíkt eftir bestu getu. Það að lifa í 

fortíðinni var talið óhollt fyrir aldraða, þeir væru að grufla í minningum sem ýttu undir 

ósjálfstæði þeirra og afneitun gagnvart öldrun sinni. Þetta breyttist eftir skrif Butlers (1963), 

en Butler byggði meðal annars á Erikson (1950), en hann sagði að þegar aldraðir ná 
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endimörkum þroska síns væri nauðsynlegt fyrir þá að horfa á lífshlaup sitt og meta það til að 

komast í sátt við líf sitt. Samkvæmt Erikson einkennist æviferillinn af átta þroskaskeiðum. 

Áttunda og síðasta þroskaskeið æviferilsins markast af átökum milli þess að upplifa sig sem 

heilsteyptan eða vonlausan/örvæntingarfullan (integrity vs. despair) (Erikson, 1950; Van 

Puyenbroeck og Maes, 2006). Þetta er sjónarhorn sem tekur mið af þemum í lífi aldraðra og 

gerir okkur kleift að sjá öldrun sem áframhaldandi mótun sjálfsins og felur í sér stöðuga 

túlkun á fyrri reynslu, uppistöðuþáttum í lífinu, gildum, og núverandi kringumstæðum 

(Kaufman, 1986). Eftir grein Butlers var farið að líta á minningavinnu í öðru ljósi og hefur 

vegur hennar vaxið umtalsvert og einnig verið viðurkennt að minningar séu náttúruleg athöfn 

fullorðins fólks á öllum aldri, ekki bara aldraðra einstaklinga til að horfa yfir líf sitt og meta 

það.  (Lin o. fl., 2003). 

Skynörvunarými eða söfn sem gerð eru eftir hugmyndafræði Snoezelen, hafa notið 

vinsælda erlendis, þó að rannsóknir hafi ekki sýnt nægilega fram á hversu vel þau nýtast í 

meðferðarskyni (Hope, 1997; Baillon o. fl., 2004; Cox o. fl., 2004). Það sem einna helst telst 

galli við þessi rými er að sumt eldra fólk er hrætt við rafmagn og við flestar af þessum 

upplifunum er notast við rafmagn. Aftur á móti þegar að eldri einstaklingarnir voru orðnir 

hagvanir í þessu umhverfi fóru þeir að njóta upplifunarinnar. Í rannsókn sem Cox gerði árið 

2004 þar sem borið var saman hvaða áhrif mismunandi dægradvöl hefði á íbúa 

hjúkrunarheimilis, þá var upplifun umönnunaraðila sú, að eftir að einstaklingar hefðu farið í 

skynörvunarrými væru þeir betur vakandi og ánægðir. Einstaklingar sem að jafnaði svæfu í 

stólum sínum væru virkir og vakandi eftir heimsóknina og einnig glaðari og upplitsdjarfari en 

þeir einstaklingar sem nýttu sér hefðbundna dægradvöl. Einnig kom fram að þegar aldraðir 

einstaklingar voru orðnir hagvanir í skynörvunarrýminu þá þurftu þeir jafnvel ekki aðstoð 

umönnunaraðilana til að benda á eða leiðbeina þeim með virkri stýringu hvernig ætti að 
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upplifa hlutina, svo sem með snertingu eða aðstoð við taka upp hluti, sem 

umönnunaraðilarnir gerðu jafnvel fyrir þá við athafnir daglegs lífs. Rannsóknir hafa sýnt 

ákveðnar vísbendingar um að notkun skynörvunarhvata í þessum rýmum virðist skila sér með 

ánægðari og glaðari einstaklingum, sem einnig verða rólegi og yfirvegaðri (Baillon o. fl., 

2004; Hope, 1997; Cox o. fl., 2004).  

 

Gildi minninga og skynörvunarrýma fyrir hjúkrun 

Vonandi veita niðurstöður þessarar samantektar innsýn og vekja hjúkrunarfólk til 

umhugsunar um hvert gildi dægradvöl hefur fyrir einstaklinga sem þjást af heilabilun. Auk 

þess að vekja athygli á nauðsyn dægradvalar og því hvernig hjúkrunarfólk geti komið til móts 

við þarfir þessara einstaklinga. Það er hluti af þörfum hvers manns að fá að hafa eitthvað fyrir 

stafni og geta slakað á og látið sér líða vel. Það að hafa áhugamál eykur á vellíðan 

einstaklinga fyrir utan að aðstoða þá við að finna fyrir lífsánægju og aukinni reisn. 

Hvernig getur hjúkrunarfólk komið til móts við mismunandi þarfir þessara 

einstaklinga og þá sérstaklega þeirra sem eru hvað verst staddir líkamlega og vitsmunalega? 

Þar sem meirihluti skjólstæðinga hjúkrunarfólks fellur undir þann hóp er það á valdi 

hjúkrunarfræðinga að hvetja til þátttöku í hópum og virkniþjálfun ásamt því að vera vakandi 

fyrir nýjum tækifærum svo sem skynörvunarrýmum. 

Hægt er að líta á vinnu við minningar og skynörvun þannig að hún sé drifkraftur fyrir 

nýja nálgun í umönnun og félagslegri samveru með einstaklingum sem líða af heilabilun. Hún 

er góður grunnur sem stuðningur og nálgun fyrir aldraða einstaklinga, með því að taka hvern 

einstakling og meta hann út frá eigin forsendum en ekki bara út frá minnissjúkdómi hans. 
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Vísbendingar í rannsókn Júlíönu Sigurveigar Guðjónsdóttur (2005) leiddu í ljós að það kom 

iðulega fram að þegar aldraðir einstaklingar flytja á hjúkrunarheimili, hvort sem það er á 

eigin forsendum eða nauðugir, að þeir upplifa það sem visst skipbrot í lífinu (Júlíana 

Sigurveig Guðjónsdóttir, 2005). Umönnunaraðilar gætu jafnvel með markvissri notkun á 

skynörvunar- og minningavinnu lægt þær öldur og dregið þar með úr neikvæðum 

tilfinningum sem oft koma þegar einstaklingar standa frammi fyrir þessum breytingum (Kjer 

og Svane, 2003). Það er ljóst að þörf er fyrir afskipti hjúkrunarfræðinga til að auka lífsgæði 

þessa vaxandi hóps aldraðra og eru hjúkrunarfræðingar lykilstarfsmenn við framkvæmd og 

útfærslu þessarar vinnu. Aðferðirnar geta stuðlað að því að viðhalda góðri lund, betri vitrænni 

virkni, lífsgæðum og sjálfsáliti aldraðra einstaklinga. Hagnýt vinna eins og minningavinna 

getur hjálpað til að ná til einstaklinga sem þjást af þunglyndi, sem og einstaklinga sem haldnir 

eru einhverskonar vitsmunaskerðingu og einnig að virkja þá félagslega (Lin o. fl., 2003). 

Notkun rýmanna hefur sýnt sig að vera róandi og afslappandi fyrir einstaklinga með 

heilabilun og með því haft góð áhrif á hegðun og kvíða. Heimsókn í þessi rými hvort sem það 

er minningaherbergi eða skynörvunarrými gæti haft jákvæð áhrif fyrir íbúa hjúkrunarheimila 

og einnig fyrir einstaklinga sem njóta dagvistar í dagþjálfunarrýmum (Cox o. fl., 2004; 

Baillon o. fl., 2005). Fyrir utan að hafa góð áhrif á einstaklinga með heilabilun hafði það 

einnig góð áhrif á starfsfólk (Cox o. fl., 2004). Það var einnig athyglisvert að þó svo að bæði 

minningavinna og heimsókn í skynörvunarrými hafi haft jákvæð áhrif á marga, má ekki líta 

framhjá því að í sumum tilfellum hafði það engin áhrif, hvort sem það höfðaði ekki til þeirra 

eða þeir voru ekki upplagðir í það skiptið (Baillon o. fl., 2004). 

Minningavinna er oft framkvæmd þrátt fyrir að starfsfólk geri sér jafnvel ekki grein 

fyrir því, svo sem við aðstæður þar sem það er að aðstoða sjúklinga við bað, klæðnað og að 

borða. Það að setjast niður og rabba og rifja upp minningar með einstaklingum er 
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minningavinna í sjálfu sér. Það sama má segja um skynörvun, það er í raun hægt að 

framkvæma hana við aðstæður daglegs lífs, svo sem við bað og aðra umönnun. Til dæmis 

með því að veita nudd á hendur eða axlir, nota ilmandi krem og olíur og við það og leiða 

athyglina að ilminum eða gefa möguleika á að handfjatla mismunandi hluti með mismunandi 

áferð og lögun. Allt þetta geta hjúkrunarfræðingar kynnt sér og komið vitneskjunni og 

aðferðum til samstarfsfólks síns. Þessa nálgun er hægt að tileinka sér og nota meðvitað. Með 

markvissri notkun og ástundun þessara aðferða fer nálgunin líklega að verða ómeðvituð. 

Aftur á móti er ekki hægt að líta á það sem skipulagða dægradvöl, fremur  sem persónulega 

nálgun og umhyggju.  

Minningavinna hefur mikið verið rannsökuð bæði sem fyrirbæri og einnig árangur 

hennar. Þær rannsóknir sýna yfirleitt góðan árangur, þó misjafnlega mikinn og einnig eru 

margar þessara rannsókna ófullnægjandi. Því valda ýmis aðferðafræðileg vandamá svo sem 

rannsóknir með of litlum úrtökum án samanburðarhópa og einnig eru inngripin ólík og 

rannsóknir ekki sambærilegar (Politis o. fl., 2004; Zauszniewski o. fl., 2004). Þó má gera ráð 

fyrir að þær niðurstöður sem komnar eru gefi hjúkrunarfræðingum góða hugmynd um að 

minningavinna geti einnig komið til með að gagnast öldruðum einstaklingum sem þjást af 

vitrænni skerðingu af einhverju tagi, sem og öðrum sjúklingum sem þjást af öðrum 

langvinnum kvillum (Helga Jónsdóttir, 1999). Þar sem andleg og líka líkamleg vanlíðan getur 

haft slæm áhrif á geðheilsu er góð nálgun fyrir heilbrigðisstarfsfólk að vera vakandi gagnvart 

möguleikum minningavinnu, til að dreifa huganum og létta lund einstaklinga (Zauszniewski 

o. fl., 2004). Þá er sú þekking sem hefur safnast saman um minningavinnu góður grundvöllur 

fyrir hjúkrunarfólk sem hefur áhuga á að vinna við minningavinnu til að auka við þekkingu 

sína. Ásamt því að vera góður grundvöllur fyrir hjúkrunarfólk til að útbúa þjálfunaráætlanir 

fyrir annað starfsfólk sem hefur áhuga á að nýta sér minningavinnu við vinnu sína (Lin o. fl., 
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2003). Sömu þættir hafa háð rannsóknum á skynörvun og þeir sem áður voru taldir varðandi 

minningavinnu (Burns o. fl., 2000). Mælanlegur langtíma árangur skynörvunar hefur einnig 

verið takmarkaður og óljós, hefur það kallað á spurningar um hvort það hafi meðferðargildi 

sem slíkt (Lancioni o. fl., 2002). Eitt af vandamálum sem hefur háð rannsóknum á þessu sviði 

er hversu lítil úrtökin eru og því eðli málsins samkvæmt hafa haft lítið alhæfingargildi. 

Þátttakendur eru allt aldrað fólk, annað hvort í heimahúsum eða á öldrunarstofnunum og eru 

ýmis veikindi sem hrjá þau. Þannig að þau eru jafnvel ekki með í allri rannsókninni eða að 

hluti einstaklinganna deyr á meðan á rannsókn stendur. Þannig að langtímarannsóknir á áhrif 

skynörvunarrýma á sama einstaklinginn eru erfiðar.  

Nauðsyn er á frekari rannsóknum á þessum inngripum og er tilvalið að 

hjúkrunarfræðingar myndu hafa frumkvæði að slíku og þá jafnvel líta til annara fagstétta með 

þverfaglegt samstarf í huga svo sem iðjuþjálfa og jafnvel lækna. Einnig hafa úrtök rannsókna 

verið smá og í raun hafa ekki margar rannsóknir verið gerðar vegna þess hversu ung þessi 

nálgun er.  
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Lokaorð  

 

Í öldrunarverknámi hjúkrunardeildarinnar var meðal annars farið í heimsókn á 

Landakot þar sem meðal annars var skoðað minningaherbergi. Farið var yfir það hver og 

hvernig notkun minningaherbergsins væri háttað. Eftir heimsóknina fékk ég áhuga á þessari 

nálgun sem dægradvöl og uppsprettu ánægjulegra samskipta. Þegar ég fór að kynna mér efnið 

betur leiddi það mig að skynörvunarrýmum sem mér finnst ekki síður áhugaverð nálgun fyrir 

einstaklinga með heilabilun. Það hversu einföld umgjörðin er og hversu auðvelt það virðist 

vera að tileinka sér vinnubrögð og hæfni við að nýta sér hvort sem er minningaherbergin eða 

skynörvunarrýmin gerir það að verkum að þetta virðist vera ákjósanlegt tæki innan hjúkrunar. 

Einnig virðist vera einfalt fyrir hjúkrunarfræðing að yfirfæra þekkinguna og leiðbeina öðrum 

starfsmönnum við að taka að sér umsjón með einstaklingum sem myndu nýta sér þessi rými. 

Ég tel að minningavinna og skynörvun með einstaklingum sem glíma við heilabilun 

og dvelja á hjúkrunar- og öldrunarstofnunum muni stuðla að betri andlegri líðan og betri 

lífsgæðum til þeirra. Þó svo að ekki hafi verið hægt að sjá fram á langtímavirkni hefur 

greinilega komið í ljós að einstaklingarnir virðast njóta þessara athafna, hvort heldur í 

minningaherbergjum eða skynörvunarrýmum. Það hefur komið í ljós bæði hérlendis og 

erlendis í sambandi við minningaherbergin að einstaklingar njóta þeirra og þess sem þau hafa 

upp á að bjóða.  

Skynörvunarrými hafa ekki verið tekin í notkun hér á landi fyrir aldraða, en erlendis 

þar sem þau hafa verið í notkun hefur verið almenn ánægja með þau bæði meðal sjúklinga og 

umönnunaraðila þeirra og mætti því álykta að svo væri einnig hér á landi. Þessi nálgun við 

einstaklinga með langt gengna heilabilun finnst mér manneskjuleg og náin og myndi ég vilja 
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sjá hana tekna í notkun við öldrunarstofnanir þar sem þeir sjúklingar eru. Bæði með 

möguleikanum að heimsækja skynörvunarrými og með færanlegum einingum sem hægt er að 

koma með til hvers og eins. 

Ánægjuleg dægradvöl á borð við veru og samvistir í minningaherbergjum eða 

skynörvunarrýmum ætti að vera kærkomin viðbót við þá flóru dægradvalar sem er fyrir hendi 

á öldrunarstofunum. Er það von mín að minningavinna hvort heldur sem er í 

skynörvunarrýmum eða minningaherbergjum verði almennari hér á landi við 

öldrunarstofnanir, þar sem slíkt myndi aðeins vera til góðs fyrir heimilisfólk sem og 

starfsfólk. Eins og áður var sagt, þá eru hjúkrunarfræðingar í lykilstöðu að koma á þessari 

vinnu á öldrunardeildum með fræðilegri þekkingu og nálgun sem þeir geta komið áfram til 

samstarfsfólks síns og kynnt fyrir stjórnendum öldrunarstofnana.  
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