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Útdráttur 

 

Það er ljóst að í framtíðinni verða breytingar á samsetningu mannfjölda á Íslandi eins og 

annars staðar í heiminum. Gengið er út frá því sem staðreynd að öldruðum fjölgi hlutfallslega 

og fylgja því ýmis vandamál sem brýnt er að taka á. Meðal annars er ljóst að einstaklingum 

með heilabilun mun fjölga mjög og því þörf á að kanna hvernig hægt verður að koma til móts 

við þá þróun.  

 Í þessari ritgerð verður sjónum beint að störfum félagsráðgjafa með einstaklingum 

með heilabilun. Ekki liggja fyrir miklar rannsóknir á því hér á landi en vísað verður í erlendar 

rannsóknir. Einnig verða skoðuð þau þjónustuúrræði sem í boði eru hér á landi og kannað 

hvort, og þá í hve miklum mæli, félagsráðgjafar eru þar að störfum og hvort forsvarsmenn 

þeirra stofnana telja þörf fyrir þekkingu þeirra.  

 Félagsráðgjafar vinna fjölbreytt störf og starfa í einhverjum mæli að þessum málum. 

Það er þó helsta niðurstaðan í þessari umfjöllun að þeir gætu nýst víðar og að þörf sé fyrir 

starf þeirra á þeim stofnunum sem veita einstaklingum með heilabilun þjónustu hér á landi. 

Félagsráðgjafar eru þjálfaðir í því að setja sig inn í mál frá ýmsum hliðum og hafa heildarsýn 

og þekkingu á þeim úrræðum sem í boði eru fyrir þá sem þurfa á þjónustu að halda. Þeir eru 

einnig þjálfaðir í því að hugsa í lausnum og mæta hverjum einstaklingi þar sem hann er 

staddur. Allt gæti það reynst einstaklingum með heilabilun og fjölskyldum þeirra dýrmætt og 

orðið til að bæta þjónustu við þennan hóp. 
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1 Inngangur  

 Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til B.A.-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og 

fjallar um störf félagsráðgjafa með einstaklingum með heilabilun og hvaða þjónustuúrræði 

eru í boði fyrir einstaklinginn sjálfan og aðstandendur. Við gagnaöflun var notast við 

veraldarvefinn, sérstaklega gagnasafnið Proquest, ritrýndar greinar og fræðilegar bækur. 

Einnig var haft samband við þær stofnanir sem bjóða upp á sérhæfð þjónustuúrræði fyrir 

einstaklinga með heilabilun og veittu starfsmenn upplýsingar í gegnum síma og tölvupóst. 

Um var að ræða forstöðumenn, yfirmenn deilda eða yfirhjúkrunarfræðinga. 

 Maðurinn er vitsmunavera og notar vitsmuni sína til þess að skynja allar þær 

meðvituðu upplýsingar um staðreyndir heimsins sem eru aðgengilegar. Upplýsingarnar 

skoðar hann í ljósi fyrri reynslu og þekkingar. Hann skoðar þær með tilliti til tilfinninga sinna 

og röksemdafærslu, hann ígrundar mismunandi mögulegar leiðir til þess að bregðast við 

þeim og velur að lokum viðeigandi viðbragð. Með aldrinum verður ákveðin afturför í 

námsgetu og minni manna og getur það átt sér margar skýringar. Hjá eldra fólki er algengt að 

nærminnið bregðist og erfitt getur verið fyrir aldraða að færa eigin kunnáttu yfir á nýjar 

aðstæður. Hæfni einstaklingsins til þess að kalla fram atriði úr minninu hrakar og honum 

reynist jafn vel erfitt að koma einhverju fyrir sig sem hann þekkir með vissu (Jón Björnsson, 

1993). Heilabilun er aldurstengdur sjúkdómur og mun hafa mikil áhrif á heilbrigðiskerfið í 

framtíðinni en það er staðreynd að meðalaldur einstaklinga fer hækkandi og mannfjöldaspár 

gera ráð fyrir að hlutfall aldraðra í samfélaginu eigi eftir að hækka. Heilabilun er ekki hluti af 

því að eldast en tíðni þeirra sem fá sjúkdóminn eykst með hækkandi aldri. Talið er að árið 

2030 verði um 20% Bandaríkjamanna eldri en 65 ára og áætlað er að það þurfi 60.000–

70.000 félagsráðgjafa árið 2030 til að mæta áætlaðri fjölgun aldraðra (Cox, 2007a). 

 Í félagsráðgjafarnáminu er lögð áhersla á að mæta einstaklingnum þar sem hann er 

staddur. Félagsráðgjafar eru þjálfaðir í að horfa á færni einstaklingsins og umhverfið í 

kringum hann og leita eftir lausnarmiðuðum leiðum að úrræðum. Það er mikilvægt að 

félagsráðgjafar þekki vel til heilabilunar og þeirra áhrifa sem sjúkdómurinn getur haft á 

einstaklinginn og aðstandendur hans. Það er nánast öruggt að í starfi sínu þurfa 

félagsráðgjafar að vinna með einstaklingum með vitræna skerðingu og getur heildarsýn 

þeirra, þekking og færni skipt sköpum þegar kemur að bættum lífsgæðum þessa hóps. 



  

5 

 Markmiðið með ritgerðinni var að skoða störf félagsráðgjafa á Íslandi með 

einstaklingum með heilabilun, hvar þeir starfa og hvort ætla megi að nægilegt framboð sé á 

félagsráðgjöfum í ljósi hækkandi hlutfalls aldraðra í samfélaginu. Einnig verður fjallað um ferli 

heilabilunar, einkenni, greiningu og þá þjónustu sem í boði er fyrir einstaklinga með 

heilabilun.  



  

6 

2 Fræðileg umfjöllun 

Í eftirfarandi kafla verður komið inn á kenningar Tom Kitwoods um heilabilun en hann hefur 

lagt mikla áherslu á mikilvægi þess að taka mið af einstaklingnum sjálfum og þörfum hans í 

stað þess að einblína á sjúkdóminn sem slíkan. Einnig verður fjallað almennt um heilabilun og 

einkenni hennar. Að lokum verða fyrri rannsóknir um störf félagsráðgjafa með einstaklingum 

með heilabilun skoðaðar. 

2.1 Kenningar 

Engir tveir einstaklingar eru eins og öll eigum við okkar eigin sögu sem er frábrugðin sögu 

annarra. Allar ákvarðanir sem við höfum tekið, hvert fótspor sem við höfum stigið, hefur gert 

okkur að þeim einstaklingi sem við erum í dag og sett mark á líf okkar (Kitwood, 1997/2007).  

Breski félags-sálfræðingurinn Tom Kitwood hefur haft mikil áhrif hvað varðar umönnun 

einstaklinga með heilabilun en hann lagði áherslu á að umönnunin tæki mið af 

einstaklingnum sjálfum og þörfum hans en ekki heilabiluninni (Woods, 1999). Miklar 

framfarir hafa átt sér stað á stuttum tíma hvað varðar umönnun einstaklinga með heilabilun 

og munar þar mestu um að nú er gengið út frá því sem vísu að þeir séu færir um að upplifa 

hlutina á fjölbreytilegan hátt. Góð og einstaklingsmiðuð umönnun veitir mikla möguleika á 

að draga úr þeirri hnignun sem fylgir heilabilun. Full ástæða er til þess að halda í þá skoðun 

að heilabilun hafi ekki í för með sér algjöra eyðileggingu á persónueinkennum þó svo að það 

komi fyrir að taugaskemmdir séu það miklar að jafnvel með framúrskarandi umönnun reynist 

ógerlegt að halda persónuheildinni óskertri (Kitwood, 1997/2007). Brooker skoðaði 

skilgreiningar margra fræðimanna á einstaklingsmiðaðri umönnun og komst að því að henni 

má skipta í fjóra mismunandi þætti en þegar þeir eru allir settir saman mynda þeir sterka 

heild. Í fyrsta lagi þarf að virða einstaklinga með heilabilun og þá aðila sem koma að 

umönnun þeirra og stuðla að mannréttindum óháð aldri eða vitrænni skerðingu. Í öðru lagi á 

að koma fram við allt fólk sem einstaklinga og mikilvægt er að gera sér grein fyrir að 

einstaklingar með vitræna skerðingu hafa einnig einstaka sögu og persónuleika. Í þriðja lagi 

þarf að skilja heiminn út frá sjónarhorni einstaklings með heilabilun og viðurkenna að hver 

einstaklingur hefur ákveðnar þarfir. Í fjórða lagi þarf að huga að því að einstaklingar með 

heilabilun hafa þörf á umhverfi sem styður við þarfir þeirra (Brooker, 2007). 
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 Kitwood dregur verulega úr vægi staðlaðra viðmiða, eins og hann kallar hið 

læknisfræðilega líkan, í umönnun einstaklinga með heilabilun. Stöðluð viðmið miðast ekki við 

að einstaklingar með heilabilun geti verið ólíkir, þ.e. að að baki tveimur einstaklingum með 

heilabilun búi tveir ólíkir einstaklingar, einstaklingar sem hafi ólíkan bakgrunn og hafi lifað 

ólíku lífi. Ef gengið sé út frá stöðluðum viðmiðum í umönnun einstaklinga með heilabilun 

verði umönnunarferlið óskýrt og ógagnsætt og án allrar tilvísunar í fræðilegar kenningar. 

Mikil trú er á að ný og betri lyf séu nauðsynleg í meðferð einstaklinga með heilabilun en 

vinna þarf gegn þeirri nauðhyggju sem orðið hefur til vegna hinna stöðluðu viðmiða sem oft 

er gengið út frá í umönnun þessa hóps (Kitwood, 1997/2007). 

 Ef tekið er mið af daglegum veruleika, því hvernig einstaklingar með heilabilun lifa lífi 

sínu, má draga upp allt aðra mynd. Félagslegir og samfélagslegir þættir eins og aðgengi og 

stuðningur hafa áhrif en út frá sjónarhorni hinna stöðluðu viðmiða eru þessir þættir 

utanaðkomandi og hafa ekki áhrif á framvindu sjúkdómsins. Samkvæmt viðmiðum Kitwoods 

eru þessir félagslegu- og samfélagslegu þættir í raun órjúfanlegur hluti af heilabilunarferlinu 

og hafa alltaf áhrif á einn eða annan hátt. Það er mikilvægt að hafa í huga hvernig mannlegur 

máttur getur styrkt persónuheild einstaklings með heilabilun og tafið fyrir afleiðingum 

taugafræðilegrar hnignunar (Kitwood, 1997/2007). 

 Ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar í gegnum tíðina í umönnun einstaklinga með 

heilabilun og margar þeirra hafa skipt sköpum hvað varðar einstaklingsmiðaða umönnun. 

Raunveruleikaáttun er aðferð sem var notuð á sjötta áratugnum við endurhæfingu manna 

sem höfðu orðið fyrir stóráföllum í stríðinu og var ein af fyrstu tilraununum til að koma á 

jákvæðu verklagi í vinnu með einstaklingum með heilabilun. Aðferðin var greinilega gagnleg 

og jókst lífskrafturinn hjá þeim einstaklingum sem í hlut áttu og bjartsýni varð meira 

áberandi. Með aðferðinni varð til sú skoðun að það væri þess virði að veita einstaklingum 

með heilabilun möguleika á að reyna að lifa „eðlilegu“ lífi á ný. Réttmætingaraðferð varð til í 

byrjun sjöunda áratugarins og stórkostleg umskipti áttu sér stað í þá átt að bæta líðan og 

tilfinningaástand en aðferðin fól einnig í sér þá viðurkenningu að einstaklingar með 

heilabilun gætu náð árangri með sálfræðimeðferð. Þróun aðferðarinnar var skref í rétta átt 

og staðfesti að reynslu og upplifun einstaklinga með heilabilun bæri að taka alvarlega 

(Kitwood, 1997/2007). 

Úrlausnarmeðferðin var annað skref hvað varðar verklag í umönnun einstaklinga með 

heilabilun en aðferðin leggur áherslu á samkennd, samskipti og uppfyllingu þarfa 
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einstaklingsins eins og þær kunna að vera á hverjum tíma. Heilabilun hefur mjög mikla 

vitræna skerðingu í för með sér og það er vel þekkt að langtímaminni helst tiltölulega óskert. 

Aðferðin minnisheimt var einnig mikilvægt framlag í umönnun einstaklinga með heilabilun. 

Með aðstoð tónlistar, ljósmynda, heimilisstarfa og annarra athafna er möguleiki á að 

endurheimta fyrri færni einstaklingsins. Eftir því sem aðferðin varð þróaðri kom í ljós að hún 

gerði meira en að hjálpa einstaklingnum við að skreppa í huganum aftur til fortíðar. 

Minningarnar virtust gefa einstaklingum myndrænan efnivið til að moða úr sem leiddi til þess 

að hann gat rætt um núverandi ástand sitt. Aðferðin minnisheimt varð til þess að það var 

almennt viðurkennt að margar leiðir væru til að flétta lífssögu einstaklingsins inn í 

skipulagningu og framkvæmd umönnunar. Umönnunaraðilar leituðu til fjölskyldunnar til að 

fá upplýsingar um hvers konar athafnir sem væru líklegar til að falla að áhugasviði 

einstaklingsins og nokkurs konar lífssögubók með ljósmyndum varð sjálfssagður hluti af 

umönnun. Vel skráð lífssaga er frumskilyrði til þess að sjálfsmyndin varðveitist (Kitwood, 

1997/2007). 

 Sálfræðilegar þarfir einstaklinga með heilabilun eru þegar best lætur aðeins uppfylltar 

að örlitlu leyti. Samkvæmt Kitwood má hugsa um þarfir einstaklinga með heilabilun sem 

fimm mismunandi þarfir sem skarast og mætast í einni meginþörf, kærleika, en það er þörf 

fyrir huggun, tengsl, hlutdeild, virkni og sjálfsmynd. Í mörgum tilfellum mun uppfylling einnar 

þarfar stuðla að uppfyllingu hinna. Oftast aukast sálfræðilegu þarfirnar eftir því sem skilvitleg 

skerðing eykst. Huggun er fyrsta sálfræðilega þörfin og felur í sér nærgætni, nærveru og þá 

öryggistilfinningu sem skapast af því að vera nákominn annarri manneskju. Önnur 

sálfræðilega þörfin er tengsl en það er erfitt að gegna hlutverki sínu sem manneskja án 

þeirrar öryggistilfinningar sem tengsl veita, og það á jafnt við um unga sem aldna. 

Einstaklingar með heilabilun hafa viðvarandi þörf fyrir tengsl og getur sú þörf orðið jafnsterk 

og hjá börnum. Þriðja sálfræðilega þörfin hjá einstaklingum með heilabilun er hlutdeild en í 

umönnunarumhverfi er alls ekki hugsað um þörf einstaklingsins fyrir að vera hluti af 

ákveðinni heild. Ef þörfinni fyrir hlutdeild er ekki sinnt er líklegt að einstaklingurinn rýrni og 

hörfi undan. Fjórða sálfræðilega þörfin er virkni en það getur skipt miklu máli fyrir einstakling 

með heilabilun að upplifa sig sem þátttakanda í lífinu. Andstæðan við virkni er þegar 

einstaklingi leiðist og tilfinningaleysi eða tilgangsleysi nær yfirhöndinni. Ef dregið er úr 

möguleika einstaklingsins á að vera virkur dregur úr færni hans og sjálfsvirðingu. 

Einstaklingar með heilabilun hafa þörf fyrir virkni. Það getur til dæmis komið fram í því að 
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þeir vilja fá að aðstoða aðra eða eru ákafir í því að taka þátt í afþreyingu af ýmsu tagi. Því 

meira sem vitað er um fortíð einstaklingsins og hvað það er sem færir honum ánægju og 

gleði þeim mun meiri líkur eru á að finna viðeigandi virkni sem uppfyllir þörf hans fyrir virkni 

án þess að þröngva upp á hann tilbúnum skyndilausnum sem kannski henta honum engan 

veginn. Fimmta þörfin hefur með sálræna eða félagslega þætti að gera, að vita hver maður 

er, skilvitlega og tilfinningalega. Það er mikilvægt að vera í tengslum við fortíðina og hafa 

einhverja sögu að segja. Það er nauðsynlegt að þekkja lífssögu einstaklingsins og sýna honum 

samkennd til að viðhalda sjálfsmynd hans (Kitwood, 1997/2007). 

 Kitwood telur að víxlverkandi samskipti snúist ekki aðeins um að bregðast við 

ákveðnum merkjum heldur að átta sig á merkingu sem aðrir vilja koma á framfæri. 

Víxlverkandi samskipti eru forsenda skilnings á heilabilun og umönnun einstaklinga með 

heilabilun þó að þörf sé á að aðlaga hana með tilliti til skilvitlegrar skerðingar. Slík samskipti 

eru hlýlegri og innihaldsríkari en venjuleg samskipti. Jákvæð víxlverkun bætir við og styrkir 

persónuheildina, eykur jákvæða líðan, nærir ákveðna hæfileika eða hjálpar til við að græða 

andleg sár. Góð umönnun felst í eins konar vistfræðikerfi þar sem mismunandi tegundir 

víxlverkana renna hver saman við aðra. Tólf mismunandi víxlverkanir hafa verið þróaðar og 

eru notaðar. Viðurkenning er víxlverkun þegar einstaklingur með heilabilun er viðurkenndur 

og samþykktur sem einstök persóna en viðurkenninguna er hægt að veita með einföldu 

ávarpi eða með virkri hlustun í langan tíma. Samningar kallast það þegar einstaklingur með 

heilabilun hefur eitthvað að segja um eigin óskir og þarfir í stað þess að þurfa að laga sig að 

fyrirframákveðnum forsendum en samningar geta veitt ósjálfstæðum einstaklingum vissa 

stjórn og vald yfir þeirri umönnun sem þeir þiggja. Samvinna er víxlverkun þegar tveir 

einstaklingar eða fleiri vinna að sama verkefni í ákveðnum tilgangi, einstaklingurinn fer ekki í 

óvirkt hlutverk heldur er um að ræða ferli þar sem einstaklingurinn getur nýtt hæfileika og 

sýnt frumkvæði. Leikur hefur ekkert markmið annað en sjálfan verknaðinn, leikinn, er 

einfaldlega æfing í að tjá sig. Heiðrun vísar til tegundar víxlverkunar sem er skynræn eða 

líkamleg án truflunar frá hugtökum eða vitsmunalegum skilningi, til dæmis ilmolíumeðferð 

eða líkamsnudd. Hægt er að veita einstaklingum ró og vellíðan án þess að gera of miklar 

kröfur. Fögnuður er þegar andrúmsloftið er opinskátt og glaðvært, hvert augnablik er 

dýrmætt en margir einstaklingar með heilabilun varðveita færni sína til að gleðjast. Mörk á 

milli þessi sem veitir umönnun og þess sem nýtur hennar komast næst því að þurrkast út þar 

sem allir aðilar eru á valdi sama hugarástands. Slökun er fyrirhafnarminnsta víxlverkunin en 
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einstaklingar með heilabilun geta átt erfitt með að slaka á í einveru og ná því aðeins að slaka 

á þegar aðrir eru nálægt eða við beina líkamlega snertingu. Réttmæting felst í því að 

staðfesta upplifun annarra og viðurkenna tilfinningar og líðan einstaklingsins. Lagt er upp úr 

því að skilja einstaklinginn þrátt fyrir að hann sé ruglingslegur eða fullur ofsóknaræðis en 

réttmæting felur í sér mikla samkennd. Þegar upplifanir eru réttmætar upplifa einstaklingar 

sig tengdari öðrum. Umföðmun þýðir í sálfræðilegum skilningi að veita öruggt, sálfræðilegt 

rými þar sem falin áföll, árekstrar og ystu mörk varnarleysis geta orðið sýnileg. Þegar 

einstaklingur með heilabilun finnur að umföðmun er örugg veit hann út frá fyrri reynslu að 

skelfilegur ótti eða yfirþyrmandi sorg mun líða hjá og ekki orsaka andlega upplausn. 

Umföðmun getur einnig verið líkamlegt faðmlag. Auðveldun er seinasta víxlverkunin og þýðir 

í sinni einföldustu mynd að veita einstaklingnum möguleika á að gera það sem hann gæti 

ekki annars með því að útvega honum það sem vantar. Markmiðið er að sjá til þess að 

víxlverkun fari í gang, að efla og hjálpa einstaklingnum að öðlast merkingu. Allar þessar 

tegundir víxlverkana eru ákveðið form umönnunar í þeirri merkingu að einstaklingur með 

heilabilun sé móttakandi eða dragist á virkan hátt inn í félagslegan umheim. Til eru nokkur 

dæmi um víxlverkun þar sem aðstæður snúast við og starfsmaður sýnir samkennd með 

viðbrögðum sínum. Sköpun er dæmi um slíka víxlverkun en þá leggur einstaklingur með 

heilabilun fram félagslega færni sína eða hæfileika fyrirvaralaust til félagslegs umhverfis, til 

dæmis með því að byrja að syngja eða dansa. Gjöf er önnur víxlverkun þar sem aðstæður 

snúast við og einstaklingur með heilabilun sýnir umhyggju, væntumþykju, þakklæti, býður 

fram hjálp sína eða gefur gjöf (Kitwood, 1997/2007). 

 Kitwood telur að ef umhverfi er öruggt og gott geti einstaklingar með heilabilun tekist 

á við árekstra, kröfur, breytingar, missi, vonbrigði og hindranir upp að vissu marki. Þeir geti 

viðurkennt þarfir annarra að einhverju leyti og ýtt eigin áhyggjum til hliðar. Hætta er á að 

geta einstaklinga með heilabilun sé vanmetin þegar verið er að gera einlægt og rökstutt átak 

til að mæta þörfum hans. Því alvarlegri sem heilabilun einstaklings er þeim mun meiri er 

þörfin fyrir færni í víxlverkandi samskiptum (Kitwood, 1997/2007). 

2.2 Heilabilun 

Samkvæmt alþjóðlegum skilmerkjum er heilabilun það ástand sem lýsir sér í minnistapi og 

skertri vitrænni getu hjá einstaklingnum. Í mörgum löndum fer hlutfall aldraðra hækkandi og 

heilabilun þar með líka sem getur skapað vandamál innan heilbrigðiskerfisins en hægt er að 



  

11 

setja heilabilun í hóp stærstu heilbrigðisvandamála þeirra þjóða sem hafa hátt hlutfall 

aldraðra einstaklinga (Velferðarráðuneytið, e.d.-a). 

 Heilabilun skerðir möguleikann á að lifa sjálfstæðu lífi, sjúkdómurinn minnkar lífsgæði 

og veldur ómældum þjáningum hjá einstaklingnum sjálfum og aðstandendum hans (Björn 

Einarsson, 2007). Sjúkdómurinn skerðir lífslíkur fólks en talið er að einstaklingur með 

Alzheimer lifi að meðaltali 40% skemur en jafnaldrar hans. Meðallífslíkur eru tíu til tólf ár hjá 

eldri sjúklingum en átta til tíu ár hjá sjúklingum á aldrinum 45–65 ára (Hanna Lára Steinsson, 

2006). Heilabilun er ástand sem myndast á efri árum og einkenni koma fram hjá um 10% 

sjúklinga. Alþjóðleg skilmerki gera greinarmun eftir aldri og eru þau við 65 ára aldurinn (Jón 

Snædal, 2007). Heilabilun er sjaldgæf hjá einstaklingum fyrir 65 ára aldur en með auknum 

aldri aukast líkurnar á sjúkdómnum og um áttræðisaldur eru um 20% einstaklinga með 

heilabilun (Björn Einarsson, 2007). Algengar tölur frá Vesturlöndum á tíðni heilabilunar benda 

til þess að um 1% einstaklinga á aldrinum 60–65 ára fái heilabilun, um 8% einstaklinga á 

aldrinum 65–75 ára, 20% einstaklinga á aldrinum 75–85 ára og 35–40% einstaklinga eldri en 

85 ára. Árið 2005 var áætlaður fjöldi fólks með heilabilun á einhverju stig hér á landi tæplega 

3.000 og talið er að fjöldi einstaklinga með heilabilun muni tvöfaldast til ársins 2030 og verða 

um 5.500 (Hanna Lára Steinsson, 2006). 

 Tvenns konar breytingar eiga sér stað samhliða heilabilun. Annars vegar hægfara og 

stigversnandi skerðing á andlegu atgervi eins og minni, rökhugsun og skilningi og hins vegar 

breytingar á mynstrum samskipta. Það getur verið erfitt að skilja á milli þessara breytinga þar 

sem önnur er taugafræðileg og hin félagssálfræðileg en ekki leikur nokkur vafi á því að 

heilabilunarferlið kemur inn á báða þætti (Kitwood, 1997/2007). Orsakir heilabilunar geta 

verið margir sjúkdómar og útilokar greining eins ekki annan (Björn Einarsson, 2007). Vitræn 

skerðing eða minnisvandamál kunna að birtast í kjölfar geð-, sálfræði- eða líkamlegra 

vandamála og er nánast alltaf byrjunareinkenni heilabilunar (Burns og Zaudig, 2002). Það eru 

um hundrað tegundir sjúkdóma sem falla undir heilabilun, algengastur er Alzheimer-

sjúkdómurinn, næstalgengastur er æðaheilabilun og svo blönduð tegund þar sem bæði 

Alzheimer og æðaheilabilun eru til staðar (Nuffield Council on Bioethics, 2009). 

 

Alzheimer 

Alzheimer er taugahrörnunarsjúkdómur og er algengasta örsök heilabilunar. Sjúkdómurinn er 

af óþekktum toga en leggst í fyrstu aðallega á aftari hluta heilans. Einkenni eru væg í byrjun 
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en mest áberandi er minnisskerðing, málstol, verkstol, skert sjónúrvinnsla, óhlutbundin 

hugsun, breytt innsæi og skert dómgreind. Einnig eru geðræn einkenni, eins og kvíði, 

þunglyndi, ranghugmyndir og ofskynjanir, algeng (Björn Einarsson, 2007). 

 Alzheimer-sjúkdóminn einkenna þrjú atriði: Fyrsta er alhliða tap taugafrumna en þeir 

sem þjást af Alzheimer á alvarlegu stigi geta tapað allt að 40% taugafrumnanna í ákveðnum 

hluta heilabarkarins. Annað atriði er rýrnun heilans en þá minnkar umfang heilans og innri 

holrúm hans stækka. Þriðja atriðið er hrörnunarmerki í frumubyggingunni (Kitwood, 

1997/2007). Ekki hefur fundist nákvæm orsök fyrir Alzheimer en helstu áhættuþættirnir eru 

hækkandi aldur og ef heilabilun er til staðar í fjölskyldusögunni. Aðrir hugsanlegir 

áhættuþættir eru hátt kólesteról, háþrýstingur og sykursýki. Þó ekki séu til neinar nákvæmar 

fyrirbyggjandi aðferðir gegn sjúkdómnum sýna rannsóknir fram á að andleg, líkamleg og 

félagsleg virkni geti myndað ákveðna vörn. Eftir því sem sjúkdómurinn þróast geta einkenni 

orðið það alvarleg að eðlileg virkni er ekki lengur til staðar. Einstaklingar með Alzheimer geta 

átt það til að þekkja ekki nákomna aðstandendur eða staði og eiga það til að gleyma hvernig 

framkvæma eigi einföld verkefni eins og að tala, lesa og skrifa. Oft verða persónubreytingar 

áberandi og einstaklingar geta orðið árásargjarnir eða ofsóknaróðir. Að lokum þurfa þessir 

einstaklingar fulla umönnun (Cox, 2007b). 

 

Æðaheilabilun 

Æðaheilabilun er bilun í heila sem orsakast af heilaæðasjúkdómi og leiðir til minnkandi 

blóðflæðis til ákveðinna svæða heilans. Þessi tegund heilabilunar leggst einna helst á 

framhluta heilans og innanbarkarhvítusvæði hans. Ástandið sem skapast eftir æðaskaða 

svipar að mörgu leyti til skaðans sem minniháttar heilablóðföll geta valdið og er kallað 

„fjöldrepa æðaheilabilun“ en í kjölfar heilablóðfalls geta einkennin komið fram mjög 

snögglega. Ef um blóðtappa í litlum æðum heilans er að ræða geta einkenni komið fram hægt 

og sígandi en framvinda og gerð sjúkdómsins er misjöfn og fer að mestu eftir stærð 

blóðtappans. Einkennum æðabilunar getur svipað til einkenna Alzheimers en 

persónuleikabreytingar eru meira áberandi ásamt sinnuleysi og hegðunartruflunum. Einnig 

eru göngulagstruflanir og þvagleki verið algeng. Til þess að greina sjúkdóminn þarf að vera til 

staðar merki um heilaæðasjúkdóm við skoðun eða myndgreiningu og einnig þurfa að vera 

tímatengsl á milli heiladrepa og heilabilunar (Björn Einarsson, 2007). 
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Blönduð tegund 

Niðurstöður rannsókna frá sjöunda áratugi nítjándu aldar á einstaklingum sem létust eftir að 

hafa glímt við heilabilun leiddu í ljós blandaða tegund af Alzheimer og æðaheilabilun. 

Einstaklingar voru bæði með einkenni Alzheimers og æðaheilabilunar en erfitt er að ákvarða 

hversu mikil áhrif annar eða báðir sjúkdómarnir hafa á misbrestinn í starfsemi heilans. Því 

eldri sem Alzheimerssjúklingur er þeim mun meiri líkur eru á að einnig megi finna einkenni 

æðaheilabilunar í heila hans. Gert er ráð fyrir að á bilinu 4–23% einstaklinga með heilabilun 

séu með blandaða tegund (Kitwood, 1997/2007). 

 

Aðrir sjúkdómar 

Auk þessara þriggja algengustu flokka geta orsakir heilabilunar verið mun fleiri (Kitwood, 

1997/2007). Lewy-sjúkdómur er taugahrörnunarsjúkdómur sem felur í sér breytingar í heila. 

Óþol fyrir geðlyfjum er algeng afleiðing Lewy-sjúkdómsins en önnur einkenni eru köst með 

skertri athygli og meðvitund, sjónrænar ofskynjanir auk ruglástands með ranghugmyndum. 

Framheilabilun er frekar sjaldgæf en segja má að hún sé samansafn 

taugahrörnunarsjúkdóma. Málstol með skertri tjáningu eða skilningi og breytingum á 

persónuleika og hegðun eins og hömluleysi, framtaksleysi og skert innsæi eru einkennandi 

fyrir framheilabilun. Aðrir sjúkdómar í heila geta einnig valdið vitrænni skerðingu en þar ber 

einna helst að nefna Parkinson, stækkuð vökvahólf í heila og æxli auk langt genginna 

geðrænna sjúkdóma. Fleira en sjúkdómar í heila geta valdið heilabilun, til dæmis skortur á 

B12 og fólínsýrum (Björn Einarsson, 2007). 

 

Einkenni 

Alzheimer er algengasta orsök heilabilunar hjá einstaklingum en aukin vitund almennings um 

einkenni sjúkdómsins hefur gert að verkum að einstaklingar leita fyrr til læknis vegna gruns 

um Alzheimer. Aukin þekking á að sjúkdómurinn sé greinanlegur hefur leitt til þess að hægt 

er að meðhöndla hann og annast einstaklinginn. Þekking félagsráðgjafa á starfsemi heilans 

gerir þeim kleift að útskýra breytta hegðun einstaklingsins sem getur hugsanlega orðið til 

þess að minnka álag á fjölskylduna og hjálpað aðstandendum að skilja að það sé ekki þeim að 

kenna hvað sjúkdómurinn sé að gera ástvini þeirra (Morhardt og Weintraub, 2007). 

Þunglyndi, uppnám, áfengis- eða fíkniefnaneysla, vannæring, hormónaójafnvægi og sýkingar 

geta valdið svipuðum einkennum og heilabilun en í slíkum tilfellum er hægt að meðhöndla 
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einkennin og þau geta horfið. Ekki hafa fundist meðferðarúrræði sem lækna heilabilun og er 

því mikilvægt að greining fari rétt fram og aðrir sjúkdómar verði útilokaðir (Cox, 2007a).

 Einkenni heilabilunar verða meiri og alvarlegri með tímanum og geta birst á 

mismunandi hátt hjá hverjum og einum. Líðan einstaklingsins getur breyst mjög fljótt en það 

er einstaklingsbundið hversu hratt einkennin þróast. Einkennum heilabilunar hefur verið skipt 

upp á nokkra vegu. Almennt er talað um að heilabilun teljist væg ef einstaklingurinn getur 

séð um sig sjálfur, miðlungs ef hann þarfnast einhverrar hjálpar við almennar athafnir daglegs 

lífs og ef þörf er á stöðugri aðstoð og stuðningi telst hún alvarleg. Eina ítarlegustu tilraunina 

til þess að þrepaskipta einkennum heilabilunar má rekja til Barry Reisbergs og 

samstarfsmanna hans. Þeir töldu að heilabilun mætti skipta í sjö stig en síðasta stigið 

einkenndist af miklu ósjálfstæði og missi andlegrar og líkamlegrar færni (Kitwood, 

1997/2007). Jane Verity skipti einkennum heilabilunar í fjögur mismunandi stig. Á fyrsta stigi 

heilabilunar eru einkenni væg. Einstaklingurinn verður áttavilltur þrátt fyrir að þekkja 

umhverfið vel og fer sjálfur að finna fyrir að ekki sé allt með felldu. Á þessu stigi reynir 

einstaklingurinn að halda tengslum við raunveruleikann og láta eins og ekkert sé. Hann getur 

átt það til að skálda í eyðurnar ef einhver atriði hafa gleymst og tjáning getur orðið 

ómarkviss. Á öðru stigi er jafnvægi einstaklings með heilabilun betra og hann á auðveldara 

með að gefa eftir og þiggja aðstoð. Margir draga sig þó inn í skel og verða afar uppteknir af 

fortíðinni. Á þessu stigi getur tjáningarmátinn breyst og uppbyggingu setninga orðið 

ábótavant. Einstaklingurinn getur átt auðvelt með að byrja á rökréttri setningu en svo ruglast 

hann og getur átt erfitt með að ljúka setningunni. Hann getur átt það til að búa til ný orð ef 

hann man ekki hvaða orð hann ætlaði að nota en talað er um að fólk með heilabilun geti 

þróað sitt eigið tungutak. Á þessu stigi sjúkdómsins geta einstaklingar farið að rugla saman 

vinum og jafnvel kynslóðum en mörgum reynist erfitt að átta sig á því hverjir séu foreldrar og 

hverjir börn. Á þriðja stigi eiga einstaklingar með heilabilun það til að hverfa það langt inn í 

fortíðina og minningarnar verða svo sterkar að þeir virðast lifa í fortíðinni. Tjáningar með 

líkamanum aukast og einstaklingurinn getur orðið upptekinn við að núa saman höndunum 

eða nota handahreyfingar eins og þeir væru að hnoða deig eða gera við föt. Með þeim 

hreyfingum eru þeir að endurskapa þann tíma í fortíðinni þegar þörf var fyrir þá. Einstaklingar 

með heilabilun eiga það til að gera þetta ef þeir sakna einhvers í því lífi sem þeir lifa núna. 

Þessi líkamstjáning og hreyfing hefur tilgang þrátt fyrir að hegðunin virðist undarleg. Á þessu 

stigi á einstaklingurinn það til að tjá sig aðeins með eins atkvæðis orðum. Á fjórða stigi geta 
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einstaklingar með heilabilun lokað á umheiminn, geta legið uppi í rúmi, starað tómlega út í 

loftið eða verið með lokuð augun. Þeir heyra þó það sem sagt er við þá og skynja snertingu 

(Verity, 2001/2008). 

2.3 Yfirlit fyrri rannsókna 

Ætlunin er að skoða rannsóknir sem snúa að störfum félagsráðgjafa með einstaklingum með 

heilabilun. Rannsóknir voru valdar með það í huga að heilabilun er aldurstengdur sjúkdómur 

og mannfjöldaspár gera ráð fyrir að hlutfall aldraðra eigi eftir að hækka. Markmiðið var að 

skoða hvort þörf fyrir störf félagsráðgjafa ætti eftir að aukast í samræmi við það. Í þeim 

erlendu rannsóknum sem vísað er í hér er sjónum beint að störfum félagsráðgjafa með 

einstaklingum með heilabilun víðs vegar um heiminn. Valdar voru nýlegar rannsóknir frá 

Bandaríkjunum, Kína og Ástralíu.  

 Erfiðlega gekk að finna ritrýndar íslenskar rannsóknir um heilabilun sem áttu við það 

efni sem tekið er fyrir í þessari heimildaritgerð. Heimilda var leitað í Tímariti félagsráðgjafa, 

Rannsóknum í félagsvísindum, FAAS-fréttum, Læknablaðinu og Öldrun, tímariti um 

öldrunarmál. Einnig var leitað í íslenskum gagnagrunnum á internetinu. Nokkrar ritgerðir úr 

grunnnámi og meistaranámi komu upp við leitina en áttu ekki nægilega vel við hér. Ákveðið 

var að nota rannsókn Halldórs Sig. Guðmundssonar og Sigurveigar H. Sigurðardóttur þar sem 

sýnt er fram á að spár um hækkandi hlutfall aldraðra eiga við um Ísland eins og önnur lönd.  

2.3.1 Erlendar rannsóknir 

Rannsókn Sanders og Swails 

Í rannsókn Sanders og Swails, A quest for meaning: Hospice social workers and patients with 

end-stage dementia, frá árinu 2011 kemur fram að fáir félagsráðgjafar í Bandaríkjunum hafa 

áhuga á að vinna með öldruðum og enn færri hafa áhuga á að vinna með öldruðum sem hafa 

vitrænar skerðingar eins og heilabilun. Þeim einstaklingum sem fá heilabilun fjölgar en 

reiknað er með að árið 2050 verði 14 til 16 milljónir einstaklinga með Alzheimer eða aðra 

tegund heilabilunar. Þörfin fyrir félagsráðgjafa á þessu sviði á því eftir að aukast mikið. 

Rannsóknin var eigindleg og markmiðið að skoða hvaða merkingu félagsráðgjafar leggja í 

meðferðarvinnu með einstaklingum á lokastigi heilabilunar (Sanders og Swails, 2011). 

 Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að félagsráðgjafar telja að enginn 

sjáanlegur árangur náist í meðferðarvinnu með einstaklingum með heilabilun á lokastigi. Þeir 

höfðu tilhneigingu til að gefa þessa sjúklinga upp á bátinn og eyða tíma sínum frekar í að 
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hjálpa öðrum sjúklingum. Félagsráðgjafarnir voru sammála um að þá vantaði meiri menntun 

og fræðslu um sjúkdóminn og töldu takmarkaða kunnáttu koma í veg fyrir að þeir gætu mætt 

þessum einstaklingum á réttum stað og veitt þeim viðeigandi ráðgjöf. Félagsráðgjafarnir 

fengu það hlutverk að endurskilgreina hvað fælist í heimsókn þeirra til einstaklinga með 

heilabilun á lokastigi og hvers virði heimsóknirnar væru sjúklingunum. Þegar þeim var bent 

að á eitt meginhlutverk þeirra í vinnu með einstaklingi með heilabilun væri þögul nærvera 

áttuðu þeir sig á gildi þagnarinnar og að vinna þeirra hefði tilgang, bæði fyrir þá og 

sjúklinginn (Sanders og Swails, 2011). 

 Miðað við þann fjölda einstaklinga sem hafa greinst með heilabilun mun þörf fyrir 

umönnun þessa hóps fara vaxandi. Í rannsókninni er fjallað um starf með einstaklingum á 

lokastigi heilabilunar og hvernig auka megi skilning, færni og þekkingu á þessu sviði. Í vinnu 

með einstaklingum með heilabilun þarf að sigrast á mörgum hindrunum og fagaðilar geta 

þurft að vinna með eigin viðhorf, hlutdrægni og ótta. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna 

að þörf er fyrir meiri þjálfun og dýpri skilning hjá félagsráðgjöfum sem vinna á líknardeild 

(Sanders og Swails, 2011). 

 

Rannsókn Catherine A. Quinn 

Í rannsókn Quinn, Risk, Rights and Advocacy: Some Lessons from Social Work Practice with 

People who have Dementia, frá árinu 2010 kemur fram að starf félagsráðgjafa með 

einstaklingum með heilabilun er enn óþekkt og er starfsgreinin ekki áberandi í Ástralíu. 

Einstaklingum með heilabilun á eftir að fjölga verulega á næstu áratugum, jafnt í Ástralíu sem 

víðast hvar annars staðar og eru félagráðgjafar meðal þeirra sérfræðinga sem munu veita 

þessum hópi og aðstandendum þeirra þjónustu. Það er ekki opinberlega viðurkennt hversu 

mikilvægt framlag þeirra í starfi með einstaklingum með heilabilun er og í stórri skýrslu um 

rannsóknir á heilabilun í Ástralíu er ekki minnst á starf félagsráðgjafa í tengslum við stuðning 

og umönnun. Starf félagsráðgjafa með einstaklingum með heilabilun færist í vöxt og er fagleg 

þekking þeirra mikilvæg í þjónustu við þennan hóp (Quinn, 2010). 

 Höfundur rannsóknarinnar fann fyrir hvatningu við lestur breskra bóka um 

félagsráðgjöf og mikilvægi starfsgreinarinnar í Bretlandi og byggir rannsóknina á þeim og 

eigin reynslu í starfi með einstaklingum með heilabilun. Hann telur að starf félagsráðgjafa sé 

mikilvægt þar sem þörf er á lausnum við óvenjuflóknar og ófyrirsjáanlegar aðstæður þar sem 

einnig er skortur á nauðsynlegum úrræðum. Félagsráðgjafar horfa á rétt einstaklings til 
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sjálfsákvörðunar, leggja áherslu á að leysa vandamálin og aðstoða skjólstæðing sinn við að ná 

stjórn á þeim aðstæðum sem valda honum áhyggjum. Markmiðið með rannsókninni var að 

skoða hvort þörf væri á starfi félagsráðgjafa með einstaklingum með heilabilun (Quinn, 

2010). 

 Rannsóknin var gerð í lok ársins 2005 í New South Wales. Hún var eigindleg og byggð 

á þeirri þekkingu og þeim skilningi sem félagráðgjafar nota í starfi sínu með einstaklingum 

með heilabilun. Úrtakið samanstóð af 21 félagsráðgjafa og unnu þeir á fjölmörgum 

stofnunum í Ástralíu og höfðu starfað náið með einstaklingum með heilabilun (Quinn, 2010). 

 Þeir sem tóku þátt í rannsókninni viðurkenndu að áhætta, áhættumat og 

áhættustýring væru vandamál fyrir starfsmenn á heilbrigðis- og velferðarsviði. Það getur haft 

mikil áhrif á vaxandi fjölda einstaklinga sem greinast með heilabilun. Mörg vandamál tengjast 

áhættu hvað varðar viðleitni og getu einstaklingsins til að halda sjálfstæði sínu. Það sem 

einstaklingar með heilabilun óttast og það sem aðrir óttast fyrir þeirra hönd getur verið 

mismunandi. Mögulega koma upp siðferðisleg álitamál þar sem réttindi og átök eru ekki 

afdráttarlaus, þegar réttindi eins einstaklings samrýmast ekki réttindum annars. Með 

tímanum verða einstaklingar með heilabilun meira háðir og minna meðvitaðir, vanhæfni 

þeirra til að koma í veg fyrir áhættuþætti eykst. Þátttakendur benda þó á að í daglegu lífi 

steðji að okkur hættur og slys sem séu óumflýjanleg. Það sé mikilvægt að horfa á 

heildarmynd einstaklingsins, vinna með öðrum starfsstéttum og takast á við vandamálin á 

þann hátt að það hjálpi einstaklingum sem mest. Fyrir einstaklinga með heilabilun er ekki 

aðeins verið að horfa á vitsmunalegt tap heldur þurfi miklar breytingar og mikil aðlögun að 

eiga sér stað. Einn félagsráðgjafinn sem tók þátt í rannsókninni sagði að félagsráðgjafar væru 

mjög meðvitaðir um mikilvægi þess hvernig einstaklingar byggja upp þann veruleika sem þeir 

þurfa að eiga við sem geri þeim kleift að takast á við mikinn breytileika og lifa með honum 

(Quinn, 2010). 

 

Rannsókn Cui, Wang og Wang 

Í rannsókn Cui, Wang og Wang frá árinu 2010, A Three-Pronged Approach to the Care of 

Elders with Alzheimer’s Disease, kemur fram að tíðni heilabilunar hefur aukist og hlutfall 

aldraðra í Kína fer hækkandi. Skortur er á viðeigandi meðferðum fyrir einstaklinga með 

heilabilun í heilbrigðiskerfinu og er mikilvægt að finna leiðir til að draga úr álagi. Í 90% tilfella 

njóta einstaklingar með heilabilun umönnunar frá fjölskyldumeðlimum. Í Kína hefur starf 
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félagsráðgjafa með einstaklingum með heilabilun aukist en framlag félagsráðgjafa í sambandi 

við lausnarmiðun vandamála hefur verið mikilvægt. Hlutverk félagsráðgjafa í starfi með 

einstaklingum með heilabilun byggist upp á siðferðislegum gildum og félagslegri virkni. 

Aldraðir einstaklingar með heilabilun eru með mismikla vitræna skerðingu og flesta skortir 

sjálfstæði í eigin lífi. Félagsráðgjafar þekkja einkenni heilabilunar og áhrif hennar á 

einstaklinginn og eru því færir um að veita faglega og manneskjulega umönnun. Ráðgjöfin 

þarf að miðast út frá þörfum og getu einstaklingsins og eins þörfum og getu fjölskyldunnar. Í 

vinnu með einstaklingum með heilabilun er félagsráðgjafi fær um meta hvaða úrræði eru 

viðeigandi og hvað hjálpar einstaklingnum í daglegu lífi, hvort sem um er að ræða dagþjálfun, 

læknishjálp eða andlega endurhæfingu. Félagsráðgjafi gerir sér grein fyrir þeim þunga sem 

lendir á fjölskyldu einstaklingsins og getur aðstoðað aðstandendur við að skilja sjúkdóminn 

og veita viðeigandi upplýsingar og ráðgjöf. Það er ekki óalgengt að einstaklingar með 

heilabilun finni fyrir þunglyndi, kvíða eða öðrum erfiðum tilfinningum sem erfitt getur reynst 

að takast á við. Félagsráðgjafi er fær um að svara spurningum einstaklingsins og fjölskyldu 

hans um erfiðar aðstæður eða tilfinningar sem kunna að koma upp í ferlinu. Mikilvægt er að 

félagsráðgjafi sýni hlýju og hvatningu og reyni að draga úr andlegu álagi með því að mynda 

traust samband við einstaklinginn (Cui, Wang og Wang, 2010). 

  Þessi nýlega starfsstétt, félagsráðgjafar, er raunhæfur kostur til að mæta þörfum 

einstaklinga með heilabilun og félagsráðgjafar geta tekið þátt í að auka lífsgæði einstaklinga 

með heilabilun. Á meðan samfélagið þekkir ekki starfshætti félagsráðgjafa getur það reynst 

erfitt að samlaga félagsráðgjöf starfi annarra starfsstétta samfélagsins. Að auki eru ekki 

margir félagsráðgjafar sem hafa formlega eða sérhæfða menntun í umönnun einstaklinga 

með heilabilun og það getur skapað vandamál á sama tíma og samfélagið þróast á þann veg 

að eftirspurn eftir félagsráðgjöfum mun aukast. Stuðla þarf að þjálfun og faglegri menntun og 

hvetja fólk til að fara í háskóla og sækja sér sérhæfða menntun í umönnun aldraðra svo að 

hægt sé að bæta öldrunarþjónustu almennt. Með því að innleiða fagleg vinnubrögð innan 

félagsráðgjafarinnar sem fræðigreinar mun ungt fólk frekar laðast að starfsvettvanginum og 

sérhæfa sig í félagsráðgjöf fyrir aldraða (Cui o.fl., 2010). 
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2.3.2 Íslenskar rannsóknir 

Rannsókn Halldórs Sig. Guðmundssonar og Sigurveigar H. Sigurðardóttur 

Íslenska þjóðin er að eldast og hlutfall aldraðra af heildarmannfjölda fer hækkandi. Árið 2005 

voru 15,7% mannfjöldans eldri en 60 ára en áætlað er að það verði um 21,3% árið 2020. 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands árið 2009 voru 3,2% þjóðarinnar eldri en 80 ára 

en búist er við að árið 2050 verði einstaklingar eldri en 80 ára 8,3% af heildaríbúafjölda. Með 

hækkandi aldri eru meiri líkur á heilsubresti og þörf fyrir aðstoð við ýmsar athafnir daglegs 

lífs á eftir að aukast. Breytingar á aldurssamsetningu þjóðarinnar eiga því eftir að hafa mikil 

áhrif og kalla fram breytingar á stefnu og framkvæmd þjónustu á mörgum sviðum 

samfélagsins. Það er því mikilvægt að kanna hvaða þjónustu aldraðir þurfa og hverjir það eru 

sem veita hana (Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). 

 Miklar breytingar hafa orðið á þjónustu við eldri borgara á undanförnum árum og þá 

sérstaklega með löggjöf um málefni aldraðra árið 1983. Markmiðið með lagasetningunni var 

að tryggja öldruðum þá þjónustu sem tæki mið af þörfum þeirra og ástandi og að koma á 

samræmdu skipulagi á öldrunarþjónustu þar sem tekið væri tillit til bæði félagslegra og 

heilsufarslegra þátta. Breytingar hafa verið gerðar frá setningu laganna og hefur þróunin 

verið á þann veg að tryggja öldruðum aukinn sjálfsákvörðunarrétt og jafnrétti á við aðra 

þegna þjóðfélagsins. Miklar vonir eru bundnar við að viðhorf til aldraðra breytist þar sem 

aukin áhersla verði lögð á að horfa til þess heilbrigða í fari einstaklingsins en ekki veikleika 

hans og sjúkdóma (Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). 

 Þegar meta á þörf aldraðra fyrir þjónustu hafa verið notuð mats- og mælitæki þar sem 

færni einstaklingsins er mæld, geta hans til að bjarga sér við athafnir daglegs lífs og hvernig 

hægt sé að koma til móts við þær þarfir. Það sem hefur einkennt þjónustu við aldraða á 

Íslandi er hlutfallslega mikill fjöldi þeirra sem dvelja á dvalar- og hjúkrunarheimilum miðað 

við nágrannalöndin. Brotið var í blað í þjónustu við aldraða á Íslandi árið 1991 með tilkomu 

vistunarmats en þá var þörf umsækjanda fyrir þjónustu metin og enginn gat fengið vistun á 

hjúkrunar- eða dvalarheimili án þess að hafa gengist undir vistunarmat sem fól í sér mat á 

félagslegum aðstæðum, heilsufari, andlegu ástandi og færni í athöfnum daglegs lífs. 

Vistunarmat stuðlar að því að þeir einstaklingar sem eru í mestri þörf fyrir stofnanavistun 

ganga fyrir og tryggir að allar leiðir til að styðja hann til sjálfstæðrar búsetu hafi verið 

fullreyndar. Með vistunarmati er hægt að hafa yfirsýn yfir þann fjölda einstaklinga sem eru á 
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biðlistum og hvar á landinu þeir dvelja (Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009). 

 Fjölskyldan gegnir stóru og mikilvægu hlutverki í þjónustu við aldraða og búast má við 

að þátttaka hennar í umönnun aldraðra eigi eftir að aukast. Mikilvægt er að tekið sé tillit til 

viðhorfa aðstandenda þegar metið er hvaða þjónusta hentar best til að tryggja hinum aldraða 

öryggi og vellíðan. Með tilkomu nýrra matstækja er hægt að fylgjast betur með hvort 

þjónusta sem aðstandendur og opinberir aðilar veita sé fullnægjandi og komi til móts við 

þarfir hins aldraða (Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). 

 

Niðurstöður 

Þær erlendu rannsóknir sem nefndar voru hér að framan sýna að vissu leyti allar fram á 

sömu niðurstöðuna, að þörfin fyrir störf félagsráðgjafa með öldruðum eigi eftir að aukast sé 

tekið mið af mannfjöldaspám, að bæta þurfi þekkingu félagsráðgjafa á heilabilun, orsökum 

hennar og afleiðingum og að auka þurfi sérhæfingu félagsráðgjafa í málefnum aldraðra. 

 Ekki fundust íslenskar rannsóknir sem tengdust efninu beint en í rannsókn Halldórs og 

Sigurveigar (2009) kemur fram að íslenska þjóðin er að eldast og hlutfall aldraðra af 

heildarmannfjölda fer hækkandi. Áætlað er að 21,3% mannfjöldans verði eldri en 60 ára árið 

2020 og með hækkandi aldri þjóðarinnar eru meiri líkur á heilsubresti. Þar sem heilabilun er 

aldurstengdur sjúkdómur má gera ráð fyrir að þeim eigi eftir að fjölga sem fá þann sjúkdóm. 

Á vissan hátt má færa niðurstöður erlendra rannsókna yfir á íslenskt samfélag og ætla að 

þörf fyrir félagsráðgjafa í starfi með einstaklingum með heilabilun eigi eftir að aukast á 

Íslandi á sama hátt og annars staðar í heiminum. 
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3 Greining og meðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um það hvernig greining heilabilunar fer fram og hvaða 

meðferðarúrræði eru í boði. Í lok kaflans verður komið inn á hvert hlutverk félagsráðgjafa er í 

greiningarferlinu. 

 Þegar grunur leikur á að einstaklingur sé með heilabilun er leitað til sérfræðinga. 

Fram fer læknisskoðun, aðrar rannsóknir og samtöl við sjúklinga og náinn aðstandanda en 

rannsóknarferlið gengur út á að útiloka aðra þætti sem gætu valdið einkennum eða ganga úr 

skugga um hvort um heilabilun sé að ræða (FAAS, e.d.-a). Nákvæm greining sjúkdómsins er 

mikilvæg og getur haft mikið að segja um stöðugleika lífsgæða einstaklings með heilabilun og 

viðeigandi meðhöndlun. Fyrsta skrefið er að meta hvort heilabilun sé til staðar, hvenær 

viðkomandi varð fyrst var við einkenni og hvort einkenni hafi aukist. Nákvæm og ítarleg saga 

einstaklingsins er nauðsynleg fyrir greiningu sjúkdómsins. Ef einstaklingurinn er hættur að 

keyra eða sjá um reikningana sína sjálfur getur það skipt máli við greiningu (Scott og Barrett, 

2007). Greining heilabilunar getur verið mjög vafasöm og eiga fagaðilar það til að vera 

ósammála þegar að sjúkdómsgreiningu kemur. Greiningin byggir á atferli einstaklingsins en 

niðurstöður ráðast að mestu af fyrirliggjandi gögnum og hversu mikla áherslu fagaðilar leggja 

á vandamál tengd minnisskerðingu. Þar sem 5–10% af eldra fólki þjáist af miðlungsalvarlegu 

eða alvarlegu þunglyndi getur greining heilabilunar verið vandasöm en ómeðhöndlað 

þunglyndi getur leitt til sömu sjúkdómsgreiningar. Almenn greining á heilabilun er aldrei 

fullkomlega skýr en ekki skiptir máli hvort hún byggist á klínísku mati eða sálfræðilegum 

prófum (Kitwood, 1997/2007). Greining er alltaf að verða nákvæmari og úrræði fyrir 

einstaklinga með heilabilun og aðstandendur hafa aukist, bæði læknisfræðilega og félagslega 

(Hanna Lára Steinsson, 2006). Þjónusta við einstaklinga með heilabilun hefst strax eftir 

greiningu. Nokkur hluti þeirra einstaklinga sem greinast með sjúkdóminn er ekki kominn á 

það stig að hægt sé að tala um heilabilun en hann þarf samt sem áður á ákveðinni þjónustu 

að halda. Meginhluti greiningar hér á landi fer fram á minnismóttöku 

öldrunarlækningardeildar LSH á Landakoti og svipuð þjónusta fer fram á FSA á Akureyri. 

Öldrunarlæknar og taugasjúkdómalæknar eru einnig með einkarekstur og hafa tekið á móti 

einstaklingum til greiningar. Eftir greiningu hefst vegferð sem tekur að meðaltali um tíu ár og 

felur í sér sífellda þörf á aukinni þjónustu. Heilabilun er langvinnur sjúkdómur og það skiptir 

máli að eftirlit sé í höndum fagfólks sem hefur þekkingu og reynslu (Jón Snædal, 2007). 
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 Eins og staðan er í dag er ekki til meðferðarúrræði fyrir heilabilun sem læknar 

sjúkdóminn en þó eru meðferðir í boði sem veita tímabundinn bata eða hægja á vitrænni 

skerðingu (Nuffield Council on Bioethics, 2009). Möguleiki er á nokkrum meðferðarúrræðum 

við heilabilun, eins og lyfjameðferð, sálfélagslegum stuðningi við fjölskyldu og sjúkling og 

umönnun, þá sérhæfða hjúkrun eða frá aðstandendum. Lyf við Alzheimer hafa verið til frá 

árinu 2007 en virkni þeirra hefur reynst takmörkuð. Á minnismóttökunni á Landakoti er mikið 

unnið út frá sálfélagslegum stuðningi en hann getur til dæmis falist í upplýsingagjöf til 

sjúklings og aðstandenda hans. Þegar líður á sjúkdóminn þarf einstaklingur með heilabilun á 

hjúkrun að halda. Fyrst heima, síðar í dagþjálfun og að lokum inni á hjúkrunarheimili. Aukin 

þekking á sjúkdómnum hefur orðið til þess að þjónustuúrræði eru betur sniðin að þörfum og 

óskum þeirra einstaklinga sem eru með heilabilun (Jón Snædal, 2007). 

 Það er mikilvægt að rétt greining sé til staðar svo að einstaklingurinn sé sjálfur fær 

um að ákveða eigin réttindi varðandi umönnun og taka þátt í mikilvægum ákvörðunum. 

Félagsráðgjafi getur veitt einstaklingnum viðeigandi fræðslu um sjúkdóminn og hugsanlegar 

meðferðir og tryggt að kerfið bregðist við þörfum hans án þess að upp komi vandamál sem 

hindra eða takmarka árangur. Félagsráðgjafar hafa færni í starfi með einstaklingum með 

heilabilun og geta veitt viðeigandi ráðgjöf. Kunnátta félagsráðgjafa og geta þeirra til að skilja 

einstaklinginn og mynda traust samband getur verið mikilvæg þegar einstaklingurinn tekst á 

við þau krefjandi viðfangsefni og þá erfiðleika sem fylgja sjúkdómnum. Félagsráðgjafi getur 

dregið úr streitu með því að aðstoða einstaklinginn við að átta sig á þeim vandamálum sem 

hann stendur frammi fyrir og setja sér markmið um hvernig best sé að aðlagast breyttum 

aðstæðum. Greining heilabilunar getur verið erfið fyrir einstaklinginn sjálfan og eins 

fjölskyldu hans. Viðbrögðin við greiningu geta líkst sorgarferli: afneitun, ótti, sársauki og að 

lokum samþykki. Á fyrstu stigum sjúkdómsins upplifir einstaklingurinn missi og sorg vegna 

greiningarinnar og hvað hún þýðir. Mörgum reynist erfitt að takast á við þá staðreynd að 

minnið eigi eftir að skerðast. Á meðan vitræn skerðing heldur áfram að aukast getur 

tilfinningin fyrir missinum dofnað en stress, þunglyndi og óróleiki verið áfram til staðar. 

Algengt er að aðstandendur upplifi einnig sorg og missi þegar ástvinur greinist með heilabilun 

en þær tilfinningar aukast eftir því sem einkenni sjúkdómsins ágerast. Félagsráðgjafi getur 

aðstoðað einstakling með heilabilun og fjölskyldu hans við að takast á við þær erfiðu 

tilfinningar sem fylgja greiningunni og hjálpað þeim að takast á við áframhaldið. Það er 

mikilvægt að tryggja að einstaklingurinn hafi viðeigandi upplýsingar og þekkingu á tiltækum 
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meðferðarúrræðum. Félagsráðgjafinn getur hjálpað við að skilja að reiðin, óttinn, sársaukinn 

og sorgin séu eðlilegar tilfinningar og getur það skipt miklu máli við áframhaldandi ferli. Það 

er jafnmikilvægt að hjálpa einstaklingnum sem var greindur með heilabilun að gera áætlanir 

varðandi framtíðina til að tryggja að farið verði eftir óskum hans (Cox, 2007a).  
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4  Starf félagsráðgjafa 

Lögð er áhersla á að félagsráðgjafar nálgist viðfangsefni sín út frá heildarsýn, bæði í námi og 

starfi. Hugmyndafræðin snýr að þeirri sýn að einstaklingurinn sé margbreytilegur og 

sérstakur og horfa þurfi á aðstæður hans frá öllum hliðum í samhengi við umhverfi, 

fjölskyldu, vini, vinnufélaga og samfélagið í heild sinni. Félagsráðgjafar þurfa því að vera 

jafnvígir á margt, þekkja til samfélagsins og hvaða bjargir þar sé að finna, þekkja kenningar 

um mannlega hegðun ásamt því að hafa skilning og getu til að greina hvernig fólk og 

umhverfi spilar saman (Lára Björnsdóttir, 2006). Starf félagsráðgjafa með öldruðum hefur 

tekið breytingum á síðustu áratugum. Erlendar heimildir sýna fram á að störf með öldruðum 

hafi verið vanmetin og þörf sé á að menntun og starf faglærðra á sviði öldrunar hljóti 

viðurkenningu. Kaflinn skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum verður gerð grein fyrir þeirri þróun 

sem orðið hefur í starfi félagsráðgjafa með öldruðum og í þeim seinni verður komið inn á 

starf félagsráðgjafa með einstaklingum með heilabilun og aðstandendum þeirra. 

4.1 Þróun á starfi félagsráðgjafa með öldruðum 

Á árum áður voru störf með öldruðum einstaklingum ekki virtur starfsvettvangur í Bretlandi 

og starfi með þeim líkt við færibandavinnu. Það var ekki fyrr en seint á áttunda áratug 

nítjándu aldar sem þarfir aldraðra hlutu fyrst viðurkenningu. Starf félagsráðgjafa með 

öldruðum hefur þróast mun hægar en til dæmis starf þeirra með börnum en í mörgum 

tilfellum hafa aldraðir í raun þurft meira á félagsráðgjöf að halda. Fyrst á árunum eftir stríð 

sköpuðust skilyrði fyrir félagsráðgjöf fyrir aldraða og fjölskyldur þeirra en miklar breytingar 

hafa orðið síðan þá. Áður fyrr unnu félagsráðgjafar að svo mörgum málum í einu að þeir 

höfðu í raun ekki tíma til að hitta skjólstæðinga sína og áttu það til að meta þarfir þeirra út 

frá umsóknum í stað þess að meta einstaklingana sjálfa. Ólíkt því sem gerðist með fatlaða 

einstaklinga og ung börn með sérþarfir liðu nokkur ár þar til málefni tengd öldruðum urðu 

viðurkennd innan félagsráðgjafarinnar. Á sama tíma og félagsráðgjöfum sem störfuðu með 

börnum og geðfötluðum fjölgaði í kringum 1960 varð lítil þróun á sérfræðiþekkingu í 

málefnum aldraðra. Þrátt fyrir stöðugar og auknar kröfur um þjónustu voru þarfir aldraðra 

ekki viðurkenndur málaflokkur fyrr en árið 1968. Ný starfslýsing félagsráðgjafa kom út árið 

1971 en innihélt ekki mikið af upplýsingum um starf félagsráðgjafa með öldruðum nema um 

það hvernig meta ætti þörf einstaklinga fyrir þjónustu. Staðalímynd aldraðra varð til þess að 
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nýútskrifaðir félagsráðgjafar höfðu lítinn áhuga og metnað til þess að vinna í þessum 

málaflokki þar sem þeir töldu að ekki væri hægt að bæta stöðu aldraðra með félagsráðgjöf 

(Ogg, Evans, Jeffreys og MacMahon, 1998). 

 Á síðustu áratugum hafa átt sér stað miklar breytingar í starfi félagsráðgjafa með 

öldruðum einstaklingum. Meðalaldur hefur hækkað, einstaklingar lifa lengur, og miklar 

framfarir hafa átt sér stað á heilbrigðissviði með bættri tækni, betri meðferð og aukinni 

þjónustu. Félagsráðgjöf á 21. öld krefst mikillar þekkingar sem endurspeglast í gagnkvæmum 

tengslum öldrunar, líkamlegri og andlegri heilsu og ferli fjölskyldunnar á milli ólíkra kynslóða. 

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á stöðu aldraðra á komandi árum má finna 

vísbendingar um að starf félagsráðgjafa með öldruðum einstaklingum og fjölskyldum þeirra 

muni aukast mikið. Vegna hækkandi hlutfalls aldraðra í Bandaríkjunum og breytinga sem 

hafa átt sér stað á skipulagi og fjármögnun heilbrigðisþjónustu er kominn tími til að sameina 

hugmyndir um öldrun, fjölskylduna og heilbrigðisþjónustu við stefnu, menntun og rannsóknir 

innan félagsráðgjafarinnar. Í framtíðinni mun aukin fólksfjölgun verða áskorun og 

félagsráðgjafar innan heilbrigðiskerfisins eiga eftir að finna fyrir aukinni vinnu með öldruðum 

einstaklingum og fjölskyldum þeirra (Berkman, Gardner, Zodikoff og Harootyan, 2005). 

 Þó svo að hækkandi meðalaldri sé fagnað þarf að auka kröfur um hverjir það eru sem 

huga að þörfum aldraðra, aldurshópi sem þarf töluvert meiri þjónustu en yngri kynslóðir. 

Kröfur um menntun og aukna þjálfun munu verða meiri á öllum sviðum umönnunar og 

mikilvægt er að mennta hæft starfsfólk til að veita öldruðum þjónustu. Störf með öldruðum 

hafa verið vanmetin og því er mikilvægt að viss viðurkenning eigi sér stað á menntun og starfi 

faglærðra á sviði öldrunar. Rannsóknir sýna fram á að í kennslu í félagsráðgjöf og öðrum 

fögum innan heilbrigðissviðsins er ekki mikið lagt upp úr kennslu eða starfsþjálfun sem 

tengist öldrun (Stone og Barbarotta, 2011). 

 Vinna með öldruðum einstaklingum og fjölskyldum þeirra verður í framtíðinni ekki 

aðeins innan starfssviðs þeirra félagsráðgjafa sem sérhæfa sig í öldrun. Í ljósi mikillar 

fólksfjölgunar er mikilvægt að allir félagsráðgjafar þekki þarfir aldraðra og fjölskyldna þeirra. 

Það þarf fleiri félagsráðgjafa til að sérhæfa sig í þessum málaflokki til að möguleiki sé á að 

mæta aukinni þörf aldraðra. Takast þarf á við skort á sérfræðingum á öldrunarsviði og efla 

kennslu og semja námsefni um öldrun innan félagsráðgjafarinnar. Einnig er mikilvægt að 

takast á við þá fordóma og neikvæðni sem hefur skapast um vinnu með öldruðum 

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Berkman,+Barbara+J/$N?t:ac=230163362/fulltext/13591A25C762801CC1A/595&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Gardner,+Daniel+S/$N?t:ac=230163362/fulltext/13591A25C762801CC1A/595&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Gardner,+Daniel+S/$N?t:ac=230163362/fulltext/13591A25C762801CC1A/595&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Harootyan,+Linda+K/$N?t:ac=230163362/fulltext/13591A25C762801CC1A/595&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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einstaklingum en slíkt getur komið í veg fyrir að félagsráðgjafar kjósi að starfa á þessu gefandi 

og vaxandi starfssviði (Berkman o.fl., 2005).  

  Félagsráðgjafar verða stöðugt að byggja við þekkingu sína á heilsueflingu, áhrifum 

sjúkdóma og meðferðarúrræðum fyrir einstaklinga og fjölskyldur þeirra. Þar sem greiningar 

og meðferðir verða sérhæfðari þurfa félagsráðgjafar að hafa læknisfræðilega og sálfélagslega 

þekkingu á sjúkdómnum. Aukin þekking meðal félagsráðgjafa á öldrunarsviði getur verið 

verulegt framlag til bættra úrræða fyrir aldraða einstaklinga innan heilbrigðisþjónustunnar. 

Það er mikilvægt að félagsráðgjafar hafi skilning á heilbrigðiskerfinu, fjármálakerfinu og 

þekkingu á framboði úrræða og meðferða, bæði hjá hinu opinbera og hjá einkareknum 

stofnunum. Félagsráðgjafi verður að þekkja skilyrði fyrir viðeigandi úrræðum eða að minnsta 

kosti að vita hvernig leita eigi eftir réttum upplýsingum. Þá er einnig mikilvægt að 

félagsráðgjafi geti komið upplýsingum til skila til einstaklingsins og fjölskyldu hans þannig að 

það verði að gagni. Félagsráðgjafar sem starfa á öldrunarsviði þurfa stöðugt að styrkja eigin 

þekkingu, hafa hæfileika til að fylgja eftir hröðum breytingum samfélagsins, geta lagað sig að 

sívaxandi hraða upplýsingatækninnar og framförum í meðferð sjúkdóma. Félagsráðgjafar geta 

haft áhrif á réttmæti og gæði þeirrar þjónustu sem boðið er upp á. Félagsráðgjafar þurfa að 

hafa góða þekkingu á ýmsum sviðum öldrunar en mat á félagslegum, líffræðilegum og 

sálfræðilegum þörfum getur reynst flókið. Aukin fjölbreytni og siðfræðileg álitamál eru mikil 

áskorun fyrir félagsráðgjafa í vinnu með öldruðum einstaklingum (Berkman o.fl., 2005). 

Félagsráðgjafar sinna fjölbreyttu starfi í þágu aldraðra og markmið þeirra er að kanna hvernig 

bæta megi aðstæður skjólstæðings og styrkja félagsnet hans svo að hægt sé að auka líkur á 

eðlilegum aðstæðum þrátt fyrir veikindi en það er hlutverk félagsráðgjafa að samhæfa þá 

þjónustu sem aldraður einstaklingur þarfnast (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

 Félagsráðgjafar sem vinna með öldruðum einstaklingum eru mjög lánsamir að starfa 

við krefjandi aðstæður sem skapa tækifæri til að hafa jákvæð áhrif á líf einstaklinga ásamt því 

að berjast fyrir því að stigin verði mikilvæg skref í átt að því að auka heilbrigði og velferð 

þeirra einstaklinga og fjölskyldna þeirra (Berkman o.fl., 2005).  

4.2 Félagsráðgjöf og einstaklingar með heilabilun 

Það er nánast öruggt að í starfi sínu þurfa félagsráðgjafar að vinna með einstaklingum með 

vitræna skerðingu. Það er mjög mikilvægt að félagsráðgjafi þekki mismunandi birtingarmynd 

heilabilunar og áhrif sjúkdómsins. Auk þess þarf félagsráðgjafi oft að takast á við erfiðleika 

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Berkman,+Barbara+J/$N?t:ac=230163362/fulltext/13591A25C762801CC1A/595&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Berkman,+Barbara+J/$N?t:ac=230163362/fulltext/13591A25C762801CC1A/595&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Berkman,+Barbara+J/$N?t:ac=230163362/fulltext/13591A25C762801CC1A/595&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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við að verða sér úti um öruggar og réttar upplýsingar til þess að byggja umönnun 

einstaklingsins á. Ekki er hægt að hunsa mikilvægi þess að félagsráðgjafi þekki og skilji 

sjúkdóminn en ekki er mögulegt að veita viðeigandi meðferðaráætlun ef félagsráðgjafi þekkir 

ekki hvaða áhrif heilabilun hefur á einstaklinginn og hvernig sjúkdómurinn þróast (Lymbery, 

2005). 

 Starf félagsráðgjafa felst almennt í því að vera tengiliður, annars vegar á milli 

einstaklinga og fjölskyldu og hins vegar á milli kerfis og stofnana. Hann er bæði talsmaður 

einstaklingsins sem er með heilabilun og fjölskyldu hans en einnig starfsmaður stofnunar. Í 

starfi með einstaklingum með heilabilun þarf félagsráðgjafi að vera í samskiptum við margar 

aðrar stéttir og þarf því að búa yfir miklum sveigjanleika og umburðarlyndi þar sem viðhorf 

samstarfsfólks getur verið mismunandi. Félagsráðgjafi þarf að hafa ákveðna heildarsýn og 

hæfileika til að miðla málum en það getur skipt sköpum í starfi með einstaklingum með 

heilabilun þar sem þeir geta oft ekki talað máli sínu sjálfir. Það skiptir miklu máli í starfi 

félagsráðgjafans að geta sett sig í spor annarra til að geta gert sér grein fyrir þörfum 

skjólstæðingsins. Í starfi með einstaklingum með heilabilun er teymisvinna mikilvæg og kallar 

það á að upplýsingum sé komið vel til skila til samstarfsaðila. Teymisvinna er í raun 

grundvöllur í starfi á öldrunarsviði þar sem skjólstæðingar eru oft með fleiri en einn sjúkdóm 

og ýmis félagsleg vandkvæði. Svo að hægt sé að skipuleggja ásættanlega heildarlausn fyrir 

skjólstæðing og fjölskyldu hans þarf þverfagleg vinna að vera til staðar (Hanna Lára Steinsson, 

2006). 

 Félagsráðgjafar þurfa að þekkja vel til heilabilunar og þeirra áhrifa sem sjúkdómurinn 

getur haft á einstaklinginn, aðstandendur og samfélagið sjálft. Heilabilun er sjúkdómur sem 

hefur áhrif á alla fjölskylduna og frá greiningu og fram að seinustu stigum sjúkdómsins þarf 

fjölskyldan að taka erfiðar ákvarðanir. Félagsráðgjafar verða að hafa færni, þekkingu, skilning 

og samhygð til þess að aðstoða og leiðbeina fólki í gegnum þetta erfiða ferli (Cox, 2007a). 

 Mikilvægi félagsráðgjafar hefur ekki verið viðurkennt þrátt fyrir að vandamál sem 

tengjast heilabilun hafi áhrif á tvær og jafnvel þrjár kynslóðir. Félagsráðgjafi sem skilur þau 

vandamál sem tengjast heilabilun og hefur fræðilega þekkingu á sjúkdómnum og kerfinu er 

vel í stakk búinn til að fræða og veita einstaklingnum sjálfum og fjölskyldu hans viðeigandi 

ráðgjöf (Morhardt og Weintraub, 2007). 
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5 Þjónusta á Íslandi 

Á Íslandi er ýmiss konar þjónusta fyrir einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra í 

boði. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu þáttum í starfsemi þeirra stofnana sem í 

hlut eiga og hvort boðið sé upp á þjónustu félagsráðagjafa þar. Haft var samband við 

viðkomandi stofnanir og veittu starfsmenn upplýsingar í gegnum síma og tölvupóst. Um var 

að ræða forstöðumenn, yfirmenn deilda eða yfirhjúkrunarfræðinga. Spurt var hvort 

félagsráðgjafi starfaði á stofnuninni og ef svo væri ekki hvort þörf væri fyrir hann.  

 Á seinustu 15 árum hafa orðið miklar breytingar á þjónustu á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra en úrræði á landsbyggðinni eru afar 

takmörkuð. Heilbrigðisyfirvöld hafa ekki neina sérstaka stefnu í málefnum einstaklinga með 

heilabilun eins og þekkist á öðrum Norðurlöndum og fjallar aðeins ein lagagrein í lögum um 

málefni aldraðra um málefni einstaklinga með heilabilun. Sú þjónustukeðja sem verið hefur í 

þróun frá árinu 1997 kallast heilabilunareining og felst í minnismóttökunni, dagdeildum, 

legudeildum og stuðningshópum. Markmiðið með heilabilunareiningunni er að veita 

sjúklingum og aðstandendum meðferð, stuðning og fræðslu frá sömu fagaðilum í gegnum 

allt sjúkdómsferlið (Hanna Lára Steinsson, 2006). Meiri hluti einstaklinga með heilabilun 

getur búið áfram heima og fengið viðeigandi umönnun en þegar staðan breytist og ekki er 

lengur möguleiki á fullnægjandi umönnun getur vistun á stofnun verið eini möguleikinn í 

stöðunni. Stefnan hefur þó verið að gera einstaklingum með heilabilun kleift að búa heima 

eins lengi og mögulegt er (Verbeek, Rossum, Zwakhalen, Kempen og Hamers, 2009). 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 125 frá árinu 1999 um málefni aldraðra er markmiðið að aldraðir 

eigi völ á þeirri heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á 

því þjónustustigi sem miðast við þörf og ástand hins aldraða. Einnig eiga aldraðir rétt á að 

búa við eðlilegt heimilislíf eins lengi og unnt er en jafnframt þarf að tryggja þeim 

nauðsynlega stofnanaþjónustu þegar hennar er þörf.  

 Það er stór liður í hlutverki félagsráðgjafans að upplýsa fjölskyldu einstaklings með 

heilabilun um þau úrræði sem eru í boði. Á fyrstu stigum sjúkdómsins sækjast 

fjölskyldumeðlimir eftir upplýsingum um greininguna og um það hvert framhaldið verður. Ef 

greining á heilabilun reynist jákvæð þurfa umönnunaraðilar upplýsingar um þann stuðning 

og þá þjónustu sem þeir eiga rétt á eins og dagvistun og stuðningshópa. Félagsráðgjafinn 

hjálpar skjólstæðingum sínum að yfirstíga allar þær hindranir sem koma í veg fyrir að þeir fái 

viðeigandi stuðning. Það er mikil þörf fyrir þekkingu og færni félagsráðgjafa í starfi með 

einstaklingum með heilabilun og fjölskyldum þeirra (Cox, 2007b).   
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5.1 Landakot 

Á Landakoti er sérhæfð deild fyrir einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma. Þar fer fram mat, 

greining, lyfjastillingar og þjálfun í daglegum athöfnum. Varanleg rými eru ekki á Landakoti en 

ef ekki er hægt að útskrifa einstakling má hann vera þar þar til hann fær vistun á 

hjúkrunarheimili. Félagsráðgjafi starfar í teymi á deildinni ásamt lækni, sjúkraþjálfara, 

hjúkrunarfræðingi og iðjuþjálfa. Stór þáttur í starfinu er vinna með fjölskyldunni enda eru 

aðstandendur oftast talsmenn sjúklinganna sem eru flestir ófærir um að taka sjálfir 

ákvarðanir um eigin velferð. Félagsráðgjafi sér um að skipuleggja fjölskyldufundi þar sem 

markmiðið er að komast að niðurstöðu um framtíð sjúklingsins, hvort hann fari aftur heim 

eða í varanlega vistun. Ef sú ákvörðun er tekin að einstaklingur með heilabilun fari heim eftir 

útskrift sækja félagsráðgjafar gjarnan um ýmsa aðstoð handa sjúklingnum eða 

aðstandendum en ef útskrift er ekki ráðleg er það hlutverk þeirra að koma einstaklingnum 

inn á hjúkrunarheimili sem fyrst. Mikill skortur er á hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu 

og er því mælst til þess að sótt sé um á fjórum heimilum þegar vistunarmat er gert en ekki er 

sjálfgefið að einstaklingur komist inn á það heimili sem hann óskar helst eftir. Biðtími á 

Landakoti er að jafnaði lengri fyrir einstaklinga með heilabilun þar sem sérhæfð rými á 

hjúkrunarheimilum eru hlutfallslega of fá (Hanna Lára Steinsson, 2006). Frá því að ný 

reglugerð um vistunarmat tók gildi fyrir fjórum árum, og breytt verklag um úthlutun, er 

biðtími að jafnaði ekki langur, flestir eru komnir á hjúkrunarheimili innan tveggja til þriggja 

mánaða. Meðalbiðtíminn á höfuðborgarsvæðinu er þrír mánuðir (Steinunn Kristín Jónsdóttir 

munnleg heimild, 18. mars 2012). 

5.1.1 Minnismóttaka 

Minnismóttaka LSH á Landakoti hóf starfsemi árið 1995 en þar fer fram greining á 

heilabilunarsjúkdómum. Þar eru einstaklingar í reglubundnu eftirliti og lyfjameðferð þar til 

önnur úrræði bjóðast, til dæmis dagþjálfun á dagdeild. Áður en einstaklingar fá 

sjúkdómsgreiningu koma þeir oftast tvisvar á minnismóttökuna. Fyrst fara þeir í líkamlega 

skoðun hjá lækni og hjúkrunarfræðingi og lagt er mat á vitræna skerðingu með ýmsum 

prófum. Á meðan fara aðstandendur í viðtal hjá félagsráðgjafa en mikið er lagt upp úr því að 

sjúklingar komi í fylgd aðstandenda þar sem upplifun fjölskyldumeðlims er allt önnur en hjá 

einstaklingnum sjálfum. Í seinna skiptið fara fram rannsóknir eins og blóðprufur, 

sneiðmyndataka af höfði, blóðflæðirannsókn og taugasálfræðilegt mat. Eftir rannsóknirnar 
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kemur sjúklingurinn aftur ásamt aðstandanda, farið er yfir niðurstöður og hugsanleg greining 

rædd. Teknar eru ákvarðanir um lyfjameðferð og áframhaldandi eftirlit en flestir þeirra sem 

eru greindir eru í eftirfylgd og lögð er áhersla á að þeir hafi aðgang að sama fagfólki og þeir 

hittu í upphafi. Það er mikið áfall fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans þegar greining á 

heilabilun liggur fyrir. Því er boðið upp á fjölskyldufundi þar sem fagfólk veitir upplýsingar um 

sjúkdóminn, helstu þjónustuúrræði og svarar spurningum fjölskyldunnar (Hanna Lára 

Steinsson, 2006). Frá árinu 2009 var þjónusta félagsráðgjafa lögð niður að mestu á 

Minnismóttöku og eru þeir nú eingöngu kallaðir til í ákveðnum tilvikum (Steinunn Kristín 

Jónsdóttir munnleg heimild, 18. mars 2012). 

5.1.2 Stuðningshópar 

Á Landakoti hefur verið boðið upp á stuðningshópa fyrir aðstandendur einstaklinga með 

heilabilun frá árinu 1997. Frá árinu 2004 hafa stuðningshóparnir verið samvinnuverkefni á 

milli LSH og FAAS en það eru félagsráðgjafi og sálfræðingur sem stýra hópnum. Í hópnum eru 

sjö einstaklingar sem hittast vikulega í sex vikur í eina og hálfa klukkustund í senn. Hóparnir 

hafa annars vegar verið fyrir maka og hins vegar fyrir syni og dætur þeirra einstaklinga sem 

eru með heilabilun. Innan hópanna fer fram fræðsla frá félagsráðgjafa, sálfræðingi og lækni, 

námskeið, ásamt því að þátttakendur miðla eigin reynslu og læra hver af öðrum (Hanna Lára 

Steinsson, 2006). Rannsóknir sýna fram á mikilvægi stuðningshópa og að þátttaka í slíkum 

hópum getur dregið úr vanlíðan aðstandenda, þeir eiga auðveldara með takast á við 

umönnun ástvinar og flutningur á hjúkrunarheimili frestast (Jón Snædal, 2007). 

5.2 FAAS 

Árið 1985 var Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra 

sjúkdóma, FAAS, stofnað. Stofnun félagsins hafði mikla þýðingu en fyrir þann tíma voru engin 

sérúrræði fyrir einstaklinga með heilabilun (Hanna Lára Steinsson, 2006). Markmið félagsins 

er að efla samvinnu og samheldni aðstandenda einstaklinga með heilabilun með 

fræðslufundum og auka skilning stjórnvalda, heilbrigðisstétta og almennings á sjúkdómnum 

heilabilun. Félagið rekur þrjár sérhæfðar dagdeildir, Fríðuhús, Maríuhús og Drafnarhús (FAAS, 

e.d.-b).  
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5.3 Heimaþjónusta 

Félagsleg heimaþjónusta 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er það hlutverk 

sveitarfélaganna að veita þeim félagslega heimaþjónustu sem þurfa á henni að halda. 

Félagsleg heimaþjónusta felst í að aðstoða einstaklinga sem búa í heimahúsum en hafa ekki 

getu til að annast heimilishald eða persónulega umhirðu hjálparlaust. Þjónustan er 

margbreytileg og felst meðal annars í almennum heimilisstörfum, persónulegri umhirðu og 

félagslegum stuðningi. Margir einstaklingar með heilabilun þurfa snemma aðstoð við flóknar 

athafnir daglegs lífs (Jón Snædal, 2007) en samkvæmt 26. gr. laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, nr. 40/1991, er markmiðið að efla einstakling til sjálfsbjargar og veita honum 

möguleika á að búa sem lengst í heimahúsum við sem eðlilegastar aðstæður. 

 

Heimahjúkrun 

Heimahjúkrun er sérhæfð þjónusta og er veitt allan sólarhringinn alla daga. Um er að ræða 

tímabundna þjónustu sem veitt er á meðan þörf er á einstaklingsmiðaðri hjúkrun. Hlutverk 

heimahjúkrunar felst í forvörnum, fræðslu, heilsueflingu og eftirliti með almennri líðan. 

Einstaklingur getur bæði þurft á stuðningi að halda, til dæmis vegna kvíða eða óöryggis, eða 

hjúkrun. Hjúkrun felst í að styrkja og viðhalda andlegri og líkamlegri heilsu, draga úr 

einangrun einstaklingsins og einkennum sjúkdóma. Einnig er í boði sérhæfð hjúkrun þar sem 

aðalmarkmið meðferðar eru sárameðferðir, sérhæfð lyfjameðferð og annað sem krefst 

sérhæfingar í hjúkrun. Áhersla er lögð á að meta hvort og hvernig heimahjúkrun mun styðja 

við og bæta heilbrigði einstaklingsins og fjölskyldu hans (Reykjavíkurborg, e.d.-a). 

Heimahjúkrun er ætlað að veita einstaklingum tækifæri til að búa sem lengst heima við sem 

eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir veikindi eða heilsubrest. Það er heilsugæslan sem að öllu 

jöfnu annast heimahjúkrun (Velferðarráðuneytið, e.d.-b). 

5.4 Hvíldarinnlagnir 

Boðið er upp á hvíldar- eða endurhæfingarinnlagnir fyrir aldraða á mörgum 

hjúkrunarheimilum og heilbrigðisstofnunum. Úrræðið er notað til að styðja við sjálfstæða 

búsetu aldraðra þegar tímabundin hvíld getur haft jákvæð áhrif á getu einstaklingsins til að 

búa heima samhliða því að vera stuðningur við aðstandendur (Velferðarráðuneytið, e.d.-b). 
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5.5 Dagdeildir 

Áður var litið á dagvistun sem eins konar gæslu sem var hugsuð sem lausn fyrir aðstandendur 

sem sinntu umönnun undir miklu álagi. Dagvistun fyrir einstaklinga með heilabilun hefur 

breyst á skömmum tíma og er í dag ákaflega fagleg og sérhæfð umönnun (Kitwood, 

1997/2007). Dagdeildir eru mikilvæg úrræði og gagnast einstaklingum með heilabilun og 

aðstandendum þeirra mikið. Þar fá sjúklingarnir virkni og þjálfun í daglegum athöfnum 

(Hanna Lára Steinsson, 2006). Sérstakar dagvistir fyrir einstaklinga með heilabilun hafa 

margþættan tilgang en hver einstaklingur er metinn út frá færni og getu. Einblínt er á sterkar 

hliðar einstaklingsins en þá finnur hann minna fyrir eigin vanmætti. Almenn 

dagvistarþjónusta getur þó einnig nýst sumum einstaklingum með heilabilun en er þá hugsuð 

sem félagslegt úrræði (Velferðarráðuneytið, e.d.-a). Allar dagdeildirnar hafa aðgang að 

þjónustu fagaðila innan öldrunarsviðs og gott samband við minnismóttöku en félagsráðgjafi á 

öldrunarsviði sér um sameiginlega biðlista. Dagþjálfunareiningarnar fá allar sama daggjald frá 

Tryggingastofnun ríkisins (Jón Snædal, 2007).  

 

Hlíðabær 

Hlíðabær tók til starfa árið 1986 og var fyrsta dagþjálfunin sérstaklega ætluð þeim 

einstaklingum sem hafa greinst með heilabilun. Dagþjálfunin hefur pláss fyrir 20 manns en 

markmið starfsins er að bæta líðan einstaklinganna með markvissri þjálfun og auka þar með 

möguleika þeirra á að búa lengur heima. Mikið er lagt upp úr því að koma til móts við hvern 

einstakling fyrir sig og unnið út frá áhuga hans og hæfni við hvert viðfangsefni. Þannig fá allir 

einstaklingar tækifæri til að nýta sínar sterku hliðar og geta notið þess að vera þátttakendur. 

Aðstandendum stendur einnig til boða ráðgjöf, stuðningur og upplýsingar (SÍBS, e.d). 

Reykjavíkurborg keypti húsið sem starfsemin fer fram í og hefur séð um viðhald. Aðrir 

rekstraraðilar eru Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands, SÍBA og Samtök aldraðra sem drógu 

sig úr rekstri fyrir mörgum árum en í staðinn kom Félag eldri borgara í Reykjavík (Jón Snædal, 

2007). Enginn starfandi félagsráðgjafi er á Hlíðabæ og starfsfólk hefur ekki aðgang að neinum 

slíkum. Þeir einstaklingar sem eru í dagþjálfun í Hlíðabæ búa enn heima og hafa því aðgang 

að félagsráðgjafa í félagsþjónustunni í sínu hverfi. Því er ekki talin þörf á starfandi 

félagsráðgjafa í dagþjálfuninni (Sigrún Kristjana Óskarsdóttir munnleg heimild, 10. apríl 

2012). 
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Dagþjálfanir FAAS 

Fríðuhús tók til starfa árið 2001 og er rekið af Félagi áhugafólks og aðstandenda 

Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma, FAAS. Pétur Símonarson gaf samtökunum 

húsið til minningar um konu sína Fríðu Ólafsdóttur árið 1997 en endurbætur og 

undirbúningur tók um þrjú ár (FAAS, e.d.-c). Drafnarhús tók til starfa árið 2006 og er 

dagþjálfun fyrir 20 einstaklinga. Starfsemin er í Hafnarfjarðarbæ en bærinn lagði til húsnæði 

fyrir starfsemina og kostaði þær lagfæringar sem gera þurfti en dagþjálfunin er rekin af FAAS 

(FAAS, e.d.-d). Maríuhús tók til starfa árið 2008 en þar er dagþjálfun fyrir 20 einstaklinga. 

FAAS, í samvinnu við Reykjavíkurborg, ákvað að hefja rekstur á þriðju dagþjálfuninni til að 

mæta brýnni þörf fyrir úrræði fyrir einstaklinga með Alzheimer eða aðra tegund heildabilunar 

(FAAS, e.d.-e). Markmið dagþjálfunar í rekstri FAAS er að viðhalda sjálfstæði einstaklingsins 

eins lengi og kostur er og stuðla að því að einstaklingur geti búið sem lengst heima hjá sér. 

Það er gert með því að styrkja líkamlega og vitsmunalega hæfni, rjúfa félagslega einangrun, 

efla sjálfstraust, draga úr vanlíðan og létta undir með aðstandendum. Einnig er fylgst með 

daglegu heilsufari en tekið er mið af getu hvers og eins þannig að hver einstaklingur fái að 

njóta sín (FAAS, e.d.-c). 

 Enginn félagsráðgjafi starfar hjá FAAS, hvorki hjá félaginu sjálfu né í dagþjálfuninni. 

Framkvæmdarstjóri FAAS taldi þó að mikill fengur væri í því að hafa félagsráðgjafa í starfi en 

sérstaklega er þörf fyrir hann innan félagsins (Svava Aradóttir munnleg heimild, 2. apríl 2012). 

 

Vitatorg 

Starfsemi Vitatorgs hófst árið 1996 og þar er dagþjálfun fyrir 18 einstaklinga. Markmiðið er 

að viðhalda sjálfstæði, rjúfa félagslega einangrun og efla þátttöku til daglegra athafna. Lagt er 

upp úr því að einstaklingurinn njóti sín og finni til öryggis og vellíðunar. Boðið er upp á viðtöl 

við lækni, fjölskyldufundi, fræðslu og kynningu á störfum dagþjálfunarinnar. Reykjavíkurborg 

er rekstraraðili en tekjur dagþjálfunarinnar eru daggjöld frá Tryggingastofnun ríkisins (FAAS, 

e.d.-f). Ekki er starfandi félagsráðgjafi í dagþjálfuninni og ekki talin þörf á því en dagþjálfunin 

er í góðu samstarfi við Landakot (Ágústa Helgadóttir munnleg heimild, 10. apríl 2012). 

 

Dagdeild Eir 

Á hjúkrunarheimilinu Eir er dagþjálfun fyrir 22 einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma. Í dag 

eru 33 einstaklingar sem nýta þessi pláss en hafa stundum verið allt að 36 en það er vegna 
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þess að sumir einstaklingar koma tvo til þrjá daga í viku en flestir eru þó alla daga vikunnar 

(Hafdís Jóna Stefánsdóttir munnleg heimild, 2. apríl 2012). Lögð er áhersla á heimilislegt 

andrúmsloft og að verkefni efli bæði andlegan og líkamlegan styrk og vellíðan. Til þess að fá 

pláss inn á dagdeild Eirar þarf að liggja fyrir greining á heilabilunarsjúkdómi (Eir, e.d.-a). 

Dagþjálfun á Eir hófst árið 2004 (Jón Snædal, 2007). Það er ekki starfandi félagsráðgjafi á 

dagdeildinni en starfsmenn hafa aðgang að félagsráðgjafa sem starfar á hjúkrunarheimilinu 

og geta leitað til hans ef upp koma erfið mál eða ef þá vantar faglega ráðgjöf. Deildarstjóri 

telur þó að dýrmætt væri fyrir dagdeildina að hafa félagsráðgjafa með fasta viðveru hluta úr 

mánuði en ekki er líklegt að svo verði í nánustu framtíð (Hafdís Jóna Stefánsdóttir munnleg 

heimild, 2. apríl 2012). 

 

Roðasalir 

Starfsemi í Roðasölum hófst árið 2005 og þar er leyfi fyrir 20 einstaklingum. Roðasalir eru 

fyrsta dagþjálfunin ætluð einstaklingum með minnissjúkdóma í Kópavogi en bærinn sér um 

reksturinn. Markmiðið er að styrkja og styðja við andlega, félagslega og líkamlega færni 

einstaklingsins til þess að auka lífsgæði og sjálfstraust. Starfsmenn hafa reynslu af að vinna 

með einstaklingum með minnissjúkdóma og er markmið þeirra að veita góða þjónustu 

byggða á fagmennsku og sinna þörfum hvers og eins (Kópavogur, e.d.-a). Það er enginn 

félagsráðgjafi starfandi í Roðasölum en ef upp koma vandamál varðandi réttindi 

skjólstæðinga er möguleiki á að leita til Félagsþjónustunnar í Kópavogi. Möguleikinn á þeirri 

þjónustu dugir og því ekki þörf fyrir félagsráðgjafa (Ida Atladóttir munnleg heimild, 10. apríl 

2012).  

 

Vinaminni 

Vinaminni er dagþjálfun á Selfossi sem var opnuð árið 2009. Þar er pláss fyrir 10 einstaklinga 

og geta þeir verið í einn dag til fimm daga í viku. Markmiðið er að virkja einstakling með 

heilabilun, örva hann og hvetja til alls þess sem hann ræður við. Mikið er lagt upp úr því að 

létta undir með ástvinum og aðstandendum með samvinnu ásamt því að veita þeim stuðning 

og ráðgjöf í því erfiða ferli sem er fram undan. Hlutverk starfsmanna á Vinaminni er að þjálfa, 

styðja og styrkja vitsmunalega og líkamlega hæfni einstaklingsins en áhersla er lögð á að efla 

sjálfstraust og draga úr vanlíðan og vanmætti. Allir starfsmenn hafa mikla þekkingu og langa 

reynslu í starfi með einstaklingum með heilabilun. Þjónustan er einstaklingsmiðuð og 
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dagsform hvers og eins er látið ráða ferðinni. Mikið er lagt upp úr því að skapa rólegt og 

notalegt andrúmsloft þar sem hlýja og umhyggja er höfð að leiðarljósi ásamt 

einstaklingsmiðaðri þjónustu. Það eru starfsmenn í Vinaminni sem þróa starfsemina í 

sameiningu en njóta ráðgjafar og handleiðslu Hönnu Láru Steinsson (Sveitarfélagið Árborg, 

e.d.). 

5.6 Sambýli 

Sambýli eru litlar einingar þar sem 6 til 10 einstaklingar búa saman, umhverfinu svipar til 

venjulegs heimilis en þörf er á starfsfólki til að sinna daglegum þörfum heimilismanna 

(Velferðarráðuneytið, e.d.-a). Flest sambýlin eru skilgreind sem hjúkrunardeildir. Sambýli fyrir 

einstaklinga með heilabilun hafa sína kosti og galla. Kostirnir eru þeir að einstaklingurinn fær 

persónulegt rými, býr í heimilislegu umhverfi og hvorki hann né aðstandendur upplifa 

stofnanalegt yfirbragð. Gallarnir eru þeir að sameiginlegt heimili margra einstaklinga er 

viðkvæmt fyrir röskun eins og geðtruflun einstaklinga með heilabilun og veikindi þeirra. 

Þegar þjónustuþörf einstaklingsins eykst þarf að gera ráð fyrir því að hann flytji á 

hjúkrunarheimili. Sambýli getur verið góður kostur fyrir einstaklinga með væga heilabilun 

sem finna fyrir miklu öryggisleysi vegna heilabilunarinnar en hafa ágæta færni að öðru leyti 

(Jón Snædal, 2007).  

 

Laugaskjól 

Fyrsta sambýlið fyrir einstaklinga með heilabilun, Laugaskjól, var opnað árið 1992 og er rekið 

af hjúkrunarheimilinu Skjóli en húsið er í eigu Reykjavíkurborgar. Það eru 9 heimilismenn á 

Laugaskjóli en þegar þeir geta ekki notið dvalarinnar á sambýlinu lengur flytjast þeir á 

hjúkrunardeildar á Skjóli (Skjól, e.d.-a). Enginn félagsráðgjafi starfar á hjúkrunarheimilinu 

Skjóli (Guðný Guðmundsdóttir munnleg heimild, 2. apríl 2012). 

 

Foldabær 

Sambýlið Foldabær í Grafarvogi hóf starfsemi árið 1994 en þar búa 8 konur með 

minnissjúkdóma í einbýli. Sambýlið er rekið sem deild frá Droplaugarstöðum en er sjálfstæð 

rekstrareining þar sem íbúar greiða fyrir þjónustuna (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Enginn 

félagsráðgjafi starfar á Droplaugarstöðum (Ingibjörg Ólafsdóttir munnleg heimild, 4. apríl 

2012). 
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Roðasalir 

Samhliða dagdeildinni rekur Kópavogsbær hjúkrunarsambýli í Roðasölum sem er ætlað 

öldruðum einstaklingum með minnissjúkdóma. Heimilið er ætlað einstaklingum á fyrri stigum 

sjúkdómsins sem geta ekki búið einir heima án eftirlits og aðstoðar. Vistunarmat þarf að vera 

til staðar til þess að hægt sé að sækja um dvöl á heimilinu. Markmiðið er að bjóða upp á 

persónulega umönnun með faglegri umhyggju og viðhalda andlegri, líkamlegri og félagslegri 

færni (Kópavogsbær, e.d.-b). Í Roðasölum er enginn starfandi félagsráðgjafi en línur varðandi 

skjólstæðinga á sambýlinu eru nokkuð skýrar og ef þörf er á úrlausn varðandi réttindi er 

leitað til Tryggingastofnunar ríkisins (Ida Atladóttir munnleg heimild, 10. apríl 2012). 

 

Eirarholt 

Eirarholt er hjúkrunarsambýli fyrir einstaklinga með heilabilun sem var opnað árið 2001 og 

tilheyrir hjúkrunarheimilinu Eir. Í Eirarholti eru 9 einbýli og í stærstu herbergjunum geta hjón 

dvalið saman en sambýlið er fyrir heimilismenn sem eru færir um að taka þátt í athöfnum 

daglegs lífs (Eir, e.d.-b). Enginn félagsráðgjafi starfar á hjúkrunarheimilinu Eir (Hafdís Jóna 

Stefánsdóttir munnleg heimild, 2. apríl 2012). 

 

Bakkahlíð 

Bakkahlíð er á Akureyri og er sambýli fyrir einstaklinga með minnissjúkdóma. Um er að ræða 

einbýlishús þar sem 8 einstaklingar búa og eru allir í sérbýli. Reynt er að gera líf íbúanna sem 

líkast því sem gerist í heimahúsum og leitast er við að skapa sem heimilislegastar aðstæður. 

Allir íbúar taka þátt í störfum á heimilinu og leitast er við að finna verkefni sem henta getu 

hvers og eins (Akureyri, e.d.). Enginn starfandi félagsráðgjafi er á Bakkahlíð og ekki er 

aðgangur að neinum slíkum nema hjá bænum. Forstöðumaður sambýlisins telur þó að þörf 

sé á félagsráðgjafa varðandi úrlausn erfiðra mála og í innlagnarferlinu (Helga Frímannsdóttir 

munnleg heimild, 10. apríl 2012). 

5.7 Hjúkrunarheimili 

Hjúkrunarheimili eru ætluð einstaklingum sem heilsu sinnar vegna eru ekki færir um að búa á 

á eigin vegum og þurfa á viðeigandi stuðningi, umönnun og hjúkrun að halda. 

Einstaklingurinn fær stuðning við að viðhalda getu, virkni og færni eins og kostur er og aðstoð 
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við að takast á við breyttar aðstæður. Leggja þarf áherslu á að skapa aðstæður sem líkjast 

húnæði og aðstæðum á venjulegum einkaheimilum fólks svo að öllum líði sem best á 

heimilinu. Hjúkrunarheimilin eiga að vera samsett úr litlum einingum þar sem gert er ráð fyrir 

6 til 10 einstaklingum í hverri einingu og miðað er við að minnstu einingarnar séu fyrir 

einstaklinga með heilabilun (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). 

 Einstaklingar með einhver einkenni heilabilunar eru um 67% aldraðra á 

hjúkrunarheimilum. Um 27% þessara einstaklinga eru með Alzheimerssjúkdóminn en um 

40% eru með aðra minnissjúkdóma. Ekki er talin þörf fyrir sérstök úrræði fyrir alla þá sem eru 

greindir með heilabilun heldur ræðst það af því á hvaða stigi heilabilunareinkennin eru 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Á öllum hjúkrunarheimilum á landinu er að finna 

einstaklinga með heilabilun en á flestum hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu eru 

sérstakar deildir eða deildarhlutar fyrir einstaklinga með heilabilun (Velferðarráðuneytið, 

e.d.-a). 

 

Hrafnista 

Dvalarheimili aldraðra sjómanna, Hrafnista, hóf starfsemi í Reykjavík á sjómannadaginn 2. 

júní árið 1957 og er stærsta öldrunarheimilið á Íslandi en um 240 íbúar eru í hjúkrunar- og 

dvalarrýmum. Á sjómannadaginn 5. júní árið 1977 hóf Hrafnista í Hafnarfirði starfsemi og er 

næststærsta öldrunarheimili landsins en þar búa 226 heimilismenn. Árið 2010 var 

Hrafnistuheimilið í Kópavogi vígt en íbúar þar í dag eru 44 en með tímanum mun verða pláss 

fyrir 88 einstaklinga. Samtals eru heimilismenn og aðrir dvalargestir Hrafnistuheimilanna 

rúmlega 500 en um 300–400 aðrir aldraðir einstaklingar búa í nábýli við Hrafnistu og sækja 

þjónustu þangað daglega (Hrafnista, 2011). 

 Á Hrafnistu í Reykjavík er sérhæfð 15 manna hjúkrunardeild fyrir einstaklinga með 

heilabilun sem var tekin í notkun árið 2004. Markmið deildarinnar er að veita hjúkrun og 

umönnun sem tekur mið af þörfum hvers og eins, styrkja einstaklingana til sjálfshjálpar og 

auðvelda þeim að takast á við breyttar aðstæður. Hjúkrun einstaklinga með minnisskerðingu 

er sérsniðin að þeirra þörfum og áhersla lögð á að umhverfi sér persónulegt, vinalegt og 

öruggt. Öll þátttaka miðast við getu og færni hvers og eins og áhersla er lögð á að starfsmenn 

þekki lífssögu einstaklingsins og umgangist hann af virðingu (Hrafnista, e.d.). 
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 Á Hrafnistu starfa félagsráðgjafar sem sjá um félagslega ráðgjöf til heimilismanna og 

aðstandenda. Félagsráðgjafarnir koma að inntökumálum vegna skammtímavistana, 

verkefnastjórnun og fræðslu til heimilismanna og starfsmanna (Hrafnista, 2011). 

 

Skjól 

Starfsemi hjúkrunarheimilisins hófst í janúar árið 1988 (Skjól, e.d.-b). Á Skjóli er sérhæfð deild 

fyrir einstaklinga með heilabilun og þar búa 10 einstaklingar (Skjól, e.d.-c). Hvorki 

skammtímavistun né dagþjálfun eru á hjúkrunarheimilinu. 

  Á Skjóli er ekki starfandi félagsráðgjafi og starfsfólk á deildum með einstaklingum 

með heilabilun hefur ekki aðgengi að félagsráðgjafa. Framkvæmdastjóri hjúkrunar á Skjóli 

telur þó að mikil þörf sé á félagsráðgjafa í tengslum við innlögn einstaklinga ásamt því að 

fagleg þekking þeirra kæmi sér mjög vel (Guðný Guðmundsdóttir munnleg heimild, 2. apríl 

2012). 

 

Droplaugarstaðir 

Droplaugarstaðir hófu starfsemi árið 1982 og áttu í fyrstu að vera dvalarheimili fyrir aldraða. 

Ákvörðun var þó tekin um að ein hæð yrði hjúkrunardeild en árið 1996 voru Droplaugarstaðir 

gerðir að hjúkrunarheimili (Reykjavíkurborg, e.d.-c). Markmið heimilisins er að stuðla að 

góðri líkamlegri, andlegri og félagslegri líðan. Lagt er upp úr samráði við íbúa og 

aðstandendur en til að hægt sé að veita góða þjónustu er mikilvægt að þekkja til væntinga 

þeirra sem þiggja þjónustuna (Reykjavíkurborg, e.d.-d). Á hjúkrunarheimilinu er tvær lokaðar 

einingar fyrir einstaklinga með heilabilun. Á annarri deildinni búa 8 einstaklingar en 10 

einstaklingar á hinni. Samtals búa 82 einstaklingar á heimilinu og þar af eru fleiri einstaklingar 

með heilabilun en þeir 18 sem búa á sérhæfðum deildum þar sem lokuð heilabilunarpláss 

henta ekki öllum einstaklingum. Á Droplaugarstöðum starfar enginn félagsráðgjafi en 

starfsmenn geta leitað til þjónustumiðstöðvar Miðbæjar ef þörf er á félagslegri ráðgjöf 

(Ingibjörg Ólafsdóttir munnleg heimild, 4. apríl 2012). 
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Hjúkrunarheimilið Eir 

Hjúkrunarheimilið Eir var formlega opnað árið 1993 (Eir, e.d.-c). Tvær heimilisdeildir fyrir 

einstaklinga með heilabilun eru á hjúkrunarheimilinu, önnur með 9 einbýli og 6 tvíbýli og hin 

með 9 einbýli og 8 tvíbýli (Eir, e.d.-d). Einn félagsráðgjafi starfar á hjúkrunarheimilinu Eir en 

starf hans snýr aðallega að endurhæfingarplássum sem tengjast Landspítalanum og eru á 4. 

hæð á Eir (Hafdís Jóna Stefánsdóttir munnleg heimild, 2. apríl 2012). 

 

Skógarbær 

Hjúkrunarheimilið Skógarbær var formlega tekið í notkun í maí árið 1997. Heimilið er 

sjálfseignarstofnun stofnuð af Reykjarvíkurdeild RKÍ og Kvennadeild Reykjarvíkurdeildar RKÍ, 

ásamt stéttarfélögunum Dagsbrún, Framsókn og Sókn en Framkvæmdasjóður aldraðra lagði 

fram 40% af stofnkostnaði. Lokaðar deildir eru fyrir einstaklinga með heilabilun en mikil 

eftirspurn var eftir plássi fyrir einstaklinga með Alzheimer eða aðra minnissjúkdóma. Í dag 

eru 37 rými á hjúkrunarheimilinu fyrir einstaklinga með heilabilun (Skógarbær, e.d.). 

 Enginn félagsráðgjafi er starfandi á heimilinu en starfsmenn hafa þó aðgang að 

honum ef þörf er á. Forstjóri Skógarbæjar telur að félagsráðgjafi væri góð viðbót í starfshóp 

hjúkrunarheimilisins, þá sérstaklega varðandi samskipti við aðstandendur. Oft koma upp 

vandamál hjá aðstandendum einstaklinga með heilabilun enda reynist það flestum erfitt að 

horfa upp á sína nánustu veikjast og þurfa að fara inn á stofnun. Almennt eru um 15–20 

einstaklingar á biðlista en á seinasta ári komst 41 nýr einstaklingur inn á heimilið svo að 

biðtíminn er ekki mjög langur (Hrefna Sigurðardóttir munnleg heimild, 2. apríl 2012).  

 

Mörkin 

Hjúkrunarheimilið Mörk var opnað í ágúst árið 2101 en dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund 

sér um rekstur heimilisins (Mörk hjúkrunarheimili, e.d.-a). Á hjúkrunarheimilinu er sérhæfð 

eining með 10 rýmum fyrir einstaklinga með heilabilun sem eru yngri en 67 ára. Önnur eining 

með 10 rýmum er ætluð til hvíldarinnlagna fyrir einstaklinga með heilabilun. Áhersla er lögð 

á að einstaklingurinn geti haldið sjálfstæði sínu sem lengst en fái til þess aðstoð starfsfólks og 

búi við það öryggi sem fylgir því að búa á hjúkrunarheimili (Mörk hjúkrunarheimili, e.d.-b). 

 Félagsráðgjafi starfar á hjúkrunarheimilinu sem veitir heimilismönnum og 

aðstandendum stuðning og upplýsingar um félagsleg og lagaleg réttindi (Mörk 

hjúkrunarheimili, e.d.-c). 
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6 Samantekt 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða störf félagsráðgjafa með einstaklingum með heilabilun, 

hvar þeir starfa og hvort nægilegt framboð verði á félagsráðgjöfum í ljósi hækkandi hlutfalls 

aldraðra í samfélaginu. Einnig voru skoðuð þau þjónustuúrræði sem eru í boði fyrir 

einstaklinga með heilabilun hér á landi, hvort þar starfa félagsráðgjafar og ef ekki hvort þörf 

sé talin fyrir þjónustu þeirra að mati þeirra sem starfa með heilabiluðum einstaklingum. 

 Samkvæmt kenningum Tom Kitwoods hafa allar ákvarðanir sem við höfum tekið og 

hvert fótspor sem við höfum stigið gert okkur að því sem við erum í dag en kenningar hans 

um einstaklingsmiðaða umönnun eiga vel við starf félagsráðgjafa með einstaklingum með 

heilabilun. Í félagsráðgjafarnáminu er mikið lagt upp úr því að mæta einstaklingnum þar sem 

hann er staddur og þeim hæfileika að geta sett sig í spor annarra til þess að eiga auðveldara 

með að gera sér grein fyrir þörfum skjólstæðingsins. Góð og einstaklingsmiðuð umönnun 

veitir mikla möguleika á að draga úr þeirri hnignun sem fylgir heilabilun en ýmsar aðferðir 

hafa verið þróaðar í gegnum tíðina í umönnun einstaklinga með heilabilun og margar þeirra 

hafa skipt sköpum hvað varðar einstaklingsmiðaða umönnun. Úrlausnarmeðferðin er aðferð 

sem svipar til starfshátta félagsráðgjafar en aðferðin leggur áherslu á samkennd, samskipti 

og uppfyllingu þarfa einstaklingsins eins og þær kunna að vera á hverjum tíma.  

 Samkvæmt kenningum Kitwoods tala einstaklingar með heilabilun ítrekað um 

mikilvægi þess að finna fyrir öryggi í gegnum samskipti og stuðning frá öðrum. Félagsráðgjafi 

sem hefur samhygð og getu til að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur hefur mikið 

fram að færa í meðferð með einstaklingum með heilabilun. Félagsráðgjafar gætu notað 

víxlverkandi samskipti í samskiptum sínum við einstaklinga með heilabilun en víxlverkandi 

samskipti eru forsenda skilnings á heilabilun og umönnun einstaklinga með heilabilun. Þau 

eru hlýlegri og auðugri en venjuleg samskipti og jákvæð víxlverkun bætir við og styrkir 

persónuheildina, eykur jákvæða líðan, nærir ákveðna hæfileika eða hjálpar til við að græða 

andleg sár. Ef umhverfi er öruggt og gott geta einstaklingar með heilabilun tekist á við 

árekstra, kröfur, breytingar, missi, vonbrigði og hindranir upp að vissu marki. Þeim mun 

alvarlegri sem heilabilun einstaklings er verður þörfin fyrir færni í víxlverkandi samskiptum 

meiri. 

 Það er nánast öruggt að í starfi sínu þurfa félagsráðgjafar að vinna með einstaklingum 

með vitræna skerðingu og það er því mjög mikilvægt að þekkja mismunandi birtingamyndir 
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og áhrif heilabilunar, bæði á einstaklinginn sjálfan og aðstandendur. Starf með einstaklingum 

með heilabilun er krefjandi og félagsráðgjafi þarf að hafa ákveðna heildarsýn og hæfileika til 

að miðla málum en það getur skipt sköpum þar sem einstaklingurinn getur oft ekki talað máli 

sínu sjálfur. Félagsráðgjafi sem skilur þau vandamál sem tengjast heilabilun, hefur fræðilega 

þekkingu á sjúkdómnum og kerfinu er vel í stakk búinn til að fræða og veita einstaklingnum 

sjálfum og fjölskyldu hans viðeigandi ráðgjöf. 

 Það reyndist erfitt að finna íslenskar ritrýndar heimildir um starf félagsráðgjafa á 

Íslandi með einstaklingum með heilabilun svo að stuðst var við erlendar rannsóknir og 

bækur. Samkvæmt rannsókn Sanders og Swails (2011) hafa fáir félagsráðgjafar í 

Bandaríkjunum áhuga á að starfa með öldruðum og enn færri hafa áhuga á að vinna með 

öldruðum sem hafa vitrænar skerðingar eins og heilabilun. Félagráðgjafarnir sem tóku þátt í 

rannsókninni voru sammála um að þá skorti menntun og þekkingu á heilabilun og ættu þar 

af leiðandi erfitt með að veita einstaklingum viðeigandi ráðgjöf. Í Ástralíu er starf 

félagsráðgjafa með einstaklingum með heilabilun óþekkt og starfsstéttin er yfir höfuð ekki 

áberandi. Það er ekki opinberlega viðurkennt hversu mikilvægt framlag félagsráðgjafa er í 

starfi með einstaklingum með heilabilun en starf þeirra fer þó vaxandi og er fagleg kunnátta 

þeirra mikilvæg í þjónustu þessa hóps. Í Kína hefur starf félagsráðgjafa með einstaklingum 

með heilabilun aukist og framlag þeirra í sambandi við lausnamiðun vandamála hefur verið 

mikilvægt. Félagsráðgjafar þekkja einkenni heilabilunar og áhrif hennar á einstaklinginn og 

eru því færir um að veita faglega og mannlega umönnun. Ekki eru margir félagsráðgjafar þar 

sem hafa sérhæfða menntun þegar kemur að málefnum einstaklinga með heilabilun en 

eftirspurn eftir félagsráðgjöfum á þessu sviði á eftir að aukast.  

 Niðurstöður þeirra erlendu rannsókna sem notaðar voru sýna fram á að með 

hækkandi meðalaldri eigi þörf fyrir störf félagsráðgjafa eftir að aukast. Það þarf að vinna með 

og bæta þekkingu félagsráðgjafa á heilabilun, orsökum og afleiðingum og auka sérhæfingu 

félagsráðgjafa í málefnum aldraðra. Í rannsókn sem gerð var af Halldóri Sig. Guðmundssyni 

og Sigurveigu H. Sigurðardóttur (2009) kemur fram að árið 2005 voru 15,7% mannfjöldans á 

Íslandi eldri en 60 ára og áætlað er að sú tala verði um 21,3% árið 2020 svo að ljóst er að 

svipuð þróun mun verða á Íslandi eins og annars staðar í heiminum. Með hækkandi aldri eru 

meiri líkur á heilsubresti og þörf fyrir aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs eykst. Þar sem 

heilabilun er aldurstengdur sjúkdómur má gera ráð fyrir að einstaklingum með heilabilun eigi 

eftir að fjölga. Ef fyrirgreindar rannsóknir eru skoðaðar og tekið mið af hækkandi hlutfalli 
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aldraðra á næstu árum má að einhverju leyti færa niðurstöður erlendra rannsókna yfir á 

íslenskt samfélag og ætla að þörf fyrir félagsráðgjafa í starfi með einstaklingum með 

heilabilun eigi eftir að aukast, með þeim fyrirvara að einhverjir þættir gætu þróast á annan 

hátt hér á landi. 

 Ýmis þjónustuúrræði eru í boði fyrir einstaklinga með heilabilun og það er hluti af 

starfi félagsráðgjafa að veita einstaklingnum og fjölskyldu hans viðeigandi upplýsingar. Á 

Minnismóttökunni á Landakoti fer fram greining á heilabilunarsjúkdómum en þar eru 

einstaklingar í reglubundnu eftirliti og lyfjameðferð þar til önnur úrræði bjóðast. Á 

Minnismóttöku eru félagsráðgjafar eingöngu kallaðir til í ákveðnum tilvikum. Á Landakoti 

hefur verið boðið upp á stuðningshópa fyrir aðstandendur einstaklinga með heilabilun frá 

árinu 1997. Þar er einnig sérhæfð deild fyrir einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma en boðið 

er upp á hvíldar- eða endurhæfingarinnlagnir fyrir aldraða á mörgum hjúkrunarheimilum og 

heilbrigðisstofnunum. Dagdeildir eru mikilvæg úrræði og gagnast einstaklingum með 

heilabilun og aðstandendum þeirra mikið en átta sérhæfðar dagdeildir eru starfandi. Enginn 

félagsráðgjafi er starfandi á dagdeildum sem FAAS rekur og ekki heldur á dagdeild Eirar þó 

svo að starfsmenn þar hafi aðgang að félagsráðgjafa. Á Vitatorgi er ekki starfandi 

félagsráðgjafi en þar er gott samstarf við Landakot og fyrirkomulagið er eins í Hlíðabæ. 

Samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdarstjóra FAAS og deildarstjóra á dagdeild Eirar væri 

það dýrmætur fengur að hafa starfandi félagsráðgjafa þó ekki væri nema að hluta. Fyrsta 

sambýlið fyrir einstaklinga með heilabilun, Laugaskjól, var opnað árið 1992. Önnur sambýli 

eru Foldabær í Grafarvogi, Roðasalir í Kópavogi og Bakkahlíð á Akureyri. Ekki er starfandi 

félagsráðgjafi á neinu sambýli. Hjúkrunarheimili eru ætluð einstaklingum sem heilsu sinnar 

vegna eru ekki færir um að búa á eigin vegum og þurfa á viðeigandi stuðningi, umönnun og 

hjúkrun að halda. Á öllum hjúkrunarheimilum á landinu er að finna einstaklinga með 

heilabilun en einstaklingar með einhver einkenni heilabilunar eru um 67% aldraðra á 

hjúkrunarheimilum. Starfandi félagsráðgjafi er á Hrafnistu, í Mörkinni og á Eir en starf hans 

snýr aðallega að endurhæfingarplássum sem tengjast Landspítalanum. Á Droplaugarstöðum 

og í Skógarbæ eru ekki starfandi félagsráðgjafar en möguleiki er á að leita til félagsráðgjafa ef 

erfið mál koma upp. Á Skjóli er ekki starfandi félagsráðgjafi og starfsfólk á deildum hefur ekki 

aðgengi að slíkum. Framkvæmdastjóri hjúkrunar á Skjóli telur þó að mikil þörf sé á 

félagsráðgjafa í tengslum við innlögn einstaklinga og forstjóri Skógarbæjar telur að 
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félagsráðgjafi væri góð viðbót í starfshóp hjúkrunarheimilisins og þá sérstaklega varðandi 

samskipti við aðstandendur. 

 Þessar niðurstöður benda til að þörf sé á störfum félagsráðgjafa hér á landi í meira 

mæli en tíðkast hefur. Á þeim stöðum þar sem ekki voru starfandi félagsráðgjafar kom fram 

að þörf væri fyrir þá nema á tveimur stöðum en þar er samvinna við Landakot og aðgengi að 

félagsráðgjöfum þar. Það er staðreynd að á næstu áratugum á öldruðum eftir að fjölga og 

þar af leiðandi einstaklingum sem glíma við vitrænar skerðingar eins og heilabilun. Mikilvægt 

er að menntaðir fagaðilar taki þátt í umönnun þeirra einstaklinga og nauðsynlegt er að auka 

þekkingu og skilning á sjúkdómnum, bæði hjá fagfólki og almenningi almennt. 
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