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Útdráttur 
Tilgangur þessarar siðfræðilegu rannsóknar var að minnka þann vanmátt og ótta 

sem fylgir umönnun einstaklinga með Alzheimersjúkdóminn.  Það er mikilvægt fyrir 

hjúkrunarfræðina sem fræðigrein að vera vakandi gagnvart ástandi skjólstæðinga 

sinna þó oft sé erfitt að botna í því ástandi og að virða þá alltaf sem einstaka 

einstaklinga, með sína einstöku lífsreynslu.  Markmiðið með rannsókninni var að 

vekja hjúkrunarfræðinga til umhugsunar með jákvæðri umræðu um það erfiða 

verkefni sem andleg umönnun einstaklinga með Alzheimersjúkdóminn er.  Mikilvægi 

þessarar ritgerðar er ekki síður að vekja allt samfélagið til meðvitundar um það hvað 

hræðsla okkar við það óþekkta getur valdið öðrum miklum sársauka.  Rannsóknin var 

því mitt framlag til að reyna að opna huga þess fyrir því að einstaklingar með 

Alzheimersjúkdóminn eru manneskjur eins og þú og ég.  Rannsóknarsviðið var líðan 

einstaklingsins sem haldin er Alzheimersjúkdómnum á hinum þremur stigum hans og 

einnig hvað það felur í sér að vera manneskja. 

Heimildasamantekt fyrir þessa rannsókn var yfirgripsmikil og spannaði mörg 

svið.  Sviðin voru: reglur almennrar siðfræði, siðfræði hjúkrunarfræðinnar, 

stigskipting Alzheimersjúkdómsins, hjúkrunarfræðileg viðfangsefni tengd 

Alzheimersjúklingnum sjálfum (t.d. samskipti og skilningur) og heimspekilegar 

umræður um stöðu einstaklingsins sem haldinn er Alzheimersjúkdómnum.   

Rannsóknarsniðið sem notað var í þessari rannsókn er byggt á heimspekilegum 

og siðfræðilegum aðferðum.  Í fyrsta lagi hugtakagreining, sem er heimspekileg 

aðferð sem notuð var við greiningu á inntaki ákveðinna hugtaka, eins og réttinda, 

virðingar ofl.  Í öðru lagi siðfræðileg rökræða, sem er aðferð sem vel var til þess fallin 

að renna stoðum undir ákveðnar skoðanir með röksemdafærslu og komast að 

niðurstöðu sem byggist á rökum. 

Helstu niðurstöður voru þær að það gefur einstaklingum með 

Alzheimersjúkdóminn ákveðinn rétt að vera manneskja sem hluti af samfélagi manna, 

og einnig gefur það þeim ákveðin rétt að vera ólíkar manneskjur með sína einstöku 

lífssögu.  Niðurstöður um hvað réttindi þeirra fela í sér eru þó lítið eitt misjafnar eftir 

því um hvaða stig sjúkdómsins er að ræða og á hvaða forsendum réttindin eru sett 

fram.  Helstu ályktanir, sem dregnar voru af niðurstöðunum, voru þær að nauðsynlegt 

er að koma siðferðilegum réttindum Alzheimersjúklinga inn í starfsreglur þeirra sem 

annast þá svo að siðferðilega skyldan sem þeim fylgir verði að starfsskyldu sem fara 

verður eftir þegar starfað er að umönnun þessara einstaklinga. 
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Abstract 
The purpose of this ethical study was to minimize the incapacity and dread 

accompanying care for individuals suffering from Alzheimer's disease. For nursing as 

a scientific field, it is important to maintain an open mind concerning the condition of 

clients, even if comprehending their situation is often difficult, and constantly to 

respect them as single individuals, with their unique experience in life. The research 

objective was arousing nurses to consider through positive debate the challenging 

assignment involved in the psychological care of individuals with Alzheimer's 

disease. No less significant in the message of this thesis is inspiring all of society to a 

consciousness of how deep a pain our fear of the unknown can bring on others. The 

investigation was my contribution to the efforts toward opening society for a 

perspective on individuals with Alzheimer's disease being people just like you and 

me. The area studied was the condition of individuals with Alzheimer's disease in its 

three stages, along with what is included in being a person. 

The collection of references for this research was far-reaching, ranging over 

many areas, i.e. rules of general psychology, nursing ethics, the division of 

Alzheimer's disease into stages, academic nursing subjects connected with 

Alzheimer's patients themselves (e.g. communication and understanding), and 

philosophical discussion of the status of individuals afflicted by Alzheimer's disease. 

The research design applied in this study was based on philosophical and ethical 

methods: firstly, on concept analysis, which is a philosophical method used for 

analyzing the content of certain ideas such as rights, respect etc.; secondly, on ethical 

discussion, which is an approach well-suited for supporting definite opinions with 

arguments and arriving at a conclusion built on logic. 

The principal results were that being human beings with common human 

emotions provides individuals with Alzheimer's disease a certain right, while they 

also obtain a particular right by being unique persons with their own life history. 

Conclusions on what their rights involve are nevertheless somewhat varied, 

depending on what stage is under consideration and on what premises their rights are 

presented. The main opinions drawn from the results were that it is necessary to bring 

the ethical rights of Alzheimer's patients into the occupational procedures of their 

attendants, so that the related moral obligation will become a professional obligation 

which must be followed when employed in the care of these individuals. 
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1. Inngangur 
1.1 Af hverju?

Þegar Alzheimersjúkdómurinn sækir á, spyr hann ekki um leyfi.  Hann kemur 

aftan að fólki sem á sér einskis ills von.  Það verður mjög fljótt vanmáttugt fyrir 

sjúkdómnum og einkennum hans, þó hin þrjú stig sjúkdómsins gangi mishratt fyrir 

sig.  Fólk missir einfaldlega tökin á persónuleika sínum og lífi sínu.  Þetta eru 

aðstæður sem flestar manneskjur hugsa til með hryllingi.  Erfitt er að ímynda sér neitt 

verra en að vera lifandi en finna samt að maður er að hverfa, burt frá sjálfum sér, burt 

frá lífinu.  Í þessari aðstöðu verður fólk mjög vanmáttugt gagnvart umhverfi sínu, 

aðstandendum og í raun samfélaginu öllu.  Umhverfi þeirra verður þeim smátt og 

smátt ókunnugt.  Aðstandendur fyllast ótta og vita í raun ekki hvað gengur á eða hvað 

hægt er að gera til að komast til botns í ástandinu.  Samfélagið er vanmáttugt gagnvart 

þessu, því það skilur það ekki.  Að upplifa óskiljanlegt ástand hefur ætíð fyllt 

mannskepnuna ótta, þessi ótti veldur síðan virðingarleysi og fordómum.  Við viljum 

skilja allt.  Það er óþægilegt að standa frammi fyrir manneskju sem horfir í augun á 

þér en er samt ekki stödd á sama stað í raunveruleikanum og þú. 

Einstaklingar með Alzheimersjúkdóminn eru ekki í góðri stöðu gagnvart 

umheiminum til að segja til um þarfir sínar, bæði vegna þess hvernig þeir missa trú á 

sjálfum sér og einnig vegna þess að umhverfið fer að líta á þá sem vitskerta.  Þeir 

hverfa inn í sig og láta tilneyddir umönnun sína í hendurnar á öðrum.  Þarna standa 

einstaklingar með mismunandi lífsreynslu og gildismat frammi fyrir því að setja allt 

sitt traust á aðstandendur sína og heilbrigðisstarfsfólk.  Þetta er erfitt fyrir alla aðila.  Í 

allri umræðu um umönnun þessara einstaklinga er oftast talað um það út frá 

aðstandendum enda eru þeir í mjög erfiðri aðstöðu.  Einnig er talað um það hversu 

erfið umönnun inn á stofnunum er fyrir það heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir henni.  

Minna hefur borið á umræðu um einstaklinginn sjálfan  Það er ástæða þess að ég 

ákvað að skrifa um þetta efni.  Þessir einstaklingar geta ekki borið hönd fyrir höfuð 

sér, sé þeim misboðið.  Þetta eru afskrifaðir einstaklingar því þeir taka ekki lengur þátt 

í lífinu á sama hátt og við hin.  Það er gengið út frá því að þeir geti ekki neitt.  

Sérstaklega er gengið út frá því að ekkert sé hægt að gera fyrir þá.  Þetta er mikill 

misskilningur sem oft ræður ferðinni í umönnun þessara einstaklinga.  Um er að 

kenna hræðslu okkar hinna við þetta ástand sem elur af sér vissa vanmáttarkennd 

innra með okkur sem getur orðið að virðingarleysi. 
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1.2 Bakgrunnur 

Bakgrunnur þessarar rannsóknar er mjög yfirgripsmikill.  Siðfræðiumræða 

skipar stóran sess og helstu heimildir hennar eru bókin Principles of Biomedical 

Ethics eftir heimspekingana Tom L. Beauchamp og James F. Childress frá árinu 1979 

sem er fyrir löngu orðið klassískt rit og leggur grunn að umræðu tengdri siðfræði 

heilbrigðisstétta og einnig bókin Conduct & Character-Readings in Moral Theory frá 

árinu 1999 eftir heimspekinginn Mark Timmons sem fjallar um siðfræðileg álitamál.  

Kafli Sigurðar Kristinssonar, siðfræðings, Siðfræði rannsókna og siðanefndir úr ritinu 

Aðferðafræði rannsókna í heilbrigðisvísindum frá árinu 2001 kom líka að góðum 

notum sem og bók James Rachels heimspekings, Stefnur og straumar í siðfræði í

þýðingu Jóns Á. Kalmanssonar, sem upphaflega kom út 1986. 

Bókin Karen í viðjum Alzheimers eftir Helje Solberg hjúkrunarfræðing vakti 

athygli og veitti innblástur.  Þessi bók kom út árið 1996 og veitir lesandanum beina 

innsýn inn í hugarheim Karenar, læknis sem greinist með Alzheimersjúkdóminn. 

Bókin The Moral Challenge of Alzheimer Disease er skrifuð árið 1995.  Í 

bókinni veltir höfundurinn Stephen G. Post upp mörgum mjög áhugaverðum 

spurningum tengdum Alzheimersjúkdómnum, þeim sem þjást af honum og ábyrgð 

okkar hinna.  Post er siðfræðingur sem hefur þó nokkuð skrifað um siðfræði tengda 

Alzheimersjúklingum og má þar t.d. nefna greinina Alzheimer Disease and the 

„Then“ Self úr Kennedy Institute of Ethics Journal frá 1995 sem einnig var notuð við 

gerð þessarar ritgerðar. 

Mjög erfitt var að finna eitthvað tengt hjúkrunarfræðinni en þó fundust nokkrar 

áhugaverðar greinar í tímaritum fagsins.  Má þar nefna grein úr Nursing Ethics frá 

1998 sem heitir Practical Dignity in Caring og leggur mikla áherslu á hversu 

mikilvæg virðing er fyrir alla einstaklinga, bæði það að bera virðingu fyrir öðrum og 

að borin sé virðing fyrir þér sjálfum.  Einnig fannst góð grein um mikilvægi samskipta 

á öllum stigum Alzheimersjúkdómsins.  Þessi grein er síðan 1994 úr Journal of 

Gerontological Nursing og heitir Communicating with Alzheimer´s Patients.  

Áhugaverð rannsókn á samskiptum hjúkrunarfræðinga, sjúklinga sem þjást af 

heilabilun og aðstandenda þeirra var kynnt í greininni Living with 

Dementia:Communicating with an older person and her family sem birtist í Nursing 

Ethics árið 1999.  Tillögur að samskiptaleiðum við Alzheimersjúklinga á öllum 

stigum sjúkdómsins komu fram í greininni Communicating with Alzheimer´s patients 



Inngangur 

3

úr Journal of Gerontological Nursing frá 1994 þar sem sýnt var fram á áhugaverð 

atriði. 

Það skipti einnig máli að komast að því hvernig siðferðileg hugsun er almennt 

sett fram innan hjúkrunarfræðinnar og veitir bókin Ethics in Nursing eftir 

heimspekingana Martin Benjamin og Joy Curtis, þar góða innsýn.  Þessi bók kom út 

1992 og gefur glögga og ófegraða mynd af siðferðilegum áskorunum fagsins. 

Hugmyndir tengdar beint við líðan Alzheimersjúklingsins sjálfs eru nýlega 

komnar inn í umræðuna á þessu sviði.  Þar af leiðandi hefur ekki mikið verið skrifað í 

gegnum árin um þetta efni.  Það er aðallega í kringum 1990 sem fór að bera á þessari 

nálgun innan heilbrigðisvísindanna.  Staða þessa málaflokks í dag er vaxandi og mun 

eflaust í framtíðinni verða enn meira áberandi í umræðunni um umönnun þessara 

einstaklinga.  Sérstaklega þegar hjúkrunarfræðin þróast enn frekar sem sjálfstæð 

fræðigrein og verður fastari í sessi.  Hjúkrunarfræðina hefur vantað ákveðna vissu um 

ágæti sitt og því hafa nýjar hugmyndir og hugsjónir átt erfitt uppdráttar.  Það öryggi 

sem fylgir þessari vissu mun opna huga hjúkrunarfræðinga fyrir möguleikum í 

umönnun sem áður þóttu ekki hæfa.  Staða öldrunarhjúkrunar innan fræðigreininnar á 

líka eftir að styrkjast með hækkandi meðalaldri og meiri kröfum þeirra sem eldast. 

1.3 Mikilvægi og tilgangur þessa efnis fyrir hjúkrunarfræðina 
og samfélagið 

Tilgangur minn með þessari siðfræðilegu rannsókn er að gera mitt besta í því að 

minnka þann vanmátt og ótta sem fylgir umönnun einstaklinga með 

Alzheimersjúkdóminn.  Það er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðina að halda huga sínum 

opnum fyrir ástandi skjólstæðinga sinna, þó oft sé erfitt að botna í því ástandi, og að 

virða alltaf skjólstæðinga sína sem einstaka einstaklinga með sína lífsreynslu og sitt 

gildismat.  Þetta er ein af grunnhugsunum hjúkrunarfræðinnar og má ekki bara vera 

ósýnileg skrautfjöður innan um allar hjúkrunargreiningarnar og mónitorana. 

Markmið mitt er að vekja hjúkrunarfræðinga til umhugsunar, með jákvæðri 

umræðu, um það erfiða verkefni sem andleg umönnun einstaklinga með 

Alzheimersjúkdóminn er.  Það þarf að vekja hjúkrunarfræðinga, sem umönnunaraðila, 

til umhugsunar um að til þess að sönn umhyggja og virðing fyrir öllum einstaklingum 

geti átt sér stað í starfi, þarf að vera vel á verði og falla ekki í gryfju vanmáttar og ótta, 

sem auðveldlega getur leitt af sér sinnuleysi og kulnun í starfi. 
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Hjúkrunarfræðingar eru óhjákvæmilega hluti af samfélaginu og velkjast þar um 

í hafsjó misgáfulegra gilda og skoðana.  Mikilvægi boðskapar rannsóknar minnar er 

því ekki síður að vekja allt samfélagið til meðvitundar um það hvað hræðsla okkar við 

það óþekkta getur valdið öðrum miklum sársauka.  Þessi rannsókn er mitt framlag til 

samfélagsins til að reyna að opna huga þess fyrir því að einstaklingar með 

Alzheimersjúkdóminn eru manneskjur eins og þú og ég. 

1.4 Rannsóknarspurningin, auk vals á rannsóknaraðferð, 
rökstuðningur. 

Hvað felst í réttindum einstaklinga með Alzheimersjúkdóminn? Þetta er mín 

rannsóknarspurning en leiðin sem ég fer í átt að svari er ekki annað en grýttur 

vegslóði.  Ég ætla mér að skrifa út frá einstaklingnum sjálfum og út frá því í hverju 

það felst að vera manneskja.  Til þess að nálgast þetta viðfangsefni á þann hátt sem ég 

vil, þannig að það veki fólk til umhugsunar, ákvað ég að nota rannsóknaraðferðir sem 

lítið hafa verið notaðar í rannsóknum á sviði hjúkrunar enda tilheyra þær annarri 

fræðigrein eða heimspekinni.  Með því að blanda saman hugtakagreiningu og 

siðfræðilegri rökræðu vonast ég til að geta gefið skýra og rökrétta mynd af réttindum 

einstaklinga með Alzheimersjúkdóm þ.e. réttindum þeirra til virðingar, virðingar fyrir 

einstaklingseðli þeirra og lífsreynslu auk réttinda þeirra til umhyggju, samskipta og 

skilnings af hálfu umönnunaraðila og samfélagins á grundvelli mannlegs eðlis.  Með 

því að styrkja rökfræðilegan grunn þessara hugtaka í tengslum við 

Alzheimersjúklinginn sjálfann vonast ég til þess að geta greitt leið þeirra inn í 

umönnun þessara einstaklinga og haldið þeim þar. 

Kostir og gallar eru á þessu vali mínu á rannsóknaraðferð (sjá nánar kafla 3 um 

aðferðafræði) en notagildið mikilvægt.  Þessi aðferð gerir mér kleift að opna nýjar 

víddir í umræðunni og þannig að efla hana og bæta.  Ég get einblínt á einstaklinginn 

sem er með sjúkdóminn en ekki umhverfi hans eða þá sem að honum koma.  Kannski 

þýðir það að eitthvað kemur til með að vanta inn í, en markmið mitt er að skýra 

aðstæður einstaklingsins sjálfs sem manneskju, en ekki aðstæður í umhverfi hans. 

1.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn byggir á minni hugsanavinnu.  Með hjálp siðfræðilegrar rökræðu 

og hugtakagreiningar ætla ég að skilgreina upp á nýtt hver réttindi Alzheimersjúklinga 

eru.  Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að með þessari aðferð fer ég lítið 
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inn á það hvernig þessum málum er háttað í hinu daglega umhverfi umönnunaraðila, 

ástvina og heilbrigðisstarfsfólks.  Ég er því ekki að gefa mynd af því hvernig þessu er 

háttað í dag. 

Mínar niðurstöður um hver réttindi Alzheimersjúklinga ættu að vera verða 

byggðar á forsendum sem ég kem til með að verja eftir bestu getu með 

röksemdafærslu.  En í svo stuttri ritgerð er ekki hægt að gera tæmandi grein fyrir 

öllum þeim álitamálum og hugtökum sem tengjast rannsóknarspurningunni.  Hugtökin 

sem ég mun gera grein fyrir og styðja með rökum eru réttindi til virðingar, umhyggju, 

samskipta og skilnings.  Ég mun tala út frá einstaklingnum sjálfum en láta ógert að 

fjalla um álitamál er varða aðstandendur og umönnunaraðila. 

Heimildir mínar, sem ég kem til með að bera saman við niðurstöðurnar, 

innihalda að sjálfsögðu ekki allt sem skrifað og hugsað hefur verið um þessi mál.  Þó 

ég hafi örlitla reynslu í að vinna með einstaklingum með Alzheimersjúkdóminn gæti 

reynsluleysi mitt haft áhrif á niðurstöður.  Ég mun samt gera mitt besta í því að skapa 

raunhæfa mynd af þeim mannréttindum sem sjálfsögð ættu að vera í umönnun 

einstaklinga með Alzheimersjúkdóminn, því þeir eru lifandi manneskjur.
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2. Fræðileg umfjöllun viðfangsefnis 
2.1 Bókasafnsleit 

Heimildir er varða efni ritgerðarinnar eru ekki auðfundnar.  Í gagnagrunnum 

innan hjúkrunarfræðinnar var lítið að finna svo leita varð fanga víðar.  Í 

gagnagrunninum Philosopher´s Index, yfir það sem skifað hefur verið í heimspeki 

síðustu áratugi, er nokkrar heimildir að finna en þó ekki margar.  Þegar skoðuð var 

síða á netinu með yfirliti yfir þau tímarit sem fjalla um siðfræði urðu þáttaskil í 

heimildaleitinni.  Á eftir fylgdi leit inni á netinu sem bar mikinn árangur enda nokkur 

fjöldi síðna um Alzheimersjúkdóminn þar og mikill fjöldi heimildaskráa inni á þeim.  

Síðan voru skoðaðar bæði bækur og tímarit og gefinn góður tími í það.  Uppskera 

erfiðisins var mikill fjöldi margs konar heimilda, missértækar en þó flestar nothæfar.  

Mikill tími fór í að bíða eftir bókum og tímaritsgreinum sem pantaðar voru í 

millisafnaláni enda mjög lítið til um þetta málefni hér á landi. 

2.2 Samantekt úr heimildaleit 

2.2.1 Helstu reglur almennrar siðfræði 

Almenn siðfræði eru fræðin sem fjalla um siðferði.  Siðfræðin reynir að ná fram 

skilningi á eðli og mikilvægi siðferðisins.  Siðferði er ekkert eitt sem hægt er að 

skilgreina nákvæmlega, annars vegar verður að ganga út frá því hvernig fólk 

raunverulega hagar sér og hugsar og hins vegar að ganga út frá einhvers konar 

grunnsiðferði sem fjallar þá um hvernig menn ættu að haga sér.  Hið síðarnefnda 

liggur svo til grundvallar ýmsum siðfræðikenningum sem síðan er hægt að gagnrýna 

og bæta (Sigurður Kristinsson, 2001).  Siðfræðireglurnar sem farið verður í hér á eftir 

tengjast ákveðnum siðfræðikenningum sem kynntar verða um leið og við á. 

Alzheimersjúklingar tapa ýmsum mannlegum eiginleikum sínum þó mismikið 

eftir framgangi sjúkdómsins.  Þetta getur lýst sér til dæmis í minnkandi dómgreind og 

hæfni til rökfærslu og missi tímaskynsins.  Af þessu leiðir að siðareglur hafa mikið að 

segja þegar kemur að umönnun og framkomu við þessa einstaklinga.  Hvernig á að 

koma fram við fólk sem getur ekki mótmælt þegar illa er komið fram við það?  Hér er 

ákveðið leiðarljós nauðsynlegt og þar koma siðareglurnar inn í þó deila megi um það 

hver þeirra eigi best við hverju sinni, en til þess eru þær. 
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Nytjastefna John Stuart Mill er þekkt siðfræðikenning sem inniheldur 

nytjaregluna sem segir að með athöfnum okkar eigum við að hámarka hlutfallið milli 

góðra afleiðinga og slæmra (Beauchamp og Childress, 1979).  Oft virða menn þessa 

reglu hreinlega án þess að vita af því.  Okkur ber skylda til þess að breyta alltaf 

þannig að því fylgi sem mest hamingja fyrir sem flesta.  Breytni sem hefur slæmar 

afleiðingar og dregur úr hamingju er því röng breytni.  Ákjósanlegt ástand er vellíðan 

og að vera laus við sársauka.  Nytjastefnan er byggð á þeirri grundvallarkenningu um 

lífið, að það eigi að vera hamingjuríkt (Timmons, 1999). 

Nytjareglan er ein af meginreglum sem vísað er til í siðfræði 

heilbrigðisvísindanna.  Nefna má aðra reglu sem er nátengd nytjareglunni, eða 

góðsemisregluna.  Hún segir að við eigum að vinna að þeim leiðum sem stuðla að 

velferð annarra.  Þessi regla á við í samskiptum heilbrigðisstétta við skjólstæðinga 

sína, þótt deila megi um hvað sé skylda og hvað lofsamlegt framtak.  En þar koma inn 

starfsreglur sem eru mismunandi eftir starfstéttum og því eru mörkin milli skyldu og 

lofsamlegs framtaks mismunandi eftir því hvaða starfi er gegnt (Beauchamp og 

Childress, 1979).  Starfshlutverkum fylgja ákveðnar skyldur.  Heilbrigðisstéttir hafa 

starfs síns vegna sérstaka skyldu til að stuðla að velferð skjólstæðinga sinna og láta 

sig varða heilbrigði fólks almennt.  Starfsreglur verða því að vera notaðar til þess að 

innleiða góðar venjur, þannig að lofsamlegt framtak sé gert að skyldu.  Þannig eru 

dyggðir gerðar hluti af skyldunni og með þeirri innleiðslu í starfsreglurnar má gera 

þær að venju sem starfstéttin gerir að sinni með tímanum.  Viðmið viðkomandi 

starfsstéttar eru því toguð upp á við í átt að betri framkomu.  Dyggð starfsstéttarinnar 

kemur því fram í vanbundinni breytni sem tryggir rétt skjólstæðinga hennar (Rachels, 

1997). 

Skaðleysisreglan er önnur regla sem er í raun hin hliðin á sama máli.  Hún segir 

að gæta þurfi þess umfram allt að valda ekki skaða.  Þessi regla getur verið brotin þó 

enginn raunverulegur skaði sé skeður, heldur að tekin hafi verið óþarfa áhætta með 

hagsmuni sjúklings.  Starfsreglur eiga að koma í veg fyrir að þessi regla sé brotin, 

með því að setja kröfur um viðeigandi fagmennsku (Beauchamp og Childress, 1979). 

Skaðleysisreglan, góðsemisreglan og nytjareglan eru allar undir hatti 

nytjastefnunnar.  Á móti kemur sjálfræðisreglan sem er hinn póllin innan meginreglna 

siðfræðinnar.  ,,Sjálfræðisreglan (e:,,the principle of respect for autonomy”) kveður á 

um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar.  Hver manneskja hafi gildi í 

sjálfu sér, sumir segja óendanlegt gildi, sem setur því mörk hvernig aðrir mega koma 
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fram við hana”(Sigurður Kristinsson, 2001, bls 70).  Heimspekingurinn Immanuel 

Kant er einn af talsmönnum þessarar reglu sem byggir á kenningu hans.  Hann setti 

fram hið skilyrðislausa skylduboð, sem er frumregla siðferðisins skv. kenningu Kants, 

og er algild þannig að hún segir hvernig þú átt að breyta við allar aðstæður.  Þar segir 

að menn eigi ávallt að breyta eftir þeirri lífsreglu sem þeir vilji að verði að almennu 

lögmáli og að alltaf eigi að koma fram við aðrar manneskjur eins og þær séu markmið 

í sjálfri sér en ekki aðeins tæki til að þjóna okkar eigin markmiðum (Vilhjálmur 

Árnason, 1993; Rachels, 1997)  Sjálfræðisreglan setur vald manneskjunnar yfir lífi 

sínu í öndvegi og segir það skyldu okkar hinna að virða þetta vald alltaf undir öllum 

kringumstæðum, þannig að breytni okkar skal ávallt miðast út frá rétti þessarar 

einstöku manneskju í sjálfri sér en ekki velferð allra hinna eins og nytjastefnan segir 

(Timmons, 1999). 

Setjum okkur í þær stellingar að við stöndum frammi fyrir Alzheimersjúklingi 

sem vill fara út af annars læstri deild.  Hann hefur ekkert tímaskyn, takmarkaða 

dómgreind og er mjög valtur á fótunum, en hann vill fara út.  Þá er það spurningin, á 

að hleypa honum út eða ekki?  Nytjareglan segði þá nei vegna þess að ef viðkomandi 

mundi detta og meiða sig mundi það kosta óhamingju fyrir fleiri en það kostaði 

hamingju ef hann færi út, sjúklingur yrði þá glaður meðan aðrir yrðu hræddir.  Á sama 

máta mundi skaðleysisreglan segja nei þar sem óþarfa áhætta er tekin með hagsmuni 

sjúklings fari hann út.  Góðsemisreglan segði líka nei þar sem velferð sjúklings væri 

ekki borgið ef hann færi út.  Sjálfræðisreglan segði hins vegar já, því að 

einstaklingurinn vill fara út, hann hefur vald yfir lífi sínu og við eigum að lúta því.  Þó 

verður að nefna í þessu sambandi að þegar um óhæfan einstakling er að ræða hvað 

varðar það að taka skynsamlega ákvörðun ( t.d. þegar langt er liðið á 

Alzheimersjúkdóminn) þá krefst sjálfræðisreglan ekki að honum sé veitt fullt frelsi, 

svo lengi sem sú forræðishyggja sem með fylgir sé í samræmi við virðingu fyrir 

þessum sama einstaklingi og hann fái að taka þátt í ákvörðunum um líf sitt þrátt fyrir 

sjúkdóminn.  Það er ekki okkar að stöðva hinn sjúka einstakling til þess að koma í veg 

fyrir að hann skaði sig þegar sjúkdómurinn er á því stigi að hægt sé að segja að hann 

viti sjálfur um hættuna.  Ef við gerðum það segði sjálfræðisreglan að við værum að 

nota hann til að þjóna okkar eigin markmiðum eða þeim að komast hjá því að okkur 

yrði kennt um að hafa ekki gætt viðkomandi nógu vel. 
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2.2.2 Örlítil innsýn í siðfræði hjúkrunarfræðinnar 

Ef litið er á meingerð sjúkdóms er á sama tíma hægt að skoða siðferðilegan 

raunveruleika kvala, sársauka og vanlíðunar.  Tilfinningalegt næmi hjúkrunarfræðinga 

greiðir þeim leið að því að skilja reynslu sjúklingsins af því að hafa sjúkdóm.  Eðli 

hjúkrunarfræðilegrar kunnáttu og framkvæmda er ekki hægt að skilja einvörðungu út 

frá því að vera ,,með” einhverjum heldur fjallar hjúkrunarfræðin að grunninum til um 

það að vera ,,fyrir” einhvern, það að vera til staðar og setja sig í spor viðkomandi.  Að 

skilja hvað hefur áhrif á sjúklinginn sem persónu byggist á tilfinningalegri túlkun 

hjúkrunarfræðingsins.  Skilningur á tiltekinni vanlíðan sjúklings krefst hluttekningar.  

Að skilja hvað þjáning þýðir fyrir ákveðna manneskju er mikilvægt.  Að standa 

andspænis sársauka sjúklings og að skilja þennan sársauka sem þjáningu getur 

takmarkast af siðferðilegum raunveruleika viðkomandi hjúkrunarfræðings, þ.e. 

viðhorfa hans og gilda og einnig af hræðslu hans.  Tilfinningar okkar endurspegla 

skynjun okkar og viðhorf, þær snúast um það hvernig við lítum á þá hluti í heiminum 

sem áhrif hafa á okkur.  Enn mikilvægara hlutverk tilfinninga er að þær koma okkur í 

samband við og gera okkur kleift að meta ástand annarra.  Þær veita okkur þennan 

,,innri skilning” og gera okkur kleift að ,,lesa í sálir annarra” og þannig setjum við 

okkur í samband við mannlega reynslu viðkomandi þ.e. hvað í hans/hennar lífsreynslu 

veldur því að hann/hún bregst við á þennan eða hinn háttinn.  (Nortvedt, 1998). 

Forræðishyggja er þegar sjálfræði einstaklingsins er takmarkað og það réttlætt 

einvörðungu með tilvísun í hagsmuni sama einstaklings, það er að þetta muni vera 

honum fyrir bestu.  Talað er um veika og sterka forræðishyggju.  Veik forræðishyggja 

á við þegar verja þarf hagsmuni fólks sem er með verulega skerta hæfni til sjálfræðis 

og einnig til að koma í veg fyrir að fólk geri eitthvað vanhugsað.  Sterk 

forræðishyggja er til að verja hagsmuni sjúklings þegar skilmálar veikrar 

forræðishyggju eiga ekki við (Sigurður Kristinsson, 2001a). 

Gildi góðvildar og þess að valda ekki skaða eru miklir áhrifavaldar í 

forræðishyggju sem er sterk innan hjúkrunarfræðinnar.  Þrátt fyrir það kemur 

forræðishyggja í umönnun í veg fyrir að komið sé fram við fullorðið fólk eins og 

einstakar manneskjur.  Að vera manneskja felur meðal annars í sér kröfu um að tekið 

sé tillit til þín sem einstaklings með hæfileika og réttindi.  Einnig það að gert sé ráð 

fyrir því að þú getir tekið þér störf fyrir hendur og fáir tækifæri til að standa undir 

þeim.  Að vera manneskja eða mannleg vera er skilgreint út frá einstakri lífsreynslu 
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viðkomandi og þeim gildum sem trúað er á.  Það að virða aðra manneskju er að taka 

fullt tillit til viðhorfa hennar, gilda og lífsreynslu.  Svo verður að nota það sem 

leiðarvísi varðandi hegðun viðkomandi.  Taka þarf algert tillit til lífsferils viðkomandi 

og viðhorfa og hvernig það svo hefur áhrif á hegðun viðkomandi líkt og það hefur í 

hegðun okkar allra.  Að koma fram við veikan einstakling eins og manneskju þýðir að 

setja verður viðhorf viðkomandi í miðja mynd og síðan að reyna að koma til móts við 

hæfni hans/hennar með raunhæfum valmöguleikum (Benjamin og Curtis, 1992). 

2.2.3 Alzheimersjúkdómurinn og stigskipting hans 

Hvað er heilabilun (dementia/vitglöp)? Það er skilgreint sem áunnin röskun á 

æðri heilastarfssemi og minni, auk persónuleikabreytinga, án truflunar á meðvitund.  Í 

50-70% tilvika má rekja orsakir til Alzheimersjúkdómsins.  Alzheimer er langvarandi 

sjúkdómur sem þróast á c.a. 15 árum, stig 1 varir oftast lengst, stig 1 og 2 geta tekið 3 

til 10 ár, svo tekur við stig 3 sem tekur yfirleitt fljótt af en það er þó misjafnt (Arna 

Rún Óskarsdóttir, 2001). 

Heilabilun er að jafnaði stigvaxandi sjúkdómur þar sem einkenni verða meiri og 

alvarlegri með tímanum.  Þróun einkenna og hversu hratt þau aukast er þó 

einstaklingsbundið.  Þrátt fyrir breytileika í þróun einkenna er þeirri heilabilun, sem 

fylgir sjúkdómnum, yfirleitt skipt í þrjú stig.  Hafa ber þó í huga að þessi skipting er 

gróf og stigin skarast (Bergþóra Baldursdóttir, 1999).   

Stig 1 (væg heilabilun) einkennist af mildum einkennum, s.s rugli, minnistapi, 

skertri áttun þannig að einstaklingurinn getur villst í þekktu umhverfi, erfiðleikum við 

vanabundin verk og breytingum á persónuleika og dómgreind.  Önnur algeng einkenni 

eru framtaksleysi, skert einbeiting og minnkuð geta til að takast á við mótlæti.  Á 

þessu stigi getur einstaklingurinn sjálfur verið meðvitaður um einkennin.  Þunglyndi 

og kvíði eru algeng viðbrögð sjúklings þegar hann verður var við vangetu sína.  

Ómeðhöndlað þunglyndi og kvíði ýkja sjúkdómsmynd heilabilunar (Bergþóra 

Baldursdóttir, 1999).  Upphaf heilabilunar þróast mjög hægt og það er ógjörningur að 

skera úr um hvenær nákvæmlega hún hefst (Lay og Woods, 1992).  Oft læðist 

sjúkdómurinn aftan að fólki eins og fram kemur í eftirfarandi tilvitnun: 
 Tilraunir hennar til að leggja saman tölurnar höfðu mistekist hrapallega. Niðurstöðurnar 

voru bandvitlausar. 

,,Það eruð þið sem truflið mig.  Ég get ekki hugsað þegar þið talið svona mikið” sagði 

Karen og baðaði út höndunum ergileg á svip.   
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Hinar litu undrandi hver á aðra.  Þær horfðu á Karen með íhygli og skildu ekki hvers 

vegna hún væri svona skapvond.  Þeim fannst hún þreytuleg.  Hún var vön að vera brosmild en 

nú voru varirnar samanherptar.  Fíngert andlitið var markað skarpari dráttum og augnaráðið 

virtist dauflegra. 

En engri vinkvennanna kom til hugar að hún væri veik.  Þær grunaði ekki að tilfallandi 

þreyta, skortur á einbeitingu og sífellt minni eftirtekt ásamt minnkandi sjálfsvitund í samskiptum 

við annað fólk væru aðeins fyrstu merkin um sjúkdóm sem átti eftir að brjóta hana algjörlega 

niður (Solberg, 1997, bls 27) 

Stig 2 (miðlungs heilabilun): Hér koma fram erfiðleikar við athafnir daglegs lífs 

s.s. við að matast og fara í bað.  Einnig getur verið til staðar kvíði, tortryggni, óróleiki, 

svefntruflanir og ráp.  Sjúklingurinn getur átt erfitt með að þekkja fjölskyldu sína og 

vini.  Þá getur borið á ofskynjunum, rangtúlkunum og auknum skapsveiflum.  Á þessu 

stigi eru fæstir sjúklinganna meðvitaðir um einkennin og neita jafnvel tilvist þeirra, 

þar sem dómgreind og hæfni til rökfærslu er verulega skert (Bergþóra Baldursdóttir, 

1999).  Sjúklingurinn getur verið ruglaður varðandi stað og stund og dag og nótt, gæti 

t.d. farið út að versla að nóttu til.  Einnig getur hann hegðað sér á óviðeigandi hátt t.d. 

farið út í náttfötunum (Lay og Woods, 1992).  Þegar á þetta stig er komið geta 

einkenni sjúkdómsins verið mjög sveiflukennd frá degi til dags eins og kemur fram í 

eftirfarandi tilvitnun: 
Sjúkdómurinn var fyrirsjáanlegur bara í þeim skilningi að hann hélt áfram að þróast.  

Ómögulegt var að vita hvernig ásigkomulagið yrði á morgun, þótt sjúkdómurinn lægi stöðugt í 

leyni.  Minnisleysið stakk sér niður með mismunandi krafti.  Suma daga gat allt gengið að 

óskum en síðan seig aftur á ógæfuhliðina.  Ástandið gat verið breytilegt frá einni klukkustund til 

annarrar (Solberg, 1997, bls 113). 

Stig 3 (alvarleg heilabilun): Einkennist af alvarlegum einkennum eins og 

skerðingu eða algjöru tapi á tjáningargetu, skertri hreyfigetu, lystarleysi og 

þyngdartapi (Bergþóra Baldursdóttir, 1999).  Sjúklingur getur verið ófær um að muna 

jafnvel í nokkrar mínútur að hann hafi t.d. nýlega borðað.  Einnig getur sjúklingur 

hætt að sýna merki um að þekkja vini eða ættingja.  Hann getur afklæðst þar sem slíkt 

er ekki við hæfi, verið ófær um að bera kennsl á hversdagslega hluti, átt í erfiðleikum 

með að skilja hvað við hann er sagt og svarað út í hött.  Einnig verið árásargjarn, 

einkum ef honum finnst sér ógnað eða að sér þrengt.  Þegar lengra líður getur 

sjúklingur átt í erfiðleikum með gang, jafnvel endað í hjólastól, verið ófær um að 

stjórna hægðum og/eða þvagi (Lay og Woods, 1992).  Sjúklingur verður að lokum 

algerlega háður umönnun annarra (Bergþóra Baldursdóttir, 1999).  Sjúklingar á þessu 

stigi geta einangrast eins og fram kemur í eftirfarandi tilvitnun: 
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Það var eins og hún lifði í tómarúmi, í einskismannslandi, í heimi sem var lokaður öllum 

öðrum en henni sjálfri.  Bara endrum og sinnum hleypti hún öðru fólki inn á þetta svið (Solberg, 

1997, bls 145). 

Enginn sjúklingur á eða mun eiga við öll þessi vandamál að etja.  Áhrif 

andlegrar hrörnunar eru líka mismunandi eftir persónuleika hvers og eins.  

Persónuleikar geta haldist þeir sömu en aðrir umsnúast (Lay og Woods, 1992). 

2.2.4 Einstaklingurinn sjálfur 

 2.2.4.1 Tilfinningaleg líðan og hegðun 

Algengustu niðurstöður úr margvíslegum rannsóknum sýna að árásarhneigð, 

svefntruflanir og eirðarleysi eru algengustu hegðunarlegu einkenni hjá 

Alzheimersjúklingum.  Ranghugmyndir og ofskynanir eru algengustu geðrænu 

einkenni Alzheimersjúklinga.  Þessar algengu vitrænu truflanir hjá sjúklingum með 

Alzheimer leggja sitt af mörkum til að glöggva þá mynd sjúkdómsins sem inniheldur 

erfiða hegðun (Lawlor, 1995). 

Greining og viðurkenning á miklu þunglyndi hjá einstaklingi með 

Alzheimersjúkdóminn er stundum auðveld.  Flestir þeirra sýna einkenni sem eru 

auðkennandi fyrir þunglyndi.  Hvað sem því líður getur birtingarmynd þunglyndis 

(sérstaklega þegar langt er liðið á sjúkdóminn) verið óvenjuleg hjá þessum 

sjúklingum.  Í þeim tilvikum krefst greining á þunglyndi bæði framsýni (þ.e að búast 

við því að þunglyndi sem hægt er að meðhöndla geti verið til staðar) og glöggskygni 

(að vera meðvitaður um það að þunglyndi getur leynst bak við afbrigðilega vitræna 

hegðun).  Einnig er mikilvægt að muna að einstaklingar sem fá Alzheimer standa 

frammi fyrir sömu tilfinningalegu áskorunum og þeim sem fylgja gömlu fólki sem er 

heilbrigt t.d. tíðari veikindi og dauði vina og samferðarfólks, félagsleg einangrun, og 

andleg viðkvæmni.  Í mati og greiningu þunglyndis hjá Alzheimersjúklingum ætti 

ekki að líta fram hjá þessu (Lawlor, 1995).  Þunglyndi er ekki til að bæta þá vanlíðan 

sem fylgir sjúkdómnum eins og fram kemur í eftirfarandi tilvitnun: 
Henni leið eins og hún væri nú þegar dáin. 

Það var þessi nafnlausi og uppáþrengjandi óróleiki sem hún skildi ekki.  Þessi 

hugsanaflækja.  Þessi óreiða í vitundinni.  Óskipulagðar hugsanir sem bara héngu [svo] á 

bláþræði. 

Áður fyrr, þegar hún var sem lengst niðri - þó að útlitið hefði aldrei sýnst svona dökkt – 

þá vissi Karen af reynslu að aðeins ein leið var til og sú leið lá upp á við.  En nú var sem 
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leiðarljósið væri horfið.  Aftur var komin þessi slæma tilfinning eins og jörðinni væri kippt 

undan fótum hennar.  Hún þekkti ekki sjálfa sig lengur (Solberg, 1997, bls 38). 

 2.2.4.2 Samskipti og skilningur 

Samskiptin sem höfð eru við nýfætt barn, gegnum tilfinningar og snertingu, er 

hægt að yfirfæra á fólk með Alzheimersjúkdóminn.  Bara það að snerta öxl 

einstaklings getur skipt hann máli og haft áhrif á vellíðan hans.  Þannig umönnun 

snertir kjarna mannúðar í sjálfum þér og öðrum.  Ólíkt ungbörnum sem eru óvitar, sæt 

og full af möguleikum eru aldraðir einstaklingar með vitglöp ekki með neitt af þessu.  

Einstaklingar með vitglöp njóta ekki þess að verða hinir vitru og gömlu, með mikla 

lífsreynslu að baki sem þeir geta miðlað börnum sínum og öðrum, og eru því 

auðveldlega yfirgefnir og brotið gegn þeim (Post, 1995a). 

Komið hefur fram að við túlkun á vitglöpum verður að forðast myndlíkingar 

eins og að hverfa inn í híði eða skel, því þannig er fólk fært burt frá siðferðilegu 

mikilvægi þessarar túlkunar.  Slíkar myndlíkingar hafa oft mikil áhrif á hlustandann 

og það sem slær fólk er oft það sem situr eftir.  Hver og einn verður á grundvelli 

jafnræðis að rannsaka vel myndlíkingar sínar sem og aðrar líkingar, því þær ákvarða 

túlkanir viðkomandi á heiminum og á fólki sem er haldið vitglöpum.  Einstaklingar 

með vitglöp sýna hvernig við gætum öll endað og því er fólk tregt til að hlusta á 

raddir þeirra, þrátt fyrir að þessar raddir gætu veitt betri innsýn og skilning á þeirra 

reynsluheimi og áhyggjum.  Að virða og vernda einstaklinga með vitglöp er krefjandi 

verkefni sem samfélagið allt þarf að takast á við (Post, 1995a). 

Rannsóknir á samskiptum við sjúklinga sem þjást af vitglöpum eru sjaldséðar.  

Það má velta því fyrir sér hvort það tengist því að sjúkdómana sem orsaka þetta 

ástand er ekki hægt að lækna, s.s Alzheimer og heilabilun af völdum heilablæðingar.  

Æ fleiri sérfræðingar trúa því að hægt sé að bæta gæði umönnunarinnar með því að 

einbeita sér að því að viðhalda sem lengst samskiptum sem virka, það er með og án 

orða, milli hins veika einstaklings og umönnunaraðila.  Um leið og sjúkdómurinn er 

greindur hjá einstaklingi ættu að fara af stað einhver meðferðaráform í stað þess að 

vanrækja það af góðvild við hinn nýgreinda einstakling og þannig að hlífa honum við 

því hvernig líf hans gæti orðið.  Markmið meðferðar einstaklinga með vitglöp er að 

auka gæði lífs þeirra í staðinn fyrir að búast við einhverjum betri horfum eða 

afturhvarfi til fyrra ástands.  Smáframlag til þess að bæta þessi gæði getur skipt 

sköpum fyrir einstaklinginn þegar til lengri tíma er litið (Sheldon, 1994). 
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Þegar litið er á hin mismunandi stig Alzheimersjúkdómsins og breytinga á 

tjáningu með orðum, sem honum fylgja, þarf að muna að töluverður munur er á milli 

sjúklinga hvernig þetta kemur fram.  Það fer eftir því hvernig og hve hratt stig 

vanhæfingarinnar sækja á þegar sjúkdómurinn ágerist.  Það sem gengur í umönnun 

eins sjúklings getur e.t.v. ekki gengið hjá öðrum.  Hér á eftir kemur yfirlit um það 

hvernig tjáning sjúklinga getur lýst sér á mismunandi stigum og dæmi um mögulegar 

leiðir sem hægt er að fara til að ná betur til sjúklings: 

Stig 1 – Sjúklingur getur enn skilið einföld og skýr orð.  Skilningur á flóknu 

máli er lélegur auk erfiðleika við það að fylgjast með í flóknum umræðum.  

Sjúklingarnir eiga erfitt með að finna rétt orð (anomia).  Samtöl verða oft ruglingsleg 

og óskýr og sjúklingar tala oft í hringi.  Þeir vita stundum af vitleysum sem þeir gera 

og leiðrétta sig.  Samtöl snúast stundum um þá sjálfa.  Það pirrar sjúklingana þegar 

samskipti breytast og samtölum fækkar, í framhaldi af því verða þeir oft reiðir og 

stofna til rifrildis. 

Stig 2 – Skilningur sjúklinganna betri en hæfni þeirra til að tjá sig.  Aukin 

vandræði við að finna rétt orð (anomia).  Á þessu stigi þarf lítið til að slá þessa 

einstaklinga út af laginu í samræðum og missa þeir þá þráðinn og geta ekki hafið 

samræðurnar þar sem frá var horfið.  Þeir endurtaka oft orð og setningar.  Samræður 

þeirra snúast enn meira um þá sjálfa en á stigi eitt.  Leiðrétta sig ekki eða mjög 

sjaldan.  Draga sig í hlé í félagslega erfiðum aðstæðum t.d. í hópi fólks eða í umhverfi 

þar sem er mikill hávaði. 

Það sem umönnunaraðilar geta gert fyrir stig 1 og 2: 

Skilningserfiðleika á þessu stigi má tengja beint við minnið og þar með einnig 

við athygli og hæg viðbrögð til að greina töluð og skrifleg skilaboð.  Þá er gott að nota 

stuttar setningar með beinni áherslu á það sem máli skiptir, ein spurning í einu.  Tala í 

rólegum og viðeigandi tón eftir aðstæðum.  Augnsamband mikilvægt og það að sitja í 

sömu hæð og einstaklingur.  Ekki deila við sjúkling, betra að samþykkja staðhæfingu 

hans og reyna svo aftur seinna að koma að umræðuefninu.  Umönnunaraðilar verða að 

sýna þolinmæði þegar kemur þögn í samræðum og svo rólega og varfærnislega að 

koma viðkomandi á rétt ról í samræðunum.  Leyfa viðkomandi að leiðrétta sig ef hann 

getur og forðast að leiðrétta vitlaus/misheppnuð orð.  Ekki tala til þeirra eins og barna 

eða nota barnamál.  Ekki tala um sjúkling fyrir framan hann, ómögulegt er að vita 

hversu mikið hann skilur og þessi skilningur getur líka breyst milli andartaka.  
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Umönnunaraðili þarf að leita að orðum sem geta gefið vísbendingar um mikilvæg 

atriði á víð og dreif í samtalinu (Sheldon, 1994). 

Það hlutverk sem umönnunaraðilar setja sjúklinga í, getur haft allt að segja um 

samskiptin sem þeir eiga við þá eins og sést í eftirfarandi tilvitnun: 
Auðvelt er að telja sér trú um að minnissjúkir séu verr á sig komnir en þeir eru í raun.  

Vitsmunagetan er oft meiri en bjargarleysið í hagnýtum efnum og talörðugleikarnir gætu gefið 

til kynna  (Solberg, 1997, bls 154). 

Stig 3 – síðustu stig Alzheimersjúkdómsins – Sjúklingar eru áttavilltir/ruglaðir í 

ríminu á stund og stað.  Geta ekki þekkt fjölskyldumeðlimi og ástvini.  Geta ekki 

myndað nýjar minningar.  Skilja ekki merkingu orða.  Draga sig í hlé að hluta eða öllu 

leyti frá samræðum og vita stundum ekki að verið er að tala við þá.  Endurtaka sömu 

orð eða hljóð.  Geta stundum bara talað eitthvað ruglmál og sumir hætta alveg að gefa 

frá sér hljóð. 

Það sem umönnunaraðilar geta gert fyrir stig 3 sjúklinga: 

Mikilvægt er að umönnunaraðilar haldi áfram að tala við sjúklinga til að koma í 

veg fyrir að þeir dragi sig út úr raunveruleikanum.  Umönnunaraðili þarf að lýsa með 

orðum öllu því sem hann er að gera, nota einföld skýr orð og orðatiltæki.  

Umönnunaraðilar verða meira og meira að reiða sig á samskipti án orða, þ.e. snerta 

öxl til að ná athygli, brosa til að róa, ná augnsambandi og sitja í sömu hæð og 

sjúklingur, halda tóni raddarinnar rólegum, nota snertingu eða nudd til að sýna athygli 

og hlýju og tillögur og endurtekningar til að ýta undir skilning.  Fylgjast þarf með 

tjáningu sjúklingsins án orða, hvernig sjúklingurinn notar augu, hendur og fætur til að 

gefa vísbendingar um skilaboð sem viðkomandi vill koma til skila.  Kenna ætti 

fjölskyldumeðlimum samskiptaleiðir sem byggja á þeim styrkleikum og hæfni sem 

einstaklingur býr enn yfir.  Það er mögulegt að stuðla að skynjun á öryggi og 

sjálfsvirðingu hjá einstaklingum með Alzheimer, að gefa þeim fyllri skynjun á 

tilfinningum með samskiptum og viðurkenningu (Sheldon, 1994).  Ábyrgð þeirra sem 

umgangast Alzheimersjúklinginn er mikil hvað varðar vellíðan hans eins og sést á 

eftirfarandi tilvitnun: 
Það fór samt ekki milli mála hvernig birti yfir henni þegar þær komu í heimsókn á 

hjúkrunarheimilið og hvað hún gladdist þegar út var komið.  Systurnar komust að því að einmitt 

vegna þess hve hún var gleymin var enn þá mikilvægara að leggja rækt við líðandi stund – hin 

góðu og tæru augnablik með hlýju, kærleika og samkennd. 

Það var eins og þessi andartök skiluðu Karen aftur dálitlum lífsneista – stundir sem 

systurnar geymdu í hjarta sínu.  Þetta var áminning um að lífið hefur tilgang þótt maður verði 
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gleyminn og ruglaður.  Þær vissu betur en nokkrir aðrir að Karen hafði tilfinningar, óskir, 

skoðanir og ekki síst rétt á því að á sig væri hlustað.  Enn frekar en áður gilti að sýna stillingu, 

fyrirhyggju og uppörvandi viðmót. 

Þær vildu færa Karen heim sanninn um að einnig þegar maður verður gamall og 

veikburða er mikilvægt að setja traust sitt á lífið.  Lífsgleðin, sú tilfinning að vera glaður og 

ánægður, er mikils virði allt lífið – en kannski aldrei eins mikilvæg og í ellinni þegar 

framtíðarhorfurnar hafa takmarkaða þýðingu  (Solberg, 1997, bls 126). 

Samskipti eru einn af miðpunktum listarinnar að sýna umhyggju.  Húmor hefur 

mikið að segja þegar kemur að einstaklingseðli manneskju.  Að sýna gamansemi í 

samskiptum við Alzheimersjúklinga og fá svörun ýtir undir það að sjúklingurinn telji 

sig enn virka manneskju.  Alltof oft eru einstaklingar með Alzheimer settir í ákveðin 

hlutverk og ákveðna aðstöðu (t.d. ákveðin hegðun í samskiptum við aðra) eftir því á 

hvaða stigi sjúkdómsins þeir eru.  Með því að horfa á það hvernig einstaklingurinn 

hagar sér í samskiptum við aðra gefur það mynd af honum sem einstökum einstaklingi 

í stað einhverrar fyrirfram ákveðinnar ímyndar.  Samkvæmt Buckwalter og fl. (1995) 

sýna rannsóknir að fólk sem haldið er minnissjúkdómum er fært um að gefa svör sem 

eru stefnuföst, full merkingar og samkvæm þeim sjálfum sem sýnir fram á 

einstaklingshæfða tjáningu á þeirra sjálfi.  Þessir einstaklingar eins og aðrir eiga góða 

og slæma daga (Buckwalter og fl., 1995).  Gamansemi tengir fólk oft sterkari böndum 

eins og sést í eftirfarandi tilvitnun: 
Liv Heidi skrapp snöggvast frá og um það bil sem hún kom aftur hafði Karen uppgötvað 

skyssu sína. 

,,Sjáðu nú þetta, ég er að reyna að tosa nærbuxurnar yfir höfuðið á mér!” hrópaði hún, 

miður sín yfir að hafa fundið upp á öðru eins. 

,,Ja hérna, þær eiga víst örugglega ekki heima þar” sagði Liv Heidi flissandi og sprakk 

síðan úr hlátri. 

,,Nei, það er víst öruggt mál,” sagði Karen og hló líka feginshlátri.  Gamansemin hafði 

góð áhrif áþær.  Guði sé lof fyrir að hláturinn var þarna enn þá í brjóstinu!  Þær voru í rauninni 

ekki að hlæja að Karen, heldur því hversu atvikið var skondið (Solberg, 1997, bls 86). 

Við erum öll félagsverur sem höfum þörf fyrir samskipti við aðrar manneskjur.  

Þetta á sérstaklega við um einstaklinga sem haldnir eru sjúkdómi eins og Alzheimer.  

Þessir einstaklingar treysta á aðra til að byggja upp tilfinningalegan stuðning, leysa úr 

vandamálum og samhæfa erfið verkefni, og eru samskipti stór liður í því.  

Umönnunaraðilar verða að vera meðvitaðir um að í hvert skipti sem þeir eiga í 

samskiptum við einhvern hafa þeir áhrif á sambandið við þennan einstakling á annað 

hvort jákvæðan eða neikvæðan hátt.  Fyrri saga og reynsla einstaklinga með 
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Alzheimer getur sýnt fram á mikilvægar ábendingar til að skilja núverandi hegðun, 

tjáskipti og skynjun.  Þó einstaklingar séu á sama stigi sjúkdómsins geta þeir sýnt 

mismunandi hegðun og persónuleikabreytingar og einnig brugðist mismunandi við 

áreiti (Buckwalter og fl., 1995). 

 2.2.4.3 Umhyggja og umönnun 

Sett hefur verið fram að meginmarkmið allrar aðstoðar og umönnunar í þágu 

sjúklings með heilabilun sé að styrkja mannlega reisn hans.  Þá er honum hjálpað við 

að finna sér nýjan og breyttan tilgang í lífinu, meðal annars með því að starfa að 

verkefnum sem hann ræður við og með því að hann fái ávallt einhverju ráðið um eigið 

líf.  Fullt tillit þarf að taka til tilfinninga hans og sjálfsvirðingar.  Lífsgæði heilabilaðs 

einstaklings eru m.a. fólgin í því að hugað sé að því að hann búi í öruggu umhverfi 

þar sem hann nær að upplifa sem flest góð augnablik.  Þó að minningin staldri ekki 

lengi við, þá geta þessi augnablik skilið eftir sig tímabundna vellíðan.  Samhygð og 

þolinmæði umönnunaraðila er oft það eina sem bætir líðan sjúklings (Þórunn 

Björnsdóttir, 1999). 

Vitsmunaleg skerðing einkennir heilabilun en tilfinningalegt skyn getur verið 

áfram til staðar.  Hafa þarf í huga að það er einstaklingsbundið hvernig sjúklingi með 

heilabilun tekst að tjá tilfinningar sínar og stundum þarf að hlusta bak við orðin til að 

nema inntak tjáningarinnar.  Sjúklingur með heilabilun hefur skert sjálfstraust sem 

skerðist enn frekar þegar talað er til hans eða um hann af vanvirðingu.  Viðbrögð við 

sorg og gleði hafa verið greind í andlitum einstaklinga á lokastigi heilabilunar (Þórunn 

Björnsdóttir, 1999).  Vanlíðan sem fylgir sjúkdómnum er mikil og slæm framkoma af 

hálfu annarra er ekki til að bæta ástandið eins og kemur fram í eftirfarandi tilvitnun: 
En Karen gat ekki losnað undan sorginni.  Hún hélt áfram að hrjá hana líkt og ógróin 

líkamleg meinsemd.  Erfiðara var að vinna úr tilfinningunum þegar orðin hurfu og talmálið 

fjaraði smám saman út.  Sorgin varð henni heldur ekki léttbærari við það að hún varð stöðugt 

meyrari og viðkvæmari tilfinningalega.  Um leið og varnarmúrarnir, sem hún hafði reist um 

tilfinningalífið, hrundu varð hún næmari á stemmningar, hljómfall, og líkamstjáningu.  Hún 

þurfti lengri tíma til að jafna sig ef hún varð vör við einhverja skapvonsku eða önugt viðmót 

(Solberg, 1997, bls 103). 

Hegðunarvandkvæði sjúklings með heilabilun eru algeng fyrirstaða þess að 

hann fái notið sömu samhygðar og þeir sem ekki eiga við erfiða hegðun að etja.  Með 

erfiðri hegðun er átt við hegðun sem ekki hæfir stað og stund og er almennt ekki talin 

sjúklingi til framdráttar.  Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að erfið hegðun 
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getur átt skiljanlegar orsakir, þegar vel er að gáð.  Orsakir eins og líkamleg vanlíðan, 

leiði, einmanaleiki, sorg eða kvíði.  Líta ber á hegðunarvandkvæði sem tjáningarform 

og í vissum tilfellum hið eina.  Stundum er það hins vegar með öllu óljóst hvað hinn 

heilabilaði er að reyna að tjá.  Það er vandasamt en mikilvægt verk að leggja sig eftir 

inntaki allrar tjáningar í samskiptum við heilabilaða einstaklinga (Þórunn Björnsdóttir, 

1999) 

Það er nauðsynlegt að hafa í huga að hegðun hefur merkingu fyrir einstaklinga 

með Alzheimersjúkdóminn.  Það er krefjandi verkefni fyrir umönnunaraðila að skilja 

þessa hegðun.  Samkvæmt Gold (1994) segja fræðin að 90% af mjög erfiðri hegðun 

þessara sjúklinga sé beint og óbeint af völdum umönnunaraðila og umhverfis.  

Mikilvægt er að þekkja meingerð og hegðun sjúkdómsins, en það er jafn mikilvægt að 

þekkja það hvernig eigi að bregðast við einkennum sem með fylgja.  

Alzheimersjúkdómurinn skiptist í mismunandi stig sem lýsa sér einnig mismunandi 

milli einstaklinga.  Oft virkar eitt í dag sem virkar ekki á morgun.  Það veldur gremju 

hjá umönnunaraðilum þegar ekki er hægt að gera fólk ,,betra”.  Með fræðslu er hægt 

að koma í veg fyrir þessa gremju með því að útskýra að vegna eðlis sjúkdómsins sé 

ekkert hægt að gera til að bæta upp eða ná til baka glataðri hæfni.  Þess vegna er 

mikilvægt að miða umönnunina að því að bæta gæði lífs þessara sjúklinga.  

,,Viðurkennandi” meðferð (gróf þýðing á Validation Therapy) er meðferðarleið sem 

kynnt er í grein Gold (1994), Bringing focus to the mind of Dementia.  Þessi 

meðferðarleið byggir á eftirfarandi atriðum: Á ákveðnum stað í sjúkdómnum missa 

einstaklingar skynjunina á hinni líðandi stundu.  Þar með verða umönnunaraðilar að 

fara inn í hugarheim einstaklinganna í stað þess að reyna að draga þá inn í þeirra eigin 

raunveruleika eða nútímann.  Hægt er að segja að þetta verði þeir að gera til að geta 

átt samskipti við sjúklinginn og til að geta uppfyllt þarfir hans.  Mikilvægt er að 

mótmæla ekki fullyrðingum sjúklings, sem eiga ekki við rök að styðjast í nútíðinni, 

heldur reyna að draga úr tilfinningum sjúklingsins með samúð í svipmóti og spyrja 

opinna spurninga tengt umræðuefninu.  Þannig má afhjúpa tilfinningar sjúklings, veita 

þeim skilning og honum sjálfum vissa huggun.  Það þarf ekki að taka langan tíma að 

sýna sjúklingi slíka samhygð, að framkvæma slíkt inngrip þarf ekki að taka lengri 

tíma en 5 mínútur.  Mikilvægt er að gera ekki lítið úr þeim tilfinningum sem 

sjúklingarnir finna fyrir, þó reynt sé að leiða þá til betri líðanar með því að gera eins 

og áður sagði.  Það er ekki markmið þessarar meðferðarleiðar að toga fólk inn í 

raunveruleikann heldur að sýna því virðingu þar sem það er statt (Gold, 1994). 
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Yfirhöfuð er mikilvægt í umönnun þessara sjúklinga á öllum stigum að þekkja 

sögu þeirra og nota hana til að finna viðeigandi umönnun.  Allar venjur skipta máli 

t.d. hvenær fólk er vant að fara í bað.  Gott er að finna eitthvað fyrir alla að gera en 

þetta er oft erfitt fyrir umönnunaraðila.  Þetta á ekki að vera nein skemmtidagsskrá 

heldur að leyfa sjúklingunum að taka þátt og gera það sem þeir eru góðir í, t.d. brjóta 

saman handklæði eða gera við eitthvað (Gold, 1994).  Að kynnast sjúklingunum er 

jákvætt bæði fyrir sjúklinginn sjálfan og umönnunaraðilann eins og kemur fram í 

eftirfarandi tilvitnun: 
Til að leyfa þeim hæfileikum sjúklinganna að njóta sín, sem þeir enn bjuggu yfir, var 

nauðsynlegt að þekkja forsögu þeirra.  Þar af leiðandi kynntist hún sjúklingunum vel.  Margir 

þeirra höfðu átt ævintýraríkt lífshlaup. 

Sjúkingarnir komu henni oft til að brosa.  Þeir sýndu oft ótrúlega leikni við að fara eins 

og köttur kringum heitan graut í tilsvörum eða svara fyrir sig á þann hátt að fátt varð um svör hjá 

henni, hjúkrunarfræðingnum sjálfum (Solberg, 1997, bls 82). 

Special care units (SCU) eru sérhæfður hópur fólks sem starfar við umönnun 

Alzheimersjúklinga á nýjan og skapandi hátt.  Þessi sérhæfing varð upphaflega til í 

Bandaríkjunum og hefur dreifst þar í landi.  Þá er unnið út frá því að hægt sé að gera 

mikið fyrir þetta fólk til að bæta gæðum við lífið sem það enn lifir.  Gengið er út frá 

því að sjúklingarnir búi yfir ákveðnum styrkleikum, þeir eru fundnir og unnið með þá.  

Öll hegðun sjúklinganna er talin hafa tilgang og reynt að rýna í hana til að skilja betur 

líðan og þarfir þessara einstaklinga og láta þá finna að hlustað sé á þá.  Reynt er að 

virkja sjúklingana án þess að það sé of mikið og þá alltaf á uppbyggjandi hátt.  Mikið 

er lagt upp úr umbúnaði inni á þessum sérdeildum og unnið með sjúklinginn og 

fjölskyldu hans sem eina heild og hugað að þörfum þeirra allra (Post, 1995a).   

Það er mikilvægt að umönnun sé byggð á gleði, umhyggju, samhygð, helgun 

(commitment) og virðingu.  Nærvera við einstaklinginn, sem haldinn er vitglöpum, á 

að veita gleði í umönnuninni þrátt fyrir að umönnunin geti ekki lengt þessa nærveru.  

Þarfir einstaklinganna er hægt að styðja á uppbyggjandi hátt, þrátt fyrir að þessar 

þarfir séu tilfinningalegar.  Umönnuninni verður að fylgja dyggð þó að 

einstaklingarnir hverfi smám saman frá sjálfum sér og verði vart þekkjanlegir og þar 

með ókunnugir, en þó enn í minnum hafðir (Post, 1995a). 

Hægt er að nálgast umræðuna um stöðu Alzheimersjúklinga með því að líkja 

fólki með vitglöp við þá sem eru fatlaðir þrátt fyrir mun á upphafi ástands þessara 

einstaklinga.  Oft er lítið gert úr hæfni og möguleikum þessa fólks og það flokkað eftir 

ástandi sínu, sem veldur því að það er þjálfað upp í að fullnægja skilyrðum sem 
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Alzheimersjúkdómurinn og fötlunin fela í sér.  Lykillin að góðri umönnun á ekki bara 

að þýða að ,,gera eitthvað fyrir fólk” heldur ekki síður að ,,vera með fólki”.  Það á að 

vera hægt að brúa bilið milli okkar og þeirra.  Umgengni við fatlaða einstaklinga 

veldur oft hræðslu hjá fólki vegna þess að það þekkir það ekki.  Við hræðumst það 

sem við þekkjum ekki.  Mikilvægt er að spyrja hvort við búum í samfélagi sem er það 

siðferðislega ríkt að vellíðan fatlaðs fólks sé talin mikilvæg?  Eins og fatlaðir geta 

einstaklingar með Alzheimer upplifað umönnun sem byggir á því að þeir skaði ekki 

sjálfan sig meðan möguleikar þeirra á að velja og lifa góðu lífi gleymast, þar með eru 

þeir gerðir þannig að það er eins og þeir séu haldnir meiri vitglöpum en þeir eru í raun 

(Post, 1995a). 

 2.2.4.4 Virðing 

Þegar fjallað er um virðingu þarf að gera grein fyrir því hvað felst í virðingu.  

Virðing getur þýtt sjálfsvirðing þ.e. sú virðing sem manneskja ber fyrir sér sjálfri á 

sínum forsendum.  Virðing getur einnig staðið fyrir þá virðingu sem fólk ber hvert 

fyrir öðru.  Annað skylt hugtak er mannleg reisn og nauðsynlegt er að fjalla örlítið um 

það hér í tengslum við virðingu. 

Höfuðstefið í Kantískri siðfræði er að mannleg reisn verði ekki frá neinum tekin 

og að einu rökréttu viðbrögðin við mannlegri reisn sé virðing. Af þessu leiðir að allir 

menn eiga skilið að fyrir þeim sé borin virðing og að allir menn hafa líka skyldu til að 

bera virðingu fyrir sjálfum sér.  Þetta kemur fram í skilyrðislausa skylduboðinu: 

„Komdu aldrei fram við nokkra manneskju, sjálfa þig eða aðra, einungis sem tæki 

heldur ávallt um leið sem markmið í sjálfri sér“ (Kant, 2002, bls 429).  Ef horft er á 

virðingu út frá þessu verður sú spurning knýjandi hvort heilabilun grafi smám saman 

undan mannlegri reisn, þannig að krafan um virðingu eigi þá smám saman að víkja 

fyrir kröfunni um velgjörðir (góðvild og skaðleysi).  Í því sambandi er mikilvægt að 

horfa á í hvers konar tilvikum krafan um virðingu myndi mæla með annars konar 

athöfnum en krafan um góðvild (sjá nánar kafla 4.1.1.1). 

Það er hægt að fjalla um hlut virðingar fyrir öðrum í mannréttindum, lífssiðfræði 

og innan hjúkrunarfræðinnar.  Hvað það að bera virðingu fyrir öðrum merkir (og 

stendur) fyrir getur auðveldlega horfið bak við önnur áþreifanlegri forgangsatriði.  Til 

þess að þetta gerist ekki þarf að setja það fram á mjög skýran og sterkan hátt hvað 

virðing fyrir öðrum táknar.  Það er freistandi að halda því fram að þess konar virðing 

þarfnist engrar sérstakrar skilgreiningar.  Það kemur yfirleitt ekki fram hvaða þýðingu 
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virðing hefur fyrr en einmitt þegar hana vantar og mest er þörf fyrir hana.  Ýmsar 

aðstæður geta valdið því að við missum virðingu gagnvart sjálfum okkur, t.d. þegar 

við upplifum okkur vanmáttug í aðstæðum þar sem við upplifðum okkur áður hæf en 

getum nú ekki framkvæmt það sem við venjulega ættum að geta þ.e. við getum ekki 

gert það sem við áður gengum að vísu.  Sjúklingar geta upplifað missi á sjálfsvirðingu 

sinni við það að hafa ekki stjórn á aðstæðum.  Hjúkrunarfræðingar geta upplifað missi 

sjálfsvirðingar í starfi þegar þeir þurfa að gera eitthvað sem þeir vita að er rangt í 

ákveðnum aðstæðum en hafa þar engra kosta völ.  Manneskja heldur sjálfsvirðingu 

sinni ef hún fær að vera í aðstæðum þar sem að hæfni hennar fær að njóta sín, það eru 

kjöraðstæður hverrar manneskju.  Þessi manneskja viðheldur virðingu sinni í þeim 

aðstæðum þar sem hún getur ræktað hæfni sína (Shotton og Seedhouse, 1998).  

Mikilvægi sjálfsvirðingar einstaklingsins kemur fram í eftirfarandi tilvitnun: 
Enginn vildi láta líta á sig sem hjálparvana aumingja, eða hvað?  Karen þoldi ekki 

meðaumkun.  Það væri áfall fyrir sjálfsvirðinguna að viðurkenna að hún gæti ekki bjargað sér 

sjálf  (Solberg, 1997, bls 42). 

Það er augljóslega rangt að ganga út frá því að allir aldraðir einstaklingar hafi 

sömu þarfir.  Þarfirnar haldast í hendur við hæfnina.  Í vissum kringumstæðum (t.d 

streitu, erfiðleikum) þar sem fólk tapar einhverjum hluta sjálfsvirðingar sinnar (vegna 

þess að ákveðin hæfni minnkar), reynir það að viðhalda virðingu sinni með því að 

gera aðra hluti vel og er það nauðsynlegt fyrir þessa einstaklinga.  Það er gott að 

ímynda sér virðingu einstaklings fyrir sjálfum sér sem vegg byggðan upp af steinum 

sem innihalda mismunandi hæfni.  Þegar ákveðin hæfni tapast hrynja steinar úr 

veggnum og miserfitt er að byggja þennan vegg upp aftur eftir því hvaða hæfni tapast 

og í hvaða aðstæðum.  Sem dæmi má nefna húsmóður sem alltaf hefur bakað mikið 

og haft fín kaffiboð, hún fær Alzheimersjúkdóminn og getur ekki bakað, þar tapar hún 

miklum hluta af því sem viðhélt virðingu hennar fyrir sjálfum sér, og steinar fara að 

hrynja úr veggnum.  Hún hættir að geta haldið kaffiboðin, fólk hættir að koma í 

heimsókn, mannleg reisn hennar skaddast, og steinar halda áfram að hrynja úr 

virðingarvegg hennar.  Hægt er að nýta aðra hæfni sem við höfum til uppbyggingar ef 

margir steinar fara að falla.  Þetta er oft erfitt verkefni fyrir einstaklinga og þeir þurfa 

oft hjálp.  Lífið býr misjafnlega að fólki.  Virðing þess fyrir sjálfu sér er mismikil eftir 

því hvernig lífi það hefur lifað, og einnig eftir því hvers konar persónuleika það býr 

yfir.  Þegar unnið er með öldruðum er mikilvægt að finna út hvar hæfni 

einstaklingsins hefur legið, hver hæfnin er núna og hver forgansröðunin er og var hjá 
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einstaklingnum sjálfum.  Mikilvægt er að búa til einstaklingshæf markmið byggð á 

þeirra hæfni og skapa aðstæður þar sem þessi hæfni fær notið sín.  Það skipir einnig 

máli að reyna að koma í veg fyrir aðstæður þar sem viðkomandi upplifir sig vitlausan 

og óhæfan.  Í umönnun Alzheimersjúklinga má gera þetta t.d með því hvetja 

viðkomandi einstakling til að taka þátt í umræðum um viðfangsefni þar sem mat 

viðkomandi og dómgreind hafa mikið að segja vegna sérfræðiþekkingar hans á 

málefninu, t.d. gamall vörubílstjóri spurður um hvernig hann haldi að færð á vegum sé 

í þessu veðri.  Þannig fóstrum við virðingu einstaklingsins fyrir sjálfum sér og búum 

til nýja steina til uppbyggingar virðingarveggsins (Shotton og Seedhouse, 1998). 

Við byggjum upp virðingu gagnvart einstaklingum á mismunandi hátt.  Það að 

njóta virðingar og bera virðingu fyrir sjálfum sér er mikilvægt í innihaldsríku lífi.  Það 

að bera virðingu fyrir, viðurkenna, og finna áhugavekjandi eiginleika þeirra 

einstaklinga sem við önnumst er mikilvægt fyrir lífsgæði þeirra.  Ekki skal koma fram 

við einstaklinga þannig að mikilvægi lífs þeirra sé sniðgengið.  Allir 

heilbrigðisstarfsmenn tala um að helga sig virðingu fyrir sjúklingum en sú virðing 

týnist oft bak við annað s.s. sjáanleg vandamál sem leysa má með áþreifanlegum 

hætti.  Að vanrækja það að breyta í anda virðingar gagnvart sjúklingum er alltof 

auðvelt þó það sé yfirleitt ekki með vilja gert.  Þangað til virðing fyrir öðrum verður 

viðurkennd sem áþreifanlegt hugtak, verður varðveisla hennar ekki að hagnýtu og 

augljósu forgangsatriði í umönnun.  Virðing er mikilvæg hennar sjálfrar vegna.  Hún 

lætur okkur hugsa jákvætt þannig að við virðum þann sem jafnvel á ekki marga 

möguleika enn eftir opna.  Þegar við skiljum virðingu á þennan hátt, skiljum við 

mikilvægi þess að koma til móts við alla mannlega hæfni og þá vitum við að 

nauðsynlegt er að gera okkar allra besta í því að skapa aðstæður þar sem þessi hæfni 

fær að blómstra (Shotton og Seedhouse, 1998). 

Efasemdum verður að halda á lofti þegar kemur að því hvort fólk upplifi 

virðingu á síðustu stigum Alzheimersjúkdómsins, þannig að alltaf verður að gera ráð 

fyrir að fólk upplifi og finni til þegar því er sýnd óvirðing.  Manneskja sem haldin er 

vitglöpum er ennþá mannleg og það að vera mannlegur er nóg til þess að krefjast þess 

að virðingu fyrir henni sé haldið á lofti (Post, 1995a).  Breytni okkar gagnvart öðrum 

getur verið auðmýkjandi og borið vott um óvirðingu jafnvel þótt hinn auðmýkti komi 

aldrei til með að vita af henni eða það bitni beint á líðan hans á nokkurn hátt.  Til 

dæmis að hæðast að einhverjum þegar hann sér ekki til eða njósna um einkalíf hans.  
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Hafa verður í huga hvernig sú framkoma getur haft áhrif á viðhorf okkar gagnvart 

þeim einstaklingi eins og nefnt var hér að ofan í hjá Shotton og Seedhouse (1998). 

Heilabilun (dementia/vitglöp) er oft álitin ómeðferðarhæf.  Þetta hefur áhrif á 

viðhorf heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda gagnvart Alzheimersjúklingum, og getur 

valdið því að ekki er lengur litið á þessa einstaklinga sem persónur.  Meðhöndlun og 

meðferð sem stendur Alzheimersjúklingum til boða hvetur, að sögn Long og Slevin 

(1999), til ómanneskjulegrar nálgunar.  Hjúkrunarfræðingar horfa fram hjá 

einstaklingnum sjálfum þegar þeir kanna minni þeirra eða setja þeim höft með því að 

læsa hurðum og fleira.  Því þarf að hvetja hjúkrunarfræðinga til að hlusta á sjúklinga 

sína og ögra þannig þessu ómannúðlega fastskorðaða vinnuumhverfi.  Til þess að gera 

þetta þarf einhvers staðar að byrja.  Hjúkrunarfræðingar þurfa að sýna þessum 

einstaklingum að þeir séu þess virði að hlustað sé á þá.  Einnig að þeir séu þess virði 

að unnið sé með þeim í umhverfi sem sé byggt upp á umhyggju.  Til gera þetta á 

áhrifaríkan hátt þurfa hjúkrunarfræðingar að sýna að þeir búi yfir 

samskiptahæfileikum sem eru við hæfi og hafi í sjálfu sér meðferðargildi (Long og 

Slevin, 1999). 

Rannsókn sem gerð var á samskiptum milli ákveðinna einstaklinga, þ.e. milli 

hjúkrunarfræðings, tvennra aðstandenda og sjúklings með dementiu sem var 

nýkominn inn á lokaða deild, sýndi margt athyglisvert.  Rannsóknin var þannig gerð 

að hjúkrunarfræðingar léku öll hlutverkin, og fengu einungis örlítið æviágrip hverrar 

persónu til að byggja á.  Þessir einstaklingar voru allir saman í stofu og hófu svo 

umræður í nafni sinna persóna og þannig spunnust upp samræður.  Samræðurnar voru 

síðan greindar af rannsakendum og flokkaðar í sex mismunandi þemu eftir 

áhersluatriðum í umræðunum.  Eitt af þessum þemum var hvort ætti að segja hinum 

sjúka einstaklingi sannleikann, þegar hann spyrði hvenær hann færi heim.  Hvorki 

hjúkrunarfræðingurinn né aðstandendur sögðu sannleikann þegar sjúklingurinn spurði 

hvenær hann færi heim.  Ákvörðun þeirra um að segja ekki satt byggðist á 

mismunandi rökum (Long og Slevin, 1999). 

Hjúkrunarfræðingurinn bar fyrir sig að það að segja sjúklingnum ósatt í þessu 

tilfelli byggði á reglunni um góðvild.  Afleiðingar þess að ljúga væru til góðs fyrir 

sjúklinginn þ.e. að sjúklingurinn var kominn til að vera og myndi bara verða órólegur 

ef honum yrði sagt að hann væri ekkert að fara heim.  Þessu mótmæltu 

rannsóknaraðilarnir með því að segja að sönn virðing fyrir manneskju væri sýnd með 

því að láta í té valkosti og möguleika á að hafa eitthvað að segja um líf sitt.  Sannsögli 
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er einn af burðarstólpum trausts milli tveggja manneskja (Long og Slevin, 1999).  Það 

var ekki gott að hjúkrunarfræðingurinn skyldi byrja tengslamyndun við sjúkling sinn á 

að ljúga, þar sem þessi sjúklingur var kominn til langrar veru á deild hans. 

Rök aðstandendanna fyrir því að segja móður sinni (umræddum sjúklingi) ekki 

sannleikann voru þau að sannleikurinn ylli henni skaða (lögmálið um að valda ekki 

skaða).  Rannsóknaraðilar sögðu á móti: Það veldur ekki skaða að segja sannleikann 

heldur veldur það skaða hvernig hann er sagður.  Hræðsla við viðbrögð einstaklings á 

ekki að koma í veg fyrir að sannleikurinn sé sagður.  Það að ljúga að einstaklingnum 

krafðist réttlætingar af hálfu hjúkrunarfræðingsins og aðstandenda, en var sú 

réttlæting nógu sterk til að yfirvinna hina neikvæðu siðferðislegu mynd af lygunum 

sjálfum þ.e. réttlæting byggð á lögmálinu um góðsemi annars vegar og á lögmálinu 

um að valda ekki skaða hins vegar?  Grundvallarástæða þess að lygar voru notaðar í 

þessu tilfelli var að frú Green (sjúklingurinn) mundi hvort sem er gleyma þessu fljótt 

vegna heilabilunar sinnar.  Ef þessi röksemd stenst og hún myndi gleyma öllu mjög 

fljótt af hverju þá ekki að segja henni sannleikann?  Afleiðingar þess að segja henni 

sannleikann yrðu þær sömu og að ljúga eða þær að þessar upplýsingar yllu henni 

engum skaða.  Þó má segja að það að ljúga hjálpaði e.t.v. hjúkrunarfræðingnum og 

aðstandendunum, sefaði þeirra eigin tilfinningar í þessum erfiðu aðstæðum.  

Einstaklingur getur ekki haft sjálfræði og tekið sjálfstæðar ákvarðanir um það sem 

lýtur að heilsu hans og líðan nema vita um staðreyndir ástand síns og hvernig ástandið 

getur haft áhrif á þá meðhöndlun sem hann fær.  Þessir sjúklingar eiga rétt á að taka 

þátt í ákvörðunum á sínum forsendum um sitt líf.  Þessi rannsókn sýnir mikilvægi 

þess fyrir hjúkrunarfræðinga að halda á lofti og virða skilyrðislausa og jákvæða 

meðferð fyrir alla menn (Long og Slevin, 1999). 

Á hvaða stigi sjúkdómsins sjúklingur er hefur þó sitt að segja þegar svona 

aðstæður eru skoðaðar en þegar á heildina er litið sýnum við öðrum óvirðingu þegar 

við segjum ósatt.  Það má rökstyðja með því að þegar við segjum ósatt minnkar 

virðing okkar fyrir þeim sem við segjum ósatt, við teljum hann ekki þess virði, setjum 

okkur á háan hest yfir þann sem á skilinn sannleikann.  Þar með minnkar ósannsögli 

einnig sjálfsvirðingu okkar, því við erum ekki að koma fram við manneskju eins og 

við vildum að komið yrði fram við okkur, heldur notum við hana til að koma okkur út 

úr óþægilegri aðstöðu.  Með þess háttar framkomu gerum við lítið úr mannlegri reisn 

viðkomandi og þar með lítið úr mikilvægi hans/hennar sem lifandi manneskju.  Það 

hefur síðan áhrif á vellíðan hennar eins og fram kemur í eftirfarandi tilvitnun: 



Fræðileg umfjöllun viðfangsefnis 

25

Það versta við að fá Alzheimer er að vera sviptur sjálfsvirðingu sinni og myndugleika.  

Hún var ekki lengur tekin alvarlega.  Hún yrði alveg örugglega grunuð um ímyndunarveiki.  Það 

er alvanalegt með sjúklinga af hennar tagi.  Hún sá líka og heyrði ýmislegt sem ekki var 

raunverulegt. 

En Karen neitaði að gefast upp (Solberg, 1997, bls 91-92). 

2.2.5 Vangaveltur 

 2.2.5.1 Um samfélagið og einstaklinginn með Alzheimersjúkdóminn 

Sjaldan þarfnast manneskja eins mikils hugrekkis og þegar hún fær greiningu 

um sjúkdóm sem veldur óafturkræfu og miklu minnistapi eins og gerist við 

Alzheimersjúkdóminn.  Líkami þessara einstaklinga helst oft heilbrigður í mörg ár 

meðan hugurinn hverfur á braut ásamt allri lífsreynslu viðkomandi.  Þessi uppgufun 

mannsævi verður tilfinningalega auðveldari ef svo má segja þegar einstaklingurinn 

gleymir því að hann sé að missa allt minni sitt.  En hvernig eiga sjúklingarnir og 

umönnunaraðilar þeirra að halda hugrekkinu í aðstæðum sem þessum?  Í þessu 

samhengi er mikilvægt að svara því hvort siðfræði mannkyns hafi að geyma það 

siðferði að manneskjur með minnisglöp, vitglöp, dementiu geti vænst framtíðar þar 

sem þeim er sýnd virðing.  Öldruðum fer fjölgandi og þar með þeim sem fá 

Alzheimer.  Þar með er áskorunin um siðferðilega virðingu enn meiri og krefst þess 

að hugað sé betur að umönnun þessa fólks.  Það er sterkt viðhorf í samfélaginu í dag, 

að það sé ekkert hægt að gera fyrir einstaklinga með Alzheimer.  En það er ekki hægt 

að segja að það að veita vellíðan og sýna umhyggju sé ekki neitt.  Áherslan á 

raunveruleikann og minnið í tæknisamfélagi nútímans, útilokar ranglega hlutdeild 

fólks með Alzheimer í mannlegri reisn og myndugleika (Post, 1995a). 

Kenning eins og nytjastefna Mills leggur höfuðáherslu á að vernda fyrir skaða 

og stuðla að velferð.  Þar með á hún það á hættu að gera of lítið úr mannlegum 

eiginleikum þeirra sem þjást af vitglöpum (Post, 1995a).  Sem dæmi má nefna að það 

er í anda nytjastefnunnar að binda fólk við rúmin sín til að það detti ekki á gólfið, af 

þeirri ástæðu að viðkomandi er talinn skorta dómgreind til að vita um hættuna við það 

að fara einn út úr rúminu. Þannig er komið í veg fyrir það að viðkomandi valdi 

sjálfum sér skaða og láti öllum í kringum sig líða illa með því að detta og meiða sig 

og koma þannig óorði á starfsfólkið.  Nefna verður þó í þessu sambandi að 

nytjastefnu-maðurinn fær að njóta vafans hvað varðar þessa ákvörðun sína því hann 
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vegur alltaf og metur þær þjáningar sem fylgja fjötruninni á móti því sem ávinnst með 

henni, en ákvörðunin byggist engu að síður á vellíðan fyrir sem flesta. 

Það er hægt að orða það svo að þessir veiku einstaklingar þarfnist siðferðilegrar 

viðurkenningar.  Það þurfa að vera til siðferðileg rök sem koma í veg fyrir að fólk sem 

missir minni fái á sig lakari siðferðilegan stimpil en aðrir í samfélaginu.  Hafa verður 

það að leiðarljósi í því samhengi að beiting skynsamlegrar hugsunar og minnisins er 

ekki það eina sem gefur mannslífinu gildi.  Veiking hugans ætti að gera hina miklu og 

gáfuðu höggdofa og trufla það yfirborðskennda viðhorf að manneskjan hafi fullt vald 

á örlögum sínum.  Í stað þess að flokka mannlega eiginleika eftir hæfni hugans, er nær 

lagi að styrkja stoðir siðfræði sem byggist á því hversu einstakur hver einstaklingur er 

og staðhæfingunni um jafnrétti meðal manna burt séð frá hvar þeir eru staddir í lífinu.  

Heili okkar allra fer minnkandi frá ákveðnum punkti á okkar yngri árum, við erum öll, 

þó í mismiklum mæli, með vott af vitglöpum (dementiu).  Þar með verður línan milli 

,,þeirra” sem ekki muna og ,,okkar” sem gerum það, óskýrari.  Ef til vill myndi 

viðhorfið í samfélaginu breytast eða lagast ef við myndum öll viðurkenna að við 

værum svolítið gleymin.  Við höfum ekki gert nóg til að koma fólki með Alzheimer 

inn í hugsanagang okkar og lífsmynstur (Post, 1995a). 

Það er mikilvægt markmið siðfræðinnar að taka á móti þeim viðkvæmu í stað 

þess að útiloka þá.  Það að skilgreina hvað það er að vera persóna á mjög harðan hátt 

veldur því að sumir fullnægja ekki skilyrðum skilgreiningarinnar og teljast þess vegna 

ekki með.  Ef manneskjur falla ekki undir skilgreininguna að vera persónur hvað 

fylgir þá þar á eftir?  Hafa þær einhvern rétt?  Þarfnast þær ekki lengur virðingar, eru 

þær ekki lengur hluti af fjölskyldum o.s.frv.  Grunnurinn að góðu samfélagi er að 

vernda alla þegna þess, og viðhalda góðu siðferði.  Þessi vernd á ekki að vera byggð á 

hinni breytilegu og ótraustu hæfni þeirra heldur á raunhæfu mannlegu jafnræði.  Í 

siðfræðiumræðu tengdri fólki sem þjáist af Alzheimer er mikilvægt að einblína á 

vellíðan einstaklinganna og skilja betur hvernig breytingar á tilfinningalífi breyta 

þessari vellíðan.  Meginmarkmið siðfræði, tengdri umönnun einstaklinga með vitglöp, 

er að auka vellíðan með því að greiða fyrir tilfinningunni um að vera einhvers virði 

sem einstaklingur, tilfinningu fyrir að hafa áhrif, félagslegu sjálfstrausti og grunn-

trausti og öryggi í umhverfinu og gagnvart öðrum manneskjum (Post, 1995a). 

Hafa verður í huga að undir vanlíðan og ringulreið sem ásækir fólk með 

Alzheimer liggur mannlegt eðli sem við eigum öll sameiginlegt.  Ef við hugsum 

þannig að líf sem er vitsmunalega skert feli ekki í sér gæði, er líklegt að við munum 
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ekki gera það sem hægt er að gera til að auka þessi gæði.  Mikilvægt er að muna að 

þrátt fyrir að manneskja sé minnislaus og athafnir hennar einkennilegar og 

óskiljanlegar, þá er þessi manneskja einstök og sérstök (Post, 1995a). 

2.2.5.2 Um einstaklinginn með Alzheimersjúkdóminn og fyrra forræði  

Þegar talað er um sjálfræði einstaklinga með Alzheimersjúkdóminn má ekki 

horfa fram hjá því að þegar á ákveðið stig er komið er hægt að segja að þeir geti ekki í 

raun haft sjálfræði lengur vegna ástand síns, þ.e. dómgreindarleysis og 

persónuleikabreytinga.  Til að nálgast umræðuna um sjálfræði á þessum forsendum er 

hægt að velta upp hugmyndinni um fyrra sjálfræði sem rætt er um í Post (1995). 

Forræði óskemmda sjálfsins yfir framtíð vitglapa sjálfsins er byggð á 

hugmyndinni um heilindi og fyrra sjálfræði.  Ákveðin heilindi eru sögð tengjast því að 

manneskja fái að lifa og deyja í anda persónuleika síns.  Þá er fyrra sjálfræði sett fram 

til að manneskja fái tækifæri til að ákveða hvernig hún vill haga lífi sínu eftir að 

sjúkdómur sem skerðir sjálfsvitund hennar tekur yfir.  Þrátt fyrir gagnrýni á þess 

háttar sjálfræði sem m.a. segir að viðkomandi geti ekki fyrirfram sagt til um líðan sína 

þegar sjúkdómurinn er komin á fullt, heldur þess konar sjálfræði sinni siðferðislegu 

merkingu í umönnun fólks með Alzheimer.  Í grunninn er útfærsla á sjálfræði 

sjúklinga með fyrirfram gefnum leiðbeiningum réttætanleg þ.e. þessa hugmynd um 

fyrra sjálfræði er hægt að réttlæta þrátt fyrir að framkvæmdin gæti orðið erfið.  Þó að 

breytileiki ríki innan siðfræðinnar hvað varðar viðhorf gagnvart sjálfræði sjúklinga 

ættu hæfir einstaklingar að vera spurðir hvort þeir vilji taka ákvarðanir varðandi 

framtíðina ef séð er að þeir verða óhæfir þegar fram líða stundir.  Þannig væri hægt að 

segja að einstaklingur framlengdi sjálfræði sitt í anda síns eigin persónuleika.  Hægt er 

að spyrja hvort ,,þá” sjálfið ætti að hafa sjálfræði, samkvæmt reglunni um fyrra 

sjálfræði, yfir ,,núna” sjálfinu?  ,,Þá” sjálfið sem aldrei hefur upplifað vitglöp og gæti 

haft fordóma gagnvart þess háttar andlegri skerðingu (Post, 1995)? 

Segjum t.d að maður sem leggur mikið upp úr því að hafa stjórn og góða reiðu á 

lífi sínu finni fyrir fyrstu einkennum Alzheimersjúkdómsins og geri líknarskrá, þar 

sem hann kveður skýrt á um að ef hann fái lungnabólgu eða aðra banvæna sýkingu 

eftir að sjúkdómurinn er kominn á stig tvö eða þrjú, þá neiti hann meðferð.  Segjum 

svo að sjúkdómurinn ágerist og hann fái banvæna sýkingu.  Á að meðhöndla hana?  

Hvaða vægi hafa þessi fyrirframgefnu tilmæli sjúklingsins?  Er hann sama persónan 

núna og þá? 
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Þetta er grundvallarspurning.  Þó að hægt sé að sættast á hugmyndina um ,,þá-

núna” sjálfið er það samt afvegaleiðandi því að þangað til á síðustu stigum 

Alzheimersjúkdómsins halda sjúklingarnir einhverju sambandi við ,,þá” sjálfið þrátt 

fyrir að þeir missi hæfileikann til samskipta.  Það kemur þó að þeim þröskuldi í þróun 

sjúkdómsins að sjúklingarnir missa samhengi við fortíðina að svo miklu leyti að 

sjálfið virðist nær eingöngu lifa í nútíðinni.  Í víðum skilningi þýðir hið fyrra sjálfræði 

stjórn ,,þá” sjálfsins yfir ,,núna” sjálfinu.  Örlög ,,núna” sjálfsins eru sköpuð eftir 

viðhorfum ,,þá” sjálfsins, sem byggjast á óskum þess um framtíð sína.  Siðfræðilega 

heyrir hugmyndin um fyrra sjálfræði ekki einungis undir mál sem varða 

læknisfræðilegar meðferðir.  Jafnoft á þetta við um mál sem varða lífsstíl ,,þá” 

sjálfsins.  Langflestum öldruðum finnst mikilvægt að lok lífs þeirra séu í samræmi við 

þeirra dýpstu lífsgildi og viðhorf.  Þó að ,,núna” sjálfið lagi sig tilfinningalega að 

ástandi sínu og upplifi einhverskonar hamingju er ekki siðferðislega rétt að horfa fram 

hjá leiðbeiningunum þ.e. líknarskrá, sem ,,þá” sjálfið hefur sett fram sem tilraun til að 

skapa framtíðina í ljósi sinnar eigin persónu (Post, 1995). 

Það er áskorun fyrir þá siðfræði sem fæst við vitglöp að tryggja stoðir 

umönnunarinnar, þ.e. að viðurkenna og virða einstaklinga sem fyrir þessu verða með 

samhygð að leiðarljósi, burtséð frá hugmyndinni um fyrra sjálfræði.  Hafa verður í 

huga að gildi þess að vera manneskja minnkar ekki við það að verða gleyminn, það 

verður að gera ráð fyrir jöfnum siðferðislegum rétti og vekja upp nýja tegund 

góðvildar gagnvart þeim sem hættir eru að muna.  Virða verður þá sem, þrátt fyrir að 

vera ófærir um að muna liðna atburði, þarfnast enn tilfinningalegrar og 

samskiptalegarar vellíðunar í nútíðinni.  Það að nota hugmyndina um fyrra sjálfræði 

þarfnast þess að tekið sé alvarlega á tilgangi þess strax í upphafi sjúkdómsins en ekki 

þegar á líður og þá gæti það verið valmöguleiki til þess að koma í veg fyrir 

ofmeðhöndlun eða að lengt sé líf einstaklings sem vill fá að deyja (Post, 1995). 
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3. Aðferðafræði 
3.1 Hugsunin bak við aðferðina sem notuð var í rannsókninni 

Til að ná fram tilgangi rannsóknar minnar varð ég að nota óhefðbundna 

rannsóknaraðferð.  Með því að nota rannsóknaraðferð sem ekki er hefðbundin innan 

hjúkrunarfræðinnar er viðfangsefnið skoðað frá nýjum sjónarhóli.  Með nýrri sýn á 

efnið er hægt að nálgast það á annan hátt en áður og opna þannig umræðuna sem lýtur 

að því (Kristján Kristjánsson, 2001). 

3.2 Um hugtakagreiningu 

3.2.1 Bakgrunnur 

Hugtakagreining er rannsóknaraðferð sem mest hefur verið notuð innan 

heimspekinnar.  Þrátt fyrir það er varla til sú fræðigrein sem ekki hefur nýtt sér þessa 

aðferð að einhverju leyti, meðvitað eða ómeðvitað.  Heilbrigðisvísindin eru þar engin 

undantekning þó meðvituð notkun hugtakagreiningar hafi lítið sem ekkert átt sér stað 

innan þessara vísinda.  Mikilvægi hugtakagreiningar í rannsóknum byggist á því að 

allar rannsóknir eru framkvæmdar í krafti einhvers skilnings á frumhugtökum sínum 

og því er nauðsynlegt fyrir rannsakendur að skerpa skilning sinn og annarra á þessum 

hugtökum (Kristján Kristjánsson, 2001). 

Hægt er að segja að hugtakagreining sé sérhver greining á merkingu hugtaks, 

það er greining á röklegum skilyrðum þess (nauðsynlegum og nægjanlegum 

skilyrðum) að stak falli undir hugtakið, eða þá á hlutverkum og röklegum tengslum 

hugtaka.  Hugtakagreining er líka kölluð rökgreining.  Notkun gagndæma í 

röksemdafærslu við skilgreiningar hugtaka er mikilvægur hluti 

hugtakagreiningarinnar (Kristján Kristjánsson, 2001). 

Eðli hugtaka getur verið þrenns konar.  Lokuð hugtök (t.d rétthyrndur 

þríhyrningur) eru þess eðlis að hægt er að gefa tæmandi lýsingu á nauðsynlegum og 

næganlegum skilyrðum þess að tiltekið stak falli innan þeirra, ekki er um að ræða nein 

jaðardæmi.  Hálfopin hugtök (t.d hugtök siðfræðinnar eins og frelsi, virðing o.fl.) eru 

hugtök sem fengist var við í þessari rannsókn.  Þau eru þess eðlis að hægt er að færa 

betri og verri rök fyrir því hvaða stök falli innan þeirra EN nauðsynleg og næganleg 

skilyrði verða aldrei tjáð með slíkri nákvæmni að engin jaðartilvik séu útilokuð.  Opin 
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hugtök eru þess eðlis að einstaklingur getur að mestu ráðið sjálfur hvernig hann 

skilgreinir þau eins og t.d hugtakið fegurð (Kristján Kristjánsson). 

3.2.2 Hvernig er hugtakagreining notuð 

Hugtökin sem fengist var við í þessari ritgerð eru hálfopin hugtök.  Við 

greiningu þeirra var höfð til hliðsjónar aðferð hinnar gagnrýnu veraldarhyggju 

(Kristján Kristjánsson, 2001). 

Hún felur í sér fjögur skilyrði við greiningu á hálfopnum hugtökum.  Í fyrsta 

lagi skal byrja á að rannsaka hvað hugtakið merkir í daglegri málnotkun og virða það 

sem skilgreiningu hugtaksins þar til hægt er að færa rök fyrir öðru.  Í öðru lagi skal 

stefnt að samkvæmri skilgreiningu, bæði innbyrðis (sem gengur rökfræðilega upp) og 

með tilliti til annarra skyldra hugtaka (stangist ekki á við merkingu annarra hugtaka).  

Í þriðja lagi að útkoman verði skilgreining sem sé nýtanleg fólki hvar og hvenær sem 

er, það er ekki það fræðileg að enginn skilji merkingu hugtaksins út frá þessari 

skilgreiningu.  Í fjórða lagi að skýra frá því af hverju fólk hafi greint á um 

skilgreiningu hugtaksins og af hverju það muni enn greina á um jaðartilvik, en leggja 

megináherslu á það af hverju það ætti ekki lengur að vera ástæða til ágreinings um 

kjarna hugtaksins út frá þeim aðstæðum (stig Alzheimersjúkdómsins) sem gengið er 

út frá í þessari rannsókn (Kristján Kristjánsson, 2001). 

3.2.3 Kostir og gallar 

Helstu kostir þessarar aðferðar eru þeir að hún samræmist tilgangi rannsóknar 

minnar, það er að víkka umræðuna um umönnun Alzheimersjúklinga með því að 

undirstrika réttindi þeirra sem einstaklinga.  Með því að skilgreina hugtök og renna 

stoðum undir þær skilgreiningar með röksemdafærslu er hægt að styrkja þau í sessi og 

auka notagildi þeirra í umræðum og verki, svo ekki sé minnst á í áframhaldandi 

rannsóknum á þessu sviði.  Hugtökin sem ég kem til með að skilgreina á þennan hátt 

eru réttindi Alzheimersjúklinga sérstaklega fyrir öll stig sjúkdómsins, og svo í 

framhaldi af því að gera grein fyrir hlutverki hugtakanna virðingar, umhyggju, 

samskipta og skilnings innan hvers stigs. 

Helstu gallar á notkun þessarar aðferðar í rannsókn minni eru að réttmæt notkun 

á ákveðnu hugtaki í fræðilegu samhengi krefst oft annarra mælikvarða en þegar það er 

notað í daglegu tali.  Af því leiðir að rannsakendur sem nota hugtakagreiningu geta 



Aðferðafræði 

31

fallið í þá gryfju að greina ekki merkingu hugtakanna heldur leiða hana í fyrir fram 

ákveðið form (Kristján Kristjánsson, 2001). 

3.3 Um siðfræðilega rökræðu. 

Aðferðin sem ég nota er í raun röksemdafærsla.  Þar sem rannsókn mín er um 

siðferðileg álitamál gengur röksemdafærslan út á það að færa rök fyrir ákveðnum 

skoðunum mínum á þessum málum.  Með því að færa rök fyrir þessum skoðunum 

mínum verða niðurstöður mínar þó aldrei allar í samræmi við þær skoðanir sem lagt 

var upp með í fyrstu.  Enda er siðfræðileg rökræða til þess fallin að menn séu tilbúnir 

að endurskoða og móta skoðanir sínar í ljósi rökræðunnar.  Rökræðan felur í sér að 

setja fram bestu rök sem til greina koma fyrir hinum ýmsu sjónarmiðum, einnig þeim 

sem á endanum verður hafnað.  Af þessum sökum var siðferðisleg rökræða vel til þess 

fallin að samræmast tilgangi rannsóknar minnar. 

3.3.1 Hvernig er siðfræðileg rökræða notuð 

Það er gott að hafa sterkar skoðanir en vont ef það er það eina sem er til staðar 

(Weston, 1992).  Það er öllum hollt að hafa skoðanir á siðferðilegum málum en meira 

þarf að koma til ef sannfæra á aðra um að eitthvað sé að marka þessar skoðanir.  Með 

röksemdafærslu er reynt að renna stoðum undir ákveðnar skoðanir með rökum.  Í 

upphafi þarf að spyrja hvað það er sem verið er að reyna að sanna/segja og hverjar eru 

niðurstöðurnar en þær eru sú yfirlýsing sem þarf að rökstyðja (Weston, 1992).  

Markmiðið er ekki bara að segja frá niðurstöðum sem einhver annar hefur komist að 

heldur að hugsa sjálfstætt og komast þannig í gegnum vandamálið sem sett er upp 

(Curzer, 1999).  Til að komast að niðurstöðu verður að rökstyðja þær.  Niðurstöður er 

hægt að styðja með sterkum eða veikum rökstuðningi og oft er ekki vitað hvort er 

meðan á skrifunum stendur.  Það þarf að styðja niðurstöðurnar með mismunandi 

rökstuðningi og meta síðan eftir á hversu sterkur eða veikur þessi rökstuðningur er 

(Weston, 1992). 

Með rökstuðningi getum við útskýrt og varið niðurstöður.  Góður rökstuðningur 

endurtekur ekki einungis niðurstöður heldur kemur fram með rök þannig að lesandinn 

getur gert upp hug sinn (Weston, 1992).  Það er mikilvægt að sjá fyrir mótrök sem 

gætu komið fram og setja fram rökstuðning á móti sem ver niðurstöðurnar (Cuzer, 

1999). 
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Hafa þarf í huga þegar röksemdafærsla er sett fram að hugmyndir séu í þeirri 

röð að þær fylgi hugsun rannsakenda og að auðvelt sé fyrir lesandann að fylgjast með 

(Weston, 1992).  Það þarf að koma strax að kjarna málsins án allra málalenginga.  

Gott er að nálgast málið frá a.m.k. þremur mismunandi hliðum, þannig má frekar 

koma í veg fyrir að horft sé fram hjá eða misst af einhverjum áhrifaþætti.  Siðferðileg 

álitamál eru oft mjög flókin og því þarf að leggja mikið á sig til að sannfæra 

lesandann og gefa sem skýrasta mynd af málefninu með sem sterkustum rökum frá 

sem flestum hliðum.  Þótt rannsakandinn sjálfur viti hvað hann meinar er það á hans 

ábyrgð að lesandinn skilji það.  Það þarf að fóðra skoðanir með rökum.  Einnig er 

mikilvægt að útskýra vel hvað átt er við og að gefa dæmi til frekari útskýringa 

(Curzer, 1999).  Þá er nauðsynlegt að nota ekki sama orð yfir margar merkingar og 

þar hjálpar hugtakagreiningin mikið (Weston, 1992). 

3.3.2 Kostir og gallar 

Helstu kostir þessarar aðferðar fyrir rannsókn mína eru þeir að með henni er 

hægt að styrkja stoðir skoðana sem lúta að siðferðilegum álitamálum er viðkoma 

einstaklingum með Alzheimersjúkdóminn.  Með röksemdafærslu má leiða fram í 

dagsljósið nýjar hliðar á málunum og komast að niðurstöðu sem byggð er á rökum.  

Með því er hægt að hafa áhrif á skoðanir þeirra sem lesa ritgerðina eða allavega koma 

af stað nýrri hugsun sem síðan skilar sér inn í umræðuna um þessi málefni bæði innan 

heilbrigðisgeirans og í samfélaginu öllu. 

Helstu gallar á siðferðislegri rökræðu, er lúta að notkun minni á henni í þessari 

rannsókn, eru að ég hef ekki mikla þjálfun í því að skrifa í þessum stíl og að mínar 

fyrirfram ákveðnu skoðanir á málinu gætu leitt til þess að ég missi af eða líti fram hjá 

ákveðnum hliðum málsins.  Einnig má nefna að þegar reynt er að skilja vandamál 

annarra frá þeirra eigin hlið verða niðurstöður alltaf fyrir áhrifum frá reynslu og 

kunnáttu rannsakenda (Long og Slevin, 1999).  Þannig að þrátt fyrir ásetning minn um 

að vera hlutlaus og skrifa út frá Alzheimersjúklingnum sjálfum gætu niðurstöðunar 

litast af reynsluleysi mínu er lítur að raunveruleika umönnunar þessara einstaklinga. 

Hafa verður í huga að siðferðisleg rök eru ekki alltaf sjálfljós og þau blasa ekki 

á sama hátt við öllum.  Dómgreind og persónulegt mat eru óumflýjanlegir þættir í 

siðfræðilegri rökræðu og þessir þættir mótast og takmarkast af reynslu og fleiri 

persónubundnum háttum.  Menn eru misnæmir á hinar ólíku hliðar málsins og menn 

eru misfærir um að setja sig í spor annarra og finna til svipaðra kennda, t.d. 
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samhygðar.  Þess vegna getur siðfræðileg rökræða aldrei sett sér það markmið að setja 

fram rök sem allir hljóti að samþykkja.  Markmiðið með siðfræðilegri rökræðu er 

frekar að draga forsendur ólíkra sjónarmiða fram í dagsljósið svo að hægt sé að vega 

þær og meta, jafnframt því að reyna að rökstyðja tiltekið mat og tilteknar niðurstöður 

(Sigurður Kristinsson, 2002). 
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4. Réttindi, virðing, umhyggja, skilningur og 
samskipti í meðferð Alzheimersjúklinga 

 

Meginmarkmið þessa kafla er að komast að því hvað réttindi 

Alzheimersjúklinga fela í sér og hvers þau krefjast af þeim sem annast þá og 

samfélaginu í heild.  Gengið verður út frá því að sjúklingarnir hafi réttindi.  Einnig 

verður reynt að varpa ljósi á hvað það merkir að Alzheimersjúklingar hafi réttindi og 

og af hverju öðrum beri að sýna þeim virðingu, umhyggju og skilning í samræmi við 

þessi réttindi. 

Uppbygging kaflans er á þá leið að tekin verða fyrir réttindi Alzheimersjúklinga 

á hverju stigi sjúkdómsins fyrir sig og þeim gerð skil.  Af þeim leiða síðan kaflar um 

hlut virðingar, umhyggju og samskipta og skilnings innan réttindanna.  Gengið verður 

út frá stigskiptingu Alzheimersjúkdómsins til að skilgreina hvað felst í þessum 

réttindum og hverjum beri skylda til að uppfylla þau í hverju tilfelli fyrir sig. 

4.1 Fyrsta stig Alzheimersjúkdómsins-væg heilabilun. 

Fyrsta stig sjúkdómsins tekur yfir langan tíma og felur í sér mjög lúmsk 

einkenni til að byrja með.  Einkennin eru allt frá framtaksleysi, einbeitingarskorti og 

minnkaðri getu til að takast á við mótlæti, upp í það að viðkomandi villist í þekktu 

umhverfi.  Á þessu stigi er einstaklingurinn sjálfur meðvitaður um einkennin, þó það 

taki fólk mislangan tíma að átta sig á að þetta séu einkenni sjúkdóms en ekki t.d. 

tilfallandi þreyta.  Þunglyndi og kvíði eru algeng á þessu stigi sem svar við vaxandi 

vanmáttarkennd vegna aukinna einkenna.  Strax á fyrsta stigi sjást merki um 

breytingar á persónuleika og dómgreind sem ágerast svo eftir því sem líður á 

sjúkdóminn.  Að öðru leyti vísa ég til kafla 2.2.3 í fræðilegu samantektinni sem lýsir 

fyrsta stigi Alzheimersjúkdómsins. 

4.1.1 Réttindi 

Í upphafi er nauðsynlegt að útskýra almennt hvað það er að hafa réttindi.  

,,Réttindi eru siðferðilegar ástæður sem hafa sérstakt mikilvægi, stundum er talað um 

að það sem skilji réttindi frá öðrum siðferðilegum rökum sé það að réttindi ,,trompi” 

önnur rök” (Sigurður Kristinsson, 2002).  Þá er átt við að réttindi standi alltaf fyrir 

sínu og engin rök geti komið í veg fyrir þau.  Til dæmis í tengslum við kröfuna um að 
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þátttakendur í rannsóknum eigi rétt á að vera ekki hafðir til rannsókna nema með 

upplýstu samþykki, þá er m.a. átt við að önnur rök verði að víkja t.d. þau að gagnsemi 

rannsóknarinnar minnki ef upplýsts samþykkis er krafist. 

,,Þegar einhver hefur ákveðinn rétt hefur einhver annar tilsvarandi skyldu.  Oft 

er talað um tvenns konar réttindi eftir því hvers konar skyldu þau krefjast.  Neikvæð 

réttindi haldast í hendur við taumhaldsskyldu annarra” (Sigurður Kristinsson, 2002).  

Með þeim er þá verið að gera það að skyldu annarra að koma ekki fram við þá sem 

réttindin hafa á þennan eða hinn háttinn.  Réttindi tengd taumhaldsskyldunni eru því 

þau að öðrum beri skylda til að halda aftur af sér.  Til dæmis hefur starfsfólk á 

dvalarheimili ekki rétt til að ganga í skrokk á heimilisfólki þrátt fyrir erfið 

hegðunarvandamál, því réttur þeirra er að ekki sé gengið í skrokk á þeim hvað sem 

það kostar.  ,,Jákvæð réttindi haldast í hendur við verknaðarskyldu annarra” (Sigurður 

Kristinsson,2002).  Þá ber öðrum skylda til að gera eitthvað til að fullnægja réttindum 

annarra.  Til dæmis hefur heimilisfólk á hjúkrunarheimilum rétt til uppfyllingar 

næringarþarfa sinna er það hættir að geta það sjálf, það er þá skylda starfsfólk að gefa 

þeim að borða.  Í báðum tilvikum er um réttindi að ræða ef við getum litið á 

röksemdina sem ,,tromp”, því þar sem þessi réttindi eru siðferðileg tryggir 

skilgreining á þeim ekki að þeim sé framfylgt, nema litið sá á þau sem óyggjandi rök 

fyrir ákveðnum verknaði eða taumhaldi.  ,,Tilvist siðferðilegra réttinda er umdeild þó 

oftar sé um að ræða deilur um hve víðtæk þau eigi að vera” (Sigurður Kristinsson, 

2002).  Framkvæmd hinnar siðferðislegu skyldu sem leiðir af þess konar réttindum er 

ætíð á ábyrgð hvers og eins, og þegar skyldan er ekki orðin að venju eða hluti af 

menningu viðkomandi verður framkvæmdin mikil áskorun. 

Nefna verður í því sambandi greinarmuninn á lagalegum og siðferðilegum 

réttindum.  Lögin skilgreina rétt fólks á ýmsan hátt og þá um leið tilsvarandi skyldur.  

Þetta er allt undir opið breytingum sem gerðar eru á lögunum.  Lagalegur réttur þýðir 

að hægt er að beita lögum til að þvinga fólk og stofnanir til að standa undir tilteknum 

skyldum við aðra.  Siðferðilegur réttur er hins vegar óháður lögunum og framkvæmd 

skyldunnar þeim samhliða því einvörðungu á ábyrgð þeirra sem krafan um 

uppfyllingu réttindanna er gerð til (Sigurður Kristinsson, 2002). 

Spurningin er því sú hvað það þýðir að segja að Alzheimersjúklingar hafi 

siðferðileg réttindi.  Hvaða brýnu verknaðar-og taumhaldsskyldur hafa aðrir gagnvart 

þeim þ.e. skyldur sem verður að uppfylla, hvað sem öðru líður?  Hvaða skyldur hefur 

samfélagið?  Hvaða skyldur hafa umönnunaraðilar á stofnun? 
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Öll teljum við okkur njóta ákveðinna réttinda.  Þó liggja þar til grundvallar 

mismunandi rök.  Flestir skilgreina það fyrir sjálfan sig hvaða réttindi þeir hafa og á 

grundvelli hvers þeir eiga að njóta þessarra réttinda, þ.e. hverjum beri skylda til að 

uppfylla það sem þessi réttindi fela í sér.  Í samfélagi eins og á Íslandi eru réttindi 

einstaklinga almennt skilgreind út frá peningum þ.e.a.s. að allir eigi rétt á því að lifa 

sómasamlegu lífi í lýðræðisríki, enginn þurfi að lepja dauðann úr skel og er uppfylling 

þessara réttinda talin skylda stjórnvalda.  Þá er einnig rætt um réttindi okkar til 

ákveðinna bóta og lífeyris.  Umræða um almenn mannréttindi fer ekki mjög hátt hér á 

landi enda ekki talin ástæða til þar sem við búum í svo hamingjuríku landi þar sem 

allir eru jafnir og siðferðileg skylda okkar gagnvart öðrum talin hluti af menningu 

okkar. 

En ef litið er á það nánar er þetta hamingjuríki kannski ekki alveg eins 

fullkomið og haldið var í fyrstu.  Þeir sem minna mega sín lenda yfirleitt undir í 

baráttu fyrir sínum málum, hægt að nefna í því sambandi öryrkja og baráttu þeirra 

fyrir bættum hag.  Í nútímasamfélagi hefur hlutverk aldraðra breyst og þeim hefur 

verið ýtt út úr þjóðfélaginu.  Staða þeirra er tengd peningum eins og svo margt á 

Íslandi og um leið og þeir hætta að leggja sitt til þjóðarbúsins missa flestir áhuga á 

þeim og einnig þeirra réttindum og skyldunum sem þeim fylgja.  Við heyrum sjaldan 

umræðu í þjóðfélaginu um réttindi aldraðra og ef svo er kemur sú umræða frá þeim 

sjálfum eða tengd kosningum til atkvæðaveiða frekar en alvöru.  Öldrunarþjónustunni 

er annsi oft ýtt til hliðar þegar kemur að fjárúthlutunum frá ríki og bæ, og því gengið 

framhjá þeim siðferðislegu skyldum sem innifaldar eru í þeim siðferðislega rétt sem 

þessi þjóðfélagshópur hefur til náðugra elliára.  Fjármagni er veitt til að viðhalda 

starfsemi öldrunarstofnana en ekki talin ástæða til að leggja vinnu í framfarir og 

betrumbætur nema að mjög litlu leyti á sumum stöðum.  En af hverju ætli svo sé?  

Niðurstaðan er sú að það ver enginn réttindi þín nema þú sjálfur.  Um leið og fólk 

tilheyrir vængbrotnum þjóðfélagshóp eins og öldruðum, þar sem sjúkdómar eru 

algengari og breyting hefur orðið á hlutverki þeirra í samfélaginu, virðast réttindi 

þeirra og skyldur annarra þeim samfara gufa upp.  En hvaða réttindi eru þetta og 

hverjar eru skyldurnar þeim samfara?  Flestir vita nú hvaða almennu mannréttindi eru 

viðkennd þó eins og áður sagði skilgreini það hver fyrir sig þrátt fyrir vitneskjuna um 

að þau séu til skráð á pappír hjá einhverjum alþjóðastofnunum. 

Hér vil ég setja fram kenningu um inntak réttindanna út frá því hver þau ættu að 

vera hjá einstaklingi sem haldinn er fyrsta stigi Alzheimersjúkdómsins.  Þá gengur 
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ekki að líta á réttindin út frá peningum því þar skipta peningar, sem viðkomandi hefur 

átt eða á engu máli.  Hér skiptir máli hvernig samfélagið kemur fram við einstakling 

sem vegna sjúkdóms síns hefur tapað hluta af þeim hæfileikum að halda sjálfur 

réttindum sínum á lofti.  Á fyrsta stigi Alzheimersjúkdómsins býr fólk oftast heima 

hjá sér, þótt sumir fái sjúkdóminn eftir komu inn á dvalarheimili.  Með hækkandi aldri 

verður sjúkdómurinn algengari.  Sjúkdómurinn gerir fólk vanmáttugt gagnvart sjálfum 

sér og umhverfinu í kringum sig.  Fólk missir trúna á sjálfum sér því það missir stjórn 

á aðstæðum og ástandi sínu.  En hvaða réttindum eiga þessir einstaklingar kröfu á?   

Mín kenning er sú að réttindi þeirra séu þau að þeir geti og fái tækifæri til að 

vera manneskjur þrátt fyrir hinn síversnandi sjúkdóm.  Til að það sé hægt er það 

skylda samfélagsins að veita þessum einstaklingum þá stoð sem þarf til að þeir geti 

upplifað sig sem manneskjur og einnig að veita þeim tækifæri til slíks.  Ég tel óhætt 

að ganga út frá þessari skilgreiningu á réttindum þar sem ég tel það óyggjandi að 

uppfylling siðferðilegra skyldna sé hluti af því að búa í samfélagi meðal manna. 

Til að rökstyðja þessa kenningu mína spyr ég: Hvað felst í því að vera 

manneskja og hvaða rétt veitir það Alzheimersjúklingum ef einhvern?  Sem 

manneskjur höfum við öll ákveðna eiginleika bæði sameiginlega með öðrum 

manneskjum, t.d. það að finna til sorgar, og einstaka fyrir okkur sjálf t.d. viðhorf 

byggð á lífsreynslu.  Það breytist ekki þó við fáum sjúkdóm því að þrátt fyrir að hann 

herji á persónuleika okkar og dómgreind tekur hann ekki frá okkur okkar einstæðu 

lífsreynslu sem manneskju né breytir þeirri staðreynd að enn erum við einstaklingar 

sem erum hluti af samfélagi.  Sameiginleg einkenni manneskja eins og það að við 

höfum öll tilfinningar setja okkur í góða aðstöðu til þess að skilja aðra og setja okkur í 

spor þeirra.  Okkar einstaka lífsreynsla og okkar einstaki persónuleiki gera okkur að 

einstökum manneskjum.  Á grundvelli þessarar sérstöðu og einnig þess sem við eigum 

sameiginlegt með öðrum, ætti að vera hægt að krefjast ákveðinna réttinda til handa 

öllum.  Bæði réttinda til þess að fá að vera sú manneskja sem við erum og einnig rétt 

til þess að krefjast ákveðinnar hegðunar frá öðrum gagnvart okkur til að við fáum 

tækifæri til tilveru í ljósi okkar einstöku persónu.  Réttindi Alzheimersjúklinga 

byggast á að hafa rétt á því að aðrir komi fram við þá sem manneskjur með einstaka 

lífsreynslu, einstakan persónuleika, einstakt gildismat og einstök viðhorf, einstakar 

tilfinningar og síðast en ekki síst krefjast þau framkomu af hálfu annarra á grundvelli 

sameiginlegra mannlegra tilfinninga.  Við sem manneskjur hljótum að geta gert kröfu 

til annarra sem eiga það sameiginlegt með okkur að vera manneskjur, um það að þeir 
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sinni þeim skyldum sem réttindi okkar setja þeim.  Þannig má styðja réttindi 

Alzheimersjúklinga.  Þeir geta gert ákveðnar kröfur til okkar hinna ekki af neinni 

annarri ástæðu en þeirri að þeir eru veikir og þarfnast hjálpar okkar, því það eigum við 

að skilja á grundvelli getunnar að setja okkur í spor annarra.  Til dæmis vitum við 

hvað það er neyðarlegt að standa út í búð og hafa gleymt peningum, hvað þá að vita 

ekki hvert við eigum að fara þegar út úr búðinni kemur eins og gæti komið fyrir 

einstakling á fyrsta stigi Alzheimer.  Einnig verður að nefna það tengt þessum punkti 

að öll viljum við lifa í samfélagi þar sem við getum reitt okkur á hjálp meðbræðra 

okkar ef við þörfnumst hennar.  Skyldum okkar gagnvart Alzheimersjúklingum 

verðum við því að sinna ef við viljum síðar að slíkt verði gert fyrir okkur, skyldan 

verður ekki að venju nema einhvers staðar sé byrjað. 

Hugtakið réttindi hefur einhverja merkingu í hugum flestra.  Það eru örugglega 

ansi margar útgáfur til á grundvelli þess hve mörg og misjöfn við erum.  Fólk kemur 

alltaf til með að skilgreina slíkt fyrir sjálft sig því réttindi okkar standa okkur nærri 

hvernig sem við lítum á þau.  Alltaf mun koma upp ágreiningur um réttindi fólks og 

skyldur annarra þeim samfara, byggður á ástandinu í heiminum, menningarheimum 

sem lifað er í og skoðunum einstaklinga.  Nú hef ég sett fram tillögu eða kenningu um 

inntak hugtaksins réttinda út frá aðstæðum Alzheimersjúklinga á fyrsta stigi.  Það hef 

ég rökstutt með því sem við eigum sameiginlegt sem manneskjur og einnig því sem 

gerir okkur að einstökum manneskjum. 

Í tengslum við uppfyllingu þeirra skyldna sem felast í kenningu minni um 

réttindi Alzheimersjúklinga eiga aðstandendur hlut að máli og ekki síst samfélagið.  

Aðstandendur eru í lykilaðstöðu til að styrkja einstaklinginn og hjálpa honum að 

takast á við ástandið því þeir þekkja hann persónulega.  Þetta reynist þeim oft erfitt 

því að þegar ástvinur fær þennan sjúkdóm verða aðstandendur einnig fyrir miklu áfalli 

og bregðast við á mismunandi hátt.  Skyldur þeirra gagnvart hinum veika einstaklingi 

eru samkvæmt minni kenningu þær að hjálpa honum að halda tengslum við tilveru 

sína og persónu.  Sem dæmi má nefna að siðferðileg taumhaldsskylda þeirra tengd 

réttindunum er að láta ekki viðbrögð sín við breytingu á einstaklinginn koma í veg 

fyrir að þeir geti stutt hann.  Verknaðarskylda þeirra er t.d. að rifja upp liðna tíma með 

viðkomandi.  Viðbrögð og viðhorf samfélagsins skipta einnig miklu máli því 

manneskjan sem veikist er hluti af því.  Fræðsla til almennings skiptir miklu máli svo 

að fólk skilji hvernig Alzheimersjúkdómurinn hegðar sér.  Það kemur í veg fyrir 

hræðslu allavega hvað varðar fáfræði þó flestir hræðist þennan sjúkdóm vegna þess 
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hve hræðilegur hann er og hvað hann gerir þeim sem fær hann.  Sem dæmi um skyldu 

má nefna að það að missa ekki virðingu fyrir einstaklingnum sem manneskju er 

taumhaldsskylda samfélagsins í þessu sambandi.  Sem dæmi um verknaðarskyldu ber 

samfélaginu að rétta þessum einstaklingum hjálparhönd út í samfélaginu þegar þeir 

þarfnast þess eins og dæmið um rugluðu konuna út í búð sýnir (sjá kafla 4.1.1.2).  Í 

tengslum við þetta hvílir mikil ábyrgð á heilbrigðisstarfsfólki.  Þar sem hér er um að 

ræða siðferðileg réttindi eru skyldurnar þeim samfara siðferðilegar og þarfnast því 

stuðnings til að farið sé eftir þeim þar sem ekkert stendur um þær í lögum.  Gott 

fordæmi af hálfu heilbrigðisstarfsfólks, sem veit meira um sjúkdóma en almenningur, 

er því nauðsynlegt, jafnt innan spítala sem utan.  Með góðu fordæmi þeirra sem taldir 

eru vitrari en hinn almenni borgari styrkir heilbrigðisstarfsfólk réttindin í sessi sem 

óhyggjandi rök sem nauðsynleg eru til að litið sé á réttindin sem slík.  

 4.1.1.1 Virðing  

Almennt talað er það að sýna einhverjum virðingu, það að taka tillit til hans sem 

einstakrar manneskju, eða það að virða hann sem einstakling og taka tillit til hans sem 

slíks.  Virðing er þar með andstæða þess að ráðskast með, nota eða gera lítið úr 

einstaklingnum sem markmiði í sjálfu sér. 

Í upphafi þessa kafla er einnig nauðsynlegt að skerpa á umræðu um tiltekin gildi 

innan virðingar og er sú umræða í framhaldi af fyrsta hluta kafla 2.2.4.4 sem vert væri 

að líta á áður en lesið er áfram.  Kant taldi sem sagt að hver manneskja hefði 

mannlega reisn.  Þetta rökstuddi hann með því að segja að manneskjan væri fær um að 

t.d. taka ákvarðanir og leggja mat á hluti, þ.e. að hún hefði skynsemiseðli.  En þessi 

rök Kants þýða þó ekki að manneskja missi reisn sína við það að fá sjúkdóm eins og 

Alzheimer, því hinn veiki einstaklingur er sama manneskja og áður, sem lifði sínu 

einstaka lífi út frá eigin forsendum, viðhorfum og persónuleika og lifir enn.  Til að 

ítreka það sem áður hefur verið nefnt þá er það samkvæmt Kant siðferðileg nauðsyn 

að auðsýna hverri manneskju virðingu á grundvelli reisnar hennar.  Þessi nauðsyn ýtir 

öllum öðrum röksemdum til hliðar, krafan um virðingu er óendanlega mikilvæg vegna 

þess að hún er viðbrögð við ómetanlegu gildi hverrar manneskju í sjálfri sér (sjá hið 

skilyrðislausa skylduboð Kants fremst í kafla 2.2.4.4).  Þessi siðferðilega nauðsyn 

þýðir að manneskjan hefur rétt á að vera auðsýnd virðing.  Virðing og réttur eru því 

nátengd. 
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Við sýnum einstaklingum með fyrsta stig Alzheimersjúkdómsins virðingu með 

því að aðstoða þá í því að viðhalda sjálfsvirðingu sinni og mannlegri reisn.   

Þegar einstaklingar þjást af sjúkdómi eins og Alzheimer missa þeir 

sjálfsvirðinguna.  Það gerist vegna þess að sjúkdómurinn tekur frá þeim þá eiginleika 

sem viðkomandi hafði til að viðhalda sinni sjálfvirðingu.  Þessir eiginleikar eru 

mismunandi eftir manneskjum og persónuleikum.  Þeir sem vanir eru mikilli reglu á 

lífi sínu verða fyrir miklu áfalli þegar þeir muna ekki hvaða dagur er eða hvað þeir 

ætluðu að gera ákveðinn dag.  Aðrir sem hafa alltaf verið með kaffi á könnunni og 

fullt af gestum verða fyrir áfalli þegar þeir uppgötva að þeir geta ekki lengur hellt upp 

á kaffi, vegna þess að þeir muna hreinlega ekki hvernig það er gert og geta heldur 

ekki haldið uppi eðlilegum samræðum.  Það er því mikilvægt, þegar horft er á hvað 

veldur því að fólk tapar sjálfsvirðingu sinni, að taka tillit til lífsmynsturs og reynslu 

einstaklinganna.  Til að við getum stutt þessa einstaklinga í því að halda sjálfsvirðingu 

sinni er því nauðsynlegt að kynna sér sögu þeirra. 

Mannleg reisn er eitthvað sem við eigum öll sameiginlega.  Það að vera 

manneskja felur í sér ákveðna reisn.  En af hverju?  Hvað felst í mannlegri reisn?  Það 

er að einhverju leyti þeir eiginleikar sem við höfum öll sem manneskjur t.d. það að 

geta haldið uppi samræðum, haft ákveðna stjórn á lífi okkar og vita hvað við ætlum 

okkur.  En hvað gerist þegar þessir mannlegu eiginleikar okkar hverfa eða eru 

skaddaðir af völdum sjúkdóms eins og Alzheimer?  Höfum við þá minni mannlega 

reisn?  Nei, þannig má ekki líta á málin í tilfelli Alzheimersjúklinga, þó e.t.v. sé 

þannig litið á málin í öðrum tilfellum eins og t.d. þegar menn fremja morð hafa menn 

að margra mati tapað hluta af mannlegu eðli sínu með því að svipta aðra manneskju 

lífi sínu.  Sjúkdómur á ekki að koma í veg fyrir að menn haldi sinni mannlegu reisn.  

Með fræðslu og umræðu þarf samfélagið allt að koma til móts við einstaklinga með 

þennan sjúkdóm, sýna þeim og sannfæra að sjúkdómurinn er eitthvað sem 

viðkomandi getur ekki stjórnað.  Virðing fyrir einstaklingnum þarf að koma utan frá 

og beinast að honum til stuðnings við þær andlegu kvaðir sem missir mannlegra 

eiginleika er.  Að fá slíkan sjúkdóm fylgir alltaf ákveðinn missir á sjálfsvirðingu og 

reisn inn í einstaklingnum sjálfum, en samfélagið ætti að geta komið í veg fyrir hluta 

þess með því að sýna skilning á ástandinu og breyta þannig í anda virðingar.  Það er 

skylda okkar sem manneskjur að sýna öðrum einstaklingum virðingu þó svo að 

sjúkdómur sem þeir eru haldnir minnki virðingu þeirra fyrir sjálfum sér.  Dæmi um 

þetta væri t.d. ef þú mætir fínu frúnni í næsta húsi úti á götu á náttkjólnum er það 
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verknaðarskylda þín samkvæmt kröfunni um virðingu að hjálpa henni heim til sín því 

þú veist að þetta eru ekki gjörðir í ljósi hennar persónuleika, þar með breytir þú af 

virðingu fyrir manneskjunni sem markmiði í sjálfri sér og hjálpar henni að viðhalda 

virðingu fyrir sjálfri sér.  Við þessar aðstæður gæti hins vegar krafan um velgjörðir 

sagt að þú ættir að láta hana eiga sig því að það mundi valda henni, aðstandendum 

hennar og þér sjálfum/ri erfiðleikum og leiðindum ef þú réttir henni hjálparhönd. 

 4.1.1.2 Umhyggja 

Þegar rætt er um umhyggju er mikilvægt að gera grein fyrir muninum á virðingu 

og umhyggju.  Umhyggja er að láta sér annt um velferð einhvers, til dæmis með því 

að gera það sem maður getur til að viðkomandi líði sem best.  Virðing er það að 

bregðast á viðeigandi hátt við þeirri staðreynd að um er að ræða einstakling með 

mannlega reisn (sjá umræðu um mannlega reisn tengt virðingarumræðu hér í 

kaflanum á undan). 

Þegar við sýnum einstaklingum í samfélagi okkar umhyggju verðum við að hafa 

á hreinu hvers konar umhyggja það er.  Vorkunn felur alltaf í sér ákveðna umhyggju 

en kannski á röngum forsendum.  Rangar forsendur geta verið t.d. hræðsla sem lætur 

okkur segja um rugluðu konuna í búðinni: ,,Æi, greyið, hvað hún á bágt”, og svo 

hugsum við ekki meira um það.  Þegar um er að ræða einstaklinga með 

Alzheimersjúkdóminn á fyrsta stigi, sem ekki eru mikið áberandi í samfélaginu og fáir 

komast í kynni við nema aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk, skiptir umhyggja sem 

stuðningur miklu máli.  Stuðningurinn getur ekki orðið til nema með því að fólk viti 

hvað um er að vera, fræðsla til samfélagsins um sjúkdóminn er því mjög mikilvæg.  

En hvað getum við gert til að veita fólki sem við þekkjum ekki neitt stuðning?  Það er 

t.d. hægt með því að veita einstaklingi stuðning á þeim grundvelli að vera manneskja.  

Við eigum öll eitthvað sameiginlegt í því að vera manneskjur eins og áður hefur verið 

nefnt.  Þannig að í stað þess að segja um rugluðu konuna í búðinni: ,,Æi, greyið, hvað 

hún á bágt”, þá gætum við boðið fram aðstoð okkar, þrátt fyrir að við vitum ekki 

hvernig hún tekur því eða við komum út úr því.  Umhyggja fyrir meðbræðrum okkar, 

sem við þekkjum ekkert, felst í því að stíga niður af stalli hinnar einstöku manneskju 

og mæta annarri manneskju á grundvelli þess að hafa sameiginlega eiginleika eins og 

t.d. það að upplifa okkur vanmáttug.  Þannig getum við hin lagt okkar af mörkum til 

að viðkomandi finni til stuðnings og það bæti síðan líðan hans/hennar.  En af hverju 

ættum við að gera það?  Rétturinn til umhyggju af hálfu samfélagsins er siðferðilegur 
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réttur Alzheimerssjúklinga og því er um siðferðilega skyldu að ræða, sem ekki er 

bundið í lög að verði að framkvæma.  Framkvæmd skyldunnar er því á ábyrgð hvers 

og eins en þá verður að höfða til siðferðiskenndar fólks og undirstrika mikilvægi þess 

að sýna öðrum umhyggju eins og ég er hér að gera. 

 4.1.1.3 Samskipti og skilningur 

Almennt er sagt að samskipti sé það þegar fólk talar saman, skiptist á 

skilaboðum eða annars konar boðum sín á milli.  Skilningur er almennt sagður vera til 

staðar þegar fólk sýnir þolinmæði gagnvart einhverju sem er þeim framandi. 

Hvernig vilja einstaklingar með fyrsta stig Alzheimersjúkdómsins að komið sé 

fram við þá?  Þetta er grundvallarspurning.  Hvernig menn upplifa sig í aðstæðum 

sem þeir ráða ekki við er eitt og hvernig menn upplifa að samfélagið taki þeim er 

annað.  Hvernig fyrsta stig Alzheimersjúkdómins lýsir sér gefur til kynna hve mikil 

áhrif viðhorf samfélagsins (t.d. hræðslan við sjúkdóminn) hafa á einstaklinginn sem 

verður fyrir þessum einkennum, t.d. aukið þunglyndi.  Þó einstaklingurinn upplifi sig 

vanmáttugan fyrir einkennum sjúkdómsins ætti hann ekki að þurfa að upplifa sig 

vanmáttugan gagnvart samfélagi sem hann er enn hluti af.  Viðhorf og gildi sem eru 

ráðandi í samfélaginu hafa áhrif á skoðanir okkar, þ.e. hafa áhrif á það hvað okkur 

finnst og hvernig við bregðumst við.  Því þarf einstaklingur sem fær 

Alzheimersjúkdóminn að takast á við andleg átök inn í sjálfum sér vegna ágangs 

sjúkdómsins og einnig að takast á við sínar skoðanir sem einn af samfélagi sem er 

ekki skilningsríkt fyrir einhverju sem það hræðist og er því framandi.  Hræðslan við 

hver örlög okkar hinna gætu orðið lita viðhorf alls samfélagsins til alvarlegra 

sjúkdóma, og því einnig viðhorf sjúklinganna sjálfra og aðstandenda þeirra. 

Aldraðir sem og Alzheimersjúklingar á fyrsta stigi upplifa sig útundan í nútíma-

samfélagi vegna þess hvernig hlutverk þeirra hafa breyst með breyttum tíðaranda.  

Við heyrum oft afa okkar og ömmur segja að það sé nú ekkert sem þau geti gert, 

kunni ekkert á tölvur og viti ekkert um hitt og þetta.  Þau finna til vanmáttar gagnvart 

hraða nútímans og upplifa sig í mörgum tilfellum einskis virði.  Þrátt fyrir að það sé 

ekki ætlun samfélagsins að láta eldri meðlimum sínum líða illa er þetta nú samt svona 

þó svo að undantekningar séu til á því máli.  Auðvitað er hægt að segja að gamla 

fólkið skapi sér þessar aðstæður sjálft ef gengið er út frá því að það hafi þar eitthvert 

val.  En valið er ekki til staðar.  Jóna gamla, sem er nýorðin 70 ára, hefur ekki val um 

það að fara og kaupa sér tölvu því að ellilífeyririnn rétt dugir fyrir nauðsynjum (svo 
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gengið sé út frá tíðri umræðu af hálfu ellilífeyrisþega í fjölmiðlum)  Öll verðum við 

einhvern tíma gömul og þá finnst okkur örugglega ekki í lagi að samfélagið, sem við 

tókum þátt í að byggja upp, segi að við verðum bara að vera með ef við getum það.  

Samfélagið gefur það til kynna að enginn taki tillit til þeirra sem eru farin að hugsa 

aðeins hægar og taka lífinu með ró. 

Öll viljum við lifa í samfélagi sem tekur tillit til okkar og þar sem við getum 

reitt okkur á meðbræður okkar þegar við þörfnumst þeirra.  Að verða einhvers konar 

útkast í samfélaginu er varla nokkuð sem einhver óskar sér.  Við viljum ekki að neinn 

forðist okkur þó að við hegðum okkur einkennilega vegna einhverra aðstæðna sem við 

ráðum ekki við.  En hvernig komum við í veg fyrir það?  Skilningur samfélagsins er 

grundvallaratriði til að Alzheimersjúklingar upplifi sig ekki sem einhverja ónýta 

einstaklinga.  Skilningsleysi er ríkjandi í okkar samfélagi því flestir vilja sem minnst 

af öðrum vita og allir eiga nóg með sitt.  Skilningur af hálfu samfélagsins á ástandi og 

aðstæðum Alzheimersjúklinga á fyrsta stigi er lykilatriði fyrir sjúklinginn sjálfan og 

aðstandendur hans.  Aldraðir eru útundan í samfélagi okkar hvað þá þegar þeir verða 

veikir af hræðilegum og óskiljanlegum sjúkdómum.  Hræðsla er ríkjandi gagnvart því 

óþekkta, henni fylgir óöryggi tengt því hvernig menn haga sér og hvað menn segja við 

sjúklinginn eða aðstandendur hans.  Á meðan svo er vilja menn ekki horfast í augu við 

þær siðferðilegu skyldur sem siðferðileg réttindi þessarra einstaklinga krefja þá um 

hvað þá að sinna þeim.  Ég er ekki að segja að allir meðlimir þjóðfélagsins þurfi að 

verða sérfræðingar í Alzheimersjúkdómnum heldur einungis að opna huga sinn og 

þora að horfa í áttina til sjúkdómsins sem herjar á t.d. ömmu vinar, frænku maka eða 

bara konuna í næsta húsi.  Með því að opna huga sinn meina ég að viðurkenna tilvist 

sjúkdómsins og vera óhrædd við að hætta þér sjálfur út í umræðu við t.d. rugluðu 

konuna í búðinni. 

En hvers vegna að tala við rugluðu konuna úti í búð?  Samskipti okkar við 

annað fólk er eitt af því sem gerir okkur að virkum manneskjum.  Þannig upplifum við 

t.d. að við skiptum aðra einhverju máli.  Mjög oft þegar við stöndum frammi fyrir því 

t.d. að heilsa einhverjum sem við höldum að við könnumst við út á götu, fer hugsunin 

að snúast um það hvernig við komum út úr því ef við heilsum.  Við hugsum ekki um 

það hvað manneskjan sem við erum að hugsa um að heilsa yrði glöð ef við heilsuðum.  

Við hugsum um það hvernig hún bregðist við kveðju okkar út frá því hvernig það 

kemur út fyrir okkur sjálf.  Hvort færa megi einhver frekari rök fyrir tilvist þess konar 

háttalags er óvíst en ég treysti því að þetta séu spor sem flestir kannist við sig í.  Það 
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er jú, mannlegt að vera svolítið eigingjarn, þó það sé ekki vísindalega sannað eða færa 

megi óhrekjandi rök fyrir því, en öll höfum við þennan eiginleika í okkur þó í 

mismiklum mæli.  En af hverju að tala um eigingirni hér?  Jú, til að við getum skynjað 

hvað það er sem einstaklingar með Alzheimersjúkdóminn krefjast af okkur í 

samskiptum við þá!!  Þá er grundvallaratriði að láta af eigingirninni í smá stund og 

mæta þeim þar sem þeir eru staddir.  Hvernig?  Að gefa sig á tal við rugluðu konuna 

úti í búð með hennar hagsmuni að leiðarljósi eða þá að ef til vill getum við látið henni 

líða aðeins betur burtséð frá því hvernig við komum út úr því.  Kannski vill hún svo 

ekkert tala við okkur og líður kannski enn verr þegar hún uppgötvar að einhver hafi 

tekið eftir skrýtnu háttalagi hennar.  Hvað bætum við þá með því að bjóða henni 

aðstoð okkar?  Við sýnum henni að hún er manneskja sem skiptir máli.  Keðjuverkun 

lítils vel meints góðverks sem þessa gæti hreyft við viðstöddum sem síðan gæti leitt af 

sér skilning á því hversu mikilvæg samskipti eru fyrir okkur öll.  Sá sem framkvæmdi 

tók siðferðislegum réttindum þessa einstaklings sem ,,trompi” sem engin önnur rök 

(t.d. að þetta kæmi illa út fyrir hann sjálfan) gætu hnekkt og hann gerði skyldu sína í 

samræmi við það. 

4.2 Annað stig Alzheimersjúkdómsins-miðlungs heilabilun. 

Annað stigið tekur við af því fyrsta og oft skarast þau þannig að erfitt er að 

segja nákvæmlega hvar eitt endar og annað hefst.  Á þessu stigi kemur fram meiri 

verkleg vangeta og á fólk erfitt með athafnir daglegs lífs eins og að matast og fara í 

bað.  Á þessu stigi eru fæstir sjúklinganna meðvitaðir um einkennin og neita jafnvel 

tilvist þeirra, þar sem dómgreind og hæfni til rökfærslu er verulega skert.  

Raunveruleikatengsl sjúklinga eru mjög mismunandi frá einni stund til annarrar, og 

detta flestir inn og út úr heimi sjúkdómsins og vita stundum af því.  Á þessu stigi eru 

flestir sjúklingar komnir inn á dvalar-eða hjúkrunarheimili.  Að öðru leyti vísa ég til 

kafla 2.2.3 í fræðilegri samantekt sem lýsir öðru stigi Alzheimersjúkdómsins. 

4.2.1 Réttindi 

Til að skilgreina réttindi Alzheimersjúklinga sem komnir eru á annað stig 

sjúkdómsins ætla ég að ganga út frá því að þá sé viðkomandi á leið inn á dvalar- eða 

hjúkrunarheimili fyrir aldraða eða kominn þangað inn. 

Almennt er talið að þegar fólk leggst inn á hjúkrunar- eða dvalarheimili hafi það 

rétt til að lifa í samræmi við sinn einstaka persónuleika, þ.e. eftir sínum gildum, 
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viðhorfum og venjum (t.d. að fara sofa þegar það vill).  Að flestra áliti eiga þessir 

einstaklingar að halda þessum grundvallarréttindum sínum eftir innlögn. 

En hver er raunin?  Þessi heimili eru stofnanir þar sem ríki eða bær sjá um 

reksturinn.  Inni á hjúkrunarstofnunum eins og á öðrum heimilum gilda ákveðnar 

reglur sem heimilisfólk verður að fylgja ætli það að vera þátttakendur á heimilinu, 

þrátt fyrir að rökin fyrir þessum reglum séu oft á tíðum einvörðungu af 

hagkvæmnisástæðum.  Réttindi einstaklinganna á heimilinu eru skorðuð af reglunum 

t.d. það að kvöldmatur er borinn fram klukkan sex hvort sem viðkomandi er vanur því 

eða ekki.  Venjurnar sem verða til vegna reglnanna eru sagðar til þess gerðar að 

sjúklingar finni til öryggis.  Réttindi einstaklinga sem haldið hafa sitt eigið heimili, 

kannski í fimmtíu ár, eru þrátt fyrir það að sjálfsögðu skert þegar viðkomandi leggast 

inn á dvalar- eða hjúkrunarheimili, því þá geta þeir ekki lengur lifað í fullu samræmi 

við sinn persónuleika.  Réttindi þeirra eru skert út frá því hver viðkomandi telur þau 

vera en ekki skert út frá því hvað þetta heimilið telur vera réttindi þeirra sem þar búa.  

Engu að síður er það á ábyrgð stofnunarinnar að setja fram ásættanleg rök fyrir slíkri 

takmörkun á rétti einstaklingsins burtséð frá hagkvæmnis- og öryggisástæðum. 

Réttindi einstaklinga með annað stig Alzheimersjúkdómsins eru fyrst og fremst 

þau að tillit sé tekið til þeirra sem einstaklinga burt séð frá því hvaða reglur gilda á 

viðkomandi stofnun og þar með er það gert að skyldu stofnunarinnar og þeirra sem 

þar vinna að virða einstaklingana sem þar búa og að tryggja velferð þeirra sem slíkra 

með viðeigandi umhyggju.  Það er ekki mögulegt nema að einstaklingurinn fái að 

njóta sín og stofnunin takist á við þá ábyrgð sem fylgir skyldunni.  Ef einhver er vanur 

því að fara út að ganga eftir hádegismatinn en á svo allt í einu að fara að leggja sig á 

þeim tíma bara af því að allir á heimilinu gera það, þá er stofnunin ekki að sinna 

skyldu sinni.  Nauðsynlegt er fyrir þessa einstaklinga að halda sínum séreinkennum 

eins lengi og hægt er og að framkoma við þá stuðli ekki að því að þeir dragi sig enn 

frekar í hlé.  Stofnunin og starfsfólk hennar verða að vera tilbúin til að takast á við það 

að hver einstaklingur hefur rétt til þess að hafa sérþarfir þrátt fyrir að vera haldinn 

sjúkdómi sem skerðir dómgreind hans.  Hversu langt sem á að ganga í því að hafa vit 

fyrir fólki verða réttindi hvers og eins að fá að njóta sín að einhverju marki.  Að fara 

milliveginn, milli regla stofnunar og þarfa heimilsmanna, eru hluti af réttindum 

sjúklinga sem leggjast inn á dvalar-og hjúkrunarheimili, svo lengi sem virðing er 

borin fyrir einstaklingseðli þeirra og velferð þeirra í ljósi þess höfð að leiðarljósi í allri 

umönnun. 
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Til að þetta sé framkvæmanlegt þarf starfsfyrirkomulag innan stofnunar að vera 

þannig uppbyggt að sjúklingur fái tíma til aðlögunar.  Þegar Alzheimersjúklingar 

leggjast inn á slíkar stofnanir er það oft gegn vilja þeirra, þó ekki alltaf.  En alltaf 

hefur þessi breyting á lífi þeirra þau áhrif að sjúkdómseinkennin ágerast í einhvern 

tíma að minnsta kosti, flestir ná þó sínu striki aftur þrátt fyrir hinn síversnandi 

sjúkdóm.  Réttur sjúklingsins í þessum aðstæðum er því sá að hann fái þann stuðning 

sem hann þarf til að aðlagast en fái ekki strax stimpilinn sem erfiði og ósamvinnuþýði 

sjúklingurinn sem er algengt þegar Alzheimersjúklingar leggjast inná dvalar-og 

hjúkrunarheimili.  Framkoma og hæfni starfsfólks skiptir hér öllu máli og að unnið sé 

af heilindum að öllum innlögnum (sjá nánar kafla 4.2.1.2), þannig að hver 

einstaklingur sé metinn að verðleikum og starfsfólk gefi sér tækifæri til að kynnast 

viðkomandi sem manneskju með reisn en ekki einungis sem sjúklingi sem þarf að 

hjálpa á klósettið.  

Mjög líklegt er að ágreiningur verði töluverður um þessa skilgreiningu mína á 

réttindum Alzheimersjúklinga á stigi tvö, sérstaklega miðað við uppbyggingu og 

rekstur þessarra stofnana í dag, margur segir eflaust að upp á slík réttindi sé ekki hægt 

að bjóða neinum vegna skorts á fjármagni, starfsfólki og tíma.  Um slíkt er alltaf hægt 

að deila en ég vil líta svo á að mín skilgreining sé byrjunin því einhvers staðar verður 

að byrja ef breytingar eiga að ná fram að ganga einhverntíma, einhvers staðar.  Hér 

eru réttindi í húfi og það þýðir að öll önnur rök verði að víkja svo sem einber 

hagkvæmni.  Ég tel einnig að það að beygja kerfið lítið eitt fyrir hvern og einn þurfi 

ekki að kosta miklar viðbótarfjárúthlutanir, fleira starfsfólk eða lengri vinnudag.  Það 

þarf vilja, skilning, forgangsröðun og skipulagningu, til að breytingar geti átt sér stað.  

Og breytt hugsun um málefnin getur skilað okkur þangað án mikilla fjárútláta. 

 4.2.1.1 Virðing 

Til að virðingarumræðan geti átt sér stað hér þarf að setja sig í spor sjúklingsins.  

Þú ert Alzheimersjúklingur sem lagður er inn á hjúkrunarheimili af aðstandendum 

þínum sem voru hræddir um að þú færir þér að voða ein/einn heima.  Þú ert ósátt/ur 

og skilur ekki hvaða læti þetta eru.  Þú kemur inn á stofnun með ganga fulla af 

hálfrugluðu fólki sem bíður dauðans, að þér finnst.  Þér finnst þú ekki eiga heima 

þarna þrátt fyrir að þú vitir að þú gangir ekki heil/heill til skógar.  Starfsfólkið er 

ágætt en vill ráðskast með þig: ,,Jú, nú er kominn matur, það borða allir hérna 

kvöldmat klukkan sex”. ,,Já, það er kominn háttatími, klukkan er orðin hálf níu” (Ath. 
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Þetta fyrirkomulag er tekið sem dæmi þó þetta sé ekki svona á öllum stöðum).  Þú 

reynir að spyrna við fótum og segir að þú getir alls ekki sofnað svona snemma, en þér 

er talin trú um að það sé nauðsynlegt að hvíla sig.  Bannað að fara út nema með fylgd, 

ha!!  Þrátt fyrir að starfsfólkið vilji þér ekkert nema gott skilur þú það ekki og bregst 

illa við. 

Virðing fyrir einstaklingnum má ekki víkja fyrir reglum stofnunarinnar og því 

að allt gangi ,,eins og venjulega”.  Við sýnum einstaklingi sem leggst inn virðingu 

með því að hafa að leiðarljósi að þrátt fyrir sjúkdóm sinn stendur frammi fyrir okkur 

einstök manneskja sem er undir miklu álagi og þarfnast allrar okkar nærgætni.  Ég vil 

segja að hér þurfi að hafa að leiðarljósi almenna kurteisi (þar sem öll framkoma er í 

samræmi við það að virðing fyrir einstaklingnum er tekið sem ,,trompi” og því geti 

engin rök hnekkt því að svona skuli komið fram).  Þú segir ekki öldruðum manni sem 

nýlagstur er inn á hjúkrunarheimili vegna Alzheimer að nú eigi hann að pissa því hér 

fari allir á klósettið fyrir hádegismat.  Kurteisi verður að ráða hér ríkjum og þá er 

auðveldara að gera þessum veiku einstaklingum grein fyrir að inni á þessu heimili 

gildi að sjálfsögðu reglur eins og annarstaðar á heimilum þó þeir sem einstaklingar fái 

líka að njóta sín.  Fólk leggst inn vegna þess að það er veikt og getur ekki séð um sig 

sjálft en þar með er ekki sagt að starfsfólk eigi að gera allt fyrir það og stjórna lífi 

þess.  Þessir einstaklingar eiga kröfu á virðingu.  Þrátt fyrir að starfsfólk haldi að það 

viti hvað þeim er fyrir bestu má það ekki skyggja á rétt þeirra til að halda í sínar 

sérþarfir eins lengi og þeir geta.  Hér þarf að fara milliveginn og kurteisi er það sem 

virkar.  Með kurteisinni sýnum við öðrum einstaklingum virðingu með því að bjóða 

viðkomandi upp á að hafa eitthvað að segja um lífið sem hann lifir.   

Aldraðir einstaklingar í dag ólust upp í öðrum siðum en við ef ég leyfi mér að 

taka svo sterkt til  orða.  Kurteisi var í hávegum höfð, fólk var þérað og lífið gekk allt 

saman mun rólegar fyrir sig.  Til sýna þessum einstaklingum virðingu verðum við að 

leita í sögu þeirra og uppruna, og spyrja hvernig vilja þeir að komið sé fram við sig?.  

Sjúkdómurinn einn gefur umönnunaraðilum ekki leyfi til að taka öll völd af 

einstaklingi þó að þarfir hans samræmist ekki stundaskrá ákveðinnar stofnunar.  

Sjúkdómurinn á ekki að gefa skjól til þess að láta góðsemi dylja virðingarleysi.  

Virðing fyrir annarri manneskju á alltaf við þrátt fyrir alla sjúkdóma.  Ef sjúklingur 

skilur ekki að hann getur ekki farið einn út að ganga verður að leita leiða til að útskýra 

það fyrir honum en halda samt virðingunni.  Ekki væri nóg að segja að viðkomandi 

gæti meitt sig og þess vegna mætti hann ekki fara út, það fyndist viðkomandi, sem 
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vanur var að fara út að ganga eftir hádegismat alger fjarstaða (man kannski ekki að 

hann/hún er valtur/völt á fótunum).  En bíðum nú við, af hverju ekki að fara með 

honum út að ganga, spyrja hann t.d. hvort þú megir koma með.  Hægt væri að segja að 

það væri líka virðingarleysi, að segja honum ekki nákvæmlega sannleikann.  En horfa 

verður á að hvaða hagsmunum er verið að vinna, virðingu og vellíðan sjúklingsins eða 

lengri kaffitíma starfsfólks.  Að brjóta upp daginn með því að leyfa hverjum og einum 

sjúklingi að njóta sín ætti ekki að vera svo erfitt og tvímælalaust til vegsauka fyrir 

hans virðingu gagnvart sjálfum sér og virðingu annarra gagnvart honum. 

 4.2.1.2 Umhyggja 

Miklu máli skiptir fyrir velferð einstaklings á öðru stigi Alzheimersjúkdómsins, 

þegar til lengri tíma er litið, að honum sé sýnd umhyggju þegar viðkomandi leggst inn 

á dvalar- eða hjúkrunarheimili.  Umhyggja er í þessu tilfelli ekki bara tengd 

líkamlegum þörfum heldur ekki síður andlegum.  Sérstaklega þegar mikið álag er á 

einstaklingum þarfnast þeir umhyggju.  Það er mikið álag fyrir þessa einstaklinga að 

leggjast inn á dvalar- eða hjúkrunarheimili og það er umönnunaraðila að gera þeim 

það bærilegt.  Það verður að hafa forgang að snúa sér að einstaklingnum sjálfum og 

því sem hann þarfnast og þar mega andlegu þarfirnar síst gleymast.  Hvers þarfnast 

þessi einstaklingur svo að honum líði betur?  Að gefa tíma til aðlögunar skiptir þetta 

fólk máli, eins og áður hefur verið nefnt.  En hvernig má gera það?  Hvernig sýnum 

við umhyggju? 

Umhyggja felst aðallega í því að taka á móti einstaklingnum þar sem hann er 

staddur og gera allt sitt til að honum líði sem best.  Til að það sé hægt þurfa 

umönnunaraðilar að kynna sér (fyrir innlögn) sögu þessara einstaklinga, hvar þeir eru 

staddir í sjúkdómnum og hvað er eðlilegt fyrir viðkomandi, er varðar hegðun og 

atferli út frá þeim sjálfum.  Til að umhyggjan nái því takmarki sínu að tryggja vellíðan 

sjúklingsins verða umönnunaraðilar að líta framhjá viðhorfum sínum til viðkomandi.  

Ef vitað er um eitthvað misjafnt sem hann/hún gerði t.d. á sínum yngri árum má það 

ekki lita þá umönnun sem veitt er þessum einstaklingi.  Viðhorf samfélagsins til 

gjörða viðkomandi má ekki gera það að verkum að umönnunaraðilar sýni þessum 

einstaklingi umhyggjuleysi t.d. svari ekki bjöllu hans/hennar strax, virði óskir hans og 

þarfir að vettugi eða jafnvel tali illa um viðkomandi við hlið hans.  Umhyggjan sem 

veitt er þarf að vera á því plani að hvorki gildi né viðhorf umönnunaraðila né 

samfélagsins komi þar nærri.  En hvers vegna?  Þegar neikvæð viðhorf ráða gjörðum 
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okkar getur sönn umhyggja ekki blómstrað því viðhorfin koma alltaf upp á milli 

umönnunaraðila og sjúklings. 

Staðreyndin er sú að ástæða umönnunarleysis á dvalar- og hjúkrunarheimilum 

er oft á tíðum álag.  En er það nógu góð ástæða, það sé álagi að kenna að betur sé ekki 

hægt að gera og fleira starfsfólk vanti.  Ef umönnunaraðilar hugsa svona gefa þeir færi 

á því að kasta til höndunum og gera hlutina ekki eins vel og mögulegt væri.  Þó það sé 

ekki ætlunin gerir þess konar hugsunarháttur menn uppgefna og kærulausa.  Enginn er 

að biðja um kraftaverk en umhyggja þarf ekki að kosta margra klukkutíma vinnu.  

Bros er umhyggja, því það gefur til kynna að okkur sé ekki sama.  Hugsunin að baki 

verknaðinum skiptir öllu máli þar sem ekki er tími til að hlúa sérstaklega að hverjum 

og einum.  Margt smátt gerir eitt stórt. 

 4.2.1.3 Samskipti og skilningur 

Að sýna annarri manneskju skilning hefur mikil áhrif á það hvernig er komið 

fram við hana.  Einstaklingar með Alzheimersjúkdóminn á öðru stigi þarfnast 

skilnings af hálfu umönnunaraðila sinna.  Ef skilningur er ekki til staðar fylgir því oft 

slæm framkoma.  Sem dæmi má nefna að nýinnlagður sjúklingur vill ekki borða, er 

óvinsamlegur og óhagganlegur.  Umönnunaraðilar geta sýnt honum skilning með því 

að taka tillit til þess að hann hefur gengið í gegnum miklar breytingar að undanförnu 

og er ekki alveg búinn að jafna sig ennþá.  Þar með fara þeir varlega að honum og 

gefa honum tíma.  Ef honum væri ekki sýndur skilningur og hann t.d. stimplaður sem 

,,erfiði sjúklingurinn“ sem enginn nennti að tala við, bitnar það að sjálfsögðu á 

framkomunni við hann því færri nenna að sinna honum. 

Þessir einstaklingar ætlast til þess að umönnunaraðilar komi fram við þá eins og 

umönnunaraðilarnir vildu að komið yrði fram við þá ef þeir væru veikir.  Við sem 

manneskjur hljótum að geta ætlast til þess af öðrum manneskjum að þær reyni að setja 

sig í okkar spor, og framkoma þeirra verði í samræmi við það. 

Samskipti milli Alzheimerssjúklings á öðru stigi og umönnunaraðila þurfa að 

vera á jafnréttisgrundvelli.  Af hverju?  Alzheimersjúklingar eru ekki lítil börn sem ala 

þarf upp.  Þetta er fullorðið fólk sem lifað hefur tímana tvenna og reynt margt.  Á 

þeim forsendum á það skilið að ekki sé talað niður til þess þrátt fyrir sjúkdóminn.  

Vegna þess að þeir sem eldri eru eiga skilið að umönnunaraðilar leggi sig fram, þessir 

einstaklingar byggðu upp þjóðfélagið okkar, lifðu í öðruvísi erfiðum heimi en við og 

lífslengd þeirra ætti að fylla okkur hin lotningu en ekki hræðslu.  Hér hefur áhrif að 
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viðhorf samfélagsins í dag segja sterkt að allir eigi að vera fallegir, ungir og vitrir en 

ekki gamlir, krumpaðir og ruglaðir.  Því hefur hégóminn og hræðslan við eigin örlög 

áhrif á það hvernig umönnunaraðilum gengur að sýna þessum einstaklingum skilning 

og hafa við þá samskipti. 

Það bætir ekki ástand sjúklingsins að tala niður til hans vegna þess að hann 

skilur ekki að nú þurfi allir að fara á fætur.  Með því að umönnunaraðilar gæti þess að 

standa ávallt jafnfætis sjúklingnum kemur það líka í veg fyrir að gert sé lítið úr 

sjúklingnum.  Það er nauðsynlegt að sjúklingarnir fái að taka virkan þátt í 

samskiptum.  Samskipti skipta þessa einstaklinga mjög miklu máli og eru í raun 

einnig mikilvæg til að ,,milda” áhrif sjúkdómsins.  Án samskipta við annað fólk draga 

þessir einstaklingar sig fyrr í hlé frá umheiminum vegna þess að þeir hafa ekkert til að 

halda í sig ,,hérna megin” við sjúkdóminn.  Við vitum það sjálf að ef við æfum okkur 

ekki að hugsa, t.d. með því að lesa eða rökræða við vin okkar, þá daprast hugsunin og 

við komumst ef svo má segja á annað stig.  Ef þessi rök ekki talin sterk bið ég alla um 

að horfa á sjónvarpið á hverju kvöldi í viku og ekki gera neitt annað, ekki tala við 

neinn og ég tryggi það að viðkomandi mun finna mun á sjálfum sér og sinni hæfni til 

að hugsa. 

Hlutverk samskipta hjá þessum hópi sjúklinga hlýtur að vera að þau virki í 

þeirra þágu, þannig að samskiptin veiti þeim ákveðna sefjun og meðferð í leiðinni.  

Umönnunaraðilar verða því að taka hlutverk sitt alvarlega og líta á samskiptin sem 

meðferðarform sem hægt er að nota til að bæta líðan þessara einstaklinga.  Til dæmis 

bara það að tala um daginn og veginn, veðrið og gamla tíma getur haft þau áhrif að 

þessum sjúklingum gefist tækifæri á að miðla einhverju og þar með er hægt að auka 

tilfinningu þeirra um að vera einhvers virði.  Til að við getum bætt líðan einstaklinga 

verður að horfa á einstaklinga hvern fyrir sig því að Alzheimersjúkdómurinn er 

einstaklingshæfur sjúkdómur ef svo má segja, þ.e. hann fer ekki eins í alla.  Því þarf 

skilningur af hálfu umönnunaraðila að felast í því að gefa sér tíma til þess að kynnast 

sjúklingi og læra um hann t.d æviágrip (eins og fram kemur í köflum 4.2.1.1 og 

4.2.1.2).  Þrátt fyrir það má sú vitneskja ekki hafa áhrif á þá umönnun sem veitt er þó 

þar komi fram eitthvað misjafnt um viðkomandi (eins og fram kemur í kafla 4.2.1.2).  

Hér er mikilvægt að umönnunaraðilar geri sér grein fyrir fordómum sínum og vinni úr 

þeim.  Sjálfsskoðun er því skylda ef unnið er undir merkjum réttinda þessara 

sjúklinga, því án hennar er ekki hægt að sýna öðrum skilning eða eiga í samskiptum 

við hann af heilindum. 
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Samskiptin verða betri eftir því sem skilningurinn er betri vegna þess að til að 

geta átt í samskiptum á jafnréttisgrundvelli verður umönnunaraðili að geta sett sig í 

spor viðkomandi sjúklings og þar skiptir skilningurinn miklu máli.  Ef þú veitir 

einstaklingi ekki skilning í erfiðum aðstæðum, getur þú ekki sett þig í spor hans né 

staðið jafnfætis honum og átt í jákvæðum samskiptum. 

Skilningur er því grundvöllur góðra samskipta milli umönnunaraðila sem starfar 

á hjúkrunar- og dvalarheimili og einstaklings sem haldinn er öðru stigi 

Alzheimersjúkdómsins og er nýlagstur inn á viðkomandi stofnun. 

4.3 Þriðja stig Alzheimersjúkdómsins-alvarleg heilabilun 

Þriðja stigið einkennist af alvarlegum einkennum eins og skerðingu eða algjöru 

tapi á tjáningargetu (tjáning oft með svipbrigðum og líkamstjáningu), hreyfigeta 

minnkar o.s.frv.  Þegar líður á þetta stig verða sjúklingar algerlega háðir umönnun 

annarra til að halda lífi.  Hér er manneskjan komin út úr raunveruleikanum eins og við 

upplifum hann.  Aldrei er þó hægt að vita með vissu hvar viðkomandi er staddur eða 

hvað hann skynjar eða skilur.  Að öðru leyti vísa ég í kafla 2.2.3 í fræðilegu 

samantektinni sem lýsir einkennum þriðja stigs Alzheimersjúkdómsins. 

4.3.1 Réttindi 

Hvaða réttindi er almennt talið að einstaklingar hafi sem komnir eru á þriðja stig 

Alzheimersjúkdómsins?  Réttindi þeirra eru almennt talin vera þau að tryggja þeim 

lágmarks mannréttindi, og það því álitin skylda umönnunaraðila að tryggja að 

grunnþarfir þeirra sé uppfylltar. 

En hér ætla ég að setja fram mína kenningu um það hvað eigi að felast í 

réttindum þessa sjúklingahóps.  Hafa verður í huga að Alzheimersjúklingar á þriðja 

stigi sjúkdómsins eru komnir á það stig að til að halda lífi þurfa þeir að reiða sig á 

umönnun annarra hvað varðar allar lágmarks frumþarfir s.s næringarþörf o.s.frv.   

Í fyrsta lagi þá eru þetta ennþá lifandi manneskjur og það veitir þeim ákveðin 

réttindi. (Á grundvelli þess má vísa í skilgreiningu mína á réttindum í kafla 4.1, að 

það að vera manneskja gefi okkur rétt til þess að krefjast ákveðinnar framkomu af 

hálfu annarra).  Þó það sé umdeilanlegt og oft óvitað hve mikið viðkomandi skynjar 

verður að ganga út frá því að enn séu til staðar mannlegar tilfinningar og viðbrögð.  

Það er því hluti af réttindum þeirra að hlúð sé að líkamlegri velferð þeirra með 
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viðeigandi umhyggju, þeim sýndur skilningur í formi samhygðar og þeim tryggð 

samskipti við aðrar manneskjur (þá stundum bara í formi snertingar eða bross). 

Í öðru lagi eru réttindi þessa sjúklingahóps ekki einvörðungu þau að 

frumþörfum þeirra sem lifandi manneskju sé sinnt heldur einnig að þeim sé sýnd 

virðing í samræmi við stöðu einstaklingsins sem sjálfstæðrar mannveru með eigin 

lífssögu.   Hér er ábyrgð umönnunaraðila tengd réttindunum orðin mikil því skylda 

umönnunaraðilans er orðin sú að skilgreina réttindin fyrir viðkomandi sjúkling í ljósi 

hans persónu (eða þeirrar persónu sem hann áður var) og einnig að sjá um að þeim sé 

framfylgt.  Réttindi hins veika einstaklings eru því þau að umönnunaraðilarnir standi 

sig í báðum þessum hlutverkum.  Á móti væri hægt að segja að umönnunaraðilinn 

gæti ekki verið í báðum hlutverkunum í einu því að hann geti ekki skilgreint né krafist 

réttinda fyrir aðra manneskju. 

En í fyrsta lagi erum við ekki að tala um einhver sérréttindi heldur réttindi 

byggð á því að vera mannlegur einstaklingur og að þannig getum við séð hluta 

réttindanna út frá sammannlegum reynsluheimi, t.d. vitum við að öllum manneskjum 

þykir vont að sænginni sé svipt af þeim snemma morguns, það er óþægilegt og okkur 

verður kalt.  Og í öðru lagi er mikilvægt að gera sér grein fyrir að í þessum aðstæðum 

hafa umönnunaraðilar kynnst einstaklingnum í flestum tilfellum áður en viðkomandi 

er kominn á þetta lokastig og því eru umönnunaraðilar í kjöraðstæðum til að miða 

umönnun sína út frá persónuleika viðkomandi og þar með að verja réttindi hans út frá 

honum sjálfum. 

Hægt er að rökræða fram og til baka um sjálfræðið og réttindi okkar sem 

einstaklinga en grundvöllurinn í áðurnefndum réttindum er virðing fyrir manneskjunni 

sem slíkri og einnig sem einstakri.  Þegar menn geta ekki sjálfir haldið réttindum 

sínum á lofti og hafa í raun misst hæfileikann til að gera sér grein fyrir merkingu 

réttinda sem slíkra skiptir virðing höfuðmáli, því aldrei má vanmeta tilfinningar þessa 

fólks því það finnur ef illa er komið fram við það þó svo það geri sér ekki grein fyrir 

hvað veldur.   

Segja má að í þessari kenningu um réttindi séu einstaklingar á þessu stigi 

sjúkdómsins að leggja traust sitt á að umönnunaraðilar virði rétt þeirra til sjálfræðis í 

því ljósi að í sjálfræðinu sem slíku felist rétturinn til að lifa með sæmd allt til enda.  

Virðingin kemur því í stað sjálfræðisins en tryggir þó rétt hins veika einstaklingsins til 

þess að ekki sé gert lítið úr einstaklingseðli hans og tilfinningum hans sem manneskju. 
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4.3.1.1 Virðing 

Ef hugsað er um virðingu fyrir Alzheimersjúklingum á þriðja stigi verður að 

skoða hvað það er sem gerir það að verkum að borin er virðing fyrir einstaklingum og 

komið fram við þá í samræmi við það.  Hvaða eiginleikar eru það sem gera það að 

verkum að við berum virðingu fyrir öðrum manneskjum?  Eitthvað göfugt sem fólk 

gerir er alltaf vinsæll virðingarstimpill t.d. að vinna sjálfboðavinnu með veikum 

börnum eða gefa peningana sína til fátækra.  Það er líka talið virðingarvert að vera 

heiðvirð og góð manneskja.  Í þessu sambandi má benda á það sem Kant segir um 

virðinguna sem kemur fram í upphafi kafla 4.1.1.1 og vert að lesa það áður en lengra 

er haldið.  En hvað með fólk sem heilabilast?  Tapa viðkomandi þá þeim eiginleikum 

sem gera það að verkum að aðrir beri virðingu fyrir þeim?   

Hægt er að segja ,,já” því að þá eru þessir einstaklingar ekki að láta neitt af sér 

leiða því þeir eru ekki færir um að taka þátt í samfélaginu eða miðla okkur einhverri 

speki.  En ég segi ,,nei” því að þessir einstaklingar eiga skilið að njóta virðingar okkar 

hinna einfaldlega af þeirri ástæðu að hafa lifað löngu lífi, reynt meira en við hin og 

einnig einfaldlega af þeirri ástæðu að vera lifandi manneskjur eins og við (samanborið 

við Kant stenst það).  En er það nóg að vera lifandi manneskja til að borin sé virðing 

fyrir þér þegar sjúkdómur tekur frá þér marga af þeim eiginleikum sem gera þig að 

einstakri manneskju?  Já, í tilfelli Alzheimersjúklinga á þriðja stigi því sjúkdómurinn 

tekur ekki frá þeim lífið sem þeir hafa lifað né þá staðreynd að þeir eru ennþá 

manneskjur.  Hvers vegna?  Vegna þess að þannig hljótum við að líta á málin!  Þarna 

liggja einstaklingar, gjörsamlega hjálparvana af völdum sjúkdóms sem étið hefur frá 

þeim persónuleika þeirra og lífsreynslu, það sem eftir er eru mannlegar (líkamlegar og 

andlegar) þarfir þeirra sem þeir treysta á að umönnunaraðili uppfylli í ljósi persónu 

þeirra.  Sú virðing fyrir manngæsku umönnunaraðilans sem sjúklingurinn sýnir með 

því að leggja allt sitt traust á hann, þó í neyð sé, styrkir að mínu mati skylduna tengda 

hinum áðurnefndu réttindum eða þeim að umönnunaraðilum beri að sýna þessum 

einstaklingi virðingu.  Hvernig?  Meðan umönnunaðilar gera sér grein fyir því að fyrir 

framan þá liggur lifandi manneskja sem t.d. sem þarfnast enn hlýju og snertingar, 

hljóta þeir að finna sig knúna til að breyta í anda virðingar.   

Mér finnst þetta liggja í augum uppi en til að útskýra það nánar skal ég nefna 

dæmi; tveir umönnunaraðilar eru að fara að skipta um stykki á frú X, hún getur ekki 

tjáð sig né hreyft sig í rúminu og virðist ekki skilja það sem við hana er sagt.  
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Viðkomandi umönnunaraðilar ganga inn og kveikja á útvarpinu meðan þeir taka af 

henni sængina og segja með látum að nú sé tími á bleyju skipti, svo spjalla þeir yfir 

henni, meðan þeir velta henni á milli sín fram og til baka til að koma nú öllu vel fyrir.  

Þarna eru umönnunaraðilarnir að gera lítið úr því trausti sem frú X ber til þeirra og þar 

með að sýna henni óvirðingu.  Þeir gera lítið úr þessu trausti sem frú X ber til þeirra 

hvort sem hún gerir sér grein fyrir því eða ekki, og þar með gera þeir lítið úr henni 

sem lifandi manneskju með sammannlegar tilfinningar (þeir fara með hana eins og 

hlut en ekki markmið í sjálfu sér).  En kannski er hægt að segja að það skipti ekki 

máli hvernig þeir framkvæma þessa athöfn því frú X geri sér ekki grein fyrir því að 

henni sé sýnd vanvirðing.  En hún finnur alltaf einhverja vanlíðan tengda slíkri 

meðferð því hún er lifandi þó hún geti ekki skilgreint þessa vanlíðan nákvæmlega sem 

vanvirðingu.  Það er einmitt málið.  Virðing fyrir Alzheimerssjúklingum er ekki bara í 

þágu þess að sjúklingnum líði vel, heldur einnig í þágu þess að komið sé fram við 

hann í samræmi við það að vera manneskja með reisn. 

Annað dæmi; segjum að frú X hafi alltaf verið fín með sig og helst ekki viljað 

láta sjá sig án varalits.  Þá felst virðing umönnunaraðila fyrir henni í því að aðstoða 

hana við að halda persónueinkennum sínum með því að varalita hana á morgnana 

þrátt fyrir að hún sjálf geri sér ekki grein fyrir að þessi aðgerð sé eins og hún vildi 

hafa hana.  En er þá ekki verið að láta svona smámuni hafa forgang fyrir t.d. hreinlæti 

vegna þess að varaliturinn makast allur út því að frú X makar honum óafvitandi í 

koddann?  En það verður að hugsa um tilgang þess að setja á hana varalitinn og hvort 

vegi þyngra reisn sjúklingsins sem persónu eða aukið vinnuálag við það að skipta um 

koddaver. 

Það er mikilvægur ávinningur fyrir umönnunaraðila að halda virðingu sinni 

gagnvart skjólstæðingum sínum til að þeir gangi til verka sinna af hugarfari sem þeir 

geta verið stoltir af.  Þá verður framkoma þeirra með þeim hætti að þeir eru alltaf 

meðvitaðir um að þeir séu að meðhöndla lifandi manneskju.  Að sýna þessum 

einstaklingum virðingu er því hluti af dyggð í starfi og samkvæmt minni kenningu um 

réttindi verður að gera þessa dyggð að starfsskyldu. 

 4.3.1.2 Umhyggja 

Þegar einstaklingur er kominn á þriðja stig Alzheimersjúkdómsins skipta gæði 

umönnunar, sem hann hlýtur, öllu máli fyrir vellíðan hans því að hann er algerlega 

háður þessari umönnun einfaldlega til að halda lífi.  Umhyggja tengd þessari 
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umönnun og einstaklingnum sjálfum hefur þar með allt að segja um vellíðan hans.  

Umhyggja á þessu stigi felur í sér uppfyllingu líkamlegra þarfa og henni fylgir mikil 

ábyrgð.  Af hverju?  Þessir einstaklingar hafa tapað þeim hæfileika að sjá sjálfir um 

líkamlegar grunnþarfir sínar eins og að borða og einnig misst getuna til að láta vita af 

líkamlegri vanlíðan eins og t.d. að þeim sé alltof heitt.  Því er það skylda 

umönnunaraðila að gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir líkamlega 

vanlíðan, sársauka og kvalir og stuðla þannig að líkamlegri vellíðan.  Hér er um að 

ræða verknaðarskyldur eins og að umönnunaraðilar búi vel um sjúkling í rúminu 

þegar hann getur það ekki sjálfur svo slæm lega valdi honum ekki sársauka.  Einnig er 

um að ræða taumhaldsskyldur því umönnunaraðila ber skylda til að horfa ekki fram 

hjá litlum þvagblett á lakinu þó það þýði að skipta þurfi alveg um á rúminu og það 

kosti þá styttri matartíma. 

Mikilvægt er að líta á umhyggjuna sem hluta af réttindum þessara einstaklinga 

og þannig að gera hana sem hluta af skyldunni þeim samfara.  Almennt verklag innan 

hjúkrunar- og dvalarheimila á að tryggja þetta en hluti af uppfyllingu þessara þarfa 

felst alltaf í ákeðnum siðferðislegum skyldum sem tryggja þarf með útlistun á 

réttindum einstaklinganna eins og ég geri hér.  Til dæmis er það ekki hluti af 

verklaginu að skipta á rúmum skjólstæðinga bara af því að þeir pissuðu dálítið út 

fyrir, yfirleitt þar sem ég hef unnið hefur verið sett annað lak yfir, og svo hreint sett á 

þegar viðkomandi fer næst í bað.  Þetta er þó alltaf metið í hverju tilfelli og misjafnt 

eftir starfsfólki hvað það gerir.  En þetta á ekki að vera neitt val heldur verða menn að 

líta á þetta sem hluta af skyldu sinni gagnvart hinum lifandi einstaklingi sem verið er 

að sinna. 

 4.3.1.3 Samskipti og skilningur 

Samskipti og skilningur fá nýja merkingu í sambandi við þriðja stig 

Alzheimersjúkdómsins.  Að eiga samskipti við einstakling sem ekki getur tekið þátt í 

samræðum setur menn í vanda.  Í þeim tilfellum er skilningur sérstaklega mikilvægur.  

Samskiptin verða að byggjst á skilningi og meðvitund.  Meðvitund um að samskiptin 

skipti máli og sérstöðu aðstæðnanna.  Mikilvægt er að gera ráð fyrir því að 

sjúklingurinn skilji þig.  Hvers vegna?  Vegna þess að það gerir umönnunaraðilum 

auðveldara að halda sínu striki í samskiptunum og sýna einstaklingnum virðingu.  Því 

er áðurnefnd meðvitund báðum aðilum í hag.  En af hverju skiptir skilningur og 

samskipti þessa einstaklinga máli?  Eru þeir ekki hvort sem er komnir út úr 
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heiminum?  Þetta eru lifandi manneskjur, er það ekki nóg, lifandi manneskjur með 

fyrra líf, þó gleymt sé, og mannlegt eðli hlaðið tilfinningalegum viðbrögðum (eins og 

áður hefur verið nefnt).  Ef það er ekki nógu góð ástæða veit ég ekki hvað það er.  Til 

dæmis að ef aldrei er litið á sjúkling þegar verið er að hlúa að honum fær hann 

tilfinningu fyrir að hann skipti engu máli eða sé jafnvel ekki á staðnum.  Þó þessir 

einstaklingar geti ekki skilgreint þessa tilfinningu sem slíka þá finna þeir til 

vanlíðunar eins og við gerum öll þegar við erum í aðstæðum þar sem komið er fram 

við okkur eins og við skiptum engu máli.  Því er sú skylda umönnunaraðila að setja 

sig í spor annarrar manneskju byggð á þeirri forsendu að vera mannlegur, því ekki er 

hægt að krefjast þess af umönnunaraðila að hann geti nákvæmlega vitað hvernig 

viðkomandi líður í ljósi þess sem sjúkdómurinn hefur gert persónuleika hans.   

Skilningurinn í þessu tilfelli byggir því á mannlegri samkennd.  Þangað er hægt að 

sækja tilfinninguna samhygð, sem gerir okkur kleift að sýna annarri manneskju að 

hún skipti máli.  Á þeirri forsendu er hægt að eiga samskipti án orða.  Samhygðin er 

til þess fallin að sýna öðrum skilning á sviði tilfinninga úr sammannlegum brunni.  Til 

dæmis að brosa til einhvers og spyrja hann hlýlega hvort ekki megi bjóða honum að 

borða.   
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5. Umfjöllun um niðurstöður 
5.1 Mínar niðurstöður 

5.1.1 Niðurstöður er varða innihald réttinda einstaklinga á fyrsta stigi 
Alzheimersjúkdómsins 

Hvað varðar réttindi einstaklinga á fyrsta stigi Alzheimersjúkdómsins komst ég 

að þeirri niðurstöðu að réttindi þeirra séu þau að þeir geti og fái tækifæri til að vera 

manneskjur þrátt fyrir hinn erfiða sjúkdóm.  Skylda samfélagsins er því að líta á þessa 

einstaklinga sem manneskjur með einstaka lífsreynslu og persónuleika, einstök 

viðhorf og gildismat en einnig út frá þeirri staðreynd að þeir er mannlegir og hafa 

sammannlega eiginleika sem allir geti fundið til eins og tilfinninga á borð við 

vanmáttarkennd. 

Hvað varðar hlut virðingar innan réttindanna var niðurstaða mín sú að slíkum 

sjúkdómi fylgir alltaf ákveðinn missir á sjálfsvirðingu og mannlegri reisn hjá 

einstaklingnum sjálfum.  Það er hins vegar hlutverk samfélagsins að koma í veg fyrir 

þann hluta af þessum missi sem felst í skilningsleysi og hræðslu af hálfu þess sjálfs.  

Það gerir það með því að sýna skilning á ástandinu og sérstaklega með því að breyta í 

anda virðingar í framkomu við einstaklingingana sem þjást af sjúkdómnum.  Í lok 

þessa kafla (4.1.1.1) höfða ég svo til samkenndar mannsins með því að segja að það sé 

skylda mannsins að sýna virðingu einstaklingi sem haldin er sjúkdómi sem minnkar 

virðingu hans fyrir sjálfum sér. 

Umhyggja gagnvart Alzheimersjúklingum á stigi eitt felst aðallega í því að mínu 

mati, að stíga niður af stalli hinnar einstöku manneskju.  Með því á ég við að hægt er 

að sýna einstaklingi, sem við þekkjum ekki neitt, umhyggju með því að veita honum 

stuðning okkar, mæta honum þar sem hann er staddur og gera það á grundvelli 

sammannlegra tilfinninga.  Með þessari niðurstöðu er um að ræða áskorun til 

samfélagsins því að ekki er hægt að þvinga fólk eða skipa því að sinna þessari 

siðferðislegu skyldu heldur er vert að reyna að höfða til siðferiskenndar þeirra. 

Í samskipta- og skilningshluta réttindanna reyni ég að leiða fram í dagsljósið 

hve mikil áhrif framkoma okkar við aðra í samfélaginu getur haft á viðkomandi 

þ.e.a.s. það er munur á því hvernig menn upplifa sjálfa sig sjálfir og hvernig sami 

maður upplifir að samfélagið taki honum.  Þar kemur fram það grundvallaratriði að 

einstaklingur á ekki að þurfa að upplifa sig vanmáttugan gagnvart samfélagi sínu þó 
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hann standi máttvana gagnvart sjúkdómnum sem á hann herjar.  Það er almennt 

viðurkennt, að mínu áliti, að öll viljum við lifa í samfélagi sem tekur tillit til okkar og 

þar sem við getum reitt okkur á hjálp meðbræðra okkar þegar við þörfnumst hennar. 

5.1.2 Niðurstöður er varða innihald réttinda einstaklinga á öðru stigi 

Alzheimersjúkdómsins 

Niðurstaða mín um það hver réttindi einstaklinga með annað stig 

Alzheimersjúkdómsins séu er byggð á ákveðnum forsendum þ.e. að viðkomandi sé 

nýlagstur inn á hjúkrunar- eða dvalarheimili.  Þá eiga þeir rétt á að tekið sé tillit til 

þeirra sem einstaklinga burtséð frá þeim reglum sem gilda á viðkomandi stofnun.  Þar 

með er það skylda stofnunarinnar og starfsfólks hennar að virða einstaklingana sem 

þar búa og að tryggja velferð þeirra sem slíkra með viðeigandi umhyggju.  Þá er 

mikilvægt að viðkomandi sjúklingur fái tækifæri til að aðlagast hinum breyttu 

aðstæðum og starfsfólk gefi sér tíma til að kynnast viðkomandi. 

Virðing sem hluti af réttindum þeirra verður alltaf að vera leiðarljós þrátt fyrir 

reglur stofnunarinnar.  Umönnunaraðilar sýna einstaklingi sem leggst inn á hjúkrunar-

eða dvalarheimili virðingu með því að hafa að leiðarljósi þann sannleika að þrátt fyrir 

sjúkdóm sinn stendur frammi fyrir þeim einstök manneskja sem er undir miklu álagi 

og þarfnast allrar þeirra varkárni.  Sjúkdómurinn á ekki að gefa skjól til þess að láta 

góðsemi dylja virðingarleysi.  Sjúkdómurinn einn gefur umönnunaraðilum ekki leyfi 

til að taka öll völd af einstaklingi þó að þarfir hans samræmist ekki stundaskrá 

ákveðinnar stofnunar. 

Umhyggja í sambandi við áðurnefnd réttindi felst aðallega í því að taka á móti 

einstaklingi sem leggst inn, á hans forsendum og gera allt til að honum líði sem best.  

Grundvöllur þess er að fyrir innlögn kynni umönnunaraðilar sér sögu viðkomandi, 

hvar hann er staddur í sjúkdómnum og hvað er eðlilegt fyrir viðkomandi er varðar 

hegðun og atferli úr frá honum sjálfum.   

Helstu niðurstöður mínar er varða samskipti og skilning innan réttinda þessara 

einstaklinga segja m.a. að það að sýna manneskju skilning hefur mikil áhrif á það 

hvernig komið er fram við hana.  Umönnunaraðilar verða að veita einstaklingi 

skilning í erfiðum aðstæðum því sá skilningur er grundvöllur þess að þeir geti sett sig 

í spor hans, staðið honum jafnfætis og átt í jákvæðum samskiptum.  Samskiptin þurfa 

að vera á jafnréttisgrundvelli því að það kemur í veg fyrir að lítið sé gert úr 
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sjúklingunum.  Hlutverk samskipta hjá þessum hópi sjúklinga er því að þau virki í 

þeirra þágu þ.e. að þau veiti þeim ákveðna sefjun og meðferð í leiðinni. 

5.1.3 Niðurstöður er varða einstaklinga á þriðja stigi 
Alzheimersjúkdómsins 

Í fyrsta lagi hafa þessir einstaklingar rétt til, á grundvelli þess af vera enn lifandi 

manneskjur, að gengið sé út frá því að enn séu til staðar mannlegar tilfinningar og 

viðbrögð.  Það er því skylda umönnunaraðila að hlúa að líkamlegri velferð þeirra með 

viðeigandi umhyggju og að þeim sé sýndur skilningur í formi samhygðar og tryggð 

samskipti við aðrar manneskjur.  Í öðru lagi eru réttindi þeirra þau að þeim sé sýnd 

virðing í samræmi við stöðu einstaklingsins sem sjálfstæðrar manneskju með eigin 

lífssögu.  Skylda umönnunaraðila er þá sú að skilgreina réttindin fyrir hvern og einn 

sjúkling í ljósi hans persónu og haga framkomu sinni svo eftir þeim.  Í þessu felst 

mikil ábyrgð og réttindin fela einnig í sér þá skyldu umönnunaraðilans að hann standi 

sig í báðum hlutverkunum.  Virðing skipar stóran sess innan réttindanna því hún 

kemur í raun í stað sjálfræðis þeirra sem þeir hafa ekki lengur möguleika á að verja. 

Virðing er því höfuðatriði réttinda einstaklinga á þessu stigi.  Þrátt fyrir að 

sjúkdómurinn taki frá þeim persónueinkenni þeirra tekur hann ekki frá þeim lífið sem 

þeir hafa lifað, reynslu þeirra og mannlega reisn.  Á grundvelli þess er það skylda 

umönnunaraðila að sýna þeim virðingu.  Virðingarleysi fylgir ákveðin framkoma sem 

veldur vanlíðan og allar lifandi manneskjur finna fyrir hvort sem þær geta skilgreint 

það sem olli eða ekki.  Hafa verður það í huga þegar hugsað er um þessa einstaklinga. 

Umhyggja á þessu stigi felur í sér uppfyllingu líkamlegra þarfa.  Þessir 

einstaklingar hafa tapað hæfni sinni til að sjá sjálfir um líkamlegar grunnþarfir sínar 

eins og það að borða og einnig misst getuna til að láta vita af líkamlegri vanlíðan eins 

og því að þeim sé of heitt.  Því er það skylda umönnunaraðila að gera allt sem í þeirra 

valdi stendur til að koma í veg fyrir líkamlega vanlíðan, sársauka og kvalir. 

Niðurstaða mín er sú að það að sýna einstaklingum skilning á þessu stigi 

byggist á mannlegri samkennd.  Ástæða þess er sú að á þessu stigi er erfitt fyrir 

umönnunaraðilann að setja sig í spor sjúklingsins út frá því hvernig honum líður 

persónulega af völdum sjúkdómsins.  Samhygð sem sammannleg tilfinning er vel til 

þess fallin að sýna öðrum skilning á því sviði sem sameiginlegt er meðal allra manna.  

Þess háttar skilningur er sérstaklega mikilvægur á þessu stigi til að samskiptin verði 

sem árangursríkust fyrir sjúklinginn.   
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5.2 Samanburður niðurstaðna við heimildir 

5.2.1 Hvað styður mínar niðurstöður 

Eins og segir í Rachels (1997) þá hafa heilbrigðisstéttir starfs síns vegna 

sérstaka skyldu til að stuðla að velferð skjólstæðinga sinna og láta sig varða heilbrigði 

fólks almennt.  Það verður því að nota starfsreglur t.þ.a. innleiða góðar venjur, þannig 

að lofsamlegt framtak sé gert að skyldu.  Þannig verða dyggðir hluti af skyldunni og 

með þeirri innleiðslu í starfsreglurnar má gera þær að venju sem starfstéttin gerir að 

sinni með tímanum.  Viðmið viðkomandi starfstéttar eru því toguð upp á við í átt að 

betri framkomu.  Dyggð starfstéttarinnar kemur þá fram í vanabundinni breytni sem 

tryggir rétt skjólstæðinga hennar.  Með umræðu minni í þessari ritgerð hef ég stutt 

þessar fullyrðingar en ekki síður rennt stoðum undir það að huga þurfi sérstaklega að 

dyggðum í starfsreglum heilbrigðisstétta sem annast Alzheimersjúklinga.  Umönnun 

Alzheimersjúklinga er krefjandi og því enn nauðsynlegra að hafa skýrar starfsreglur er 

varða framkomu svo umönnunaraðilar fái ekki svigrúm til að láta álag og erfiðleika 

bitna á skjólstæðingum sínum. 

Eins og segir í Beauchamp og Childress (1979) getur reglan um skaðleysi verið 

brotin þó að enginn raunverulegur skaði sé skeður, heldur að tekin hafi verið óþarfa 

áhætta með hagsmuni sjúklings.  Starfsreglur eiga að koma í veg fyrir að þessi regla 

sé brotin, með því að setja kröfur um viðeigandi fagmennsku.  Tengt þessari heimild 

kemur fram hjá mér áhersla á að ekki er nóg að sýna fólki einungis virðingu á þeim 

tíma þegar það er enn fært um að skilja hvort því er sýnd vanvirðing.  Í hvorugu 

tilvikinu er hægt að afsaka breytnina með því að benda á að hún hafi ekki bitnað á 

vellíðan sjúklings þó svo að ástæður að baki breytninni séu ekki þær sömu í báðum 

tilfellum.  Annars vegar er tekin óþarfa áhætta með hagsmuni sjúklings og hins vegar 

er honum sýnd vanvirðing.  Hjá Post (1995a) kemur fram í þessu sambandi að alltaf 

verði að gera ráð fyrir því að Alzheimersjúklingar geti upplifað vanvirðingu á þeirri 

forsendu að vera enn mannlegir, og þetta styð ég í mínum niðurstöðum. 

Samkvæmt Vilhjálmi Árnasyni (1993) og Rachels (1997) segir hið 

skilyrðislausa skylduboð heimspekingsins Kants að menn eigi ávallt að breyta eftir 

þeirri lífsreglu sem þeir vilji að verði að almennu lögmáli og að alltaf eigi að koma 

fram við aðrar manneskjur eins og þær séu markmið í sjálfri sér en ekki aðeins tæki til 

að þjóna okkar eigin markmiðum.  Inn á þetta atriði fer umræða mín mjög oft og 

fellur að mörgu leyti undir hið skilyrðislausa skylduboð Kants.  Að breyta eftir þeirri 
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lífsreglu sem menn vilja að verði að almennu lögmáli kemur heim og saman við 

umræðu mína um skyldur samfélagsins gagnvart einstaklingum með 

Alzheimersjúkdóminn (sjá nánar kafla 4.1 og undirkafla).  Lögmálið í heild sinni 

samræmist vel umræðu minni í köflunum 4.2 og 4.3 og undirköflum eða það að 

markmiðið með réttindum þessara einstaklinga sé það að hjálpa þeim eftir megni að 

lifa í samræmi við eiginn persónuleika og halda reisn sinni. 

Post (1995a) segir að manneskja sem haldin er vitglöpum sé ennþá mannleg og 

það að vera mannlegur sé nóg til þess að krefjast þess að virðingu fyrir henni sé haldið 

á lofti.  Út frá þessari fullyrðingu gengur Post í sínum skrifum og ég geri það sama hér 

í þessari ritgerð.  Virðing fyrir einstaklingnum er það sem mestu máli skiptir.  Því eins 

og sagt er í Kant (2002) þá er ekki hægt að taka mannlega reisn frá neinum og einu 

rökréttu viðbrögðin við mannlegri reisn er virðing.  Þetta kemur heim og saman við 

það að þrátt fyrir sjúkdóminn þá er þetta fólk ennþá manneskjur með reisn þ.e. eins og 

ég segi þá felst reisnin í sammannlegum eiginleikum og einstöku lífi.  Kant rökstuddi 

þetta þegar hann sagði að hver manneskja hefði reisn með því að segja að það væri 

vegna þess að hún hefði skynsemiseðli.  Því mætti túlka það sem svo að þeir einir 

hefðu reisn sem byggju yfir þessari skynsemi, sem Alzheimersjúklingar gera ekki.  Ég 

segi hins vegar að svo þurfi ekki að gera, byggt á því að Alzheimerssjúklingurinn 

hefur lifað einstöku lífi út frá sínum eigin forsendum, gildum og viðhorfum.  Það 

getur sjúkdómurinn ekki tekið frá honum og af því leiðir að sjúkdómurinn getur þá 

ekki svipt hann reisn sinni.   

Í þessu sambandi kemur fram í umræðum Post (1995a) að ekki megi skilgreina 

það að vera persóna á svo harðan og þröngan hátt að sumir fullnægi ekki skilyrðum 

skilgreiningarinnar og teljist þess vegna ekki með þegar talað er um hverjir eru 

persónur eða einstaklingar.  Post (1995a) segir einnig að hafa verði það að leiðarljósi 

að beiting skynsamrar hugsunar og minnisins sé ekki það eina sem gefur lífinu gildi.  

Hann segir að í stað þess að flokka mannlega eiginleika eftir hæfni hugans, væri nær 

lagi að styrkja stoðir siðfræði sem byggist á því hversu einstakur hver einstaklingur er 

og staðhæfingunni um jafnrétti meðal manna burtséð frá hvar þeir eru staddir í lífinu.  

Þessi umræða Post er í samræmi við mínar niðurstöður, því ég segi að alltaf verði að 

líta á einstaklingin sem einstakan en að hluta verði að byggja umönnunina á reynslu úr 

sammannlegum reynsluheimi.  Mínar niðurstöður eiga einnig við það þegar Post 

(1995a) segir að það verði að hafa í huga að undir vanlíðan og ringulreið sem ásækir 

fólk með Alzheimer liggur mannlegt eðli sem við eigum öll sameiginlegt. 
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Post (1995a) segir að grunnurinn að góðu samfélagi sé að vernda alla þegna 

þess, og viðhalda góðu siðferði.  Þessi vernd á ekki að vera byggð á hinni breytilegu 

og ótraustu hæfni þeirra heldur á raunhæfu mannlegu jafnræði.  Meginmarkmið 

siðfræði, tengdri umönnun einstaklinga með vitglöp, er að auka vellíðan með því að 

greiða fyrir tilfinningunni um að vera einhvers virði sem einstaklingur, tilfinningu 

fyrir að hafa áhrif, félagslegu sjálfstrausti og grunntrausti og öryggi í umhverfinu og 

gagnvart öðrum manneskjum.  Hér talar Post um ábyrgð samfélagsins og 

umönnunaraðila sem sæmræmast vel niðurstöðum mínum er varða þetta efni þar sem 

ég segi að svo lengi sem við komum fram við aðra á grundvelli þeirra tilfinninga sem 

við eigum sameiginlegar sem manneskjur tryggjum við rétt þeirra sem haldnir eru 

Alzheimersjúkdómnum. 

Eins og segir í Benjamin og Curtis (1992) kemur forræðishyggja í umönnun í 

veg fyrir að komið sé fram við fullorðið fólk eins og einstakar manneskjur.  Einnig 

segir þar að það að vera manneskja felur meðal annars í sér kröfu um að tekið sé tillit 

til hvers og eins sem einstaklings með hæfileika og réttindi.  Þar kemur einnig fram að 

það að virða aðra manneskju er að taka fullt tillit til viðhorfa hennar, gilda og 

lífsreynslu.  Svo verður að nota það sem leiðarvísi varðandi hegðun viðkomandi.  

Þetta samræmist einni af aðalniðurstöðunum sem ég kemst að, eða mikilvægi þess að 

kynnast einstaklingnum og sögu hans, til að hægt sé að miða meðferðina sem best að 

hans persónu.  Þar með á virðing fyrir honum að vera trygg í ljósi framkomu 

starfsfólks sem miðast út frá þörfum þessa einstaklings. 

Sheldon (1994) segir að markmið meðferðar einstaklinga með vitglöp sé að 

auka gæði lífs þeirra í staðinn fyrir að búast við einhverjum betri horfum eða 

afturhvarfi til ástands fyrir gleymskuna.  Smáframlag til þess að bæta þessi gæði getur 

skipt sköpum fyrir einstaklinginn þegar til lengri tíma er litið.  Mínar niðurstöður 

samþykkja þetta með því að segja að allt þetta smáa skiptir máli, eins og bara það að 

brosa.  Einnig tala ég um, eins og áður var sagt, hversu mikilvægt það er að gefa sér 

tíma til að kynnast hverjum og einum til að geta veitt honum umönnun sem stuðlar 

sem best að hans vellíðan.  Því eins og segir í Gold (1994) er yfirhöfuð mikilvægt í 

umönnun þessara sjúklinga á öllum stigum að þekkja sögu þeirra og nota hana til að 

finna viðeigandi umönnun.  Allar venjur skipta máli, hverju fólk er vant. 

Sheldon (1994) segir einnig að það sé mikilvægt að umönnunaraðilar haldi 

áfram að tala við sjúklinga á þriðja stigi til að koma í veg fyrir að þeir dragi sig út úr 

raunveruleikanum.  Einnig segir hann að það sé mögulegt að stuðla að skynjun á 
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öryggi og sjálfsvirðingu hjá einstaklingum með Alzheimer, að gefa þeim fyllri 

skynjun á tilfinningum með samskiptum og viðurkenningu.  Þetta er sambærilegt við 

niðurstöður mínar um ábyrgð umönnunaraðila er kemur að samskiptum og skilningi 

gagnvart einstaklingum á þriðja stigi Alzheimersjúkdómsins, eða þá ábyrgð að að líta 

á samskiptin sem skyldu umönnunaraðila samkvæmt réttindum þessara einstaklinga. 

Samkvæmt Buckwalter og fl. (1995), þá eru einstaklingar með Alzheimer alltof 

oft settir í ákveðin hlutverk og ákveðna aðstöðu eftir því á hvaða stigi sjúkdómsins 

þeir eru.  Með því að horfa á það hvernig einstaklingurinn hagar sér í samskiptum við 

aðra gefur það mynd af honum sem einstökum einstaklingi í stað einhverrar fyrirfram 

ákveðinnar ímyndar.  Þetta styður þær ályktanir mínar um að nauðsynlegt sé að líta á 

þessa sjúklinga hvern fyrir sig og ekki út frá neinu öðru en þeim sjálfum.  Einnig segir 

í Buckwalter og fl. (1995) að þessir einstaklingar treysta á aðra til að byggja upp 

tilfinningalegan stuðning og leysa úr vandamálum og eru samskipti stór liður í því.  

Umönnunaraðilar verða að vera meðvitaðir um að í hvert skipti sem þeir eiga í 

samskiptum við einhvern hafa þeir áhrif á sambandið við þennan einstakling á annað 

hvort jákvæðan eða neikvæðan hátt.  Fyrri saga og reynsla einstaklinga með 

Alzheimer getur sýnt fram á mikilvægar ábendingar til að skilja núverandi hegðun, 

tjáskipti og skynjun.  Hér kemur fram það sem ég talaði um sambandi við það að gefa 

sér tíma til að kynnast einstaklingnum t.d. hann þegar leggst inn á hjúkrunar-eða 

dvalarheimili.  Einnnig undirstrikar þetta þá áherslu sem ég hef lagt á mikilvægi 

samskipta. 

Þórunn Björnsdóttir (1999) segir að lífsgæði heilabilaðs einstaklings felist m.a. í 

því að hugað sé að því að hann búi í öruggu umhverfi þar sem hann nær að upplifa 

sem flest góð augnablik.  Þó að minningin staldri ekki lengi við, þá geta þessi 

augnablik skilið eftir sig tímabundna vellíðan.  Samhygð og þolinmæði 

umönnunaraðila er oft það eina sem bætir líðan sjúklings.  Niðurstöður mínar eru í 

góðu samræmi við það sem kemur fram hjá Þórunni og legg ég enn meiri áherslu á 

ábyrgð umönnunaraðilans í þessu samhengi.  Einnig segir Þórunn að þrátt fyrir að 

vitsmunaleg skerðing einkenni heilabilun geti tilfinningalegt skyn áfram verið til 

staðar.  Það þarf að hafa í huga að það er einstaklingsbundið hvernig sjúklingi með 

heilabilun tekst að tjá tilfinningar sínar og stundum þarf að hlusta bak við orðin til að 

nema inntak tjáningarinnar.  Niðurstöður mínar benda á mikilvægi þess að horfa á 

hvern einstakling fyrir sig.  Einnig segi ég að mikilvægt sé að ganga út frá því að 

tilfinningar séu enn til staðar, þó óvíst er að svo sé, og setja megi e.t.v. fyrir sig 
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viðeigandi fræðilegan vafa.  Mín niðurstaða er hins vegar sú, og í henni felst 

siðadómur, því ég segi að það sé siðferðileg skylda umönnunaraðila að gera ráð fyrir 

tilfinningalegum viðbrögðum í samræmi við réttindi einstaklinga með 

Alzheimersjúkdóminn. 

Það segir í Shotton og Seedhouse (1998) að merking þess að bera virðingu fyrir 

öðrum geti auðveldlega horfið á bak við önnur áþreifanlegri forgangsatriði.  Til þess 

að þetta gerist ekki þarf að setja það fram á mjög skýran og sterkan hátt hvað virðing 

fyrir öðrum merkir.  Það að bera virðingu fyrir, viðurkenna og finna áhugavekjandi 

eiginleika þeirra einstaklinga sem við önnumst er mikilvægt fyrir lífsgæði þeirra.  

Þangað til virðing fyrir öðrum verður viðurkennd sem áþreifanlegt hugtak verður 

varðveisla hennar ekki að hagnýtu og augljósu forgangsatriði í umönnun.  Virðing er 

mikilvæg hennar sjálfrar vegna.  Hér kemur fram einmitt það atriði sem ég legg mikla 

áherslu á í mínum niðurstöðum.  Það er nauðsynlegt að skilgreina virðingu fyrir 

einstaklingum sérstaklega, einkum vegna þeirra áhrifa sem skortur á henni veldur á 

framkomu við Alzheimersjúklinga.   

Með virðingarveggnum sem settur er fram í Shotton og Seedhouse (1998) er 

bent á að gott er að ímynda sér virðingu einstaklingsins fyrir sjálfum sér sem vegg 

byggðan upp af steinum sem innihalda mismunandi hæfni.  Þessi líking á vel við 

umræðu mína um virðingu því að þar kemur sterkt fram hvað hlutverk samfélagsins 

og umönnunaraðila er mikilvægt í því að einstaklingi líði vel og finni til virðingar þó 

svo að hann hafi sjálfur tapað sjálfsvirðingu sinni.  Einnig segir í Shotton og 

Seedhouse (1998) að þegar hæfni tapast og ákveðnir steinar fara að hrynja úr 

veggnum er hægt að nýta aðra hæfni sem við höfum til uppbyggingar.  Þetta er oft 

erfitt verkefni fyrir einstaklinga og þeir þurfa hjálp við það.  Mikilvægt er því að búa 

til einstaklingshæf markmið byggð á hæfni einstaklingsins og skapa aðstæður þar sem 

þessi hæfni fær notið sín.  Ég bendi einnig á það í niðurstöðum mínum hversu 

mikilvægt það er að kynnast hinum veika einstaklingi til að hafa möguleika á því að 

veita honum meðferð sem stuðlar að vellíðan hans og hjálpa honum að byggja upp 

virðingarvegg sinn.  Þær niðurstöður mínar eru í samræmi við það sem ég fann í 

heimildaleit minni er lýtur að því nýjasta sem í boði er erlendis hvað varðar 

meðferðarleiðir.  Í Post (1995a) segir frá Specal Unit Care, þar sem sérhæfðir 

meðferðaraðilar ganga út frá því í umönnun sinni að Alzheimersjúklingarnir, hver 

fyrir sig, hafi styrkleika, þeir eru fundnir og unnið með þá.  Í meðferðarleiðinni 

,,Viðurkennandi” meðferð (Validation Therapy) sem kynnt er í Gold (1994) kemur 
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fram það grundvallaratriði að meðferðaraðilar leggi sig fram um að fara inn í 

hugarheim sjúklingsins sem misst hefur skynjunina á raunveruleikanum til að geta 

uppfyllt þarfir hans og haft samskipti við hann.  Þetta er í samræmi við mínar 

niðurstöður þar sem ég ítreka mikilvægi þess að setja sig í spor viðkomandi, bæði á 

grundvelli sameiginlegra mannlegra tilfinninga og eiginleika og einnig á grundvelli 

þess hvernig persónuleiki einstaklingsins sem við önnumst var.  Það síðarnefnda er í 

samræmi við það sem segir í Norvedt (1998) um að tilfinningar okkar geri okkur 

kleift að setja okkur í samband við mannlega reynslu annarra þ.e. þær geti sagt okkur 

hvað það er í lífsreynslu viðkomandi sem veldur því að hún/hann bregst við á þennan 

eða hinn háttinn. 

Ég get tekið undir umræðuna um fyrra sjálfræði sem kemur fram hjá Post 

(1995) í kafla 2.2.5.2 en bendi á aðrar áherslur.  Þótt fyrra forræði sé ekki formlega 

skráð skiptir fyrri tilvera hins veika einstaklings miklu í umönnuninni og samræmist 

það vel því sem Post veltir upp í umræðu sinni þegar hann segir það mikla áskorun 

fyrir þá siðfræði sem fæst við vitglöp að tryggja stoðir umönnunarinnar þ.e. að 

viðurkenna og virða einstaklinginn sem fyrir þessu verður með samhygð að 

leiðarljósi, burtséð frá hugmyndinni um fyrra sjálfræði.  Hafa verði í huga að gildi 

þess að vera manneskja minnki ekki við það að verða gleyminn, það verður að gera 

ráð fyrir jöfnum siðferðilegum rétti og vekja upp nýja tegund góðvildar gagnvart þeim 

sem hættir eru að muna. 

Margt fleira sem kemur fram í heimildasamantekt minni samræmist 

niðurstöðum mínum, en of langt mál væri að fara í það allt hér. 

5.2.2 Hvað er ekki í samræmi við mínar niðurstöður 

Samkvæmt Timmons (1999) segir sjálfræðisreglan að vald manneskjunnar yfir 

lífi sínu sé alltaf í öndvegi og það því skylda okkar hinna að virða þetta vald alltaf 

undir öllum kringumstæðum.  Í tilfelli þriðja stigs Alzheimersjúklinga segi ég að þá sé 

það í höndum umönnunaraðila að standa vörð um virðingu einstaklinga þegar þeir 

hafa misst getuna til að breyta í anda sjálfræðis síns.  Virðing umönnunaraðila felst í 

því að haga umönnuninni í ljósi þess gildismats og viðhorfa sem einstaklingurinn, 

sem annast er um hafði.  Því hefur virðingin tekið við af sjálfræðinu allavega þegar á 

þriðja stig sjúkdómsins er komið.  

Rannsókn sem kynnt er í Long og Slevin (1997) er í raun gerð til að hvetja til 

umræðu um ýmis málefni er varða siðferðilegar spurningar í umönnun 
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Alzheimersjúklinga.  Framkvæmd hennar sem slík er gagnrýniverð, en hún stendur 

fyrir sínu því hún veldur markmiði sínu um að víkka út umræðu um mikilvægi 

samskipta í hjúkrun.  Dæmið sem ég nefni úr rannsókninni (í kafla 2.2.4.4) sýnir í 

raun svart/hvíta sýn á málin þ.e. góðsemi/skaðleysisreglurnar á móti 

sjálfræðisreglunni.  Í mínum niðurstöðum kemur ítrekað fram að árangursrík 

meðferðarleið fyrir hvern og einn byggist ævinlega á því að þekkja viðkomandi, bæði 

sögu hans og núverandi ástand.  Að því leyti segi ég að sjálfræðis hans sé gætt á þann 

hátt að virðing sé borin fyrir honum og réttindi hans virt.  Ákveðinni blöndu af 

góðsemi, skaðleysi og sjálfræðisreglunni þarf að beita út frá hverjum einstaklingi fyrir 

sig og enginn heilagur sannleikur er til í því máli. 

 



Umræður og notagildi þessarar ritgerðar 

67

6. Umræður og notagildi þessarar ritgerðar 
6.1 Notagildi 

6.1.1 Notagildi fyrir hjúkrun/klínik – tillaga að starfsreglum 

Notagildi þessarar ritgerðar fyrir hjúkrun Alzheimersjúklinga er fyrst og fremst 

að koma nýjum hugsunarhætti inn í umönnunina.  Hugsunarhætti sem minnir á að 

þessir veiku einstaklingar eru manneskjur sem gera kröfur.  Þeir geta ekki staðið upp 

og gert þessar kröfur þannig að krafan er sú að samfélagið og umönnunaraðilar geri 

alltaf ráð fyrir að ákveðnar kröfur séu til staðar er varða framkomu við þá.  Ábyrgð 

samfélagsins og umönnunaraðila er því mikil. 

Til að koma þessum hugsunarhætti inn í umönnunina þarf að koma honum inn í 

starfsreglurnar.  Þannig á að vera hægt að krefjast þess af umönnunaraðilum að þeir 

haldi uppi ákveðnum viðmiðum í umönnun sinni.  Starfsreglurnar verða að innihalda 

ákveðnar dyggðir þannig að lofsamlegt framtak verði hluti af þeim.  Það að hugsa eins 

og manneskja um aðra manneskju en ekki einvörðungu sem hjúkrunarfræðingur er 

mikilvægur hluti af dyggðinni.  Þetta þýðir að hjúkrunarfræðingar sem 

umönnunaraðilar verða að geta mætt manneskjunni þar sem hún er stödd burtséð frá 

þeim vandamálum sem fylgja umönnuninni.  Það má kalla þetta að stíga niður af stalli 

hinnar einstöku manneskju. 

Hugur, hjarta, hönd eru góð og gild einkunnarorð hjúkrunarfræðinga en 

hugurinn verður að haldast í hendur við hjartað og hjartað verður að vera tilbúið að 

hlusta á hjarta annarrar manneskju.  Starfsreglurnar verða að vera leiðarvísir um það 

hvernig hjúkrunarfræðingur á að koma fram við aðra manneskju og þá aðallega hvaða 

kröfur hjúkrunarfræðingurinn á að gera til sjálfs sín til að geta mætt þörfum hverrar og 

einnar manneskju og þar verða ákveðnar dyggðir að koma inn.  Dyggðirnar sem 

einblína þarf á eru t.d. óeigingirni, samhygð, jákvæðni og þolinmæði.  Þegar þetta er 

komið inn í starfsreglur er skylda hjúkrunarfræðinga að skoða vel sjálfan sig.  

Umönnun Alzheimersjúklinga er krefjandi og aldrei skal líta á hana sem annað.  Hver 

og einn verður svo að spyrja hvort hann/hún sé tilbúin til að takast á við þetta verkefni 

í ljósi starfsreglanna sem setja viðmiðið hátt til að auka gæði umönnunarinnar sem á 

að veita. 
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Tillögur að meginreglum (einvörðungu út frá mínum niðurstöðum): 

1. Að virðing sé alltaf borin fyrir þeim einstaklingi sem Alzheimersjúklingurinn 

er og var og það haft að leiðarljósi í umönnun. 

2. Umhyggja á grunni sammannlegra tilfinninga sé tryggð og 

Alzheimersjúklingar fái notið vafans hvað varðar tilfinningalegt skyn og alltaf skuli 

gengið út frá því að þeir finni til ef illa er komið fram við þá.   

3. Skilningur skal vera á grundvelli þess hvernig fyrri saga sjúklings getur haft 

áhrif á hegðun hans.  Þegar á síðari stig sjúkdómsins er komið skal miða skilninginn 

út frá sammannlegum tilfinningum.  Skilningur skal álitinn mikilvægur og leiðandi 

hvað varðar framkomu við sjúklinginn 

4. Samskipti skulu miðuð við á hvaða stigi sjúklingurinn er.  Samskiptin skulu 

alltaf stuðla að virðingu fyrir einstaklingnum og efla tilfinningu hans fyrir því að vera 

einhvers virði.  Samskiptin skulu álitin meðferðaratriði til vegsauka fyrir sjúklinginn 

sjálfan. 

5. Hjúkrunarfræðingar skulu sem umönnunaraðilar Alzheimersjúklinga vera 

leiðandi varðandi fræðslu í samfélaginu um einkenni sjúkdómsins.  Þar að auki skulu 

þeir vera fyrirmynd hvað varðar uppfyllingu siðferðilegra skyldu er varða framkomu 

við náungann. 

6. Standa bera að heilindum að hverri innlögn á hjúkrunar-og dvalarheimili.  

Fyrir innlögn skal ástand sjúklings metið, saga lífs hans skráð gróflega, hans helstu 

venjur og siðir sem og gildismat hans og viðhorf.  Miða skal svo alla umönnun frá 

upphafi út frá þessum atriðum og öllum þeim sem annast hann gert skylt að kynna sér 

þau og gefa viðkomandi tíma til aðlögunar í ljósi persónu sinnar. 

7. Hjúkrunarfræðingum er skylt að kanna sína fordóma og viðhorf gagnvart 

einstaklingum og vinna með þau þannig að þau hafi ekki áhrif á umönnunina sem 

veitt er.  Einnig skulu hjúkrunarfræðingar stunda sjálfsskoðun og aðhald sé veitt hvað 

varðar hana með mánaðarlegum fundum með deildarstjóra þeirrar deildar sem unnið 

er á og trúnaðarmanni starfsmanna.  Þessi sjálfsskoðun skal tryggja að 

hjúkrunarfræðingar vinni af heilindum í umönnun sinni og geti tekist á við þær kröfur 

sem gerðar eru til virðingar fyrir öllum einstaklingum og geti veitt umönnun sem felur 

í sér sanna umhyggju.  Einnig til þess að hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir hvort 

hæfni þeirra er nóg til að sýna einstaklingum skilning og eiga í samskiptum sem hafa 

meðferðargildi fyrir sjúklinginn sjálfan. 
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6.1.2 Notagildi varðandi hjúkrunarstjórnun 

Hjúkrunarstjórnendur, bæði stjórnmálamenn og þeir sem standa að rekstri 

dvalar-og hjúkrunarheimila, verða að viðurkenna alvöru málsins.  Þá alvöru að 

umönnun Alzheimersjúklinga er krefjandi og mjög mikilvæg fyrir einstaklingana sem 

þurfa á henni að halda.  Notagildi þessarar ritgerðar minnar fyrir þá er að ýta á að þeir 

horfist í augu við málin.  Til að umönnunin geti verið góð, þarf gott starfsfólk og til að 

starfsfólk sé gott og haldist gott þarf að sinna því.  Það þarf að eyða peningum í það 

að sinna starfsfólkinu, með námskeiðum, samráðsfundum, fræðslufundum o.s.frv.  

Það að bera ábyrgð á vellíðan annarrar menneskju er mikilvægt verkefni og er ekki 

síður á ábyrgð yfirmanna og stjórnvalda en hins almenna hjúkrunarfræðings.  Ég vona 

því að ráðamenn innan heilbrigðiskerfisins geti stigið niður af stalli sínum og hugsað 

um það hvernig þeir vildu að komið yrði fram við þá fengju þeir Alzheimer og hvað 

þeir væru tilbúnir að borga fyrir góða umönnun.  Að mínu áliti ætti það að auðvelda 

málin og greiða leið meiri peninga inn í þennan geira því allt er, jú, mælt í peningum á 

Íslandi. 

6.1.3 Notagildi varðandi hjúkrunarmenntun 

Að leggja grunn að góðum hjúkrunarfræðingi er eitt aðalmarkmið náms í 

hjúkrunarfræði.  Notagildi þessarar ritgerðar fyrir hjúkrunarmenntunina sem slíka er 

því að draga fram í dagsljósið mikilvægi siðferðilegrar umræðu innan 

hjúkrunarfræðigeirans.  Siðfræðileg álitamál koma upp hjá hjúkrunarfræðingum á 

hverjum einasta degi í starfi og ættu því að skipa stóran sess í náminu.  Í gegnum 

námið er nauðsynlegt að leggja áherslu á mikilvægi siðfræðinnar og missa aldrei 

sjónar á því í sjúkdóma-eða lyfjafræðisúpunni.   

6.1.4 Notagildi fyrir hjúkrunarrannsóknir 

Notagildi þessarar ritgerðar fyrir hjúkrunarrannsóknir er fyrst og fremst það að 

benda á að aðrar leiðir en þær hefðbundnu er hægt að fara til að bæta gæði 

hjúkrunarfræðinnar, jafnt sem fræðigreinar og starfsgreinar.  Þróun innan vaxandi 

fræðigreinar er mikilvæg og tengt framþróun verður að vera þor til að taka áhættu og 

reyna eitthvað nýtt.  Ekki má gleyma því hve stóran sess siðfræðin skipar innan 

hjúkrunarfræðistarfsins og rannsóknir á henni ættu því að vera hjúkrunarfræðinni til 

framdráttar, jafnt fræðigreinarinnar sem og starfsgreinarinnar. 
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6.1.5 Annað notagildi rannsóknarinnar 

Þessa ritgerð ætti að vera hægt að nota til frekari þróunar í umönnun og við að 

bæta framkomu við Alzheimersjúklinga og vonast ég til þess að svo verði.  Ég vona 

að þessi ritgerð opni þessa umræðu ekki einvörðungu innan heilbrigðisgeirans heldur 

einnig í samfélaginu.  Notagildið vil ég fyrst og fremst að verði að krefja fólk til að 

velta fyrir sér aðstæðum og ástandi sem það reynir oftast að komast hjá að hugsa um.  

Þannig lít ég svo á að þessi ritgerð geti brotist í gegnum hin eigingjarna skráp 

nútímamannsins og neytt hann til að horfast í augu við margbreytileika lífsins og 

ábyrð manneskjunnar á fleirum en sjálfri sér. 

6.2 Tillögur að framtíðarrannsóknum á réttindum 

Alzheimersjúklinga 

Tillaga mín að framtíðarrannsóknum á þessu sviði er sú að talað sé við 

sjúklingana sjálfa, þá á fyrsta stigi sjúkdómsins, um hvernig þeir vilji að komið sé 

fram við þá, á þessu stigi málsins og jafnvel í framtíðinni.  Þetta væri hægt að gera t.d. 

með aðferð Vancouver skólans eða djúpviðtölum til að kynnast betur reynsluheimi 

þessara einstaklinga.  Í framhaldi af því að skoða t.d. hvers konar umönnun 

hjúkrunarfræðingar vilja og geta veitt einstaklingum með Alzheimersjúkdóminn, 

hvaða viðhorf hjúkrunarfræðingar hafa til umönnunar þessa sjúklingahóps og hvað 

þarf að gera til að breyta þessu viðhorfi sé það neikvætt.  Þetta væri hægt að gera með 

eigindlegum aðferðum eða jafnvel megindlegum t.d. að senda út spurningalista og 

hafa úrtakið frá öllum sviðum hjúkrunarfræðinnar svo að viðhorfið kæmi fram burtséð 

frá því hvort þær/þeir hefðu einhvern tímann unnið við þessa umönnun eða ekki. 

Rannsóknir á einstaklingum með annað og þriðja stig Alzheimersjúkdómsins 

eru erfiðari í framkvæmd, þar sem vitsmunaleg geta þessara einstaklinga er verulega 

skert.  Þar ætti að vera hægt að gera rannsóknir í sama anda og ég gerði hér og þá með 

það að leiðarljósi að betrumbæta starfsreglur sem farið er eftir í umönnun þessara 

einstaklinga til að vellíðan þeirra sé tryggð út frá hverjum einstaklingi fyrir sig.   

Það er mitt takmark að vinna að nákvæmum starfsreglum, út frá niðurstöðum 

þessarar ritgerðar, sem lúta að framkomu við Alzheimersjúklinga.  Þó tel ég frekari 

rannsókna þörf, jafnvel inn á hverri stofnun fyrir sig þannig að starfsfólk sé knúið til 

að hugsa um þessi málefni og eiga þátt í uppsetningu reglanna.  Það er mín 

framtíðarsýn að allsstaðar verði unnið af heilindum að framkomu við 
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Alzheimersjúklinga, og farið eftir reglum þar sem siðferðislegar skyldur verði gerðar 

að vana með tímanum og þar með séu tryggð réttindi Alzheimersjúklinga sem lifandi 

einstaklinga. 

 

Ég ætla að ljúka þessari ritgerð á því að vitna í Siðfræði Níkomakkosar eftir 

Aristóteles;  ,,Það er ekki nóg að vita um dyggð, heldur skyldum við reyna að hafa og 

nota hana…” (bls. 257, síðara bindi) 

 Arnrún Halla Arnórsdóttir 

 __________________________
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