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Útdráttur 

Heilabilun er eitt af stærstu heilbrigðisvandamálum í heiminum nú á tímum og ekkert 

bendir til annars en að svo verði áfram í ljósi þess að öldruðum einstaklingum mun 

fjölga töluvert á næstu árum. Mikilvægt er að skoða meðferðarúrræði til að létta 

heilabiluðum og aðstandendum þeirra glímuna við afleiðingar þessa alvarlega sjúkdóms. 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um meðferðarúrræði við heilabilun og gera grein fyrir 

Alzheimerssjúkdómi sem dæmi um slíkan sjúkdóm. Einnig verður fjallað um þær 

aðferðir sem notaðar eru við greiningu á heilabilun. Auk þess skoðaði ég með hvaða 

hætti félagsráðgjafar geta hjálpað þessum hóp sjúklinga. Eins og fjallað er um í 

ritgerðinni þá eru mörg og ólík meðferðarúrræði í boði. Rannsóknir sýna fram á ágætan 

árangur þessara fjölbreyttu úrræða á aukna vellíðan einstaklinga. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni í B.A. námi í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ég starfa á hjúkrunarheimili fyrir heilabilaða og áhugi minn á því sviði hefur 

aukist á undanförnum árum. Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum Sigurveigu 

H. Sigurðardóttur fyrir góða leiðsögn og ráðleggingar við gerð B.A. ritgerðar minnar. 

Einnig vil ég þakka sambýlismanni mínum, Hans Ragnari Pjeturssyni og fjölskyldu 

minni fyrir alla aðstoð, stuðning og hvatningu sem þau hafa veitt mér á meðan námi 

mínu stóð. Að lokum vil ég færa þakkir til Matthíasar Eggertssonar fyrir yfirlestur 

ritgerðarinnar. 
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1 Inngangur 

Heilabilun, þar á meðal Alzheimerssjúkdómur, er eitt af stærstu 

heilbrigðisvandamálum í heiminum í dag og eykst ár frá ári. Vegna hækkandi lífaldurs 

einstaklinga fjölgar þeim sem greinast með heilabilun, en hún greinist oftast hjá eldri 

einstaklingum. Nú á dögum eru meira en 40 milljón einstaklinga um allan heim sem 

glíma við sjúkdóma tengda heilabilun og búast má við því að nær helmingur þeirra 

hafi greinst með heilabilun af einhverju tagi. Gert er ráð fyrir að þessi tala muni 

tvöfaldast árið 2030 og meira en þrefaldast árið 2050 (Prince, Prina og Guerche, 

2013). 

Í ritgerðinni er fjallað um hvernig greining sjúkdómsins fer fram, en erfitt getur 

reynst að greina einkennin í upphafi. Síðan eru skoðuð hvaða meðferðarúrræði eru í 

boði fyrir heilabilaða og gert grein fyrir Alzheimerssjúkdómi sem dæmi um slíkan 

sjúkdóm. Algengasti heilabilunarsjúkdómurinn er Alzheimerssjúkdómur og því verður 

sérstaklega fjallað um hann hér, einkenni hans, stig, tíðni og áhættuþætti (Hanna 

Lára Steinsson, 2006) 

Meðferðarúrræði eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg og á undanförnum árum 

hafa orðað miklar framfarir á þeim og vekur það vonir um enn meiri framfarir í 

framtíðinni. Reynt verður að gefa yfirsýn yfir þessi meðferðarúrræði og hvernig þau 

geta nýst til að auka lífsgæði og virkni einstaklinga með heilabilun. Jafnframt eru 

sérstakir kaflar um aðferðir og nýja hugmyndafræði um hvernig bæta megi lífsgæði 

sjúklinga, tæknileg hjálpartæki við ummönnun og að síðustu í hverju starf 

félagsráðgjafa felst fyrir heilabilaða og aðstandendur þeirra.  

Við vinnslu ritgerðar var stuðst við ritrýndar fræðigreinar af erlendum uppruna. 

Notast var við gagnagrunnana Proquest og Google Scholar. Að auki var stuðst við 

erlendar fræðibækur, svo sem The 36-Hour Day og Alzheimer’s activities that 

stimulate the mind. Einnig var notast við íslenskt efni, til dæmis bækurnar Heilbrigði 

og Heildarsýn: Félagsráðgjöf í heilbrigðisþjónustu, Þegar á reynir og tímaritin FAAS 

fréttir, Öldrun og Læknablaðið. Ásamt því voru ýmsar erlendar og íslenskar 

rannsóknir hafðar til hliðsjónar um hvaða meðferðarúrræða standa sjúklingum til 

boða og skilað hafa árangri. 
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2 Heilabilun 

Heilabilun (e. dementia) er alþjóðlegt heilbrigðisvandamál og sífellt fleiri 

einstaklingar greinast með sjúkdóminn (Roberson og Mucke, 2006). Heilabilun er 

þýðing á tveimur latneskum orðum, de og mens, sem upphaflega þýða frá og hugur 

(Mace og Rabins, 2011). Heilabilun er sjaldgæft ástand fyrir 65 ára aldur en tíðni þess 

hefur aukist með vaxandi langlífi. Heilabilun skerðir möguleikann á að lifa sjálfstæðu 

lífi, dregur úr lífsgæðum og veldur ómældum þjáningum hjá einstaklingnum sjálfum 

og aðstandendum hans (Björn Einarsson, 2007). 

Samkvæmt Kitwood (2007) eiga sér stað tvenns konar breytingar hjá 

einstaklingum með heilabilun. Annars vegar er um að ræða hægfara og vaxandi 

skerðingu á andlegu atgervi, eins og rökhugsun, minni og skilningi. Þessa skerðingu 

má að miklu leyti rekja til afturfarar heilans. Hins vegar er um að ræða breytingar á 

félagssálfræðilegu umhverfi, á mynstrum sambanda og samskipta. Margir sjúkdómar 

falla undir heilabilun en algengastur er Alzheimerssjúkdómurinn sem veldur um 60% 

tilfella. Aðrir sjúkdómar eru æðavitglöp, Lewy-sjúkdómur og aðrir sjaldgæfari 

sjúkdómar (Hanna Lára Steinsson, 2006). 

2.1 Alzheimerssjúkdómur 

Alzheimerssjúkdómur er hrörnunarsjúkdómur í heila og herjar einkum á aldraða 

einstaklinga og leiðir til vitglapa. Sjúkdómurinn stafar af því að taugafrumur í heila 

rýrna smám saman og deyja svo ein af annarri. Algengt er að fyrstu einkennin koma 

fram á efri árum, en þekkst hafa tilvik fyrir miðjan aldur (Gísli Ragnarsson, 1997; Jón 

Snædal, 2006). Alzheimerssjúkdómur lýsir sér þannig að andleg vangeta ágerist hægt 

og þróast smám saman yfir í algert bjargarleysi. Sjúkdómsorsökin er óþekkt og ekki 

er vitað hvernig hægt er að stöðva sjúkdóminn eða lækna hann. Hins vegar er 

ýmislegt hægt að gera til að hjálpa sjúklingnum og aðstandendum hans (Mace og 

Rabins, 2011).  

Smári Pálsson og Haukur Örvar Pálmason (2001) skipta sjúkdómnum upp í tvö 

megin form sem eru snemmkominn Alzheimerssjúkdómur (e. early-onset), sem 

miðast við að hefjist fyrr eða um 65 ára aldur og hinsvegar síðkominn 
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Alzheimerssjúkdómur (e. late-onset) sem hefst eftir 65 ára aldur. Sá fyrrnefndi er 

sjaldgæfari. 

Aðaleinkenni Alzheimerssjúkdóms er hnignandi minni. Minnið er aðgreint á 

tvennan hátt, annars vegar í skammtímaminni og langtímaminni og hins vegar í 

staðreyndaminni, atburðaminni og verkminni (Jón Snædal, 2004). Skammtímaminni 

(e. short-term memory) er einfaldlega hæfileikinn til að leggja á minnið. Hæfileikinn 

að takast á við daginn raskast því hjá einstaklingum með Alzheimerssjúkdóm og er 

oftast ástæðan fyrir heimsókn til læknis. Langtímaminni (e. long-term memory) er 

hæfileikinn til að muna til dæmis afmælisdaga. Langtímaminnið dvínar fljótt hjá 

Alzheimerssjúklingum þótt sumar minningar úr fortíðinni geti fylgt sjúklingnum lengi. 

Staðreyndarminni (e. semantic memory) er hæfileikinn til að leggja á minnið 

staðreyndir sem þurfa ekki að koma okkur við, svo sem nöfn frægra einstaklinga og 

atburði í mannkynssögunni. Unnt er að þjálfa staðreyndarminni og nota ýmsar 

aðferðir til að auðvelda sér að leggja á minnið. Með tímanum dofnar þessi hæfileiki 

eftir því sem Alzheimerssjúkdómur ágerist. Með atburðaminni (e. episodic memory) 

er átt við minni á tiltekna atburði og getur þetta minni verið persónubundið, til 

dæmis þegar margir einstaklingar verða samtímis fyrir sömu reynslu og rifja hana 

upp síðar. Verkminni (e. procedural memory) er hæfileikinn til að muna ýmiskonar 

verkleg atriði í daglegu lífi einstaklinga eins og að synda eða hjóla (Jón Snædal, 2004). 

2.2 Stig heilabilunar 

Skipta má ferli heilabilunar í fjögur stig, þó eru ekki allir sem sýna sömu einkennin á 

hverju stigi fyrir sig (Verity, 2008). 

Á fyrsta stigi upplifir einstaklingur breytingar og samtímis breytist framkoma 

aðstandenda þar sem þeir ýja að því að einstaklingurinn sé að verða gleymnari. 

Einstaklingur á þessu stigi finnur að ekki er allt í lagi, hann reynir að halda tengslum 

við raunveruleikann og lætur eins og ekkert sé að. Á öðru stigi er einstaklingur í mun 

betra jafnvægi en á fyrsta stigi og er frekar tilbúinn að þiggja aðstoð. Á þessu stigi 

breytist aðferð hans við að tjá sig. Erfitt getur reynst að hefja rökrétta setningu, 

einstaklingurinn ruglast í ríminu og enginn botnar í því sem verið er að segja. Á þessu 

stigi getur einstaklingur farið að rugla saman fjölskyldu og vinum. Á þriðja stigi 
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hverfur einstaklingur oft aftur í fortíðina og virðist í sumum tilfellum lifa í henni. 

Einstaklingur á þessu stigi byrjar að tjá sig með líkamanum. Hann getur til dæmis 

núið saman höndum eða fitlað við föt sín og er þá að endurlifa þann tíma í fortíðinni 

þegar þörf var fyrir hann. Þetta gerir hann vegna þess að hann saknar einhvers í því 

lífi sem hann lifir núna og með því hefur hreyfing og líkamstjáning tilgang, jafnvel þó 

hún sýnist undarleg. Á fjórða stigi getur einstaklingur gjörsamlega lokað á 

umheiminn og getur legið í rúminu og starað út í loftið. Komið hefur í ljós að á þessu 

stigi heyrir einstaklingur það sem sagt er og skynjar snertingu. Leggja þarf því áherslu 

á að tala við einstaklinginn og snerta hann. Mikilvægt er að sýna viðkomandi 

einstaklingi virðingu, jafnvel þó að hann sé ekki fær um að svara því á skýran hátt 

(Verity, 2008). 

2.3 Tíðni  

Vegna sívaxandi fjölda aldraðra einstaklinga og hækkandi hlutfalls þeirra fjölgar 

tilfellum Alzheimerssjúkdómsins. Heilabilun, þar á meðal Alzheimerssjúkdómurinn 

verður ein mesta ógn við lýðheilsu á komandi árum. Árið 2013 var talið að 44.4 

milljónir einstaklinga hafi þjáðst af heilabilun um allan heim. Áætlað er að aukningin 

verði 75.6 milljónir árið 2030 og 135 milljónir árið 2050. Mesta aukning verður þá í 

þróunarlöndum (Alzheimer’s disease international, e.d.).  

Í dag eru 62% einstaklinga, búsettir í vestrænum ríkjum, með heilbilun og árið 

2050 og er því spáð að þessi tala hækki í 71%. Mesta fjölgun mun eiga sér stað í Kína, 

Indlandi og nágrannaríkjum þeirra. Lífaldur fólks er að hækka um allan heim vegna 

betri aðstæðna og aðgengi að heilsugæslu, sem hefur stórbatnað frá fyrrihluta 20. 

aldar. Einstaklingar lifa lengur og lifir heilbrigðara líferni, þannig að hlutfallið af 

öldruðum hefur aukist jafnt og þétt meðal jarðarbúa (Alzheimer’s disease 

international, e.d.). 

2.4 Áhættuþættir 

Orsök Alzheimerssjúkdómsins er enn óþekkt en helstu áhættuþættirnir eru aukið 

langlífi og fjölskyldusaga sjúkdómsins. Líkurnar á sjúkdómnum aukast verulega með 

hækkandi aldri og ef einstaklingur á fleiri en einn náskyldan ættingja, til dæmis 
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foreldra og/eða systkini með Alzheimerssjúkdóm eru meiri líkur á að hann fái 

sjúkdóminn en aðrir (Alzheimer’s association, 2013-a). 

Aldur er hins vegar stærsti áhættuþátturinn. Eftir því sem einstaklingar eldast 

er erfiðara fyrir líkamann að bregðast við og endurnýja sjálfan sig. Hins vegar er það 

einstaklingsbundið hvenær þessum náttúrulegu vörnum líkamans fer að hraka, en 

líkurnar aukast með hækkandi aldri (Turner, 2003). Tvöfalt fleiri konur en karlar fá 

Alzheimerssjúkdóm og margir trúa að ástæða þess sé að hormónastarfssemi kvenna 

breytist við tíðahvörf og framleiðsla á estrógen hormóninu minnkar, en talið er að 

það hafi mest áhrif. Margir einstaklingar sem fæðast með Downs heilkenni og lifa 

fram á sextugsaldur þróa með sér kvilla og einkenni sem minna á 

Alzheimerssjúkdóminn (Alzheimer Society of Canada, e.d.). Hins vegar þróa ekki allir 

einstaklingar með Downs heilkenni með sér heilabilun þó svo svipaðar breytingar 

verði á heila þeirra og Alzheimerssjúklinga sem ekki eru með Downs heilkenni. 

Höfuðáverkar sem einstaklingur hlýtur, á hvaða aldri sem er, getur síðar leitt til þess 

að hann þrói með sér Alzheimerssjúkdóminn, því er sá sem fær oft heilhristing í meiri 

áhættu en aðrir. Menntun getur haft áhrif á hvort einstaklingur þrói með sér 

Alzheimerssjúkdóminn. Langskólagenginn einstaklingur er í minni hættu en aðrir og 

talið er að við lærdóm sé heilinn virkjaður sem hefur verndandi áhrif á heilann gegn 

hrörnun (Alzheimer Society of Canada, e.d.).  

Aðrir mögulegir áhættuþættir eru hátt kólesteról, háþrýstingur og sykursýki. 

Þrátt fyrir að ekki séu til neinar nákvæmar fyrirbyggjandi aðferðir gegn sjúkdómnum 

geta félagsleg, andleg og líkamleg virkni myndað ákveðna vörn gegn sjúkdómnum 

(Cox, 2007).  
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3 Greining 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig greining heilabilunar fer fram. Meginhluti 

greiningar hér á landi fer fram á Minnismóttöku öldrunarlækningardeildar 

Landspítala Háskólasjúkrahúss [LSH] á Landakoti. Greining heilabilunar verður sífellt 

nákvæmari og úrræði fyrir sjúklinga og aðstandendur hefur aukist, bæði 

læknisfræðileg og félagsleg (Hanna Lára Steinsson, 2006). 

Greining á Alzheimerssjúkdómnum byggir mest á að greina einkenni hans, en 

talið er að hann eigi oft rætur að rekja lengra aftur áður en nokkurra einkenna 

verður vart (Sigurveig Gunnarsdóttir, 2006). Þegar grunur er um að einstaklingur sé 

með heilabilun er leitað til sérfræðings. Þar fer fram læknisskoðun, samtöl við 

sjúkling og aðstandendur. Farið er yfir sjúkra- og heilsufarssögu sem og heilsufar 

nánustu skyldmenna. Allt rannsóknarferlið miðar að því að ganga úr skugga um hvort 

um heilabilunarsjúkdóm sé að ræða og útiloka aðra þætti sem gætu valdið 

einkennum, en ýmsar fagstéttir koma þar að (Félag áhugafólks og aðstandenda 

Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma, e.d; Landspítali, e.d.). 

Til að fá sem skýrustu mynd verður að ræða bæði við sjúkling og nánasta 

aðstandanda hans. Grunnurinn að greiningunni eru viðtölin, allt sem á eftir kemur er 

til að staðfesta eða útiloka heilabilun. Þegar grunur leikur á heilabilun eru fjórar 

rannsóknir algengastar, það er almenn blóðrannsókn, taugasálfræðilegt mat, 

tölvusneiðmynd af heila og ísótóparannsókn af heila (Jón Snædal, 2006). 

Blóðrannsóknir eru gerðar meðal annars til að skoða hvort efnaskipti séu í lagi, hvort 

hann sé í lagi og fleira. Ýmis verkefni eru lögð fyrir sjúklinginn, við taugasálfræðilegt 

mat, sem reyna á hin ýmsu svið vitrænnar getu. Taugasálfræðingur túlkar að lokum 

niðurstöðurnar og ef taugasálfræðin gefur skýra vísbendingu um Alzheimerssjúkdóm 

er afar líklegt að svo sé raunin. Tölvusneiðmyndin sýnir hvernig heilinn lítur út en 

ísótópaskönnunin sýnir hvernig heilinn starfar (Jón Snædal, 2006). Greining 

heilabilunar getur verið vandasöm og sérfræðingar geta verið ósammála um 

sjúkdómsgreiningu. Niðurstaðan ræðst mikið til af því hvers konar gögn eru 

fyrirliggjandi, en þó helst af því hversu mikil áhersla er lögð á vandamál tengd 

minnisskerðingu. Almenn heilabilunargreining er aldrei fullkomlega skýr og skiptir þá 
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ekki máli hvort hún byggist á klínísku mati eða sálfræðilegum prófum (Kitwood, 

2007). 

Samkvæmt Kitwood (2007) hafa orðið breytingar undanfarin ár varðandi 

greiningar. Núorðið ríkir meiri hreinskilni en áður og þykir viðunandi að einstaklingar 

fái staðfestingu um greininguna og séu aðstoðaðir við að takast á við afleiðingarnar 

og lifa með þeim. Þetta er bæði vegna þess að greiningaraðferðirnar eru orðnar betri 

en áður og að greiningin þykir ekki vera eins mikil brennimerking og hún þótti áður 

fyrr.  

Fyrirtækið Mentis Cura hefur unnið að þróun nýrrar aðferðir við að greina 

Alzheimerssjúkdóminn sem og aðrar heilabilanir. Greiningaraðferðin byggist á 

heilalínuritatækni og með þessari aðferð er að auki hægt að greina á milli 

heilabilunarsjúkdóma. Aðferðin er einföld í framkvæmd, ódýr og er laus við 

íþyngjandi inngrip fyrir sjúklinginn. Mentis cura hefur á síðustu árum átt gott 

samstarf við ýmsar heilbrigðisstofnanir, til dæmis hjúkrunarheimili og Öldrunarsvið 

LSH. Samstarfið hefur leitt til þess að hægt sé að kynna rannsóknir þeirra fyrir nýjum 

sjálfboðaliðum sem og aðstandendum til að þróa þessa greiningaraðferð. Nýlega hóf 

minnismóttakan á Landakoti notkun heilalínurita til stuðnings við greiningu á 

heilabilunarsjúkdómum með þessari aðferð (FAAS fréttir, 2012).   

3.1 Minnismóttaka 

Minnismóttaka er fyrir einstaklinga með einkenni sem geta bent til heilabilunar. 

Hlutverk minnismóttökunnar er að veita greiningu, meðferð og eftirlit, ásamt því að 

upplýsa og fræða sjúklinginn og aðstandendur hans um sjúkdóminn sjálfan á hverju 

stigi fyrir sig (Guðrún Karlsdóttir, 2008). Jón Snædal er upphafsmaður 

minnismóttökunnar, en hann stofnaði hana árið 1995 á öldrunardeild Landspítalans í 

Hátúni. Á minnismóttökunni starfa félagsráðgjafar, taugasálfræðingar, 

öldrunarsálfræðingar og hjúkrunarfræðingar sem allir hafa sitt skilgreinda hlutverk í 

þjónustukeðjunni (Hanna Lára Steinsson, 2006). Mikilvægt er að gefa góðar 

upplýsingar í upphafi svo allir geti gert sér grein fyrir vandanum og hvernig skuli 

bregðast við honum (Jón Snædal, 2006). 
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4 Úrræði 

Enn hafa læknavísindin ekki fundið lækningu eða sönnun þess að unnt sé að koma í 

veg fyrir heilabilun og ekki eru til meðferðarúrræði við heilabilun sem læknar 

sjúkdóminn. Þó eru ýmis meðferðarúrræði í boði sem eiga að draga úr áhrifum. 

Margt er hægt að gera og stuðla verður að því að einstaklingur með heilabilun skynji 

virðingu og væntumþykju í sinn garð og að sjálfsvirðingu og sjálfsmynd sé haldið við. 

Þeir sem sinna einstaklingum með heilabilun verða að gæta þess að þeir fáist við 

verðug verkefni til að halda færninni við eða bæta hana. Allir einstaklingar hafa færni 

til að þroskast og vaxa og á það líka við um þá sem hafa fengið heilabilun (Verity, 

2008). Allir hafa þörf fyrir afþreyingu og að fá heilabilun á ekki að tákna að öll 

lífsgleði sé úr sögunni. Nauðsynlegt er að leggja sig fram til að finna eitthvað sem 

veitir heilabiluðum ánægju og gleði (Mace og Rabins, 2011). Unnt er að skipta 

meðferðarmöguleikunum í þrjá kafla, upplýsingar og stuðningur, lyfjameðferð og 

önnur úrræði. 

4.1 Upplýsingar og stuðningur 

Þegar einstaklingur greinist með heilabilun er mikilvægt að gefa honum og 

aðstandendum hans góðar upplýsingar í byrjun svo allir geti gert sér grein fyrir 

vandanum og hvernig bregðast skuli við honum. Ekki er þörf á því að fara yfir og lýsa 

öllum stigum sjúkdómsins, heldur skoða hvers má vænta næstu mánuði og ár og 

hvernig sjúklingar og aðstandendur geta brugðist við þessum vanda. Mikilvægt er að 

viðhalda sem mestri þátttöku sjúklinga í daglegu lífi, þó hún þurfi að taka breytingum 

(Jón Snædal, 2006). 

Bæði sjúklingar og aðstandendur geta upplifað hálfgert tómarúm eftir að 

greining er ljós og velta þá jafnvel fyrir sér hvernig sjúkdómurinn muni þróast og hver 

næstu skref verða. Að fá greiningu á heilabilun er áfall bæði fyrir sjúklinginn og 

aðstandendur. Með greiningunni fæst skýring á ýmsum atvikum sem hafa komið upp 

og sem einstaklingar hafa verið að velta fyrir sér (Hanna Lára Steinsson, 2006). Erfitt 

getur reynst fyrir einstaklinga að horfast í augu við afturför sína og það á jafnframt 

við um einstaklinga með heilabilun og hafa þeir þörf fyrir að horft sé á jákvæðar 

hliðar og styrk þeirra (Verity, 2008).  
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4.1.1 Stuðningshópar  

Nú eru um 40 ár liðin frá því að fyrsta sérhæfða öldrunarlækningadeild landsins tók 

til starfa. Félagsráðgjafar öldrunarlækningardeildar LSH komu af stað stuðnings- og 

fræðsluhópum fyrir aðstandendur sjúklinga með heilabilun. Markmið 

stuðningshópanna er að veita fræðslu um sjúkdóminn og þau vandamál sem geta 

komið upp og gefa þátttakendum tækifæri til að deila reynslu sinni með öðrum. Þar 

eru að auki veittar ýmsar upplýsingar um aðstoð samfélagsins. Stuðningshóparnir 

hafa gefið mjög góða raun (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1993). 

Boðið hefur verið upp á stuðningshópa á Landakoti, frá árinu 1997,  fyrir 

aðstandendur sjúklinga. Frá árinu 2004 hafa þeir verið samvinnuverkefni LSH og 

Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma 

[FAAS], hópunum er stýrt af félagsráðgjafa og sálfræðingi. Hóparnir eru sjö manna, 

lokaðir hópar sem hittast vikulega. Hóparnir hafa annars vegar verið fyrir maka og 

hins vegar fyrir börn. Lögð er áhersla á að auka framboð á stuðningshópum fyrir 

sjúklingana sjálfa, en 300 manns hefur tekið þátt í starfi slíkra hópa sem fram fer að 

hluta til í formi námskeiðs, með fræðslu frá félagsráðgjafa, lækni og sálfræðingi og að 

auki miðla þátttakendur í hópunum af reynslu sinni og læri hver af öðrum (Hanna 

Lára Steinsson, 2006). Haft er að leiðarljósi að aðstandendur geti með stuðningi 

fagfólks og jafningjastuðningi undirbúið sig tímanlega til að takast á við þær 

breytingar sem framundan eru. Í hópunum er fjallað um fyrstu einkenni, aðdraganda 

greiningar, greiningarferli og birtingarform sjúkdóms eftir því sem á líður. Einnig er 

rætt um leiðir til að takast á við breytingarnar sem fylgja sjúkdómnum (Steinunn K. 

Jónsdóttir, 2011). 

Samkvæmt Júlíönu Sigurveigu Guðjónsdóttur (2007) er boðið upp á fundi fyrir 

stuðningshópa á vinnustað hennar fyrir aðstandendur einstaklinga sem þjást af 

heilabilun og vill hún meina að afar góð reynsla hafi reynst af þessum fundum. Á 

fundunum fara fram umræður um þau mál sem verið er að fást við hverju sinni, 

ráðgjöf og fleira.   
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4.2 Lyfjameðferð 

Engin lyf veita lækningu við Alzheimerssjúkdómnum en engu að síður hafa  lyf verið 

þróuð sem hafa áhrif á einkenni hans, eða tímabundið stöðvað framgöngu 

sjúkdómsins (Alzheimer Society of Canada, 2011-b). Það er stöðugt verið að leita 

nýrra leiða til að meðhöndla sjúkdóminn. Hið fullkomna lyf mun ekki einungis 

meðhöndla einkennin heldur vinna gegn sjúkdómnum en fjölmörg lyf eru í þróun 

sem vonandi koma á markað innan skamms (Alzheimer’s Association, 2013-b).  

4.3 Önnur úrræði 

Í þessari ritgerð er ekki tæmandi listi af þeim úrræðum sem beita má gegn 

einkennum sjúkdómsins. Önnur úrræði sem gefið hafa sér gott orð eru ekki beint 

læknisfræðilega viðurkennd en eru engu að síður nauðsynleg fyrir félagsráðgjafa að 

hafa í huga er kemur að meðferð fyrir einstakling sem þjáist af heilabilun.  

4.3.1 Minningarvinna  

Minningarvinna er frekar ný aðferð í öldrunarþjónustu. Orðið minningarvinna er 

þýðing Sigrúnar Huldar Þorgrímsdóttur á orðinu “reminiscence”, en hugtakið er 

notað þegar minningar eru rifjaðar upp og er aðferðin einkum notuð til að bæta líðan 

einstaklinga. Minningarvinna fer oftast fram í hópum og er stunduð í margvíslegum 

tilgangi en er oft skilgreind sem uppbyggileg dægradvöl og virkni. Markmiðið með 

minningarvinnu er að allir í hópnum geti átt saman ánægjulega stund, myndað tengsl 

og kynnst. Einnig er mikilvægt að starfsfólk fái persónulega sýn á skjólstæðingum 

sínum (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2009).  

Í endurminningarhópum er notast við myndir og hluti og rætt er um það á 

þann hátt að hverjum og einum gefst tækifæri að koma með sínar minningar 

óþvingað. Þessi meðferð er notuð víða og á ýmsan hátt, meðal annars á 

hjúkrunarheimilum. Vellíðan eykst og um leið dregst úr einkennum svo sem rápi og 

óróleika. Einstaklingar með Alzheimerssjúkdóm eru fyrst og fremst með minnistap 

varðandi nýliðna atburði og eiga þeir mun auðveldara með að rifja upp eldri 

minningar. Sömu sögurnar eru mikið sagðar og þegar nánar er skoðað kemur í ljós að 

gleymska fyrir nýorðna og gamla atburði er álíka mikil (Fanney Proppé Eiríksdóttir og 

Svava Aradóttir, 2013). 
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Alkunna er að aldraðir hafa gaman af því að rifja upp minningar um 

einstaklinga og viðburði frá árum áður, líkt og aðrir. Þegar aldur færist yfir og 

sjúklingur getur ekki hreyft sig í þeim mæli sem hann gerði áður minnkar afkastageta 

og tilfinningin fyrir að vera gagnlegur. Endurminningar eru mikilvægar og gagnlegar 

eldri einstaklingum vegna þess að árangur og gleði fyrri ára hjálpar þeim að aðlagast 

nýju ástandi. Þetta á sérstaklega við um þá sem glíma við Alzheimerssjúkdóm eða 

heilabilun, því langtímaminni þeirra er oftast virkt á fyrstu stigum sjúkdómsins, þeir 

eiga erfitt með að muna hvað var í morgunmatinn en muna hvað gerðist fyrir 20 

árum (Bazan-Salazar, 2005). 

Bókmenntasmiðjan er dæmi um verkefni sem er hluti af meðferð við 

Alzheimerssjúkdómnum. Minnismóttakan á Landakoti og félagið FAAS, í samstarfi við 

Þórarin Eldjárn, Myndlistaskóla Reykjavíkur og Þjóðarbókhlöðuna, stóðu fyrir 

verkefninu. Undirbúningur hennar var mikill og sýndu fjölmiðlar verkefninu mikinn 

áhuga. Í ljós kom að einstaklingar njóta þess að koma saman og taka þátt í 

verkefninu, áhugi og starfsgleði þeirra leyndi sér ekki. Hver þátttakandi fékk til liðs 

við sig tvo nemendur og stóð smiðjan yfir í tvær vikur. Þórarinn Eldjárn las upp sögu 

eftir sig með ýmsum minnum sem voru þátttakendum sameiginleg. Sagan var lesin 

fyrir alla þátttakendur, auk nokkurra gesta, og í framhaldi af því fór fram upprifjun 

sem fest var á teikniblöð af listnema. Notast var við söguna sem lesin var og gátu 

listnemar rifjað upp atriði úr henni til að hjálpa þátttakendum. Á endanum birtist 

heilleg mynd, misflókin eins og gengur en venjulega með miklu fleiri 

minningaratriðum en nokkur átti von á. Bókmenntasmiðjan sýndi að hægt er að 

nálgast einstaklinga með Alzheimerssjúkdóm með heldur óvanalegri aðferðum en 

oftast er beitt. Aðstandendur voru mjög ánægðir með framtakið og fannst það vera 

jákvætt og voru öll tilbúin að taka þátt í svona verkefni aftur. Allir voru sammála um 

mikilvægi þess að jákvæð umræða skapist um sjúkdóminn svo að einstaklingur sem 

greinist með hann sé ekki afgreiddur óhæfur einstaklingur. Verkefnið stóð undir 

væntingum og var jákvæðum umræðum um heilabilun hrundið af stað (Fanney 

Proppé Eiríksdóttir og Svava Aradóttir, 2013). 

Anna Elín Svavarsdóttir stofnaði fyrirtækið Lífssaga haustið 2011 og felst 

starfsemin í að útbúa lífssögubækur sem eru vel útbúnar bækur um einstaklinga í 
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máli og myndum sem varðveita minningar og dýrmæt augnablik úr lífi þess sem 

bókin fjallar um. Lífssögubækur henta sérstaklega þeim einstaklingum sem hafa 

greinst með heilabilun og þar má nefna Alzheimerssjúkdóminn. Lífssögubókin er 

mikilvæg í minningarvinnu og getur átt mikinn þátt í að auka lífsgæði einstaklinga 

með heilabilun (Anna Elín Svavarsdóttir, 2013). 

Chiang, Chu, Chang, Chung, Chen, Chiou, Chou (2010) gerðu rannsókn á 

áhrifum minningarvinnu á andlega vellíðan, depurð og einmanaleika meðal 

heilabilaðra sjúklinga á hjúkrunarheimili. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

minningarvinnan hafði jákvæð áhrif á líðan sjúklinganna. Með henni fengu 

þátttakendur tækifæri til þess að deila tilfinningum með öðrum. Þátttakendur unnu 

með minningar og gerðu sér grein fyrir því að þeir höfðu lifað fjölbreyttu lífi þar sem 

tekist var á við erfiðleika og upplifað hamingju í bland.  

4.3.2 Hreyfiþjálfun  

Hreyfing hefur góð áhrif á líðan einstaklinga. Að lifa heilsusamlegu lífi og hreyfa sig 

nóg hefur áhrif á líkamlega og andlega heilsu, ásamt því að geta haft áhrif á lífsgæði 

einstaklinga á öllum stigum heilabilunar (Alzheimer’s society, 2013-a). Hreyfiþjálfun 

fyrir aldraða einstaklinga er gríðarlega mikilvæg og með reglubundinni hreyfingu er 

hægt að hægja á þeim öldrunarbreytingum sem verða í líkamanum með hækkandi 

aldri (Sigrún B. Bergmundsdóttir og Ylfa Þorsteinsdóttir, 2005). 

Hreyfing felst í því að hvetja og örva einstaklinga til alls þess sem hann ræður 

við og er það gert með því að gera honum mögulegt að nýta hæfileika sína og 

áhugamál. Góður árangur hefur náðst þegar mögulegt er að virkja sem flesta þætti, 

bæði andlega og líkamlega (Jón Snædal, 2004). Margir einstaklingar með heilabilun 

eru með góða hreyfifærni, en þegar sjúkdómurinn ágerist er mikilvægt að þeir fái 

aðstoð við hæfi til að viðhalda líkamsstyrk sínum (Fanney Úlfljótsdóttir, 2012). 

Líkamleg hreyfing hefur jákvæð áhrif á líðan einstaklinga á seinni stigum 

heilabilunar. Einstaklingar þurfa minni aðstoð við daglegt líf og eiga auðveldara með 

að aðlagast nýjum aðstæðum og umhverfi en þeir sem hreyfa sig minna. Líkamlegar 

æfingar geta verið allt frá því að breyta um líkamstöðu reglulega, það er standa 

meira, fara í stuttar gönguferðir um heimili sitt eða jafnvel að standa upp og færa sig 
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um sæti reglulega yfir daginn. Heilbrigður lífstíll felur í sér að líkamleg hreyfing er 

hluti af daglegri rútínu sem stuðlar að vellíðan eins lengi og unnt er. Líkamleg 

hreyfing hefur ekki einungis góð áhrif á líkamann heldur stuðlar hún einnig að 

auknum samskiptum og félagsskap við aðra einstaklinga sem hefur jákvæð áhrif á 

sjúklingana sjálfa sem og þá einstaklinga sem annast þá. Hafa þarf í huga að hver 

einstaklingur er sérstakur og bregðast þarf við þörfum og getu hvers og eins er velja 

skal hreyfingu sem er þeim við hæfi (Alzheimer Society of Canada, 2011-a). 

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, Þuríður Björnsdóttir, Ingibjörg Steinunn 

Sigurðardóttir og Harpa Karlsdóttir (2010) stóðu fyrir rannsókn á tengslum á 

hreyfingu og útiveru og líðan aldraðra með heilabilun á hjúkrunarheimilinu Sóltúni. 

Niðurstöður hennar voru að reglulegar gönguferðir koma einstaklingum í snertingu 

við náttúruna og því fylgir frjálsræði og betri líðan. Einnig sýndu niðurstöður að aukin 

útivera bætti verulega líðan íbúa auk þess virtust þeir sofa betur, vera rólegri, 

jákvæðari og matarlyst jókst. Útivistin virtist einnig auka virkni íbúa, bæði í leikfimi og 

annarri dagskrá innan heimilisins. 

Í rannsókn Larson, Wang, Bowen, McCormick, Teri, Crane og Kukull (2006) 

voru 1740  þátttakendur, sem voru 65 ára eða eldri. Rannsóknin var gerð til að skoða 

hvort hreyfing dragi úr áhættu á heilabilun og Alzheimerssjúkdómi. Niðurstöður 

bentu til þess að regluleg hreyfing dragi úr áhættu á heilabilun og 

Alzheimerssjúkdómi. 

4.3.3 Músíkþerapía 

Tónlist vekur gleði og virðist músíkþerapía vera í uppáhaldi hjá einstaklingum sem 

eru á þremur fyrstu stigum heilabilunar. Músíkþerapía er tegund meðferðar þar sem 

skipulögð notkun hljóða, tóna og hreyfinga er beitt (Verity, 2008). Músíkþerapistinn 

vinnur eftir ólíkum músíkþerapíufræðum og aðferðum sem hentar hverjum 

einstaklingi í samræmi við sett markmið. Gert er mat á ýmsum eiginleikum 

einstaklingsins, meðferðarþörf og styrk hans. Músíkþerapía getur verið mjög 

mikilvægur þáttur í lífi heilabilaðra einstaklinga. Hún er meðal annars góð til að 

mynda samband við sjúklinginn, hjálpa sjúklingnum að vinna gegn vonleysi, 

einmanaleika, aðgerðarleysi, byggja upp lífsgleði og gefa einstaklingum möguleika á 
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tjáningu án orða. Músíkþerapía getur hjálpað heilabiluðum einstaklingum að ná 

sambandi hver við annan og draga þar með úr einangrun þeirra. Tónlistin getur 

virkað hvetjandi og örvað minni sjúklinganna. Mikilvægt er fyrir einstaklinga með 

heilabilun að geta tjáð sig. Þeir sem geta ekki tjáð sig með orðum geta orðið 

einangraðir sem getur valdið mikilli vanlíðan. Með tónlistinni geta þeir fengið að tjá 

sig og tilfinningar sínar. Tónlist getur verið mikilvægur þáttur sem áhugamál og 

tónlistarleikir geta verið nothæfir í tengslum við líkamlegar æfingar. Tónlistin virkar 

afslappandi, til dæmis þegar einstaklingar eru hræddir, þunglyndir eða órólegir. 

(Helga Björg Svansdóttir, 2002). 

Helga Björg (2002) gerði rannsókn í samstarfi við Jón Snædal og Berglindi 

Magnúsdóttur. Tilgangur hennar var að athuga hversu mikil áhrif músíkþerapía hefði 

á hegðun Alzheimerssjúklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að mikil breyting 

varð á sjúklingum að lokinni meðferð og hafði hún mikil áhrif á flesta sjúklingana sem 

tóku þátt í rannsókninni. Músíkþerapía er auðsjáanlega áhugavert meðferðarúrræði 

fyrir heilabilaða einstaklinga. Þetta er meðferð sem að sjúklingum líkar alla jafna vel 

og gefur þeim aukna lífsfyllingu. 

Í rannsókn Parambi (2011) kom fram að músíkþerapía er árangursrík meðferð 

fyrir Alzheimerssjúklinga. Sýndi hún að mögulega sé hægt að nota tónlist sem 

meðferðarúrræði við Alzheimerssjúkdómi. Einnig kemur það fram að rannsóknir víða 

um heim gefa til kynna að virkni músíkþerapía virðist vera að opna nýjar dyr fyrir 

klínískar meðferðir sjúklinga og er það skemmst að vænta að músíkþerapía verði 

sjálfsagður hluti í meðferð á sjúklingum. Tónlist virðist hafa jákvæð áhrif á sjúklinga 

sem þjást af taugasjúkdómum og þar á meðal Alzheimerssjúkdómi. 

4.3.4 Listmeðferð 

Alzheimerssjúkdómur leiðir oft til málstols og getur orðið þess valdandi að 

einstaklingar með heilabilun eiga erfitt með að tjá sig sem getur leitt til félagslegrar 

og andlegrar einangrunar. Á myndmálinu geta allir tjáð sig með sínum eigin rökum og 

á eigin hraða, á þann hátt getur listmeðferð rofið félagslega og andlega einangrun. 

Skammtímaminni hrakar með tímanum hjá Alzheimerssjúklingum en langtímaminnið 

helst um tíma og þá verða allar gamlar minningar mikilvægar og myndverk getur 
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orðið hugmynd að upprifjun þeirra og vakið umræðu um þá erfiðleika sem 

sjúkdómurinn leiðir til (Elva Jónsdóttir, 1999). Listmeðferð hefur verið notuð til að 

viðhalda tilfinningu fyrir því að geta enn afrekað eitthvað og leist af hendi verkefni, 

auk þess að skapa aðstæður til sjálfstæðrar tjáningar. Nokkur atriði ber að hafa í 

huga við skipulagningu á verkefnum fyrir sjúklinga með heilabilun. Þau þurfa að vera 

ætluð fullorðnu fólki en ekki börnum, en samt sem áður viðráðanleg fyrir sjúklinginn. 

Eftir að verkefni er lokið getur reynst vel að ræða við sjúklinginn um verkefnið, hrósa 

honum og ræða hvað hann hefur búið til eða hverju hann er að reyna að ná fram. Oft 

þarf að hjálpa sjúklingum, koma þeim af stað eða gefa þeim einfaldar leiðbeiningar. 

Gæta þarf þess að nota ekki hættuleg efni eða verkfæri við listsköpunina og gefa 

sjúklingunum nægilegan tíma að leysa verkefnin af hendi (Bazan-Salazar, 2005).  

 Í rannsókn Kamar (1997) kom fram að Alzheimerssjúklingar lokist oft inni í 

sínum eigin heimi, geta ekki tjáð sig né átt samskipti við aðra. Rannsakandi vildi ná 

sambandi við sjúklinginn, brjótast í gegnum sjúkdóminn, og til þess notaðist hann við  

list. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að listmeðferð getur bætt líðan sjúklinga með 

Alzheimerssjúkdóm og meðferðin gerir þeim kleift að eiga samskipti án orða og 

minnka spennu, einangrun og pirring.  

4.3.5 Meðferð með aðstoð dýra 

Meðal þess sem talið er að geti haft góð áhrif á heilabilaða einstaklinga er sólskin, 

gott matarræði og samvera með gæludýrum. Þetta hefur góð áhrif á alla og þar eru 

eldri einstaklingar samfélagsins enginn undantekning. Dýr eru þeim gáfum gædd að 

bjóða upp á takmarkalausa ást og umhyggju þeim sem sýnir þeim hlýju og umhyggju. 

Gæludýr ýta undir lífsgleði og hlátur ásamt því að stuðla að aukinni hreyfingu 

einstaklingsins sem sér um gæludýrið (Bazan-Salazar, 2005). 

Meðferð með hjálp dýra eða dýrameðferð fyrir heilabilaða hefur vakið aukna 

athygli síðustu ár. Ein ástæðan er sú að gæludýr skapa heimilislegar aðstæður fyrir 

sjúklinga á stofnunum eða hjúkrunarheimilum. Gæludýrin geta átt heima á þessum 

stöðum eða sjálfboðaliðar koma reglulega með dýrin sín á fund sjúklinganna til að 

umgangast og fræða þá um dýrin. Umgengni við dýr, þá sérstaklega hunda, getur 

lækkað blóðþrýsting og aukið efnavirkni í taugavefjum sem hafa áhrif á afslöppun og 



20 

 

tengslamyndun. Þessi áhrif gagnast sjúklingum við atferlis- og sálræna kvilla 

sjúkdómsins (Delta Society, e.d.). 

Í rannsókn Mossello o.fl. (2011) voru tíu sjúklingar rannsakaðir. Þar kom fram 

að samskipti sjúklinga og dýra hafa jákvæð áhrif á tilfinningar eldri sjúklinga með 

heilabilun, ásamt því að  draga úr kvíða og leiða og gerði sjúklinga virkari og glaðari. 

Edwards og Beck framkvæmdu rannsókn árið 2004 þar sem skoðuð voru áhrif 

þess að hafa fiskabúr í matsal á hjúkrunarheimili fyrir Alzheimerssjúklinga. 

Rannsóknin náði til 70 einstaklinga sem langt voru leiddir af heilabilun. Fiskabúr í 

matsal reyndist hafa jákvæð áhrif á matarlyst og hegðun sjúklinga, auk þess að hafa 

róandi áhrif á starfsfólk. 

Ingibjörg Hjaltadóttir, Ásta B. Pétursdóttir, Gerður Sæmundsdóttir, Guðrún 

Lovísa Víkingsdóttir og Ída Atladóttir (2002) voru frumkvöðlar hér á landi að rannsaka  

þessa tegund meðferðarforms. Í rannsókninni voru könnuð áhrif hunda á líðan sjö 

sjúklinga á öldrunarlæknadeildum fyrir heilabilaða. Hundarnir komu í heimsókn einu 

sinni í viku og hver heimsókn stóð yfir í 30-60 mínútur. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að heimsóknir hunda höfðu jákvæð áhrif á líðan sjúklinga. Ásamt því 

höfðu hundarnir róandi áhrif á þá og veittu þeim afþreyingu seinni part dags sem er 

sá tími sem margir sjúklingar með heilabilun finna fyrir óróleika. 

Heimsóknavinur með hund er verkefni á vegum Rauða Krossins og er algengt 

víða um heim. Í því verkefni er hundurinn í aðalhlutverki. Hundavinirnir fara í 

reglubundnar heimsóknir á stofnanir og heimili, meðal annars til aldraðra 

einstaklinga. Sjálfboðaliðar með hunda taka þátt í verkefninu og hefur þeim farið 

fjölgandi síðustu ár. Grundvallarhugmyndin er sú að sjálfboðaliði heimsæki til dæmis 

hjúkrunarheimili, sambýli og einkaheimili með það markmið að mæta þörfum 

einstaklinga og stuðla að tilbreytingu og hvatningu. Í dag eru um 30-40 hundar á 

Íslandi í reglubundnum heimsóknum á vegum Rauða krossins (Rauði Krossinn, e.d.). 

4.3.6 Garðavinna 

Garðyrkja sem áhugamál er algeng í dag á öllum menningarsvæðum. Hún kann að 

hafa sérstaka þýðingu fyrir aldraða í samfélagi okkar þar sem sú kynslóð var alin upp 

á þeim tíma þegar landið var aðallega dreifbýli og margir nutu einhvers konar 
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garðræktar. Rannsóknir gefa til kynna að ef einstaklingur hefur aðgang að náttúrunni 

þá dregur það úr streitu, lækkar blóðþrýsting og bætir svefn (Bazan-Salazar, 2005). 

Náttúran hreinsar og er lækningarmætti gædd. Með það í huga má líta á 

útiveru sem mikilvægasta hluta af ummönnun einstaklings með Alzheimerssjúkdóm 

til að stuðla að jafnvægi og góðri geðheilsu, ásamt því að gefa kost á hamingjuríkara 

lífi einstaklings með heilabilun. Garðar gefa af sér líf og þar af leiðandi hefur það áhrif 

á skilning og upplifun sjúklings og getur haft áhrif á rökhugsun og líkamlega 

möguleika einstaklings og dregið úr einkennum óróleika og ringulreiðar sem 

einstaklingur með þennan sjúkdóm finnur oft fyrir (Alzheimer’s Australia, 2010). 

Nýjar upplýsingar gefa til kynna að gömul gildi endurvekja nýjar hugsjónir um að 

umhverfið hafi djúpstæð áhrif á heilsu og gæði lífs fólks. Garðar eru hannaðir 

sérstaklega með litbrigði og fjölbreytileika í lykt í huga sem hefur áhrif á sjúklinga 

með heilabilun, þar finna þeir ekki til ringulreiðar og finna stoð í veruleikanum 

(Alzheimer’s Australia, 2010). 

Í rannsókn Rappe og Lindén (2004) tóku 65 starfsmenn þátt, frá tíu 

mismunandi hjúkrunarheimilum. Þeir skoðuðu virkni plantna bæði innandyra og 

utandyra við umönnunarstörf á hjúkrunarheimilum. Starfsfólkið hélt því fram að 

plönturnar hefðu jákvæð áhrif á íbúa á hjúkrunarheimilum. Plönturnar sköpuðu 

heimilislegt umhverfi og loftið var betra innandyra, ásamt því að auka virkni íbúa og 

skapa jákvæðar tilfinningar. Yfirmenn hjúkrunarheimila töldu enga hættu stafa af 

plöntum og hefur reynslan aðeins sýnt jákvæð merki fyrir upplifun heilabilaða. 

4.3.7 Ilmolíumeðferð 

Frá alda öðli hafa ilmjurtir, eða olían úr plöntunum, verið notuð í lækningarskyni 

(Chalfont, 2007). Til dæmis draga úr kvíða, streitu, áhyggjum, svefnleysi og dugleysi. 

Náttúrumeðferðir sem þessi geta haft áhrif á allt blóðstreymi, slakað á vöðvum og 

sérstaklega aukið hreyfigetu aldraða einstaklinga. Ilmur frá slíkum olíum hefur auk 

þess dregið úr líkamlegum kvillum og vakið jákvæðar minningar og komið 

einstaklingum í betra skap. Ilmolíumeðferð á sérstaklega við aldraða einstaklinga  

hún er róandi og reynir lítið á líkamlegt úthald. Einnig getur ilmolíunudd verið ástrík 

samskipti, en aldraðir njóta þess ekki oft á sínum efri árum sérstaklega þegar 
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einstaklingar eru rúmfastir, langt leiddir af heilabilun og geta ekki tjáð sig.  

Einstaklingurinn sem veitir meðferðina reynir að skynja þarfir einstaklings án 

orðaskipta, sú olía er valin sem hentað getur hverju tilfelli fyrir sig með því að skoða 

sálfræðilegar, líkamlegar og andlegar þarfir. Almennt er talið að lykt frá rósmarínolíu 

auki viðbrögð og langtímaminni getur batnað, á meðan lykt af lavender er róandi. 

Bæði lyktin af rósmarín og lavender getur gert einstakling ákveðnari og dregið úr 

pirringi (Chalfont, 2007) 

Í rannsókn Jimbo, Kimura, Taniguchi, Inoue og Urakami (2009) á 17 

Alzheimerssjúklingum kom í ljós að allir þátttakendur rannsóknarinnar sýndu 

mælanlega framför eftir meðferð. Niðurstaðan var að ilmolíumeðferð er áhrifarík 

meðferð fyrir Alzheimerssjúklinga án lyfjanotkunar.   

4.3.8 Alzheimer kaffi  

Hugmyndina um Alzheimer kaffi má rekja til hollenska öldrunarsálfræðingsins Bére 

Miesen. Árið 1997 var fyrsta kaffihúsið opnað sem ætlað var fyrir heilabilaða með 

Alzheimerssjúkdóm. Miesen fannst umræðan um sjúkdóminn oft vera það málefni 

sem erfitt var að ræða innan fjölskyldna heilabilaðra. Hann einsetti sér að fá 

einstaklinga til að ræða um sjúkdóminn, veita upplýsingar um hann og afleiðingar 

hans, sem er mjög mikilvægt í sjúkdómsferlinu. Honum fannst kaffihús vera 

hentugasti vettvangur til að ræða þessi mál og skiptast á reynslusögum,  ræða gleði 

og sorgir aðstandenda og sjúklinga. Með því að tala um vandamálin við aðra í 

svipuðum sporum auðveldar það einstaklingum að takast á við nýja reynslu. Einnig 

þegar sjúkdómurinn er ræddur fyrir framan sjúklinginn sjálfan gerir það honum kleift 

að hafa áhrif á sína nákomnu og um leið eykst sjálfstraust sjúklingsins. Aðstandendur 

gera sér grein fyrir að þeir eru ekki einir í þessum sporum (Jones, 2001). 

Það hefur farið af stað tveggja ára tilraunaverkefni á Íslandi  með Alzheimer 

kaffi og fyrsta samkoman var haldin í janúar 2013. Alzheimer kaffi er staðsett í 

félagsmiðstöðinni í Hæðargarði og er ætlað einstaklingum með Alzheimer og skylda 

sjúkdóma, aðstandendum þeirra og vinum. Tilgangur verkefnisins er að gefa 

einstaklingum tækifæri til að koma saman þar sem þörfum þeirra er mætt og opna 
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umræðu um erfiðleika einstaklinga með þennan sjúkdóm (Guðlaug Jóna 

Hilmarsdóttir, 2013). 

Samkvæmt Dow, Haralambous, Hempton, Hung og Calleja (2011) njóta 

einstaklingar með heilabilun og aðstandendur þeirra þess að mæta á kaffihúsið. Til 

varð stuðningsnet sjúklinga og aðstandenda þar sem einstaklingar gátu rætt reynslu 

sína, eignast vini og fengið upplýsingar. Kaffihúsin skapa vettvang fyrir félagslega 

samveru og náungaaðstoð. Einstaklingar með heilabilun og aðstandendur þeirra 

sögðu að veita öðrum aðstoð og styðja þá væri mikilvægur þáttur í því að þeir kæmu 

á kaffihúsið. 
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5 Aðferðir og hugmyndafræði 

Á síðustu árum hefur ný hugmyndafræði verið að ryðja sér til rúms með það að 

markmiði að bæta lífsgæði aldraðra. Hér verður fjallað um hugmyndafræðina Eden 

og Lev og bo.  

5.1 Eden hugmyndafræði 

Eden hugmyndafræðin er upprunnin í Bandaríkjunum og gengur hún út frá nýrri sýn 

og áherslum í þjónustu á öldrunarheimilum. Eden hugmyndafræðin er útkoma 

rannsókna sem gerðar voru á Chase Memorial Nursing Home í Bandaríkjunum árið 

1991. William H. Thomas er höfundur hugmyndafræðinnar, en hann var læknir á 

heimilinu. Hann komst að því að vanmáttarkennd, einmannaleiki og leiði eru 

aðalástæður vanlíðunar íbúa öldrunarheimila. Eden hugmyndafræðin leggur áherslu 

á að öldrunarheimili séu heimili þeirra sem þar búa. Áhersla er lögð á mikilvægi 

sjálfræðis, einstaklingsmiðaða þjónustu og að einstaklingum finnist lífið hafa tilgang 

þrátt fyrir heilsuleysi (Brit J. Bieltvedt og Hrefna Brynja Gísladóttir, 2008). 

Hugmyndafræðin byggir á því að einstaklingur hafi tækifæri til að vaxa og 

þroskast út ævina jafnt sem barn, fullorðinn eða aldraður. Allir eiga rétt á lífsgæðum, 

óháð aldri, búsetu, fötlun og færnisskerðingu. Því er nauðsynlegt að umbylta 

skipulagi umönnunar og flytja áherslur frá stofnanavæddri menningu, þar sem mest 

er horft á líkamlega kvilla, sjúkdóma og færnisskerðingu og tengja þær amstri 

daglegs lífs, færni, heilsu, áhugamálum, virkni og viðurkenningu. Markmið 

hugmyndafræðinnar er að breyta viðhorfi og menningu og skapa heimili og 

vinnustað á stað þar sem einstaklingum líður vel (Eden Alternative Ísland, e.d.). 

Á Edenheimili er lífið gefandi og innihaldsríkt fyrir íbúa og starfsfólk. Umhverfið 

er heimilislegt með persónulegum munum sem geyma góðar minningar. Íbúar eru 

hvattir til að taka með sér persónulega muni til að gera umhverfi sitt eins heimilislegt 

og hægt er og einnig eru gæludýr velkomin, að höfðu samráði við aðra á heimilinu. 

Íbúar hafa tækifæri til að taka virkan þátt í daglegu lífi eins lengi og þeir geta og áhugi 

leyfir (Brit J. Bieltvedt, Friðný B. Sigurðardóttir, Helga G. Erlingsdóttir og Hrefna 

Brynja Gísladóttir, 2011) 
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5.2 Leve og bo  

Samkvæmt hugmyndafræðinni eiga hjúkrunarheimili að vera sett saman úr litlum og 

heimilislegum einingum, með íbúa í hverri einingu. Hjúkrunarheimilin skiptast í átta 

til tólf manna einingar og þar hefur hver íbúi stórt herbergi, salerni og rými til 

athafna. Svo er sameiginlegt rými þar sem heimilismenn og starfsmenn 

hjúkrunarheimila eru með eldhús og borðstofu (Jensen, 2004). Lögð er áhersla á 

sjálfstæði, sjálfræði og styrk heimilismanna. Að auki snýst hugmyndafræðin um að 

brjóta niður stofnanapíramídann og láta hjúkrunarheimilin vera eins heimilisleg og 

unnt er. Hjarta hverrar deildar er borðstofan og eldhúsið, þar borða íbúar og 

starfsmenn saman við stórt borðstofuborð eins og gert er á venjulegu heimili (Hrönn 

Ljótsdóttir, 2011). 

5.3 Umhverfi 

Mikilvægt er fyrir alla að búa við aðstæður og í umhverfi þar sem þeim líður vel. Á 

ýmsum öldrunarheimilum hefur átak farið af stað þar sem skapa á heimilislegt 

andrúmsloft í þeim tilgangi að bæta líðan íbúanna. Gott umhverfi felst í því að skapa 

þægilegt umhverfi fyrir einstaklinginn og veita honum félagslegan stuðning. 

Umhverfið þarf einnig að taka tillit til sjúkdóms með því að vera öruggt og 

viðkunnanlegt. Margt ber að skoða og skulu hér nefnd nokkur dæmi: Skýrar 

merkingar á herbergjum, innan herbergja og nafnspjöld gefa sjúklingi, sem enn getur 

lesið, möguleika á að bjarga sér í umhverfinu. Gólfdúkur þar sem skiptast á dökkir og 

ljósir fletir getur haft truflandi áhrif á sjúkling sem skynjar illa það sem hann sér. 

Hann gæti haldið að gólfið sé óslétt eða að jafnvel séu á því stór göt sem ætti að 

forðast (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003; Jón Snædal, 2006). 

Mikilvægt er að búa til heimilislegt umhverfi fyrir sjúkling sem líkist þeim 

aðstæðum sem hann lifði við áður en hann greindist með heilabilunarsjúkdóm. Þá er 

ekki aðeins um áþreifanlegt umhverfi að ræða heldur einnig félagslegt. Við 

heimilislegar aðstæður ná einstaklingar betur áttum, því einstaklingar með heilabilun 

eiga erfitt með aðlögun í nýju umhverfi og því er mikilvægt að hafa umhverfið sem 

líkast því sem sjúklingur þekkti áður. Ef umhverfið er heimilislegt er auðveldara fyrir 

sjúklinginn að aðlagast nýja umhverfinu, til dæmis með því að nota húsgögn sem 
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finna má á heimilum  eða þeirra eigin heimili frekar en að nota húsgögn sem einungis 

finnast á stofnunum. Nauðsynlegt er að vera með myndir á veggjunum til þess að 

gera umhverfið persónulegra og heimilislegra (Calkins og Arch, 1998). 
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6 Tæknileg hjálpartæki við umönnun einstaklinga með heilabilun                

Með verkefninu  „Tæknileg úrræði og heilabilun á Norðurlöndunum“ (2009) unnu öll 

Norðurlöndin í fyrsta sinn sameiginlega að verkefni þar sem skipst var á þekkingu og 

reynslu varðandi úthlutun hjálpartækja til vitræns stuðnings fyrir sjúklinga með 

heilabilun. Rannsóknin byggir á 29 skjólstæðingasögum sem safnað var með 

einstaklingsviðtölum. Markmið verkefnisins var að afla þekkingar og reynslu um 

nýjustu tækni sem getur stutt við vitræna færni hjá einstaklingum með heilabilun, 

sem og að kynna þessa tækni á Norðurlöndunum. Augljóst er að þörfin fyrir 

hjálpartæki er einstaklingsbundin og háð áhuga, hlutverkum, venjum og fleira, auk 

þess á hvaða stigi sjúkdómurinn er (Tryggingastofnun ríkisins, 2008). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að upplýsingahjálpartæki geta hjálpað 

einstaklingum með heilabilun við dagleg störf og framlengt þátttöku þeirra í 

samfélaginu. Fyrir einstaklinga með heilabilun geta upplýsingahjálpartæki sem stutt 

eru við vitræna færni styrkt, viðhaldið eða skapað ný tækifæri til þátttöku og virkni í 

daglegu lífi. Þau geta létt undir með aðstandendum og skapað gleði og betra 

sjálfsálit. Rannsóknin sýndi einnig fram á að upplýsingarhjálpartæki sem styðja við 

vitræna færni eru ekki almennt þekkt meðal fagaðila á heilabilunarsviði eða meðal 

aðstandenda þar sem einstaklingur hefur verið greindur með heilabilun. Betri 

upplýsingar þurfa að vera til um upplýsingahjálpartæki og hvernig þau geta hjálpað 

til við dagleg störf. Einnig skortir þekkingu meðal starfsfólks á heilabilunarsviði um 

ávinning upplýsingarhjálpartækja, auk þess sem starfsfólk kann ekki að meta þörfina 

fyrir þau. Þar að auki þurfa stjórnmálamenn og forsvarsmenn hjá hinu opinbera að 

afla sér meiri þekkingar um heilabilun og viðurkenna skerðingu á vitrænni færni svo 

unnt verði að leggja áherslu á að auka lífsgæði einstaklinga með heilabilun á 

meðvitaðan hátt. Rannsóknin leiddi í ljós að hjálpartæki geta borgað sig með auknum 

lífsgæðum einstaklinga ásamt fjárhagslegum ávinning samfélagsins þegar litið er á að 

flutningur á hjúkrunarheimili frestast og dregið er úr álagi á aðstandendur sem 

annast einstakling með heilabilun (Tryggingastofnun ríkisins, 2008).  
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7 Starf félagsráðgjafa með heilabiluðum einstaklingum 

Starf félagsráðgjafa er mikilvægt fyrir sjúklinga með heilabilun, þar sem 

sjúkdómurinn hefur ekki aðeins áhrif á sjúklingana sjálfa, öll fjölskyldan og vinir verða 

fyrir miklum áhrifum af völdum sjúkdómsins. Félagsráðgjafar geta unnið beint með 

sjúklingum sem og gætt þess að félagsnetið og samfélagið í kringum þá sé reiðubúið 

að takast á við sjúkdóminn og mæta þörfum sjúklinganna (Cox, 2007). 

Hæfni félagsráðgjafa felst í að meta stöðu sjúklinga og veita ráðgjöf svo að 

einstaklingur með sjúkdóminn sé betur í stakk búinn til að bregðast við áskorunum 

sjúkdómsins. Félagsráðgjafar geta hjálpað sjúklingum að vinna úr þeim erfiðu 

tilfinningum sem fylgir veikindunum og því áfalli sem einstaklingar verða fyrir eftir 

greiningu sjúkdómsins. Hæfileikinn að geta skilið einstaklinginn og skapa með honum 

traust samband getur hjálpað einstaklingum að takast á við þær erfiðu hindranir sem 

fylgja heilabilun. Streita er oft fylgifiskur heilabilunar, sjúkdómurinn rænir sjálfsmynd 

og hæfni einstaklinga, auk þess að taka einstakling frá fjölskyldu sem elskaði hann. 

Streita getur aukist eftir því sem sjúklingnum hrakar, fjölskyldutengsl minnka og 

kröfur á umhverfi og ummönnun aukast. Félagsráðgjafar geta dregið úr þessari 

streitu og hjálpað einstaklingum að skilja þau vandamál sem fyrir þeim stendur og 

hjálpað þeim að vinna úr þeim og setja af stað áætlunargerð fyrir sjúklinga er varðar 

umönnun og hæfni að takast á við nýjan veruleika. Félagsráðgjafar eiga að hafa 

yfiripsmikla þekkingu á þeirri þjónustu sem í boði er og bera kennsl á vandamál í 

þeim úrræðum sem í boði eru, geta beint sjúklingum á nýjar brautir frekar en að 

þvinga þá í ákveðnar áttir sem henta ekki einstaklingnum. Samræður við sjúklinga 

með heilabilun eru mikilvægar fyrir félagsráðgjafa, en einnig er mikilvægt að vera 

opinn fyrir að því að gagnrýna teknar venjur og krefjast úrbóta í stefnum og 

úrræðum, því umhverfi sem skjólstæðingar lifa í til að hjálpa þeim að takast á við 

þennan hræðilega sjúkdóm hvort sem það varðar einstaklingana sjálfa eða 

einstaklinga í kringum þá (Cox, 2007).  

Félagsráðgjafar eru tenglar milli einstaklinga og fjölskyldna annars vegar og 

kerfis og stofnana hins vegar. Félagsráðgjafinn er annars vegar talsmaður sjúklings og 

fjölskyldu hans en jafnframt starfsmaður stórrar stofnunnar. Félagsráðgjafinn er í 

samstarfi við aðrar stéttir sem þurfa að eiga góð samskipti sín á milli (Hanna Lára 
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Steinsson, 2006).Fjölgun aldaðra á næstu árum leiðir til þess að flestir félagsráðgjafar 

munu kynnast því að vinna með öldruðum einstaklingum. Félagsráðgjöf með 

öldruðum er gefandi og með þekkingu félagsráðgjafans á félagslegum úrræðum og 

skilningi á þörfum aldaðra getur hann haft mikil áhrif á vellíðan og velferð aldaðra. 

Að auki er mikilvægt fyrir félagsráðgjafa að leggja sig fram um að leita úrræða sem 

hentar hverjum og einum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  
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Lokaorð/Umræður 

Markmið ritgerðarinnar var að taka saman hvaða meðferðarúrræði eru í boði fyrir 

einstaklinga með heilabilun þar sem áhersla var lögð á Alzheimerssjúkdóminn, sem 

er algengasta gerð heilabilunar. Eins og gert var grein fyrir í ritgerðinni eru fjölmörg 

og fjölbreytt meðferðarúrræði í boði sem kom höfundi á óvart. Öll þessi úrræði hafa 

það að markmiði að létta heilabiluðum og aðstandendum þeirra lífið í baráttu við 

ólæknandi sjúkdóm. Vegna hækkandi hlutfalls aldraðra af allri þjóðinni fjölgar 

tilfellum sjúkdómsins ört og því er þetta mjög brýnt rannsóknarefni.  

Ekki eru til nákvæmar fyrirbyggjandi aðferðir gegn sjúkdómnum, samt sem 

áður sýna rannsóknir fram á að félagsleg, andleg og líkamleg virkni geti seinkað eða 

dregið úr sjúkdómnum. Greining á heilabilun verður æ nákvæmari og úrræði fyrir 

sjúklinga og aðstandendur hafa aukist og byggjast sífellt á fleiri rannsóknum. 

Breytingar til batnaðar hafa orðið varðandi greiningar á einkennum sjúkdómsins og 

núorðið þykir það eðlilegt að einstaklingar fái staðfestingu um greiningu fyrr en áður 

og séu aðstoðaðir við að takast á við afleiðingarnar og lifa með þeim. 

Meðferðarúrræði sem lækna sjúkdóminn eru ekki til en ýmis meðferðarúrræði eru í 

boði sem geta hjálpað þessum einstaklingum að lifa með sjúkdómnum og þá ekki 

síður aðstandendum. 

Í stuðningshópum er veitt fræðsla um sjúkdóminn og þau vandamál sem geta 

komið upp. Þátttakendum er gefið tækifæri til að deila reynslu sinni með öðrum og 

einnig eru veittar ýmsar upplýsingar um aðstoð samfélagsins. Leggja verður áherslu á 

að heilabilaðir fái að búa í umhverfi og við aðstæður sem þeim líður vel í. Sem felst í 

því að veita félagslegan stuðning og búa til gott umhverfi fyrir einstaklingana. Í 

endurminningahópum er notast við hluti og myndir og gefst hverjum og einum 

tækifæri til að koma með sínar minningar óþvingað. Vellíðan eykst og það dregur úr 

einkennum, svo sem óróleika og vanlíðan. Endurminningar eru mikilvægar fyrir 

aldraða einstaklinga því árangur og gleði fyrri ára getur hjálpað þeim að aðlagast nýju 

ástandi og á þetta einkum við um þá sem glíma við Alzheimerssjúkdóm eða 

heilabilun. Mikilvægt er fyrir aldraða einstaklinga að hreyfa sig og með reglubundinni 

hreyfingu er unnt að hægja á öldrunarbreytingum. Líkamleg hreyfing hefur jákvæð 

áhrif á líðan einstaklinga á seinni stigum heilabilunar og þurfa þeir, sem hreyfa sig 
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reglulega, minni aðstoð við daglegt líf og eiga auðveldara með að aðlagast nýjum 

aðstæðum og umhverfi. 

Músíkþerapía er mikilvægur þáttur í lífi heilabilaðra og spennandi 

meðferðarúrræði fyrir heilabilaða einstaklinga sem vert er að skoða meira á næstu 

árum. Músíkþerapía er meðferð sem að einstaklingum með heilabilun þykir gaman af 

og gefur þeim aukna lífsfyllingu. Listmeðferð er góð leið til að auka sjálfstraust, auk 

þess að skapa aðstæður til sjálfstæðrar tjáningar. Listmeðferð getur rofið félagslega 

og andlega einangrun og getur létt sjúklingum lífið, dregið úr pirring, reiði og 

óróleika. Meðferð með aðstoð dýra hefur vakið mikla athygli undanfarin ár og sýna 

að dýr hafa jákvæð áhrif, geta lækkað blóðþrýsting og dregið úr einmannaleika og 

kvíða. Rannsóknir benda til þess að ef einstaklingar hafa aðgang að náttúrunni þá 

geti það lækkað blóðþrýsting, dregið úr streitu og bætt svefn. Ilmjurtir hafa oft verið 

notaðar í lækningaskyni og verið taldar hafa áhrif á meðal annars kvíða, áhyggjur, 

svefnleysi og streitu. Ilmolíumeðferð er mjög spennandi meðferðarúrræði í stað þess 

að nota hefðbundin læknalyf fyrir einstaklinga með heilabilun. 

Alzheimer kaffihús er staður þar sem einstaklingar koma saman og ræða gleði 

og sorgir aðstandenda Alzheimerssjúklinga og sjúklinganna sjálfra. Þar er hægt að 

tala um vandamálin við aðra í sömu sporum og fá góð ráð. Með því að ræða um 

sjúkdóminn í návist sjúklingsins sjálfs gerir aðstandanda það mögulegt að hafa áhrif á 

sína nákomnu og eykur þar með sjálfstraust sjúklings. Hugmyndafræði Eden og Leve 

og bo hafa margt sameiginlegt með þeim úrræðum sem talin hafa verið upp. 

Hreyfiþjálfun, garðvinna, listiðkun, dýr, tónlist og skipulag hjúkrunarheimila eru 

þættir sem hafa jákvæð áhrif á heilabilaða og er lögð áhersla á þá. Markmiðið með 

Eden og Leve bo er að íbúarnir fái tækifæri til að vaxa og þroskast. 

Upplýsingahjálpartæki geta hjálpað einstaklingum með heilabilun við dagleg störf og 

framlengt þátttöku þeirra í samfélaginu. Hjálpartækin efla sjálfstæði og öryggi og 

geta létt undir með aðstandendum. Þá skortir upplýsingar um hjálpartæki og hvernig 

þau geta hjálpað til við dagleg störf.  

Meðferðarúrræðin sem eru í boði eru mörg og ólík í eðli sínu eins og fjallað 

var um í ritgerðinni. Rannsóknir sýna fram á ágætan árangur þessara fjölbreyttu 

úrræða á aukna vellíðan einstaklinga. Vonandi munu félagsráðgjafar nýta sér þessi 
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úrræði í starfi sínu í auknum mæli og vera vakandi fyrir nýjustu rannsóknum á þessu 

sviði. Hafa þarf í huga að þessi sjúkdómur hefur ekki einungis áhrif á sjúklinginn 

sjálfan heldur einnig  aðstandendur þeirra. Þeir ganga einnig í gegnum ákveðið 

sorgarferli þar sem félagsráðgjafi getur aðstoðað við á að takast á við þennan erfiða 

sjúkdóm og afleiðingar hans. Í ritgerðinni hefur verið sýnt fram á hvernig rétt úrræði 

og beiting þeirra geta haft jákvæð áhrif á líf aðstandenda og sjúklinga þar sem lært er 

að lifa með sjúkdómnum á jákvæðan hátt og skapa þannig góðar minningar fyrir 

aðstandendur og bætt vellíðan sjúklinga. Til að svo geti orðið þarf starfsfólk sem 

sinnir heilabiluðum að hafa aðgang að nýjustu þekkingu til dæmis um ávinning 

hjálpartækja og kynna sér aðferðir til að meta þörfina fyrir þau. Framlag stjórnvalda í 

þessu efni skiptir sköpum sem skilar sér að endingu í fjárhagslegum ávinningi fyrir 

samfélagið. 
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