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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um Alzheimers-sjúkdóminn, hvaða áhrif hann getur haft á aðstandendur 

sjúklings og hvaða þjónusta og úrræði standa bæði Alzheimers-sjúklingum og aðstandendum 

þeirra til boða. Markmið ritgerðarinnar er að leitast við að svara eftirfarandi fjórum 

spurningum: Hvað er Alzheimers-sjúkdómur og hvað felst í honum? Hvaða áhrif getur 

Alzheimers-sjúkdómurinn haft á aðstandendur sjúklings? Hvaða afleiðingar getur hann haft á 

samband einstaklings við sína nánustu? Hvaða þjónusta og úrræði er í boði fyrir 

aðstandendur? Til að svara þessum rannsóknarspurningum var notast við ýmsar fjölbreyttar 

heimildir, þar á meðal bækur, ritrýndar tímaritsgreinar og aðrar fræðigreinar, heimasíður, 

kenningar, lög og reglugerðir. Helstu niðurstöður sýna að aðstandendur Alzheimers-sjúklinga 

geta orðið fyrir miklum tilfinningalegum, líkamlegum, félagslegum og fjárhagslegum áhrifum 

af völdum sjúkdómsins sem geta leitt til mikilla breytinga á sambandi þeirra við sjúklinginn. Því 

er aðkoma félagsráðgjafa og viðeigandi stuðningsúrræði afar mikilvæg fyrir aðstandendur 

Alzheimers-sjúklinga, bæði hvað varðar ráðgjöf, stuðning og aðstoð við umönnunina. 
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Formáli  

Þessi heimildaritgerð er 12 (ECTS) eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Bestu þakkir vil ég færa leiðbeinanda mínum, Steinunni Hrafnsdóttur, fyrir alla 

aðstoðina, góða leiðsögn og fyrir að veita góð og skjót svör við spurningum mínum varðandi 

ritgerðina. Ég vil einnig þakka kærastanum mínum, Jóhanni Andra Gunnarssyni, fyrir 

ómetanlegan stuðning, hvatningu og styrk varðandi ritgerðarskrifin. Einnig vil ég þakka Hildi 

H. Jónsdóttur fyrir að prófarkalesa ritgerðina.   
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1 Inngangur 

Í þessari BA ritgerð er fjallað um Alzheimers-sjúkdóminn og möguleg áhrif hans á 

aðstandendur sjúklings. Markmiðið er að komast að því hvað það er sem felst í því vera með 

Alzheimers-sjúkdóm, hvaða áhrif hann getur haft á aðstandendur og samband þeirra við 

sjúklinginn og hvaða þjónusta og úrræði standa bæði Alzheimers-sjúklingum og 

aðstandendum þeirra til boða. Fyrir utan starfsmenn ríkis og sveitarfélaga, frjálsra 

félagasamtaka og annarra sjálfboðaliða þá eru aðstandendur Alzheimers-sjúklinga helstu 

umönnunaraðilar þeirra, þá aðallega makar þeirra og börn. Því er afar áhugavert að skoða 

hvernig aðstandendur takast á við þróun sjúkdómsins og einkenni hans ásamt því hvernig þeir 

takast á við breyttar aðstæður. Leitast verður við að svara eftirfarandi fjórum 

rannsóknarspurningum: Hvað er Alzheimers-sjúkdómur og hvað felst í honum? Hvaða áhrif 

getur Alzheimers-sjúkdómurinn haft á aðstandendur sjúklings? Hvaða afleiðingar getur hann 

haft á samband einstaklings við sína nánustu? Hvaða þjónusta og úrræði eru í boði fyrir 

aðstandendur? Við upplýsingaöflun á efni ritgerðarinnar verður stuðst við ýmsar fjölbreyttar 

heimildir, þar á meðal bækur, ritrýndar tímaritsgreinar og aðrar fræðigreinar, heimasíður, 

kenningar, lög og reglugerðir.  

Ritgerðinni er skipt í fjóra kafla. Í kafla tvö er fræðileg umfjöllun um Alzheimers-

sjúkdóminn og farið þar ítarlega í einkenni hans og stig. Þar að auki er farið yfir hvað felst í 

greiningu sjúkdómsins ásamt tíðni hans og áhættuþáttum. Í kafla þrjú er gerð grein fyrir hvaða 

áhrif sjúkdómurinn getur haft á aðstendur og þeirra daglega líf. Einnig er fjallað um þær 

breytingar sem sjúkdómurinn getur haft á samband aðstandenda við sjúklinginn. Í kafla fjögur 

er farið yfir þær kenningar sem tengja má við málefni Alzheimers-sjúklinga og aðstandenda 

þeirra, en þær eru áfallakenningar og sorg, félagsmótunarkenning og kerfiskenning. Í fimmta 

og síðasta kafla er síðan fjallað um starf félagsráðgjafa, vinnu þeirra með aðstandendum og 

starf þeirra í öldrunarþjónustu. Þar að auki eru þar nefnd ýmis stuðningsúrræði sem standa 

Alzheimers-sjúklingum og aðstandendum þeirra til boða. 

Ástæðan fyrir vali höfundar á þessu efni kom til vegna áhuga og starfs innan 

hjúkrunarheimilis. Höfundur hefur starfað á hjúkrunarheimili í mörg ár og hefur fengið mikla 

innsýn í þjónustu við Alzheimers-sjúklinga og aðstandendur þeirra og hversu mikilvæg þessi 
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þjónusta getur verið. Að greinast með Alzheimers-sjúkdóm hefur ekki einungis áhrif á 

sjúklinginn heldur getur það einnig haft mikil áhrif á aðstandendur hans og líf þeirra. Þjónusta 

við aðstandendur er þar af leiðandi ekki síður mikilvæg en þjónusta við Alzheimers-sjúklinga 

og því vakti þetta umfjöllunarefni mikinn áhuga. 
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2 Alzheimers-sjúkdómurinn 

Alzheimers-sjúkdómur er hrörnunarsjúkdómur sem á sér stað í heila og er hann algengasta 

orsök heilabilunar. Sjúkdómurinn veldur rýrnun taugafrumna í heila en hann kemur hins vegar 

ekki fram í öðrum líffærum. Á efri árum koma fyrstu einkenni sjúkdómsins yfirleitt í ljós en þó 

geta þau einnig komið fram um miðjan aldur (Jón Snædal, 2004). Sjúkdómurinn fer oftast hægt 

af stað en þróun hans getur verið mishröð (Smári Pálsson og Ella Björt Teague, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að eftir sjúkdómsgreiningu geta einstaklingar sem eru 65 ára og eldri 

lifað í um það bil 4-8 ár en sumir geta lifað í allt að 20 ár með sjúkdóminn (Alzheimer‘s 

Association, 2016).  

Til eru ýmis lyf sem notuð eru til að reyna að halda sjúkdómnum í skefjum en að sögn Jón 

Snædals (2016) hafa mörg þeirra ekki sýnt fram á nægilega góðan árangur ásamt því að þeim 

fylgja oft miklar aukaverkanir. Hann telur ástæðuna vera vegna þess hversu langt einstaklingar 

séu komnir í sjúkdómsferlinu þegar þeir gangast undir rannsóknir og þar af leiðandi er orðið 

allt of seint að snúa ferlinu við. Hann telur einnig líklegt að sá tími sem gefinn er í rannsóknum 

sé ekki nógu mikill til að sjá megi fram á árangur. Hins vegar má búast við niðurstöðum úr 

rannsóknum varðandi ný lyf við þessum sjúkdómi á síðari hluta þessa árs og ef það gengur eftir 

þá má vænta þess að lyfið verði komið á markað í Bandaríkjunum árið 2017. Þau lyf sem eru í 

boði í dag geta dregið úr einkennum sjúkdómsins en þau hafa þó engin áhrif á sjúkdómsferlið 

sjálft. Hægt er að hægja á framgangi sjúkdómsins og lengja þann tíma sem sjúklingurinn hefur 

í sjúkdómsferlinu, en þó er ekki hægt að tryggja að einstaklingurinn lifi lengur. Nýju lyfin veita 

hins vegar vonir um að hægt verði að grípa snemma inn í og stöðva sjúkdóminn. Þrátt fyrir að 

ekki sé hægt að fullyrða um áhrifamátt lyfjanna á þessu stigi þá hafa ýmsar dýrarannsóknir 

leitt í ljós að lyfin geti að öllum líkindum snúið ferlinu við. Þar af leiðandi ríkir sú bjartsýni að 

hægt verði að koma í veg fyrir Alzheimers-sjúkdóm og aðra tengda sjúkdóma heilabilunar í 

framtíðinni (Hávar Sigurjónsson, 2016). 

Samkvæmt Alþjóða sjúkdómaflokkuninni (ICD-10) skiptist sjúkdómurinn í tvær tegundir, 

snemmkominn Alzheimers-sjúkdóm (e. early-onset) og síðkominn Alzheimers-sjúkdóm (e. 

late-onset), en einnig má kalla þær snemmbær glöp og elliglöp. Snemmkominn Alzheimers-

sjúkdómur er sjaldgæfari og felur hann í sér að einkenni sjúkdómsins hefjast fyrir 65 ára aldur. 
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Síðkominn Alzheimers-sjúkdómur er mun algengari, en með honum hefjast einkenni eftir 65 

ára aldur (Smári Pálsson og Haukur Örvar Pálmason, 2001; Jón Snædal, 2004). Tíðni 

sjúkdómsins fer vaxandi eftir því sem fólk eldist og þó að það hafi verið gerðar margar 

rannsóknir á honum þá hefur enn ekki komið í ljós hvað það er sem orsakar sjúkdóminn (Jón 

Snædal, 2004; Balez og Ooi, 2016).  

Alzheimers-sjúkdómurinn er kenndur við Alois Alzheimer, en hann var fyrstur til að lýsa 

sjúkdómnum árið 1907. Hann var þýskur læknir sem starfaði á sviði geðsjúkdóma og fékk hann 

til sín fyrsta Alzheimers-sjúklinginn, konu að nafni Auguste D. Hún var aðeins 51 árs þegar hún 

byrjaði að fá ýmis konar einkenni en þau voru meðal annars minnistap, ofskynjanir og 

ranghugmyndir. Einkennin versnuðu töluvert með tímanum, þar til hún lést fjórum og hálfu 

ári seinna. Við krufningu uppgötvaði Alois Alzheimer óeðlilega rýrnun í heila hennar, sem hann 

taldi vera orsök þessa sérkennilega sjúkdóms (Maurer, Volk og Gerbaldo, 1997). 

2.1 Einkenni 

Heili mannsins er afar mikilvægt og flókið fyrirbæri en hann inniheldur allar hugsanir, skapgerð 

og tilfinningar. Ef heilavefur skaddast getur persónuleiki fólks breyst verulega, sem og 

tilfinningar þess og hæfileikar (Mace og Rabins, 1981/2005). Einkenni Alzheimers-sjúkdómsins 

geta verið afar mismunandi eftir einstaklingum, en þau geta verið allt frá afar vægu minnisleysi 

til mjög mikilla vitglapa. Samkvæmt DSM-V flokkunarkerfinu fela einkenni heilabilunar 

aðallega í sér minnisskerðingu, málstol, verkstol og minnkandi hreyfigetu en þau fela einnig í 

sér skerðingu á vitrænni færni og hegðunartruflanir (American Psychiatric Association, 2013). 

Burns og Iliffe (2009) benda á að atferlisröskun og geðrænar truflanir geta einnig fylgt 

sjúkdómnum, en slík einkenni fela einna helst í sér ofskynjanir, þunglyndi og ranghugmyndir. 

Hér að neðan er farið betur yfir þau einkenni sem flestir Alzheimers-sjúklingar eru líklegir til 

að fá.  

2.1.1 Minnisskerðing 

Aðal einkenni Alzheimers-sjúkdómsins er minnisskerðing og samkvæmt Jóni Snædal (2006) 

skiptist minnið í tvennt, annars vegar í skammtíma- og langtímaminni og hins vegar í 

staðreyndaminni, atburðaminni og verkminni.  
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Skammtímaminni (e. short-term memory) felur í sér hæfileikann til að leggja á minnið og 

á það til að dvína nokkuð snemma í Alzheimers-sjúkdómi. Skammtímaminnið skiptir miklu máli 

í daglegu lífi fólks en það hefur að geyma ómeðvitaðar spurningar sem leiða svo til sjálfkrafa 

svara. Ef skammtímaminnið raskast þá getur einstaklingurinn þurft að reiða sig á aðra til að 

finna svör við þessum spurningum. Langtímaminnið (e. long-term memory) skiptir hins vegar 

ekki jafn miklu máli í daglegu lífi fólks eins og skammtímaminnið en það getur einnig raskast 

töluvert fljótt hjá Alzheimerssjúklingum. Langtímaminnið felur í sér hæfileikann til að muna 

það sem áður hafði verið lagt á minnið, sem dæmi má nefna gamla atburði og afmælisdaga. 

Þrátt fyrir röskun á langtímaminni þá getur sjúklingurinn munað ýmsar minningar úr fortíðinni 

lengi vel (Jón Snædal, 2006).  

Staðreyndaminni (e. semantic memory) felur í sér almenna þekkingu, merkingu og 

framsetningu orða, hugtaka og þann hæfileika að geta lagt ýmsar staðreyndir á minnið, svo 

sem ártöl og fjölda daga í árinu. Eftir því sem Alzheimers-sjúkdómurinn eykst því meiri líkur 

eru á því að staðreyndaminnið dvíni (Salmon, 2012). Atburðaminni ( e. episodic memory) gerir 

fólki kleift að muna upplifun þess á ákveðnum atburði en það getur verið mismunandi eftir 

einstaklingum. Miklar tilfinningar geta fylgt atburðaminninu en einn ákveðinn atburður getur 

rifjast alveg ósjálfrátt upp einungis með því að endurupplifa tilfinninguna sem atburðurinn 

vakti. Skerðing á atburðaminni gerir Alzheimers-sjúklingum kleift að eiga töluvert auðveldara 

með að muna ýmsa atburði úr fortíðinni fremur en atburði sem áttu sér stað skömmu fyrir 

upphaf sjúkdómsins. Þess vegna eiga Alzheimers-sjúklingar afar auðvelt með að hverfa aftur 

til fortíðar í huganum og fara jafnvel að hafa samskipti við látna fjölskyldumeðlimi (Gold og 

Budson, 2008). Verkminni (e. procedural memory) kallar fram sjálfvirka og ómeðvitaða færni 

sem felur í sér að geta til að mynda munað hvernig á að hjóla, borða og greiða á sér hárið. 

Þetta eru allt hlutir sem krefjast bæði æfingar og reglulegrar virkjunar. Alzheimers-sjúklingar 

geta auðveldlega misst þessa færni af völdum verkstols, sem er eitt af einkennum sjúkdómsins 

(Curtin, 2011). 

2.1.2 Vitræn einkenni 

Alzheimers-sjúkdómurinn getur einnig haft mörg önnur vitræn einkenni í för með sér, svo sem 

málstol, verkstol, minnkun á ratvísi, dómgreindarleysi og lélega félagshæfni.  
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Málstol einkennist af því að einstaklingurinn á erfitt með að muna ákveðin orð og nöfn og 

á erfitt með að koma orðum sínum til skila. Hann getur þar af leiðandi farið að tala í hringi til 

að útskýra mál sitt vegna þess að hann getur ekki fundið réttu orðin. Setningar sjúklingsins 

fara smám saman einnig að innihalda ýmsar málfræðivillur, hann fer að nota einfaldari orð og 

endurtaka sig nokkuð oft. Málstol getur einnig leitt til þess að skilningur á tungumáli 

sjúklingsins skerðist og má líkja því við eins og hann hafi misst heyrn. Raunin er sú að 

sjúklingurinn heyrir alveg hvað sagt er en getur aftur á móti engan veginn skilið merkinguna í 

orðunum (Sandilyan og Dening, 2015). Verkstol getur haft mikil áhrif á hreyfigetu og látbragð 

einstaklings og þar af leiðandi geta einfaldar athafnir, eins og að klæða sig og borða 

hjálparlaust, farið að verða einstaklingnum erfiðar. Sjúklingurinn fer að eiga erfitt með að 

hreyfa útlimi ásamt því að eiga erfitt með notkun ýmissa hluta, því þó að hann viti hvað hann 

ætlar sér að gera þá komast skilaboðin ekki endilega til skila. Fyrstu merki um verkstol fela oft 

í sér breytingar á rithönd sjúklingsins eða breytingu á göngulagi hans (Bohlhalter og Osiurak, 

2013; Mace og Rabins, 1981/2005).  

Skortur á ratvísi er alvarlegt vandamál hjá Alzheimers-sjúklingum en það getur valdið bæði 

sjúklingnum og aðstandendum hans mikilli streitu. Sjúklingurinn getur átt mjög erfitt með að 

rata, jafnvel á kunnuglegum stöðum, og með því aukast líkurnar á að sjúklingurinn týnist. 

Ratvísi dvínar yfirleitt hjá flest öllum Alzheimers-sjúklingum (Pai og Lee, 2016).  

Dómgreindarleysi einkennist af skertu innsæi sjúklings en með því hefur hann enga 

vitneskju um að eitthvað sé að á meðan flestir í kringum hann sjá að ekki er allt með felldu. 

Þar af leiðandi getur verið afar erfitt að fá sjúklinginn til að samþykkja aðstoð, þar sem hann 

hefur ekki hugmynd um að hann þarfnast hennar (Jón Snædal, 2004). Sumir geta hins vegar 

fundið að minnið er farið að dvína en vilja ekki viðurkenna það á meðan aðrir geta líka reiðst 

auðveldlega og kennt öðrum um minnisleysi sitt (Mace og Rabins, 1981/2005).  

Léleg félagshæfni felur í sér að sjúklingurinn fer að hætta að geta sinnt fjölskyldu sinni eða 

starfi eins og hann gerði áður og getur það leitt til þess að bæði ættingjar hans og vinir dragi 

úr samskiptum við hann. 

Flestar þessar breytingar geta síðan leitt til fleiri einkenna sem hafa áhrif á framkomu og 

atferli sjúklingsins, en þau fela í sér geðræn einkenni og atferlistruflanir (Jón Snædal, 2004). 
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2.1.3 Geðræn einkenni og atferlistruflanir 

Geðræn einkenni geta verið afleiðingar af vitrænum einkennum og koma þau oftast fram fyrr 

heldur en seinna. Flestir Alzheimers-sjúklingar fá geðræn einkenni af einhverju tagi en þau 

algengustu eru kvíði og þunglyndi. Ofskynjanir og ranghugmyndir geta einnig fylgt í kjölfarið 

sem og svefntruflanir. Atferlistruflanir koma oftast fram seinna í sjúkdómsferlinu en þá 

einkennist hegðunin einna helst af ráfi og óróleika. Einnig geta önnur einkenni á borð við 

óviðeigandi hegðun og árásargirni komið í ljós en þau eru ekki eins algeng. Hægt er að halda 

þessum einkennum niðri með viðeigandi umönnun og lyfjum og þá ganga þau yfirleitt yfir (Jón 

Snædal, 2006).  

2.2 Stig Alzheimers-sjúkdómsins 

Alzheimers-sjúkdómurinn veldur óafturkræfri rýrnun og skaða sem undantekningarlaust 

versnar með tímanum. Það getur verið afar misjafnt hversu hratt sjúkdómurinn versnar hjá 

hverjum og einum, en því fyrr sem sjúklingur fær sjúkdómseinkenni því hraðar getur 

sjúkdómurinn versnað (Hamdy, Turnbull, Clark og Lancaster, 1994).  

Algengt er að skipta Alzheimers-sjúkdómnum niður í þrjú stig en þau eru væg heilabilun, 

millistig heilabilunar og alvarleg heilabilun. Það eru hins vegar ekki allir sem fara í gegnum 

þessi stig og getur ástæðan verið vegna áhrifa frá öðrum undirliggjandi sjúkdómum sem geta 

einnig átt þátt í að auka hraða rýrnunar (Hamdy o.fl., 1994). 

2.2.1 Væg heilabilun 

Fyrsta stig Alzheimers-sjúkdómsins nefnist væg heilabilun og stendur það oftast yfir í kringum 

eitt til þrjú ár. Þetta stig einkennist að mestu leyti af skammtíma minnisleysi og getur bæði 

kvíði og þunglyndi fylgt í kjölfarið. Persónuleikabreytingar hjá sjúklingnum geta einnig komið í 

ljós ásamt vægu blóðleysi (Gauthier, 2002; Hamdy o.fl., 1994).  

Á þessu stigi virðist sjúklingurinn haga sér eðlilega út á við, sérstaklega gagnvart fólki sem 

er honum ekki kunnugt. Nánustu aðstandendur hans eru þó farnir að taka eftir breytingum er 

varðar hegðun hans, persónuleika og vitsmunalega færni ásamt því að einkenni á borð við 

ringulreið, tungumálaerfiðleika og skerta dómgreind fara að gera vart við sig (Hamdy o.fl., 

1994; Cappell, Hermann, Cornish og Lanctôt, 2010). Fyrsta stigið getur verið afar erfitt fyrir 
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sjúklinginn að meðhöndla þar sem hann er töluvert meðvitaður um ástand sitt en á erfitt með 

að skilja og takast á við það. Sumir geta afneitað afleiðingum sjúkdómsins á meðan aðrir átta 

sig á því að þetta eru aðstæður sem þeir munu ekki koma til með að ráða við. Slík vitneskja 

getur meðal annars leitt til þunglyndis, reiði eða sinnuleysis. Þetta stig getur einnig verið afar 

erfitt fyrir aðstandendur sjúklingsins þar sem þeir eru farnir að efast um dómgreind hans en 

vilja ekki láta á því bera. Á þessu stigi getur sjúklingurinn átt það á hættu að týnast, jafnvel í 

kunnuglegum aðstæðum, og getur það verið afar streituvaldandi fyrir aðstandendur (Hamdy 

o.fl., 1994). 

2.2.2 Millistig heilabilunar 

Annað stig Alzheimers-sjúkdómsins er stundum kallað millistig heilabilunar og stendur það 

yfirleitt yfir í um tvö til tíu ár. Stigið einkennist einna helst af ofskynjunum, ranghugmyndum 

og svefntruflunum. Á þessu stigi er sjúklingurinn haldinn djúpstæðu minnisleysi, farinn að 

gleyma nöfnum og hættur að þekkja kunnuglega hluti, farinn að þjást af málstoli og verkstoli 

ásamt því að vera haldinn alvarlegu dómgreindarleysi (Gauthier, 2002; Hamdy o.fl., 1994).  

Á þessu stigi getur sjúklingurinn átt afar erfitt með að muna hina auðveldustu hluti og 

getur það aftrað honum töluvert mikið í daglegu lífi. Sjúklingurinn fer að eiga í erfiðleikum með 

einföld verkefni, eins og að borða og baða sig sjálfur og samskiptaörðugleikar gera vart við sig. 

Ekki er lengur óhætt að skilja hann eftir einan, þar sem hann er farinn að verða eirðarlaus, 

ráfar um allt og á það til að eiga erfitt með að staldra lengi við á sama stað (Hamdy o.fl, 1994; 

Cappell o.fl., 2010). Samkvæmt þessu stigi hefur sjúklingurinn enga hugmynd um ástand sitt 

og virðist áhugalaus yfir kvíða aðstandenda sinna. Hann fer í afneitun þegar talað er um 

minnisleysi hans og kemur með ýmis konar afsakanir til að útskýra það, hvort sem hann segist 

ekki hafa verið að fylgjast með eða segist jafnvel hafa mikilvægari hluti til að muna. (Hamdy 

o.fl, 1994).  

2.2.3 Alvarleg heilabilun 

Þriðja og lokastig Alzheimers-sjúkdómsins nefnist alvarleg heilabilun og getur það staðið yfir í 

allt að átta til tólf ár. Stigið einkennist af alvarlegum vitrænum skerðingum og líkamlegu 

ójafnvægi, fallhætta eykst og mikil hreyfihömlun fylgir, ásamt því að sjúklingurinn tapar 

algjörlega þeirri getu að sjá um sig sjálfan (Gauthier, 2002; Hamdy o.fl., 1994).  
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Á lokastiginu er sjúklingurinn hættur að þekkja sinn eigin maka og börn og er jafnvel farinn 

að rugla þeim saman við foreldra sína. Tímaskynið hefur raskast verulega og sjúklingurinn 

ræður engan veginn við að sinna grunnþörfum sínum. Þegar ástandið fer versnandi getur 

sjúklingurinn átt það á hættu að missa málið ásamt því að hreyfigeta getur minnkað töluvert 

eða jafnvel horfið með öllu (Hamdy o.fl., 1994). Á þessu stigi er hann farinn að reiða sig 

algjörlega á umönnunaraðila hvað varðar aðstoð við allar daglegar athafnir. Sjúklingurinn fer 

að eyða öllum sínum tíma annað hvort sitjand í stól eða liggjandi í rúminu og fer að eiga erfitt 

með að hafa stjórn á þvaglátum. Einkenni eins og árásargirni, óróleiki og geðrænar truflanir 

gera einnig vart við sig á þessu stigi. (Cappell o.fl., 2010; Hamdy o.fl., 1994).  

2.3 Greining 

Ef upp kemur sá grunur að einstaklingur er farinn að þjást af heilabilun þá þarf hann fyrst og 

fremst að leita til heimilislæknis eða annars viðeigandi heilsugæslulæknis. Læknirinn metur 

stöðuna og vísar einstaklingnum svo áfram til frekari rannsókna ef ástæða þykir. Ef sú er raunin 

þá kemur eftirfarandi þrennt til greina, að fá endurkomutíma á heilsugæslustöð, fara á 

Minnismóttöku á Landakoti eða fara til sérfræðings á stofu (Alzheimersamtökin, e.d.-c).  

Minnismóttaka öldrunarsviðs Landspítalans á Landakoti var stofnuð árið 1995. Hún er 

deild innan háskólasjúkrahússins og hlutverk hennar er að hafa fagfólk að störfum með 

sérfræðiþekkingu á öllum sviðum öldrunarfræða ásamt því að vera fremst á sínu sviði er varðar 

fagþróun og rannsóknir í málefnum heilabilaðra á Íslandi. Minnismóttaka leggur fyrst og 

fremst áherslu á teymisvinnu. Við greiningu á heilabilun á Minnismóttöku þá þarf fyrst að 

kanna hvort um vitræna skerðingu sé að ræða, hverrar tegundar hún sé og hversu mikil. Næst 

þarf að kanna hvort annar sjúkdómur liggi að baki, ásamt því að kanna magn og fjölda 

einkenna, til að geta útilokað heilabilun. Bæði læknir og hjúkrunarfræðingur meta síðan 

ástand einstaklingsins, ásamt því að taka viðtöl við hann og aðstandendur hans til að fá eins 

ítarlegar upplýsingar og hægt er. Þar á eftir metur læknirinn stöðuna, hvaða rannsóknir þurfi 

að gera í kjölfarið og gera svo sjúkdómsgreiningu. Ef niðurstöður greiningarinnar sýna ekki 

strax að um heilabilun sé að ræða þá er einstaklingnum ráðlagt að bíða í hálft til eitt ár til að 

athuga hvort einkennin þróist eitthvað meira. Eftir sjúkdómsgreiningu er lagt mat á hvort 

einstaklingur þurfi á heilsufarseftirliti að halda, félagslegri þjónustu, hjúkrun eða 
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endurhæfingu. Einnig er gefinn kostur á að halda fjölskyldufund eftir greininguna þar sem farið 

er yfir helstu niðurstöður, hvernig greiningin er fengin og þau áhrif sem sjúkdómurinn kann að 

hafa á einstaklinginn og aðstandendur hans (Guðrún Karlsdóttir, 2008).  

Samkvæmt Van Horn (2003) þá er ekki til eitt ákveðið próf sem er notað til þess að greina 

Alzheimers-sjúkdóm heldur er aðeins hægt að notast við rannsóknir sem geta útilokað aðrar 

mögulegar orsakir heilabilunar, svo sem heilablóðfall eða æxli. Dæmi um slíkar rannsóknir eru 

líkamlegt og andlegt mat læknis, rannsóknir á taugakerfi og ýmis konar blóðrannsóknir. 

Jón Snædal (2006) heldur því fram að hægt sé að notast við eina af eftirfarandi fjórum 

algengustu rannsóknum til að greina heilabilun, en þær eru taugasálfræðilegt mat, almenn 

blóðrannsókn, ísótóparannsókn af heila (SPECT) eða tölvusneiðmynd af heila. Með 

taugasálfræðilegu mati eru ýmis konar verkefni lögð fyrir einstaklinginn sem reyna á hin 

margvíslegu svið vitrænnar getu. Með blóðrannsóknum er verið að kanna efnaskipti líkamans, 

magn kalkbúskap og fleira. Ísótóparannsókn sýnir hvernig heilinn starfar en tölvusneiðmyndin 

sýnir hvernig heilinn lítur út. Þessar rannsóknir gefa yfirleitt ákveðna niðurstöðu en stundum 

gera þær það ekki. Þá er hægt að gera ýmsar aðra rannsóknir eins og heilalínurit, segulómun 

af heila eða skoðun á mænuvökva. Það sem þarf hins vegar alltaf að hafa í huga, þegar kemur 

að greiningu Alzheimers-sjúkdóms, er að hann er ekki aðeins eini sjúkdómurinn sem getur 

orsakað heilabilun heldur eru fleiri sjúkdómar sem geta einnig haft áhrif. Meðal þeirra er 

Parkinson heilabilun, æðavitglöp og Lewy sjúkdómurinn. Geðrænar truflanir geta einnig haft 

áhrif en þær geta bæði valdið gleymsku og einbeitingaleysi (Jón Snædal, 2006).  

Síðastliðin ár hefur rannsóknarfyrirtækið Mentis Cura þróað hugbúnaðarverkfæri sem 

getur nýst læknum við að greina Alzheimers-sjúkdóm og Lewy-sjúkdóm. Þessi 

greiningaraðferð er fremur nýleg og byggir hún á heilalínuritatækni sem notuð er til að bæta 

þær greiningaraðferðir sem eru til nú þegar, með það að markmiði að auka möguleika á 

snemmgreiningu hjá sjúklingum (Gunnþóra Gunnarsdóttir, 2013; FAAS fréttir, 2012). Þetta 

sérstaka verkfæri nefnist Sigla og virkar á þann hátt að þegar einstaklingur er settur í greiningu 

þá er tekið af honum heilarit. Heilaritinu er þar á eftir rennt í gegnum Siglu sem greinir einungis 

á örfáum mínútum hvort um einkenni Alzheimers-sjúkdóms eða annarra 

heilabilunarsjúkdóma er að ræða (Gunnþóra Gunnarsdóttir, 2013). Aðferðina má einnig nota 
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til að greina á milli mismunandi tegunda af heilabilunarsjúkdómum, þar á meðal Alzheimer, 

Lewy Body, Parkinson, vægrar vitrænnar skerðingar og þunglyndis. Markmiðið er að geta síðan 

bætt fleiri sjúkdómum við mismunargreininguna í framtíðinni. Kostirnir sem fylgja þessari 

tilteknu aðferð eru þeir að það er einfalt að framkvæma hana, hún er ódýr og alveg laus við 

íþyngjandi og hættulegt inngrip fyrir sjúklinginn (FAAS fréttir, 2012). 

Það eru hins vegar ekki allir sem vilja eða hafa gagn af því að fá úrskurð um það að þeir 

séu með Alzheimers-sjúkdóm. Það getur haft mikil áhrif á líðan einstaklings og hæfileika hans 

til að bjarga sér sjálfur og verður hann þar af leiðandi allt of upptekinn af því sem hann man 

ekki og kann ekki. Þeir sem eru með heilabilun vilja fyrst og fremst að horft sé á þeirra jákvæðu 

hliðar, styrkleika þeirra og getu. Það sem er því afar mikilvægt fyrir aðstandendur að gera, ef 

grunur leikur á að fjölskyldumeðlimur sé með heilabilun, er að komast að því hvort 

einstaklingurinn virkilega vilji gangast undir rannsóknir til að fá greiningu um Alzheimers-

sjúkdóm (Verity, 2001/2008). Þar sem ekki er hægt að lækna sjúkdóminn og aðeins takmörkuð 

lyf eru í boði þá er óvíst hvort einstaklingurinn muni njóta góðs af því að fá að vita úrskurð 

greiningarinnar (Balez og Ooi, 2016; Verity, 2001/2008). 

2.4 Tíðni og áhættuþættir 

Nú til dags er talið að um 46,8 milljónir manna hafi greinst með heilabilun á heimsvísu, en ár 

hvert greinast um 9,9 milljónir manna með heilabilun. Tíðni heilabilunar er alltaf að aukast og 

talið er að hún muni aukast töluvert meira í þróunarlöndunum. Nú í dag eru um 58% þeirra 

sem hafa greinst með heilabilun búsett í þróunarlöndunum (Alzheimer‘s Disease International, 

e.d.).  

Áhættuþættir Alzheimers-sjúkdómsins eru margvíslegir en algengasti áhættuþátturinn er 

hækkandi aldur. Rannsóknir hafa sýnt að um 10% þeirra sem komnir eru yfir 65 ára aldurinn 

greinast með heilabilun. Sjúkdómurinn hefst þó yfirleitt ekki fyrr en eftir 70 ára aldurinn en 

eftir níræðis-aldurinn eru 25% líkur á að fólk greinist með Alzheimers-sjúkdóm. Talið er að 

líkurnar geti síðan tvöfaldast á hverjum fimm árum eftir að einstaklingur nær 65 ára aldri 

(Farinde, 2012; Jonsson o.fl., 2013). Algengi heilabilunar og Alzheimers-sjúkdóms er hins vegar 

töluvert algengari á dvalar- og hjúkrunarheimilum en talið er að um helmingur allra íbúa þar 

séu með Alzheimers-sjúkdóm (Jón Snædal, 2006).  
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Erfðir geta einnig átt stóran þátt í þróun sjúkdómsins en rannsóknir sýna að líkurnar á að 

fá sjúkdóminn geta meira en þrefaldast ef foreldri eða systkini hafa einnig fengið hann. Því 

fleiri skyldmenni sem hafa sjúkdóminn því meiri líkur eru á að þróa hann með sér (Smári 

Pálsson og Haukur Örvar Pálmason, 2001). 

Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi getur einnig haft áhrif á þróun sjúkdómsins en það er 

hins vegar ekki algilt. Þunglyndi getur þar að auki verið eitt af einkennum Alzheimers-

sjúkdómsins og því fer það eftir því hvenær einstaklingur sýnir merki um þunglyndi hvort um 

áhættuþátt eða einkenni sjúkdómsins er að ræða (Sanmugam, 2015). Aðrir þættir sem geta 

aukið hættu á Alzheimers-sjúkdómi eru meðal annars offita, sykursýki, höfuðáverkar, áfengi 

og reykingar (Ballard, Gauthier, Corbett, Brayne og Aarsland, 2011).  
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3 Aðstandendur Alzheimers-sjúklinga 

Talað er um opinbera þjónustu (e. formal care/public care) þegar þjónusta við aldraða er veitt 

af ríki eða sveitarfélögum. Um hana gilda ákveðin lög og reglur og oftast er greitt fyrir þessa 

þjónustu, annað hvort af þeim sem hana þiggur eða af opinberum aðilum. Þjónustan getur þó 

einnig verið veitt af frjálsum félagasamtökum, en slík samtök starfa öll með mismunandi hætti 

og sinna ýmsum góðgerðarstörfum víða um heiminn. Frjáls félagasamtök eru ekki veitt í þeim 

tilgangi að hagnast fjárhagslega, þau eru sjálfstæð og byggð á frjálsri félagsaðild (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008). Talað er um óformlega þjónustu (e. informal care) þegar þjónusta við 

aldraðan einstakling er veitt af fjölskyldunni, maka hans og börnum, nágrönnum eða jafnvel 

sjálfboðaliðum. Þessi þjónusta er yfirleitt ólaunuð og ekki veitt á sömu forsendum og opinber 

þjónusta. Það getur hins vegar verið erfitt að skilgreina og meta hvort um þjónustu eða 

sjálfsagða samvinnu aðstandenda er að ræða. Yfirleitt er það maki einstaklings sem aðstoðar 

hann mest, ef hann er til staðar, og þar á eftir eru það börn, tengdabörn og barnabörn. 

Rannsóknir hafa sýnt að konur fá oftast aðstoð frá börnum sínum, þá sérstaklega frá dætrum, 

en karlar fá mestu aðstoðina frá mökum. Aðstoð frá börnum getur verið afar mikilvæg ef 

einstaklingurinn býr einn, en dætur eru yfirleitt líklegri til að sjá um umönnunina heldur en 

synir (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að helstu ástæður fyrir því að 

umönnunaraðilar ákveða að annast og aðstoða einstakling með Alzheimers-sjúkdóm eru þrjár. 

Í fyrsta lagi er það vegna þeirrar löngunar að vilja hafa fjölskyldumeðliminn heima sem lengst, 

í öðru lagi er það vegna náinna tengsla við sjúklinginn og í þriðja lagi er það vegna þess að maki 

sjúklingsins finnur fyrir umönnunarskyldu gagnvart honum (Alzheimer‘s Association, 2016). 

Þegar komið er að því að þörf á persónulegri umönnun fer að aukast þá vilja flestir nýta sér 

þjónustu opinberra aðila en á meðan þörfin á aðstoð er minni þá er það yfirleitt fjölskyldan 

sem veitir mestu aðstoðina (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). 

3.1 Áhrif Alzheimers-sjúkdóms á aðstandendur 

Alzheimers-sjúkdómurinn getur haft mjög mikil og margvísleg áhrif á aðstandendur sjúklings. 

Sjúklingurinn getur orðið aðstandendum sínum mikil byrði, mikið vinnuálag getur fylgt í 

kjölfarið og sú ábyrgð sem fylgir því að annast Alzheimers-sjúkling getur tekið sinn toll. Það 

getur verið afar erfitt fyrir aðstandendur sjúklings að horfa upp á þær breytingar sem hann 
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verður fyrir vegna sjúkdómsins, persónuleikinn getur breyst, sem og líðan hans og hegðun 

(Mace og Rabins, 1991). Það er þó ýmislegt sem getur haft áhrif á það hversu mikil byrði 

sjúklingurinn getur verið en rannsóknir hafa sýnt að það fer oft eftir aldri ummönunaraðila, 

persónueinkennum hans, tekjum og atvinnustöðu (Mohamed, Rosenbeck, Lyketsos og 

Schneider, 2010).  

Alzheimers-sjúklingar þurfa mikið eftirlit og umönnun þegar líður á sjúkdóminn og þegar 

einkennin versna þá getur það leitt til aukinnar tilfinninglegrar streitu og þunglyndis hjá 

umönnunaraðila. Heilsufarsvandamál geta einnig komið upp í kjölfarið sem og 

fjárhagsvandamál vegna forfalla frá vinnu og kostnaðar við heilbrigðisþjónustu (Alzheimer‘s 

Association, 2016). Tengslin milli sjúklingsins og aðstandenda geta einnig breyst töluvert mikið 

með tímanum og hafa rannsóknir sýnt að umönnun Alzheimers-sjúklings getur leitt af sér bæði 

tilfinningalegan sársauka en einnig andlega vellíðan (Chesla, Martinson og Muwaswes, 1994).  

Sú nánd, sameiginleg reynsla og minningar sem Alzheimers-sjúklingur og umönnunaraðili 

eiga og hafa upplifað saman geta tapast vegna minnisleysis, hreyfihömlunar og geðrænna- og 

atferlistruflana sjúklings. Umönnuninni fylgir hins vegar ekki alltaf eingöngu sorg heldur finna 

margir aðstandendur fyrir ákveðnu stolti þegar þeim tekst að ráða fram úr erfiðum aðstæðum. 

Umönnunin getur einnig átt þátt í að skapa meiri samheldni innan fjölskyldunnar (Mace og 

Rabins, 1991). Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að umönnunaraðilar Alzheimers-sjúklinga kljást 

við tvöfalt fleiri fjárhagslega-, tilfinningalega- og líkamlega erfiðleika miðað við aðra 

umönnunaraðila (Alzheimer‘s Association, 2016). Hér að neðan er farið ítarlegra yfir þau áhrif 

sem aðstandendur Alzheimers-sjúklinga verða fyrir, ásamt því hvernig tengslin á milli 

sjúklingsins og hans nánustu geta breyst.  

3.1.1 Tilfinningaleg og sálræn áhrif 

Umönnunaraðilar Alzheimers-sjúklinga geta upplifað margvíslegar tilfinningar í tengslum við 

umönnunina, sérstaklega ef sjúklingurinn er fjölskyldumeðlimur. Tilfinningar eins og kvíði, 

streita, þunglyndi, einmanaleiki og hjálparleysi eru ríkjandi hjá umönnunaraðilum Alzheimers-

sjúklinga, en rannsóknir hafa sýnt að þunglyndiseinkenni koma yfirleitt fram innan 18 til 24 

mánaða frá því að umönnunin hefst. Þeir umönnunaraðilar sem fá einkenni þunglyndis eru 

líklegri til að lifa við skert lífsgæði og eiga þar af leiðandi erfiðara með að veita sjúklingnum þá 



 

22 

 

bestu mögulegu aðstoð sem hann þarf á að halda (Thompson og Roger, 2014). Alzheimers-

sjúklingar verða oft háðari umönnunaraðilum sínum eftir því sem sjúkdómurinn versnar. 

Alvarleikastig þunglyndis hjá umönnunaraðilum veltur því oft á því hve mikilli aðstoð 

sjúklingurinn þarf á að halda. Þunglyndiseinkenni geta einnig verið breytileg eftir kyni 

ummönunaraðilans, heilsufari og félagslegum stuðningi. Kvenkyns umönnunaraðilar eru 

líklegri til að þróa með sér þunglyndiseinkenni heldur en karlkyns umönnunaraðilar og þar að 

auki greinast makar almennt oftar með þunglyndi heldur en aðrir fjölskyldumeðlimir (Iqbal, 

Ahmad, Wani, Aleem og Majeed, 2015).  

 Samkvæmt Mace og Rabins (2011) er reiði ein af þeim algengu tilfinningum sem 

aðstandendur Alzheimers-sjúklinga finna fyrir. Reiði yfir aðstæðunum og að þurfa að annast 

sjúklinginn, reiði gagnvart öðrum sem veita enga aðstoð og reiði yfir atferli sjúklingsins geta 

komið upp. Reiði og gremja gagnvart læknum og heilbrigðisþjónustunni getur einnig myndast 

og reiði yfir því að vera komin í slíka sjálfheldu. Úrræðaleysi getur einnig komið upp hjá 

umönnunaraðila og öðrum fjölskyldumeðlimum. Úrræðaleysi gagnvart ólæknandi 

sjúkdómnum getur aukist ef ekki er hægt að finna lækni sem skilur sjúkdóminn og þau 

vandamál sem honum fylgja. Fjölskyldan getur hins vegar reynt að sigrast á úrræðaleysinu í 

sameiningu þar sem hún býr yfir mörgum möguleikum sem hægt er að nýta (Mace og Rabins, 

2011).  

 Umönnunaraðilar geta einnig fundið fyrir sektarkennd, skylduþörf og eftirsjá við að 

annast fjölskyldumeðlim með Alzheimers-sjúkdóm. Meiri-hluti þessara tilfinninga koma hins 

vegar upp þegar kemur að því að vista sjúklinginn á stofnun. Ef ákveðið hefur verið að grípa til 

slíkra úrræða þá er ástæðan yfirleitt sú að þarfir sjúklingsins eru farnar að ná langt umfram 

getu umönnunaraðilans til að veita honum áframhaldandi umönnun. Þeim getur þar af 

leiðandi fundist eins og þeir hafi svikið ákveðið loforð eða brugðist sjúklingnum á einhvern 

hátt. Sektarkenndin getur orðið það mikil að tilfinningar aðstandenda fara að beinast að 

sjúklingnum sjálfum með reiði, óþolinmæði og dómhörku. Þeir fara jafnvel að ásaka sjúklinginn 

og bregðast illa við ástandi og erfiðri hegðun hans í stað þess að líta á það sem einkenni 

heilabilunar (Thompson og Roger, 2014). 
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Tilfinningar eins og sorg og missir eru einnig einkennandi fyrir aðstandendur Alzheimers-

sjúklinga. Þeir geta fundið fyrir ákveðnum missi um leið og fjölskyldumeðlimur hefur verið 

greindur með sjúkdóminn allt þar til hann leggst til grafar. Sorgin á það til að birtast í ýmsum 

myndum, hún getur verið stöðug en samt sem áður falin (Thompson og Roger, 2014). Sorgin 

getur átt sér stað vegna þeirra breytinga sem sjúklingurinn verður fyrir og kemur fram í 

persónuleika hans og hegðun. Oft getur þessi sorg verið aðstandendum jafnvel erfiðari en sorg 

af völdum andláts vegna þess að þeir þurfa að horfa upp á þá þjáningu sem sjúklingurinn finnur 

fyrir. Þessi sorg á sér ekki eingöngu stað vegna sjúkdómsins heldur syrgir umönnunaraðilinn 

oft tengslin eða sambandið sem viðkomandi átti áður við sjúklinginn (Mace og Rabins, 2011). 

Umönnunaraðilar syrgja oft einnig sitt fyrra líf og það frelsi sem þeir höfðu áður (Thompson 

og Roger, 2014). 

Þrátt fyrir ýmsar neikvæðar afleiðingar þá hafa rannsóknir einnig sýnt að í flestum tilfellum 

finna umönnunaraðilar fyrir jákvæðni í þróun persónulegs þroska (Iqbal o.fl., 2015). 

Tilfinningar eins og kærleikur og gleði hverfa líka alls ekki þó að líf umönnunaraðilans 

einkennist oft af þreytu, harmi og vonbrigðum. Að geta hlegið án eða með sjúklingnum getur 

verið besta lyfið og þrátt fyrir erfiðar aðstæður þá er væntumþykja gagnvart sjúklingnum ekki 

háð andlegum hæfileikum aðstandenda (Mace og Rabins, 2011).  

3.1.2 Líkamleg áhrif 

Ýmis líkamleg einkenni geta einnig gert vart við sig hjá aðstandendum Alzheimers-sjúklinga, 

en rannsóknir hafa sýnt að þeir lifa almennt við verri líkamlega heilsu heldur en aðstandendur 

annarra sjúklinga. Einkenni eins og aukin streitu hormón, skert ónæmiskerfi, skortur á 

mótefnum í líkamanum og aukin lyfjataka geta haft mikil áhrif á aðstandendur (Sörensen og 

Conwell, 2011). Rannsóknir hafa einnig sýnt að umönnunaraðilar Alzheimers-sjúklinga eru 

líklegri til þess að þróa með sér offitu, hjarta- og æðasjúkdóma og hærri blóðþrýsting. Þreyta 

er einnig ríkjandi einkenni hjá aðstandendum Alzheimers-sjúklinga og geta svefntruflanir haft 

mikil áhrif á umönnunina (Merrilees, 2016). Það getur tekið gríðarlega á að þurfa bæði að 

annast Alzheimers-sjúkling og sjá fyrir heimilinu á sama tíma og þar af leiðandi fá 

umönnunaraðilar oft ekki nægilega hvíld. Viðvarandi þreyta er algengt vandamál hjá 

aðstandendum Alzheimers-sjúklinga en þreyta getur verið orsakavaldur þunglyndis sem síðan 
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getur ýtt undir þreytu. (Mace og Rabins, 2011). Meðal þess sem kemur einnig í veg fyrir góðan 

nætursvefn aðstandenda eru áhyggjur yfir því að þurfa að veita sjúklingnum stöðugt eftirlit 

allan sólarhringinn, ásamt því að burðast með það álag sem fylgir umönnuninni (Merrilees, 

2016). Umönnunaraðilar Alzheimers-sjúklinga eru einnig líklegri til þess að verða veikir og 

stafar það oft af þunglyndi og þreytu. Með því að bera ábyrgð á öðrum einstaklingi, sem þarf 

mikla aðstoð, gefur það umönnunaraðilum talsvert minni tíma og orku til að sinna sínum eigin 

þörfum. Það geta því komið upp afar erfiðar aðstæður ef aðstandandi veikist og enginn annar 

er til staðar til að taka við umsjánni (Mace og Rabins, 2011).  

3.1.3 Félagsleg áhrif 

Rannsóknir hafa sýnt að aðstandendur geta átt það á hættu að einangrast töluvert frá 

umheiminum, sérstaklega ef þeir upplifa skort á félagslegum stuðningi (Thompson og Roger, 

2014). Aðstandendur geta einnig farið að upplifa skort á tíma til að vera í einrúmi og sinna 

einkamálum sínum og persónulegum hagsmunum. Mest allur þeirra tími fer í umönnun 

sjúklingsins og því gætu þeir þurft að fórna ýmsum félagsstörfum og hlutverkum sem þeir 

gegndu áður, sem og ýmsum félagsstörfum sem þeir tóku þátt í utan heimilisins. Að geta tekið 

þátt í félagsstörfum og sinnt öðrum hlutverkum heldur en eingöngu umönnunarhlutverki, 

getur ýtt verulega undir jákvætt sjálfsálit og sjálfsmynd fólks. Með því að fórna þessum 

störfum þá getur það leitt til félagslegrar einangrunar (Neri o.fl., 2012). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að ef aðstandendur fá ekki tækifæri til þess að létta á tilfinningum sínum og segja frá 

reynslu sinni og áhyggjum þá getur það leitt til mikillar einangrunar (Thompson og Roger, 

2014). Þá hefur einnig komið fram í niðurstöðum rannsókna að aðrir fjölskyldumeðlimir eigi 

það til að fjarlægjast bæði sjúklinginn og umönnunaraðila hans eftir að hann greinist með 

heilabilun, og getur það einnig leitt til félagslegrar einangrunar. Í slíkum tilfellum er því líklegra 

að umönnunaraðilar taki þá ákvörðun um að senda sjúklinginn á stofnun (Ducharme o.fl., 

2011).  

3.1.4 Fjárhagsleg áhrif 

Að annast einstakling með Alzheimers-sjúkdóm getur verið afar kostnaðarsamt. Í mörgum 

tilfellum getur Alzheimers-sjúklingur þurft að hætta á vinnumarkaðnum, hvort sem það er 

ákvörðun hans sjálfs, fjölskyldu eða vinnuveitanda, og það getur valdið verulegri 
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tekjuskerðingu (Mace og Rabins, 2011). Rannsóknir hafa einnig sýnt að þegar aðstandandi 

tekur að sér umsjá Alzheimers-sjúklings þá getur það bitnað verulega á starfi hans. Hann fer 

að mæta annað hvort allt of seint til vinnu eða þarf að fara fyrr, hann getur þurft að taka sér 

starfsleyfi eða jafnvel að segja upp störfum (Alzheimer‘s Association, 2016). Þetta getur haft 

alvarlegar afleiðingar á fjárhagsstöðu þeirra og þar af leiðandi er afar mikilvægt fyrir 

aðstandendur að gera framtíðaráætlun hvað varðar fjármál bæði þeirra og sjúklingsins (Mace 

og Rabins, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að aðstandendur Alzheimers-sjúklinga þurfa oft á 

miklum fjárhagsstuðningi að halda til að geta veitt sjúklingnum þá umönnun sem hann 

þarfnast. Ef þeir geta fengið slíka aðstoð þá er hægt að koma í veg fyrir að sjúklingurinn verði 

settur á stofnun og veitir það honum þar af leiðandi tækifæri til að búa lengur í heimahúsi (Fox 

og Max, 2009). Í rannsókn sem gerð var af Alzheimer‘s Association (2016) kom í ljós að margar 

fjölskyldur og vinir Alzheimers-sjúklinga fórnuðu miklu til að geta hjálpað til við umönnunina. 

Sumir notuðu jafnvel sinn eigin sparnað og eftirlaun til þess að veita sjúklingnum þá bestu 

mögulegu aðstoð sem hann þurfti á að halda. Með því voru þeir að taka ákveðna áhættu sem 

gat haft mikil áhrif á þeirra eigið fjárhagslega öryggi. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að í sumum 

tilfellum þurftu aðstandendur ýmist að minnka við sig matarneyslu og draga úr læknisþjónustu 

fyrir bæði sig og börn þeirra til að sjá um sjúklinginn, þar sem hann hafði ekki efni á því að sjá 

um sig sjálfur (Alzheimer-s Association, 2016).  

3.1.5 Áhrif á samband Alzheimers-sjúklings og maka 

Samband einstaklings og maka getur átt það á hættu að breytast töluvert ef annar þeirra 

veikist. Þessar breytingar geta verið bæði sársaukafullar og dapurlegar en einnig mjög 

lærdómsríkar. Það krefst mikillar orku og átaks að þurfa að læra nýja hluti og taka á sig nýja 

ábyrgð, sérstaklega ef nóg er um að vera fyrir. Það getur einnig verið erfitt fyrir makann að 

tileinka sér þau verk sem hann var ekki vanur að gera áður, verk sem hann hefur jafnvel andúð 

á að gera. Sumir hafa til að mynda ekki vilja til þess að læra að þvo þvott á meðan aðrir vilja 

komast hjá því að sjá um fjármálin. Það getur líka verið afar erfitt fyrir makann að þurfa að 

svipta sjúklinginn þeirri ábyrgð og verkefnum sem hann var vanur að sinna og þurfa þar af 

leiðandi að glíma einn við öll þau vandamál sem kunna að koma upp. Það getur verið afar 

yfirþyrmandi fyrir makann að þurfa að horfast í augu við ýmis vandamál upp á eigin spýtur, án 
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þeirrar manneskju sem hann var vanur að deila öllu með. Að sama skapi getur makinn fundið 

fyrir ánægju af því að ná að leysa úr ákveðnum vandamálum (Mace og Rabins, 1981/2005) 

Rannsóknir hafa sýnt að það sem einnig getur breyst á milli sjúklings og maka er kynlífið. 

Maki Alzheimers-sjúklings getur fundið fyrir miklum erfiðleikum með að njóta kynlífs þegar 

tengslin á milli þeirra hafa breyst að svo mörgu leyti (Nogueira o.fl., 2015). Sumir vilja eingöngu 

stunda kynlíf þegar flest allt annað í sambandinu virðist vera í góðu í lagi en það getur verið 

afar erfitt að njóta kynmaka með manneskju sem ekki er hægt að eiga eðlileg samskipti við. 

Þreyta og uppgefni vegna umönnunarinnar getur einnig haft áhrif á kynlífið en áhugaleysi 

sjúklingsins stafar oftast af leiða eða þunglyndi. Stundum getur makinn líka átt í erfiðleikum 

með að sætta sig við breytta kynlífshegðun sjúklingsins (Mace og Rabins, 1981/2005). Skert 

skammtímaminni getur haft þau áhrif að sjúklingurinn gleymir samstundis þeirri athöfn að 

hafa notið kynlífs með maka sínum, en þar af leiðandi særir hann maka sinn óafvitandi 

(Nogueira o.fl., 2015). Kynhvöt sjúklingsins getur einnig aukist nokkuð mikið, en þó er það ekki 

mjög algengt. Það sem flestir sakna hins vegar mest er oftast sú hlýja, snerting og atlot sem 

fylgja kynlífinu en ekki sjálfar samfarirnar (Mace og Rabins, 1981/2005).  

Maki Alzheimers-sjúklings getur einnig átt það á hættu að verða afar einmana þar sem 

þau hjónin geta ekki lengur gert það sem þau voru vön að gera saman, talað saman eða farið 

út. Þetta er ákveðinn missir sem makinn þarf að horfast í augu við þó hann sé hvorki orðinn 

ekkill né ekkja (Mace og Rabins, 1981/2005).  

3.1.6 Áhrif á samband Alzheimers-sjúklings og barna 

Samband einstaklings og barna getur einnig breyst talsvert mikið ef hann greinist með 

heilabilun. Oft er talað um hlutverkaskipti þegar börn sjúklingsins þurfa að taka það á sig að 

sinna og hjúkra öðru foreldrinu. Þessar breytingar geta oft verið börnunum mjög erfiðar þar 

sem þeim finnst þau hafa misst einhvern sem þau gátu treyst og litið upp til. Börn leita oft til 

foreldra sinna til að fá ráð eða styrk og það getur haldist langt fram á fullorðinsár. Fullorðin 

börn eiga því oft afar erfitt með að skipta um hlutverk og sjá um foreldra sína ef þau veikjast. 

Börnin geta einnig lent í nokkurs konar sjálfheldu milli heilabilaðrar móður eða föður og 

systkina, maka og eigin barna og látið erfiðleika og vonbrigði bitna á þeim sem standa þeim 
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næst. Börn Alzheimers-sjúklings búa einnig oft við þá hræðslu að umönnun sjúklingsins muni 

taka allan tíma frá þeirra eigin börnum (Mace og Rabins, 1981/2005).  

Niðurstöður rannsóknar Millenaar o.fl. (2014) leiddu í ljós að börn einstaklinga með 

heilabilun fundu ekki aðeins fyrir breytingum á sambandi þeirra og sjúklingsins heldur fundu 

þau einnig fyrir breytingum á sambandi þeirra og heilbrigða foreldrisins og annarra systkina. Í 

sumum tilvikum fannst börnunum tengslin milli þeirra og sjúklingsins rofna og þau söknuðu 

foreldra sinna eins og þau voru áður en þau greindust með sjúkdóminn. Sumum fannst 

tilhugsunin um að flytja að heiman vera afar erfið þar sem þau fundu fyrir ákveðinni 

umönnunarskyldu gagnvart foreldrum sínum. Þar að auki fundu þau einnig stundum fyrir 

mikilli gremju gagnvart þeim ef þau höguðu sér á óviðeigandi hátt eða ef þau sögðu eitthvað 

vitlaust. Börnin gátu því oft lent í miklum rifrildum við foreldra sína ef þau fóru að leiðrétta 

talsmáta þeirra og hegðun og það gat leitt til þess að þau fóru að fela tilfinningar sínar til að 

forðast þessi rifrildi. Sumum fannst einnig afar erfitt að tala um sjúkdóminn við foreldra sína 

og vildu ekki koma þeim í uppnám. Tilhugsunin um að senda foreldra sína á hjúkrunarheimili 

var þeim einnig óbærileg en með tímanum sættu þau sig við að það var ekki hjá því komist. 

Mörg þeirra höfðu einnig miklar áhyggjur af framtíðinni og fannst erfitt að lifa í óvissu um 

þróun sjúkdómsins (Millenaar o.fl., 2014). 
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4 Kenningar 

Í þessum kafla er fjallað um þær kenningar sem tengja má við málefni Alzheimers-sjúklinga og 

aðstandenda þeirra, en þær eru áfallakenningar og sorg, félagsmótunarkenning og 

kerfiskenning. Áfallakenningin einblínir á það hvernig fólk tekst á við sorg, áfall og missi, eins 

og kemur fram í sorgarferli Kübler-Ross (1969). Sorgarferlið má svo tengja við fimm stig sem 

Hamdy o.fl. (1994) settu fram en þau lýsa því hvernig aðstandendur Alzheimers-sjúklinga 

takast á við sjúkdóminn. Einnig verður fjallað um tengslakenningu Bowlby (1973) og hvernig 

hún tengist áföllum og sorg. Samkvæmt félagsmótunarkenningunni hafa andlegar og 

líkamlegar breytingar aldraðra áhrif á viðhorf samfélagsins til þeirra (Berk, 2007), en 

kerfiskenningin einblínir á einstaklinginn í öllu hans umhverfi og tekur alla þá þætti til greina 

sem geta haft áhrif á hann (Healy, 2014).  

4.1 Áfallakenningar og sorg 

Í bók Elizabeth Kübler-Ross (1969) lýsir hún ákveðnu sorgarferli sem fólk fer í gegnum þegar 

það verður fyrir áfalli, missi eða breytingum í lífinu. Í þessu sorgarferli eru fimm stig en þau eru 

afneitun, reiði, samningaviðræður, þunglyndi og samþykki. Hún talar einnig um að þetta séu 

allt eðlilegar tilfinningar og viðbrögð fólks við slæmum fréttum eða erfiðri reynslu. Það má 

einnig segja að þetta séu svokölluð varnarstig sem fólk þarf að ganga í gegnum til að takast á 

við þessar erfiðu breytingar. Fólk fer hins vegar ekki í gegnum öll stigin í röð, skref fyrir skref, 

heldur getur það farið í gegnum mismunandi stig á mismunandi tímum. Fólk getur einnig farið 

til baka um ákveðin stig og þau geta líka varað mislengi. Það eru hins vegar ekki allir sem fara 

í gegnum þessi stig en sumir eiga það til að festast á ákveðnum stigum og geta með engu móti 

haldið áfram eða jafnað sig (Kübler Ross, 1969).  

Hamdy o.fl. (1994) tala um fimm ákveðin stig sem aðstandendur Alzheimers-sjúklings fara 

í gegnum áður en þeir geta sætt sig alveg við sjúkdóminn. Þessi stig eru byggð á sorgarferlinu 

sem Kübler-Ross (1969) setti fram. Stigin eru að mörgu leyti mjög svipuð en þó er einhver 

munur á þeim. Fyrsta stigið sem Hamdy o.fl. (1994) nefna er afneitun en það lýsir sér í því að 

aðstandendur vilja ekki trúa því að náinn ættingi hafi greinst með Alzheimers-sjúkdóm og fara 

jafnvel að hunsa einkenni og afleiðingar sjúkdómsins. Sumar fjölskyldur dvelja mjög lengi í 

afneitun en með hjálp annarra fjölskyldumeðlima, vina eða sérfræðinga getur fjölskyldan, að 
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lokum, sætt sig við sjúkdómsgreininguna. Næsta stig kallast viðnám, en samkvæmt því fara 

aðstandendur að halda því fram að sjúkdómurinn muni ekki hafa áhrif á sjúklinginn og að hann 

sé í rauninni ónæmur fyrir einkennunum. Þriðja stigið nefnist staðfesting, en á því stigi vilja 

aðstandendur loksins samþykkja hjálp og fara að opna sig meira og ræða meira um sjúkdóminn 

við aðra. Fjórða stigið nefnist samþykki, en þá eru aðstandendurnir farnir að geta tekist meira 

á við sjúkdóminn og afleiðingar hans, ásamt því að sætta sig við það að sjúklingnum muni ekki 

batna. Fimmta og síðasta stigið kallast vöxtur eða þroski en á því stigi eru aðstandendur farnir 

að geta talað um framtíðina, þrátt fyrir komandi dauðsfall sjúklingsins. Þeir fara einnig að sýna 

merki um það hvað þeir hafi lært og þroskast mikið af þessari lífsreynslu sinni (Hamdy o.fl., 

1994).  

Corr (1993) gagnrýndi hins vegar kenningu Kübler-Ross með því að segja að hún væri ekki 

byggð á reynslu fólks. Corr taldi að stigin fimm væru ekki sorgarstig heldur einungis varnarstig 

og að þau væru allt of línuleg, stíf og hlutlaus til að geta talist vera sorgarferli. Þar að auki hefur 

kenning hennar varðandi sorg einstaklings oft og tíðum verið mistúlkuð, þar sem fólk á það til 

að ruglast og gera ekki greinarmun á sorg er verður við ástvinamissi og sorg þess sem deyjandi 

er. Einstaklingur sem liggur á dánarbeði sínu syrgir oft framtíð sína og stuttan líftíma sinn á 

meðan einstaklingur sem tekst á við ástvinamissi syrgir dauða hans og það líf sem þeir áttu 

saman (Buglass, 2010).  

4.1.1 Tengslakenning Bowlby 

Það má einnig tengja tengslakenningu John Bowlby (1973) við það hvernig fólk tekst á við sorg 

og missi, en hann lagði mikla áherslu á mikilvægi mannlegra tengsla sem myndast snemma á 

lífsleiðinni. Samkvæmt Bowlby þróast sorg í gegnum fjóra þætti, en þeir eru áfall, þrá og 

mótmæli, örvænting og bati. Bowlby hélt því fram að það væri í mannlegu eðli fólks að mynda 

sterk ástúðleg tengsl við aðra og að rofnun þessara tengsla gætu haft alvarlegar afleiðingar og 

valdið mikilli tilfinningalegri vanlíðan. Bowlby leit á þessi sérstöku tengsl sem gagnkvæmt 

samband milli barns og foreldris sem seinna meir gæti svo myndast milli fullorðinna 

einstaklinga. Þessi tengsl geta haldist út allt lífið en samkvæmt Bowlby má skýra viðbrögð við 

ástvinamissi á fullorðinsárunum út frá reynslu í barnæsku. (Bowlby, 1973). Tengslakenningin 

einkennist af ákveðnum viðbrögðum sem margir einstaklingar upplifa þegar sterk ástúðleg 
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tengsl eru rofin, svo sem með því að reyna að endurheimta þessi nánu tengsl. Við ástvinamissi 

er ekki hægt að endurheimta þessi tengsl og því getur það leitt til ýmissa viðbragða eins og 

mótmæla og mikillar örvæntingar (Stroebe, Hansonn, Stroebe og Schut, 2004). Bowlby lagði 

einnig mikla áherslu á tengsl barna við móður en samkvæmt honum eru slík tengsl sterkustu 

og mikilvægustu tengslin í lífi barns. Þar að auki taldi hann að aðskilnaður barna við móður í 

æsku gæti leitt til langvarandi tilfinningalegs skaða (Bowlby, 1944). Rutter (1972) gagnrýndi 

þessa tilgátu Bowlby, en hann hélt því fram að Bowlby hafi gert mistök með því að greina ekki 

á milli afleiðinga vegna tengslamissis og afleiðinga vegna tengslaskorts. Tengslaskort má rekja 

til þess þegar barn nær ekki að mynda tengsl við móður sína í upphafi en tengslamissir á hins 

vegar við þegar barn hefur náð að mynda þessi tilteknu tengsl en missir þau svo seinna meir 

(Rutter, 1981). Rannsókn Bifulco, Harris og Brown (1992) styður hins vegar tilgátu Bowlby um 

mikilvægi slíkra tengsla, en niðurstöður hennar leiddu í ljós að dætur sem upplifðu móðurmissi 

væru tvöfalt líklegri til að fá þunglyndi eða kvíða.  

4.2 Félagsmótunarkenningin 

Samkvæmt félagsmótunarkenningunni er talið að félagsleg tengsl haldist út allt lífið og að 

sjálfsmynd hvers og eins mótist eftir viðhorfum annarra ásamt því viðmóti sem hann mætir. 

Misjafnt er hvernig félagsleg tengsl einstaklinga eru en flestir sækjast í félagsskap sem veitir 

þeim vellíðan en forðast félagsskap þar sem þeim líður illa. Í gegnum ævina myndast náin 

sambönd milli fólks, vináttubönd og systkinabönd styrkjast og fólk hefur sambúð, en aldraðir 

finna ekki alltaf fyrir þessari þörf að kynnast nýju fólki. Flestir vilja halda sambandi við 

fjölskyldu og nána vini sína áfram vegna þess að það veitir þeim öryggi og ánægju. 

Félagsmótunarkenningin telur að líkamlegar og andlegar breytingar aldraðra leiði til breytinga 

á viðhorfum samfélagsins til þeirra. Þess vegna er tilhneiging til að setja jafnaðarmerki á milli 

öldrunar og líkamlegrar og andlegrar vangetu (Berk, 2007). Til að mynda geta einstaklingar 

með Alzheimers-sjúkdóm átt það á hættu að týnast á bak við greiningu sjúkdómsins, þá 

aðallega vegna viðhorfa annarra til þeirra, ásamt því hversu auðveldlega fólk getur gleymt að 

sjúklingarnir hafa hver og einn sinn persónuleika þrátt fyrir sjúkdóminn (Mark, 2012). 

Aldraðir verða einnig oft fyrir aldursfordómum (e. ageism), en þeir einkennast af neikvæðu 

viðhorfi til þeirra vegna þess að þeir eru orðnir gamlir. Margir einblína eingöngu á líkamlega 
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og andlega vangetu aldraðra og líta á þá sem ákveðna byrði á samfélaginu. Yfirleitt eru slík 

viðhorf byggð á miklu þekkingarleysi. Rannsóknir hafa sýnt að margir líta á það sem svo að 

samfélagið hafi ekki efni á að veita öldruðum þá þjónustu sem þeir þarfnast vegna þess að sú 

þjónusta er talin vera of kostnaðarsöm. Aldraðir geta þar af leiðandi farið að finna fyrir óöryggi 

og vanlíðan sem getur leitt til breytinga á viðhorfi þeirra og þeir geta farið að upplifa sig sem 

mikla byrði á samfélaginu. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að fjárhagsstaða aldraðra hér á 

landi hefur almennt reynst nokkuð góð og virðist ekki vera samfélaginu þessi mikla byrði eins 

og margir halda fram. Margir eldri borgarar glíma þó við ýmis heilsuvandamál og sjúkdóma og 

þurfa því oft á þjónustu og aðstoð fagfólks að halda. Rannsóknir benda til þess að margir 

hverjir sem stunda nám á heilbrigðissviði horfi neikvæðum augum á þjónustu við aldraða fyrir 

upphaf námsins. Aukin menntun og fræðsla í öldrunarfræðum hefur þó leitt til breytinga á 

viðhorfi nemenda og dregur þar af leiðandi úr fordómum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-

b). 

4.3 Kerfiskenningin 

Samkvæmt kerfiskenningunni er aðal-áherslan lögð á einstaklinginn sjálfan og umhverfi hans. 

Umhverfið er afar flókið kerfi sem inniheldur marga þætti sem geta haft áhrif á stöðu 

einstaklings, líðan hans og hegðun. Kerfin geta verið allt frá stórum félagslegum kerfum niður 

í lítil kerfi sem samsvara fjölskyldu einstaklingsins ásamt tengslum hans og samskiptum innan 

hennar. Kerfiskenningin hentar best sem skýringartæki á vanda ásamt því hvernig best er að 

greina og meta vanda. Hún leggur áherslu á heildarsýn og einblínir á einstaklinginn í tengslum 

við öll kerfin sem í kringum hann eru, skoðar mikilvægi félagslegrar virkni og gerir ráð fyrir því 

að tengslin stuðli að virkni einstaklingsins, velferð hans og þroska. Hún leggur einnig áherslu á 

réttindi, getu og væntingar einstaklingsins (Healy, 2014). Vistfræðikenningin er hluti af 

kerfiskenningunni og skiptir hún vistkerfinu í kringum notandann í minni kerfi eða míkró, mesó 

og makró. Míkró kerfið tekur til greina alla félagslega, líffræðilega og sálfræðilega þætti sem 

geta haft áhrif á einstaklinginn. Mesó kerfið skoðar minni hópa sem hafa áhrif, til að mynda 

fjölskyldu hans og vini. Makró kerfið einblínir hins vegar á stærri hópa í samfélaginu sem hafa 

áhrif, en þar má nefna stofnanir, félög og menningu (Bronfenbrenner, 1979). 
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Kerfiskenninguna er vel hægt að nýta í vinnu með öldruðum einstaklingum og 

aðstandendum þeirra vegna þess hversu mikið tillit er tekið til allra þátta í umhverfinu sem 

geta haft áhrif á hann (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Beiting heildrænnar nálgunar skiptir einnig 

miklu máli þegar kemur að umönnun aldraðra á hjúkrunarheimilum, en bæði fagleg færni og 

þekking er undirstöðuatriði slíkrar nálgunar. Markmið umönnunar á hjúkrunarheimilum er 

fyrst og fremst að tryggja það að einstaklingum líði sem best, meðal annars með því að 

auðvelda athafnir þeirra til daglegs lífs og stuðla að skaðaminnkun sjúkdóma. Þar að auki hafa 

rannsóknir sýnt að heildræn nálgun gerir umönnunaraðilum kleift að átta sig betur á þörfum 

sjúklinga (Jónbjörg Sigurjónsdóttir, Helga Jónsdóttir, Birna G. Flygenring og Helga Bragadóttir, 

2013).  
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5 Þjónusta og úrræði fyrir aðstandendur 

Í þessum kafla er fjallað um starf félagsráðgjafa ásamt mikilvægi þeirra í öldrunarþjónustu og 

þjónustu við aðstandendur Alzheimers-sjúklinga. Einnig er gerð grein fyrir ýmsum 

stuðningsúrræðum sem geta reynst Alzheimers-sjúklingum og aðstandendum þeirra afar vel 

ásamt mikilvægi slíkrar þjónustu hvað varðar umönnun sjúklingsins.  

5.1 Starf félgasráðgjafa 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eru megin markmið 

félagslegrar ráðgjafar að veita bæði leiðbeiningar og upplýsingar um félagsleg réttindi fólks, 

ásamt því að veita þeim stuðning vegna persónulegra og félagslegra vandamála. 

Félagsráðgjafar eiga þar að auki að vinna að því að hafa áhrif á þau mál sem þeir taka sér fyrir 

hendur ásamt því að starfa eftir siðareglum stéttarinnar. Grundvöllur í hlutverki og starfi 

félagsráðgjafa er þekking, hann þarf að hafa þekkingu á félagsmálalöggjöf, markmiðum 

vinnustaðarins og kenningum um starfsaðferðir þeirra (Healy, 2014). Í siðareglum 

félagsráðgjafa kemur fram að félagsráðgjöfum ber skylda til að virða réttindi hvers og eins og 

sinna sínu starfi án manngreinarálits. Heiðarleiki og virðing skiptir einnig miklu máli í starfi 

félagsráðgjafa, sérstaklega til þess að geta áunnið gagnkvæmt traust skjólstæðinga sinna. 

Félagsráðgjöfum ber einnig skylda til þess að upplýsa skjólstæðinga sína um skyldur þeirra og 

réttindi ásamt því að virða ákvörðunarrétt hvers og eins og verja rétt þeirra til einkalífs, svo 

framarlega sem aðrir beri ekki skaða af. Félagsráðgjafar bera einnig ábyrgð á eigin hæfni í 

störfum sínum ásamt því að starfa með faglega heildarsýn að leiðarljósi (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.). Með heildarsýn er átt við það að hver og einn einstaklingur er margbreytilegur 

og sérstakur og að skoða þurfi alla þætti í umhverfinu sem hafi áhrif á hann út frá ýmsum 

sjónarhornum (Lára Björnsdóttir, 2006; Farley, Smith og Boyle, 2009). 

Félagsráðgjafar leggja mikla áherslu á stuðning við aðstandendur aldraðra ásamt því að 

styðja og styrkja fjölskyldulíf þeirra (Farley, Smith og Boyle, 2009). Félagsráðgjafar hafa að 

geyma marga fjölbreytta hæfileika og færni sem þeir geta notast við í störfum sínum. Þeir vita 

hvaða úrræði og þjónusta standa aðstandendum Alzheimers-sjúklinga til boða og þeir eru 

þjálfaðir í að meta aðstæður og þarfir hvers og eins, ásamt því að finna hvaða þjónusta hentar 

hverju sinni. Þeir eru sérfræðingar í sínum störfum og sú færni sem þeir hafa til að finna 
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möguleg úrræði getur verið aðstandendum ómetanleg. Þeir veita einnig ráðgjöf og hjálpa 

fjölskyldum Alzheimers-sjúklinga að búa til framtíðaráætlanir (Mace og Rabins, 1981/2005).  

Félagsráðgjafar sem starfa innan öldrunarþjónustunnar sinna afar fjölbreyttum störfum 

og eru til staðar fyrir bæði aldraða og aðstandendur þeirra. Þeir hjálpa skjólstæðingum sínum 

með því að greina þann vanda sem fyrir er ásamt því að kanna bjargir þeirra og aðstandenda. 

Í starfi félagsráðgjafa er afar mikilvægt að hafa heildarsýn í huga þegar þeir taka að sér mál 

einstaklinga. Þeir þurfa einnig að afla upplýsinga um skjólstæðinga sína, svo sem tengsl þeirra 

við annað fólk og félagslegar aðstæður. Með því geta þeir haft yfirsýn yfir þá sem koma að 

málum þeirra, hverjir það séu og hvaða hlutverkum þeir gegni. Náin vinna félagsráðgjafa með 

skjólstæðingi og aðstandendum hans skiptir einnig mjög miklu máli. Hann getur veitt 

ráðleggingar varðandi hjúkrunarheimili, heimahjúkrun og dagvistun en sú þjónusta sem 

aldraðir þarfnast getur verið mjög misjöfn. Félagsráðgjafar í öldrunarþjónustu hafa einnig 

verið duglegir að koma með ný úrræði sem styðja aldraða og fjölskyldur þeirra og má þar nefna 

hópastarf fyrir aðstandendur þeirra sem eiga við minnissjúkdóma að stríða. Þetta hópastarf 

var stofnað árið 1987 og starfar það einkum með starfsfólki annarra fagstétta. Þeir hafa einnig 

átt þátt í að stofna dagþjálfanir og stoðbýli fyrir Alzheimers-sjúklinga. (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006-a). Félagsráðgjafar gegna einnig því mikilvæga hlutverki að hjálpa 

öldruðum og aðstandendum þeirra við að takast á við breyttar aðstæður. Ef aldraðir hafa til 

dæmis verið háðir fjölskyldu sinni í langan tíma eða ef um ósætti er að ræða í fjölskyldunni þá 

skiptir aðkoma félagsráðgjafa miklu máli. Þeir geta þurft að vera eins konar sáttasemjarar. Þeir 

þurfa einnig að vera undirbúnir fyrir það að aðstoða fólk að takast á við sorg, hvort sem það 

er sorg þeirra öldruðu yfir að hafa tapað sjálfstæði sínu eða sorg barna þeirra yfir því að foreldri 

er farið að gleyma og þekkir þau ekki lengur (Lymbery, 2005). 

Rannsókn Ástu Guðmundsdóttur og Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2012) leiddi hins vegar 

í ljós að sumir aðstandendur fundu fyrir erfiðleikum með að ná sambandi við félagsráðgjafa 

hjá félagsþjónustunni og biðin eftir félagsráðgjafa gat tekið nokkrar vikur. Í rannsókninni benda 

þær þó á að mikið álag geti fylgt félagsráðgjafastarfinu ásamt því að efla þurfi ráðgjöf við 

aðstandendur aldraðra sem sjá um umönnun þeirra. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að skortur 

væri á félagsráðgjöf í sveitarfélögum og reynsla aðstandenda af félagsráðgjöfum væri ekki 
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nægilega góð. Sumir fengu ekki nægar upplýsingar eða aðstoð frá félagsráðgjafa og leituðu því 

frekar til starfsfólks heimahjúkrunar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda því á að auka gæti 

þurft fræðslu til félagsráðgjafa um aldraða og aðstandendur þeirra ásamt því að varpa ljósi á 

hversu mikilvægt það er að sinna aðstandendum til jafns við hinn aldraða (Ásta 

Guðmundsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2012).  

5.2 Stuðningsúrræði 

Fram kemur í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 að aldraðir eigi rétt á þeirri félags- og 

heilbrigðisþjónustu sem þeir þurfi á að halda og að hún taki mið af þörf og ástandi þeirra hverju 

sinni. Þar að auki er markmið laganna að tryggja öldruðum eðlilegt heimilislíf og áframhaldandi 

búsetu í heimahúsi eins lengi og hægt er ásamt því að tryggja þeim nauðsynlega 

stofnanaþjónustu ef sú þörf liggur fyrir. Það er einnig afar mikilvægt að aðstandendur 

Alzheimers-sjúklinga fái viðeigandi stuðning til þess að takast á við sjúkdóminn og umönnunina 

(Sorrell, 2014). Vegna þess hversu erfið umönnunin getur oft og tíðum verið þá geta 

aðstandendur þurft á miklum persónulegum stuðningi að halda. Rannsóknir hafa sýnt að 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í upphafi umönnunarferlis stuðli að því að hægt verði að 

aðlaga aðstandendur að nýjum verkefnum sem upp munu koma í framtíðinni. Þar að auki hafa 

rannsóknir bent til þess að fjölþætt og persónuleg íhlutun fyrir einstakling og aðstandendur 

geti minnkað byrði aðstandenda og aukið lífsgæði þeirra. Með því geta aðstandendur átt 

auðveldara með að annast einstaklinginn heima (Rakel Ósk Axelsdóttir og Thelma Rut 

Guðmundsdóttir, 2013).  

Til eru margvísleg úrræði sem hægt er að nýta með Alzheimers-sjúklingum og 

aðstandendum þeirra en meðal þeirra sem vert er að nefna er félagsleg heimaþjónusta, 

heimahjúkrun, hvíldarinnlagnir og dagdvöl, Alzheimersamtökin, stuðningshópar og Alzheimer 

kaffi.  

5.2.1 Félagsleg heimaþjónusta 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eiga sveitarfélög að sjá um 

félagslega heimaþjónustu fyrir þá sem búa í heimahúsum og hafa ekki getu til að sinna 

heimilishaldi og sjá um persónulega umhirðu hjálparlaust vegna skertrar getu. Með félagslegri 

heimaþjónustu er reynt að efla einstaklinga til sjálfshjálpar og veita þeim möguleika á því að 
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búa áfram í heimahúsum við eðlilegt heimilislíf eins lengi og unnt er. Félagsleg heimaþjónusta 

getur til dæmis verið aðstoð við heimilishald, félagslegur stuðningur og aðstoð við persónulega 

umhirðu. Félagsleg heimaþjónusta er fyrir alla aldurshópa en sveitarfélög eiga að veita 

öldruðum félagsþjónustu með félagslegum stuðningi, félagsráðgjöf og heimsendingu matar 

eftir þörfum. Veitt er almenn þjónusta á daginn en þar að auki er hægt að sækja um innlit eða 

stutta viðveru á kvöldin og um helgar ef þörf krefur. Þjónustan er afar fjölbreytt og reynt er 

eftir fremsta megni að mæta þörfum hvers og eins. Starfið felst í mörgum mikilvægum þáttum, 

en ásamt félagslegum stuðningi þá skiptir hvatning og samvera miklu máli. Starfsfólkið starfar 

einnig í náinni vinnu með starfsfólki heimahjúkrunar með það að markmiði að samþætta 

þjónustunna og gera hana betri (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Einnig er leitast við að skipuleggja 

og samhæfa félags- og heilbrigðis-þætti sem heimaþjónustan veitir með bæði þarfir og velferð 

þeirra öldruðu að leiðarljósi (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Í rannsókn Kristínar 

Björnsdóttur (2011) kemur fram að samvinna heimahjúkrunar aldraðra hjá heimaþjónustu 

Reykjavíkur skiptir miklu máli, bæði þegar kemur að hjúkrunarteymum og heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom hins vegar fram gagnrýni á samstarf við 

lækna í sumum tilvikum vegna þess hversu erfitt það væri að ná sambandi við þá, ásamt því 

að oft kom upp ólíkur skilningur hjá læknum og hjúkrunarfræðingum á eðli vandamálsins. 

Einnig var nefnt í niðurstöðum gagnrýni á hversu margir aðilar áttu oft þátt í læknisfræðilegri 

meðferð sjúklingsins og þar af leiðandi gæti heildstæða þjónustan orðið ófullnægjandi og erfitt 

væri að bregðast við breytingum á líðan við slíkar aðstæður (Kristín Björnsdóttir, 2011).  

5.2.2 Heimahjúkrun 

Rétt eins og með félagslega heimaþjónustu þá eru markmið heimahjúkrunar að veita 

notendum hennar kost á því að búa í heimahúsum við eins eðlilegt heimilislíf og unnt er þrátt 

fyrir ýmis veikindi eða heilsubrest. Þjónustan er veitt í nánu samstarfi við bæði einstakling og 

aðstandendur hans með það að markmiði að veita markvissa og einstaklingshæfða hjúkrun 

sem hentar þörfum hvers og eins. Heimahjúkrun felst einnig í því að viðhalda og styrkja 

líkamlegt og andlegt heilbrigði einstaklinga, minnka hættu á einangrun þeirra og draga úr 

einkennum sjúkdóma, eins og mikið hægt er. Þjónustan er sérhæfð og veitt bæði alla daga og 

allan sólarhringinn (Heilsugæslan, e.d.). Heimahjúkrun er veitt endurgjaldslaust en þó ber 
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notendum hennar að útvega og greiða fyrir ýmis konar áhöld og hjálpartæki eftir því sem þörf 

er á. Heimahjúkrun er veitt af bæði sjúkraliðum og hjúkrunarfræðingum og felur hlutverk 

hennar í sér skipulagðar heimsóknir til einstaklinga. Upplýsingaöflun og faglegt mat 

hjúkrunarfræðings skipta höfuðmáli þegar kemur að ákvörðun um að veita heimahjúkrun. 

Einnig er nauðsynlegt að leggja mat á það hvort og hvernig heimahjúkrun muni styðja eða 

bæta við heilbrigði einstaklings og fjölskyldu hans. Heimahjúkrun sinnir einstaklingum sem 

þurfa á skilgreindum stuðningi, sérhæfðri hjúkrun og víðtækri hjúkrun að halda 

(Reykjavíkurborg, e.d.-c). Með skilgreindum stuðningi er átt við þjónustu við einstaklinga sem 

eru kvíðnir eða óöryggir, en að mestu leyti sjálfbjarga. Aðalmarkmið þjónustunnar er að veita 

forvarnir og fræðslu, heilsueflingu og eftirlit með líðan einstaklinga. Aðalmarkmið sérhæfðar 

hjúkrunar eru sárameðferð, sérhæfð lyfjameðferð og fleira sem á við sérhæfða hjúkrun. 

Víðtæk hjúkrun felst í þjónustu við einstaklinga sem þurfa hjúkrun daglega eða oft á dag vegna 

langvinnra sjúkdóma, svo sem vegna geðfötlunar, heilabilunar, líkamlegrar skerðingar eða á 

dánarbeðinu. Veittur er stuðningur við bæði einstakling og fjölskyldu hans og leitast er við að 

skipuleggja og framkvæma þá hjúkrun sem þarf hverju sinni (Heilsugæslan, e.d.).  

5.2.3 Hvíldarinnlagnir 

Hvíldarinnlögn felst í skammtímadvöl á hjúkrunarheimili og getur hún verið allt frá tveimur 

vikum til fjögurra vikna löng (Steinunn K. Jónsdóttir, 2016). Eins og fram kemur í lögum um 

málefni aldraðra þá eiga aldraðir að geta komið til hvíldarinnlagnar á hjúkrunarheimilum og í 

hjúkrunarrýmum ef þeir eru of lasburða til að dvelja á sambýlum, dvalarheimilum eða í 

sérhönnuðum íbúðum. Þar að auki skal vera til staðar ákveðin aðstaða fyrir einstaklinga með 

heilabilun (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Með hvíldarinnlögn er lögð áhersla á 

endurhæfingu eða tímabundna umönnun sem veitt er vegna sértækra vandamála. 

Hvíldarinnlögn getur einnig falið í sér þjónustu sem veitt er þegar aðstandendur einstaklings, 

sem veittu honum umönnun, þurfa á hvíld að halda eða hafa skyndilega forfallast. Markmið 

hvíldarinnlagnar er að gera fólki kleift að búa áfram í heimahúsum (Velferðarráðuneytið, 

2012), ásamt því að létta á álagi aðstandenda, stuðla að bættri heilsu og vera tilbreyting og 

hvíld í lífi þjónustuþega (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2013). Rannsókn 

Greenwood, Habibi og Mackenzie (2012) leiddi í ljós að hvíldarinnlögn veitti aðstandendum 
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sjúklinga töluverða hvíld frá umönnuninni, þeir fóru að finna fyrir létti og streita minnkaði í 

kjölfarið. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að gagnkvæmt traust milli aðstandenda og starfsfólks 

gerði aðstandendum sjúklinga auðveldara fyrir að nýta sér þjónustuna og gerði þeim þar af 

leiðandi kleift að slaka á og sinna sínum eigin félagslegu og persónulegu þörfum. Þar að auki 

upplifðu aðstandendur mikla jákvæðni gagnvart þjónustunni ef gott samband ríkti á milli 

sjúklings og starfsfólks (Greenwood, Habibi og Mackenzie, 2012).  

5.2.4 Dagdvöl 

Dagdvöl er stuðningsúrræði fyrir aldraða sem þurfa umsjá og eftirlit vegna andlegra, 

líkamlegra eða félagslegra vandkvæða. Dagdvöl stuðlar einnig að bættum lífsgæðum aldraðra 

og getu þeirra til að búa áfram í heimahúsum, með því að viðhalda færni þeirra og virkni (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). Markmiðið dagdvalar er að draga úr félagslegri einangrun 

og þar er boðið upp á ýmsar tómstundir og leikfimi ásamt bæði hvíldaraðstöðu og fæði. 

Dvalartíminn er oftast um einn dagur til fimm daga í viku og er þjónustan rekin á daggjöldum 

velferðarráðuneytisins ásamt greiðslu frá notendum (Reykjavíkurborg, e.d.-a). Í lögum um 

málefni aldraðra kemur fram að veita skuli öldruðum hjúkrunar- og læknisþjónustu í dagdvöl 

ásamt aðstöðu til þjálfunar. Einnig skal vera boðið upp á flutningsþjónustu til og frá heimili 

einstaklingsins, mat á heilsufari, fræðslu, félagslegan stuðning, ráðgjöf og aðstoð við ýmsar 

persónulegar athafnir.  

Sérhæfð dagdvöl er fyrir fólk sem greinist með heilabilun. Hún er að mörgu leyti mjög 

svipuð og venjuleg dagdvöl og býður upp á sömu þjónustu, en sérhæfð dagdvöl stuðlar einnig 

að sérhæfðri nálgun og býður upp á reglulegt eftirlit öldrunarlæknis (Steinunn K. Jónsdóttir, 

2016). Á Íslandi eru til átta sérhæfðar dagþjálfanir á höfuðborgarsvæðinu fyrir einstaklinga 

með heilabilunarsjúkdóm. Þar að auki er sérhæfð dagþjálfun á Selfossi og minni einingar eru 

reknar í Reykjanesbæ og á Akureyri. Markmið sérhæfðar dagþjálfunar er að veita fólki með 

heilabilun kost á því að búa í heimahúsum eins lengi og hægt er ásamt því að efla 

sjálfsbjargargetu þeirra. Boðið er upp á þjónustu sem tekur mið af þörfum hvers og eins og 

áhuga og getu þeirra og lögð er áhersla á sveigjanleika. Yfirleitt eru það aðstandendur sem 

óska eftir dagdvöl fyrir sjúklinginn og því getur oft komið upp viðkvæm staða þar sem 

sjúklingur hafnar dagþjálfuninni. Það er þó afar mikilvægt að dagþjálfun hefjist ekki of seint í 
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sjúkdómsferli einstaklinga en þá er afar líklegt að ekki verði hægt að ná til persónunnar sem 

leynist á bak við sjúkdóminn (Alzheimersamtökin, e.d.-d). Það er þó oft afar langur biðlisti og 

getur fólk þurft að bíða í marga mánuði eftir sérhæfðri dagdvöl. Á þessum biðtíma hrakar fólki 

oft töluvert mikið og það er því orðið afar lasburða þegar það kemst loksins að í dagdvöl. Þar 

af leiðandi getur það oft ekki nýtt sér þjónustuna til fullnustu þar sem nýr biðtími er tekinn við 

eftir hjúkrunarheimili (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2013). Sérhæfð dagdvöl hefur sýnt að mikil 

þörf er á þjónustu hennar fyrir bæði sjúklinga og aðstandendur þeirra. Þeir sem nýta sér 

þjónustuna eru að meðaltali í um eitt og hálft ár í dagdvöl og um 10-20% af þeim eru metnir í 

þörf fyrir hjúkrunarrými hverju sinni. Það má því segja að ef ekki væri fyrir sérhæfða dagdvöl 

þá væru flestir líklegast innliggjandi á sjúkrahúsi bíðandi eftir hjúkrunarrými 

(Alzheimersamtökin, e.d.-d).  

5.2.5 Alzheimersamtökin 

Alzheimersamtökin, áður nefnt Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúkra og annarra 

skyldra sjúkdóma (FAAS), var stofnað árið 1985. Markmið félagsins er að vernda hagsmuni 

skjólstæðinga sinna og efla samheldni og samvinnu aðstandenda með bættri útgáfustarfsemi 

og með því að halda fræðslufundi. Markmið þess er einnig að koma heilbrigðisstéttum, 

stjórnvöldum og almenningi í skilning um þau vandamál sem Alzheimerssjúklingar og 

aðstandendur þeirra þurfa að glíma við (Alzheimersamtökin, e.d.-e). Upphaf félagsins má rekja 

til ársins 1980 en þá opnaði Rauði kross Íslands dagþjálfun sem ætluð var til afþreyingar fyrir 

aldraða sem bjuggu einir og áttu það á hættu að einangrast. Þeir sem bjuggu með maka eða 

öðrum ættingjum skorti hins vegar slíkt úrræði þar sem þeir pössuðu ekki inn í þessa tilteknu 

starfsemi. Þar sem ekki voru til næg úrræði fyrir þennan hóp þá var ákveðið að bjóða upp á 

námskeið, þrjú kvöld í viku, fyrir aðstandendur sjúklinga sem bjuggu ennþá heima. Í framhaldi 

af því stofnaði þessi hópur félag sem fékk nafnið Félag áhugafólks og aðstandenda 

Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma, en nafninu var síðan breytt vegna þess 

hversu langt það var. Þetta félag samanstendur af aðstandendum og áhugafólki um 

Alzheimers-sjúkdóminn (María Th. Jónsdóttir, 2010).  

Árið 2015 kom upp sú hugmynd að taka til notkunar svokallaðan Alzheimerbíl. Hugmyndin 

með honum var að auka möguleika starfsfólks Alzheimersamtakanna á að hitta fólk í 
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dreifbýlum landsins til að veita ráðgjöf og upplýsingar um sjúkdóminn. Verkefninu um 

Alzheimerbílinn verður haldið áfram vorið 2017 en þá munu starfsmenn eiga kost á því að nota 

húsbíl með það að markmiði að auka möguleika á ráðgjöf og persónulegum stuðningi 

(Alzheimersamtökin, e.d.-a). 

5.2.6 Stuðningshópar 

Rannsóknir hafa sýnt að ef sú ákvörðun hefur verið tekin að flytja maka eða foreldri á 

hjúkrunarheimili getur það markað mikil tímamót í lífi aðstandenda. Aðstandendur geta fundið 

fyrir missi og eftirsjá þegar flutningum er lokið og fara að efast um ákvörðun sína, sérstaklega 

ef sjúklingurinn er með minnissjúkdóm. Stofnanavistun getur að mörgu leyti verið erfiðari fyrir 

aðstandendur heldur en sjúklinginn þó að hann sé sá sem þarf að flytja. Í slíkum tilfellum geta 

stuðningshópar verið afar mikilvægur þáttur í lífi aðstandenda. Þessir hópar geta verið mjög 

áhrifaríkir í að vinna að bættri aðlögun og að nálgast ákveðin markmið. Mikilvægt er að 

aðstandendur viðhaldi tengslum sínum við ættingja sína á hjúkrunarheimilum og með því geta 

þeir veitt sjúklingnum mikinn tilfinningalegan stuðning. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

heimsóknir aðstandenda stuðla að betri vellíðan sjúklingsins en geta þó vakið upp kvíða hjá 

aðstandendum. Viljinn til að taka þátt í daglegu lífi ættingja sinna er enn fyrir hendi, þrátt fyrir 

að þeir séu búsettir á hjúkrunarheimili, en takmörkuð þekking á sjúkdómnum getur hindrað 

þátttöku þeirra í umönnun sjúklingsins. Stuðningshópar geta þar af leiðandi stuðlað að betri 

umönnun aðstandenda á stofnunum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að stuðningshópar geta 

stuðlað að breytingum á tilfinningum og hátterni. Samstaða og stuðningur fólks sem á við 

svipuð vandamál að glíma getur dregið úr einmanaleika og kvíða og styrkt andlega heilsu. 

Stuðningshópar starfa yfir ákveðin tímabil með vikulegum fundum en aðrir starfa til lengri 

tíma. Á þessum fundum eru ýmis mál tekin til umræðu, og aðstandendur fá leiðbeiningar og 

ráðgjöf um það hvernig best er að bregðast við þeim aðstæðum sem upp koma. Þar að auki 

geta aðstandendur veitt hver öðrum mikinn styrk hvað varðar líðan þeirra og hugsanir (Júlíana 

Sigurveig Guðjónsdóttir, 2007).  

5.2.7 Alzheimer kaffi 

Alzheimer kaffi (e. Alzheimer café) er viðburður sem inniheldur ýmsa fræðslu, kaffi, umræður 

og jafnvel söng og hljóðfæraleik, en viðburðurinn varir oftast í um tvo tíma. Slíka viðburði er 
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að finna víða um Evrópu og eru þeir ætlaðir fólki með Alzheimers-sjúkdóm og aðra skylda 

sjúkdóma ásamt aðstandendum þeirra (Alzheimersamtökin, e.d.-b). Hugmyndina má rekja til 

Hollands en árið 1997 stofnaði Dr. Bére Miesen fyrsta kaffihúsið sem ætlað var fólki með 

heilabilun. Hann starfaði sem klínískur sálfræðingur á sínum tíma og hafði áhyggjur af því að 

skjólstæðingar hans yrðu félagslega einangraðir vegna fordóma annarra í garð sjúkdómsins. 

Hann taldi að þörf væri á að hafa ákveðinn stað þar sem sjúklingarnir og aðstandendur þeirra 

gætu fengið tækifæri á að hitta aðra í sömu sporum og talað opinskátt um stöðu þeirra 

(McFadden og Koll, 2014).  

Á Íslandi er Alzheimer kaffi staðsett í félagsmiðstöðinni í Hæðargarði en hugmyndin um að 

opna slíkt kaffihús hér á landi kom fram árið 2012. Í framhaldi af því var ákveðið að koma því 

á fót sem tveggja ára tilraunarverkefni (Alzheimersamtökin, e.d.-b). Markmiðið með Alzheimer 

kaffi er að skapa gott andrúmsloft þar sem einstaklingar með ýmsa heilabilunarsjúkdóma geta 

komið saman ásamt aðstandendum sínum og deilt tilfinningum sínum og hugsunum 

(McFadden og Koll, 2014). Fyrsta Alzheimer kaffið var haldið hér á landi í janúar 2013 við mjög 

góðar undirtektir (FAAS fréttir, 2013). Rannsóknir hafa sýnt að Alzheimers kaffi getur bætt 

félagslega og andlega líðan einstaklinga ásamt því að koma í veg fyrir félagslega einangrun 

(Dow, Haralambous, Hempton, Hunt og Calleja, 2011). Alzheimers kaffi hentar þó ekki öllum 

en rannsóknir hafa einnig sýnt að sumum hópmeðlimum finnst erfitt að tjá sig um sjúkdóminn 

fyrir framan allan hópinn á meðan aðrir verða áhyggjufullir yfir því að hitta aðra sem þjást af 

alvarlegri heilabilun en þeir sjálfir (Toms, Clare, Nixon og Quinn, 2015).  
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6 Umræður og lokaorð 

Í þessari BA ritgerð hefur verið fjallað um Alzheimers-sjúkdóminn, einkenni hans og stig ásamt 

greiningu hans, tíðni og áhættuþáttum. Einnig hefur verið fjallað um áhrif hans á 

aðstandendur, ýmsar kenningar, starf félagsráðgjafa með aðstandendum og stuðningsúrræði 

fyrir þá. Eins og fram hefur komið var markmið ritgerðarinnar að leitast við að svara 

eftirfarandi spurningum: Hvað er Alzheimers-sjúkdómur og hvað felst í honum? Hvaða áhrif 

getur Alzheimers-sjúkdómur haft á aðstandendur sjúklings? Hvaða afleiðingar getur hann haft 

á samband þeirra við sjúklinginn? Hvaða þjónusta og úrræði eru í boði fyrir aðstandendur?  

Svör við fyrstu rannsóknarspurningunni leiða í ljós að Alzheimers-sjúkdómur er algengasta 

orsök heilabilunar og enn hefur ekki fundist hvað það er sem orsakar sjúkdóminn. Eins og fram 

hefur komið skiptist hann í snemmkominn Alzheimers-sjúkdóm og síðkominn Alzheimers-

sjúkdóm, en síðkominn Alzheimers-sjúkdómur er algengari. Einkenni sjúkdómsins hefjast 

yfirleitt eftir 65 ára aldurinn en þau geta verið mjög mismunandi. Minnisleysi er helsta 

einkenni sjúkdómsins en önnur einkenni geta meðal annars verið málstol og verkstol, geðræn 

einkenni og atferlistruflanir. Sjúkdómurinn getur einnig haft áhrif á dómgreind, ratvísi og 

félagshæfni. Eins og áður hefur komið fram skiptist Alzheimers-sjúkdómurinn í þrjú stig, væga 

heilabilun, millistig heilabilunar og alvarlega heilabilun, en hafa ber í huga að ekki fara allir í 

gegnum þessi stig. Rannsóknir hafa einnig sýnt að greining sjúkdómsins skiptir máli hvað 

varðar ráðstafanir á viðunandi þjónustu en þó eru ekki allir sem vilja fá að vita úrskurð 

greiningarinnar. Eins og niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt þá er tíðni sjúkdómsins alltaf 

að aukast en hækkandi aldur er talinn vera megin-ástæða sjúkdómsins, þó að aðrir þættir eins 

og erfðir gegni þar einnig stóru hlutverki.   

Svör við spurningu tvö varpa ljósi á þau áhrif sem aðstandendur verða fyrir af völdum 

sjúkdómsins. Eins og fram hefur komið eru aðstandendur Alzheimers-sjúklinga þeirra helstu 

umönnunaraðilar, en aðrir umönnunaraðilar teljast einnig ríki og sveitarfélög, frjáls 

félagasamtök eða sjálfseignarstofnanir og sjálfboðaliðar. Niðurstöður rannsókna hafa leitt í 

ljós að umönnun Alzheimers-sjúklings getur tekið mjög á aðstandendur, bæði tilfinningalega, 

líkamlega, félagslega og fjárhagslega. Tilfinningaleg áhrif einkennast meðal annars af kvíða, 

þunglyndi, reiði, sektarkennd, sorg og missi. Líkamleg einkenni á borð við skert ónæmiskerfi, 



 

43 

 

aukin streita og þreyta geta einnig valdið aðstandendum miklum ama sem og aukin hætta á 

offitu, hjarta- og æðasjúkdómum. Félagsleg áhrif einkennast af því að aðstandendur eyða nær 

öllum sínum tíma í umönnunina og eiga því á hættu að einangrast töluvert. Fórnun ýmissa 

félagsstarfa, skortur á tíma í einrúmi og fjarlægð annarra ættingja getur einnig haft mikil áhrif. 

Fjárhagsleg áhrif á aðstandendur verða oftast vegna þess að aðstandendur þurfa að segja upp 

vinnu til að hafa meiri tíma í umönnunina og einnig að fórna miklu hvað varðar þeirra eigin 

sparnað og eftirlaun.  

Svör við spurningu þrjú má finna í niðurstöðum rannsókna sem hafa sýnt að breytingar á 

tengslum Alzheimers-sjúklings og aðstandenda geta leitt af sér mikinn sársauka. Samband 

sjúklings og maka getur breyst að því leytinu til að makinn fer að upplifa sig meira einmana, 

hann þarf oft að takast einn á við vandamálin og þau hjónin geta ekki lengur gert það sem þau 

voru vön að gera saman. Eins og rannsóknir hafa einnig sýnt getur samband Alzheimers-

sjúklings og barna breyst vegna hlutverkaskipta, en þá snýst hlutverk barna og foreldra við og 

börnin fara að annast og hjúkra foreldrum sínum. Þessar breytingar geta haft mikil áhrif á börn 

sjúklingsins þar sem tengslin milli þeirra geta oft rofnað og þau fara að hætta að geta leitað til 

þeirra með ýmis vandamál. 

Svör við spurningu fjögur veita innsýn í mikilvægi þeirrar þjónustu og úrræða sem eru í 

boði fyrir aðstandendur. Starf félagsráðgjafa skiptir miklu máli í vinnu með aðstandendum 

Alzheimers-sjúklinga þar sem þeir geta veitt aðstandendum ráðgjöf, lagt mat á aðstæður og 

þarfir þeirra og hjálpað þeim að finna möguleg úrræði. Stuðningur félagsráðgjafa getur einnig 

verið ómetanlegur í slíkum aðstæðum sem og náin vinna hans með skjólstæðingum sínum og 

aðstandendum. Heildarsýn skiptir einnig höfuðmáli í störfum félagsráðgjafa en með góðri 

yfirsýn yfir alla þætti í kringum skjólstæðing og aðstandendur hans getur félagsráðgjafinn 

fundið viðeigandi lausn og úrræði. Eins og niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós þá getur 

félagsráðgjafi einnig aðstoðað aldraða og aðstandendur þeirra að takast á við breyttar 

aðstæður, sorg og missi. Niðurstöður hafa einnig leitt í ljós hversu mikilvægt það er fyrir 

aðstandendur að fá viðeigandi stuðningsúrræði, en þau geta hjálpað þeim að takast á við 

umönnunina. Til eru margvísleg úrræði en stuðningsúrræði eins og félagsleg heimaþjónusta, 

heimahjúkrun, hvíldarinnlagnir og dagdvöl, Alzheimersamtökin, stuðningshópar og Alzheimer 
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kaffi geta í mörgum tilfellum reynst Alzheimers-sjúklingum og aðstandendum þeirra afar vel. 

Þessi stuðningsúrræði henta þó ekki öllum, enda eru einstaklingar eins misjafnir og þeir eru 

margir. Það er því afar nauðsynlegt að bjóða upp á fjölbreytta þjónustu og úrræði svo að allir 

geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Flestir hafa einnig mismunandi reynslu af þjónustunni, bæði 

jákvæða og neikvæða, og því er brýn nauðsyn fyrir félagsráðgjafa og annað fagfólk að vinna að 

bættri þjónustu.  

Þær kenningar sem höfundur valdi í tengslum við innihald ritgerðarinnar voru 

áfallakenningar og sorg, félagsmótunarkenning og kerfiskenning. Kenningarnar geta veitt 

mikla innsýn í málefni Alzheimers-sjúklinga og aðstandenda þeirra. Eins og fram hefur komið 

þá felur áfallakenningin í sér hvernig aðstandendur takast á við breytingar, sorg og missi. 

Aðstandendur fara oft í afneitun eftir sjúkdómsgreininguna og neita að trúa því sem er að 

gerast. Því er kenningin afar mikilvæg hvað varðar þau átök sem aðstandendur þurfa að glíma 

við þegar ástvinur þeirra greinist með Alzheimers-sjúkdóm. Félagsmótunarkenningin gerir 

grein fyrir því viðhorfi sem aldraðir mæta frá samfélaginu vegna andlegrar og líkamlegrar 

vangetu þeirra. Því er breyting á slíkum viðhorfum afar mikilvæg hvað varðar þjónustu við 

aldraða. Kerfiskenninginn tekur mið af öllum þáttum í umhverfinu sem geta haft áhrif á 

einstaklinginn og því skiptir heildræn nálgun aðstandenda miklu máli þegar kemur að 

umönnun Alzheimers-sjúklinga. 

Ýmsa lærdóma má draga af ritgerðinni, enda er um afar mikilvægt málefni að ræða. 

Þjónusta og stuðningur við aðstandendur Alzheimers-sjúklinga er til að mynda ekki síður 

mikilvæg en þjónusta og stuðningur við sjúklingana. Þegar einstaklingur fær Alzheimers-

sjúkdóm þá breytist ekki aðeins líf hans til frambúðar heldur einnig líf aðstandenda hans. Það 

er að mörgu leyti jafn erfitt fyrir aðstandendur að takast á við sjúkdóminn eins og fyrir 

sjúklinginn sjálfan, ef ekki erfiðara, þar sem aðstandendur þurfa oft að horfa upp á þjáningu 

og persónuleikabreytingar ástvina sinna. Niðurstöður ritgerðarinnar hafa leitt í ljós að áhrif 

Alzheimers-sjúkdóms á aðstandendur geta haft afar alvarlegar afleiðingar í för með sér og þess 

vegna er brýn þörf á viðeigandi þjónustu og stuðningsúrræðum til að hjálpa aðstandendum að 

takast á við sjúkdóminn og umönnunina. Það er einnig nauðsynlegt að taka alla þætti til greina 

í lífi einstaklingsins þegar kemur að vali á þjónustu og úrræðum, með notkun heildarsýnar að 
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leiðarljósi, því misjafnt er hvernig og hversu mikla þjónustu Alzheimers-sjúklingar og 

aðstandendur þeirra þurfa á að halda. Eins og fram hefur komið skiptir starf félagsráðgjafa 

miklu máli hvað varðar stuðning við aðstandendur. Þar sem mikið álag getur fylgt 

félagsráðgafastarfinu er nauðsynlegt að bæta þjónustuna með því að auka fræðslu til 

félagsráðgjafa og annars fagfólks um aldraða og aðstandendur þeirra, veita ráðgjöf um það 

hversu mikilvægir aðstandendur eru sem umönnunaraðilar og að veita þurfi aðstandendum 

jafnframt meiri stuðning en áður hefur verið gert. Þar sem þjónusta við aðstandendur skiptir 

jafn miklu máli og þjónusta við aldraða er að mati höfundar einnig nauðsynlegt að auka 

fræðslu og ráðgjöf til aðstandenda ásamt því að veita þeim nánari upplýsingar um þau 

stuðningsúrræði sem í boði eru.  

Að mati höfundar mætti rannsaka betur tengsl Alzheimers-sjúklinga við aðstandendur á 

Íslandi og hvernig þau geti breyst er líður á sjúkdómsferlið. Þróun nýrra lyfja er þar að auki afar 

mikilvægt rannsóknarefni í framtíðinni þar sem ekki hefur enn fundist lækning við 

sjúkdómnum. Miklar vonir eru bundnar við það að geta læknað fólk af Alzheimers-

sjúkdómnum í framtíðinni og því skipta áframhaldandi lyfjarannsóknir miklu máli.  

Að lokum þætti höfundi afar áhugavert að skoða fleiri greinar og rannsóknir á þessu sviði, 

bæði innlendar og erlendar. Jafnframt væri mjög áhugavert að skoða Alzheimers-sjúkdóminn 

út frá sjónarhorni sjúklingsins ásamt því að taka til greina þau áhrif sem sjúkdómurinn kann að 

hafa á sjúklinginn sjálfan sem og fleiri stuðningsúrræði sem standa honum til boða.  
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