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Útdráttur 

Í þessari BA ritgerð verður fjallað um heilabilunarsjúkdóminn Alzheimer og áhrif hans á 

einstaklinginn og nánustu aðstandendur. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á áhrif 

sjúkdómsins á andlega og líkamlega heilsu maka einstaklingsins, ásamt mikilvægi 

þjónustuúrræða fyrir bæði einstaklinginn og maka hans. Til að ná settu markmiði er 

leitast við að svara eftirfarandi ritgerðarspurningum: Hvaða áhrif hefur sjúkdómurinn á 

nánustu aðstandendur einstaklings sem þjáist af Alzheimer? Hvaða þjónusta er í boði 

fyrir einstaklinginn og maka hans? Hvað mætti betur fara? 

Maki getur upplifað ákveðið hjálparleysi eftir greiningu á Alzheimer. Um er að ræða 

ólæknandi sjúkdóm og framhaldið er því mjög óljóst. Helstu niðurstöður verkefnisins eru 

að betur mætti huga að andlegri heilsu í stuðningi við fólk með heilabilun og 

aðstandendur þeirra. Einnig sýna niðurstöður fram á mikilvægi samskipta á milli 

stuðningsneta einstaklingsins. Með því að vinna með aðstandendum er hægt að bæta 

gæði þjónustu til einstaklingsins.  
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Formáli  

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

Íslands. Ég vil þakka Unni Valgerði Ingólfsdóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir góða 

leiðsögn, þolinmæði og alla aðstoðina við skrif á ritgerðinni. Bestu þakkir vil ég færa 

foreldrum mínum, Ómari Birni Jenssyni og Vilborgu Elísdóttur, fyrir allan þann stuðning 

sem þau veittu mér og fyrir að hafa hvatt mig áfram á erfiðum tímum. Ritgerð þessi er 

tileinkuð minningu afa míns, Jens Berg Guðmundssonar, sem lést af völdum heilabilunar 

þann 26. desember síðastliðinn. Hann afi hafði alltaf mikla trú á mér og kenndi mér 

margt í gegnum tíðina, til dæmis það að lesblinda ætti ekki að koma í veg fyrir menntun. 
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1  Inngangur  

Heilabilun (e. dementia) er nú eitt stærsta heilsufarsvandamál heimsins og mun væntanlega 

fara vaxandi á komandi árum, þar sem lífaldur fólks fer hækkandi. Þrátt fyrir stærð vandans 

er takmörkuð þekking og skilningur á aðstæðum heilabilaðra og aðstandenda þeirra. Orsakir 

heilabilunar eru en þann dag í dag óljósar og erfitt hefur reynst að finna viðeigandi meðferð 

við einkennum heilabilunar. Algengasta tegund heilabilunar er Alzheimerssjúkdómurinn (hér 

eftir nefnt Alzheimer), en rúmlega 70% þeirra sem þjást af heilabilun eru með Alzheimer 

(Alzheimer’s Association, 2017; Alzheimer’s Association, 2018).  

Þeir sem standa sjúklingi næst geta upplifað mikla erfiðleika og óvissu í kjölfar 

Alzheimersgreiningar. Í flestum tilvikum eru það makar sem þekkja einstaklinginn hvað best 

og standa honum næst í daglegu lífi. Streita og álag sem fylgja í kjölfarið getur haft áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu makans. Einnig getur reynt mikið á félagslegt umhverfi og 

fjárhag. Í slíkum tilfellum getur þekking reynst vera lykilatriði fyrir aðstandendur fólks með 

Alzheimer og því þarf fræðsla um sjúkdóminn að vera aðgengileg öllum (Hanna Lára 

Steinsson, 2005).  

Þegar líður á sjúkdómsferli einstaklingsins eru miklar líkur á því að aðstandandi geti ekki 

lengur sinnt þörfum hans og þurfi því að sækja um langtímavistun fyrir einstaklinginn á 

hjúkrunarheimili. Það að þurfa að treysta utanaðkomandi aðila fyrir umönnun á sínum 

nánasta er ekki auðvelt og því er mikilvægt fyrir aðstandendur að finna að sú þjónusta sem 

einstaklingurinn fær sé viðunnandi og að honum líði vel.   

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þá margvíslegu andlegu erfiðleika sem fylgja 

Alzheimer, áhrif hans á maka einstaklingsins og mikilvægi þeirrar umönnunar sem veitt er 

einstaklingum með heilabilun. Til þess að ná settu markmiði verður leitast við að svara 

spurningunum: Hvaða áhrif hefur sjúkdómurinn á nánustu aðstandendur einstaklings sem 

þjáist af Alzheimer? Hvaða þjónusta er í boði fyrir einstaklinginn og maka hans? Hvað mætti 

betur fara?  

Ritgerðinni er ætlað að auka þekkingu lesenda á sjúkdómnum Alzheimer, áhrifum hans á 

aðstandendur, mikilvægi góðrar umönnunar fyrir einstaklinginn og maka hans og hvaða 

úrræði eru í boði. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir heilabilun almennt og síðan 
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fjallað nánar um Alzheimer. Í þriðja kafla verður fjallað um kreppukenningu Cullbergs og 

fjögur stig hennar verða skoðuð til að auka skilning á því áfalli sem fylgir Alzheimer. Í fjórða 

kafla verða hugtökin óformleg umönnun og formleg umönnun útskýrð og síðan farið yfir 

hugmyndafræði um persónulega umönnun og þjónandi leiðsögn fyrir einstakling með 

heilabilun og áhrifin á maka. Í fimmta kafla verður fjallað um viðbrögð aðstandenda og þá 

sérstaklega maka einstaklingsins, en stuðningur hans skiptir miklu máli. Í sjötta kafla er síðan 

gerð grein fyrir störfum félagsráðgjafans og hlutverki stjórnvalda í málefnum einstaklinga 

með heilabilun. Í sjöunda kafla eru síðan skoðuð þau stuðningsúrræði sem eru í boði fyrir 

bæði aðstandendur og einstaklinginn. 

Áhugi höfundar á efni þessa verkefnis vaknaði vegna veikinda náins aðstandanda og 

þeirra áhrifa sem sjúkdómurinn hafði á maka hans. Auk þess hefur höfundur unnið á 

hjúkrunarheimili og í gegnum starfið séð þau áhrif sem Alzheimer hefur á nánustu 

aðstandendur einstaklingsins. 
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2 Heilabilun 

Latneska hugtakið yfir heilabilun, „dementia“, þýðir einfaldlega „minni hugsun“. Heilabilun er 

vanalega tengd öldruðum í hugum fólks og litið er á einkenni hennar sem eðlilegan fylgifisk 

þess að eldast. Notast hefur verið við hugtökin „elliglöp“ eða „ellihrörnun“ og jafnvel talað 

um að fólk gangi í barndóm. Starfsfólk minnismóttökunnar á Landspítalanum hefur tekið 

sameiginlega ákvörðun um að orðið „elliglöp“ sé úrelt og þykir meira viðeigandi að nota 

orðið heilabilun. Orðið elliglöp hefur fengið víðtæka merkingu og litið hefur verið svo á að 

elliglöp fylgi öldrun. Það er því ekki lengur viðeigandi sem orð yfir greiningu (Jón Snædal, 

2017). Eins og orðið gefur til kynna, felst heilabilun í truflun á heilastarfsemi sem hefur mikil 

áhrif á lífsgæði fólks. Heilabilun veldur minnisskerðingu hjá einstaklingum ásamt skerðingu á 

annarri vitrænni hugsun og getu. Hægt er að meta alvarleika heilabilunar með því að skoða 

hvaða áhrif einkenni hafa á daglegt líf einstaklings. Talað er um væga heilabilun þegar 

einstaklingur er fær um að sjá um sig sjálfur. Miðlungs heilabilun er þegar einstaklingur þarf 

aðstoð við ýmis dagleg störf. Alvarleg heilabilun er til staðar þegar einstaklingur þarfnast 

aðstoðar við nánast allar daglegar athafnir (Kitwood, 2007).   

Einkenni heilabilunar koma misfljótt í ljós hjá einstaklingum og vægi einkenna eru 

yfirleitt persónubundin og fara eftir aldri einstaklings og félagslegri stöðu hans. Frumeinkenni 

heilabilunar eru minnistap, málstol og verkstol. Minnistap felur í sér að atburðir og nöfn 

byrja að gleymast, sem veldur umtalsverðum erfiðleikum í hversdagslífi einstaklingsins. Með 

tímanum eykst minnistapið, en þó geta komið góðir dagar inn á milli þar sem minnið virðist 

vera í lagi. Málstol lýsir sér þannig að málfar einfaldast töluvert og einstaklingur upplifir 

erfiðleika við að finna rétt orð yfir það sem hann vill segja. Málstol versnar og verður meira 

áberandi með tímanum. Verkstol kemur þannig fram að hversdagslegar athafnir, sem áður 

kröfðust ekki mikillar hugsunar, til dæmis að bursta tennurnar eða klæða sig í föt, fara að 

flækjast fyrir einstaklingnum. Það virðist þó hjálpa að leysa úr verkefnum með því að fá 

leiðbeiningar frá öðrum. Önnur einkenni heilabilunar eru til dæmis skert dómgreind og 

persónuleikabreytingar (Alzheimer’s Association, 2017). 

2.1 Alzheimerssjúkdómur 

Þrátt fyrir að Alzheimer hafi lengi verið þekktur, var það ekki fyrr en árið 1970 sem 

sjúkdómurinn var tengdur við það sem þá var kallað elliglöp. Einkennin virtust vera svipuð 

þeim sem Alois Alzheimer lýsti á sínum tíma. Viðurkenning á tilvist sjúkdómsins varð til þess 
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að þjónusta við sjúklinga varð betri, þar sem nú var um tiltekinn skilgreinanlegan sjúkdóm að 

ræða frekar en elliglöp sem þóttu eðlilegur fylgifiskur öldrunar (Alzheimer’s Association, 

2017). Eins og við má búast, hefur dánartíðni af völdum Alzheimer aukist samhliða hækkandi 

lífaldri, auk þess sem sjúkdómurinn er nú betur greindur en áður. Árið 2014 var 

sjúkdómurinn fjórði af algengustu dánarorsökum á Íslandi en hann var þá talinn vera 

undirliggjandi dánarorsök hjá 128 einstaklingum. Þessi tala hafði þá sjöfaldast frá árinu 1996 

þegar 12 einstaklingar létust af völdum Alzheimer (Embætti landlæknis, 2016).  

Eins og fyrr segir, er Alzheimer algengasta tegund heilabilunar. Sjúkdómurinn veldur 

verulegum breytingum á starfsemi heila og eru helstu einkenni hans breyting á rökhugsun, 

skert félagsleg færni og missir skammtímaminnis. Einnig verða hömlur einstaklingsins oft 

minni eða hverfa alveg. Þessi einkenni hafa yfirleitt mikil áhrif á einstaklinginn og daglegar 

athafnir hans (Alzheimer’s Association, 2017). Á byrjunarstigi sjúkdómsins á einstaklingurinn 

erfitt með að ráða við flóknari atriði hversdagslífs, svo sem að fara yfir reikninga eða að rata 

um ókunnugar slóðir. Stigin sem á eftir fylgja hefta getu einstaklingsins í andlegri og 

líkamlegri umhirðu. Talið er að um 90% þeirra sem greinast með Alzheimer glími einnig við 

önnur geðræn vandkvæði samhliða sjúkdómnum. Má þar nefna kvíða, ranghugmyndir, 

þunglyndi, ofskynjanir og svefntruflanir. Þegar líður á sjúkdómsferlið geta einnig komið upp 

hegðunarvandamál á borð við ráp, köll, reiði og árásargirni (Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, 

2016).     

  Einkenni Alzheimer má rekja til taugahrörnunar í heila sem hefur áhrif á starfsemi 

hans og leiðir til þess að hegðun, minni og persónuleiki breytist. Sjúkdómurinn veldur því að 

farvegir á milli taugafrumna eyðileggjast sem leiðir á endanum til dauða frumnanna. 

Taugafrumudauðinn er bundinn við ákveðin svæði á fyrstu stigum sjúkdómsins, en breiðist 

síðan út til annarra heilasvæða (Sigurveig Gunnarsdóttir, 2006).  

Alzheimer er ólæknandi enn sem komið er. Til eru lyf sem létta tímabundið á einkennum 

með því að auka magn taugaboðefna í heilanum. Virkni lyfjanna er mismunandi mikil frá 

manneskju til manneskju og dugar einungis í takmarkaðan tíma. Ekkert þessara lyfja getur þó 

hægt á eða stöðvað taugaskaðann sem fylgir sjúkdómnum og dregur sjúklinginn að lokum til 

dauða (Alzheimer’s Association, 2017). Til eru önnur form meðferðar við sjúkdómnum en 

lyfjagjöf. Þau miða að því bæta og viðhalda hugrænni færni einstaklingsins og getu til að 

framkvæma athafnir daglegs lífs sem og að tempra einkenni á borð við þunglyndi, sinnuleysi, 
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ráp, svefntruflanir, æsing og hvatvísi. Dæmi um slíkar aðferðir eru tölvuleikir sem þjálfa 

minni, að láta fólk hlusta á tónlist í uppáhaldi til að vekja upp minningar og að stilla lýsingu 

sérstaklega til að hafa áhrif á svefn (Alzheimer’s Association, 2017). 

3  Kenningar 

Langvinnur og ólæknandi sjúkdómur á borð við Alzheimer er mörgum harkaleg áminning um 

hverfulleika lífsins og þá staðreynd að alvarleg áföll geta hent alla. Mikilvægt er að 

umönnunaraðili viti að hann er að sinna manneskju sem er að ganga í gegnum áfall. Í þessum 

kafla er fjallað um kreppukenningu Cullbergs og kenningar sem tengjast áhrifum þess áfalls 

fyrir einstakling og aðstandendur hans að hann greinist með Alzheimer. Í því sambandi er 

stuðst við kreppukenningu Cullbergs. Notast verður við bók hans Kreppa og þroski 

(1975/1990) til að útskýra kenninguna. 

3.1  Kreppukenning Cullbergs  

Flestir kannast við hugtakið kreppa í merkingunni erfiðleikar eða tímabil þrenginga. Hugtakið 

er þó fjölbreyttara og margslungnara en marga grunar. Orðið er upprunnið úr grísku; krisis, 

og er gjarnan notað til að útskýra sálræn viðbrögð einstaklinga við innri og ytri erfiðleikum. 

Ákveðin skerðing verður á getu einstaklings til að meðhöndla áfall, þegar hann nær ekki að 

notast við fyrri reynslu og lærð viðbrögð og þessi skerðing getur leitt til andlegrar kreppu. 

Kreppukenning Cullbergs er gjarnan nýtt þegar unnið er með fólki sem hefur orðið fyrir álagi 

vegna ytri aðstæðna, þar sem lífi þeirra, félagslegu öryggi og grunnþörfum er á einhvern hátt 

ógnað (Cullberg, 1975/1990). 

Áfallakreppa er skilgreind sem andlegt ástand einstaklings þegar hann stendur frammi 

fyrir erfiðleikum í lífinu. Þegar skyndilegar breytingar verða þess valdandi að einstaklingur 

upplifir að verið sé að hindra hann í að uppfylla grunnþarfir sínar, upplifir sig í lífshættu eða 

að félagslegri stöðu hans og öryggi sé ógnað. Þegar greina á inntak andlegrar kreppu þarf að 

skoða hvaða áfalli einstaklingurinn lenti í og hvernig hann brást við áfallinu. Þroska- og 

lífskreppa verður þegar fólk veit ekki hvernig það á að takast á við breytingar sem eiga sér 

stað í umhverfinu. Þarna er um óvæntar aðstæður að ræða sem einstaklingurinn átti ekki 

von á og á erfitt með að takast á við. Þessar aðstæður geta síðan valdið því að einstaklingur 

finnur fyrir skerðingu á lífsþrótti sínum og getu. Sjónarhorn sálfræðinnar flokkar þessa þætti í 
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fjóra flokka sem geta gagnast fagaðilum í vinnu með fólki sem er að ganga í gegnum 

kreppuástand (Cullberg, 1975/1990). 

Í fyrsta lagi er fjallað um mikilvægi þess að geta skilgreint orsök kreppunnar sem 

viðkomandi einstaklingur er að ganga í gegnum. Eins og áður kom fram, geta kreppur 

samkvæmt Cullberg verið tvenns konar; annars vegar þroska- og lífskreppa og hins vegar 

áfallakreppa. Þroska- og lífskreppa stafar af atburðum sem hafa áhrif á daglegt líf og 

einstaklingurinn upplifir sem yfirþyrmandi. Þessar aðstæður geta til dæmis verið barneignir 

eða það að einstaklingur fer á eftirlaun. Áfallakreppa er viðbragð við skyndilegum 

breytingum sem valda auknu álagi og óþægindum fyrir einstakling. Greining á Alzheimers er 

dæmi um slíka breytingu (Cullberg, 1975/1990).  

Í öðru lagi er fjallað um persónulegt gildismat einstaklingsins og hvernig breyttar 

aðstæður hafa haft áhrif á hann í fortíð og nútíð. Það er mikilvægt fyrir fagaðila að vera 

meðvitaðir um að fólk bregst við breyttum aðstæðum á ólíkan hátt. Cullberg taldi að 

viðbrögð fólks við áföllum mótuðust af einstaklingsbundinni reynslu af krísum og erfiðleikum 

á lífsleiðinni. Það gagnast fagaðila að þekkja til einstaklingsbundinnar upplifunar 

skjólstæðings af ytra álagi, til að skilja hvers vegna viðkomandi bregst við á þann hátt sem 

hann gerir (Cullberg, 1975/1990). 

Í þriðja lagi er fjallað um mikilvægi þess að fagaðili geri sér grein fyrir aldri skjólstæðings 

sem þarfnast stuðnings vegna kreppuástands. Aldursskeið einstaklings gefur vísbendingu um 

þroska hans, sem hefur bein áhrif á það hvernig hann tekst á við ytra álag (Cullberg, 

1975/1990). Sem dæmi um tilfelli þar sem aldur gegnir stóru hlutverki í úrvinnslu áfalls, má 

hugsa sér tvær konur sem eru giftar mönnum sem þjást af Alzheimer. Önnur konan er 78 ára 

og býr á heilbrigðisstofnun þar sem hún deilir herbergi með manni sínum. Hann greinist með 

Alzheimer 79 ára gamall, þegar börn hjónanna eru uppkomin og búin að stofna sínar eigin 

fjölskyldur. Hin konan er fimmtug og er gift manni sem er 55 ára gamall. Þau eiga saman tvö 

börn, 15 og 18 ára. Hún og maður hennar eru bæði í fullri vinnu þegar hann greinist með 

sjúkdóminn. Í kjölfar greiningar þarf maðurinn að hætta alfarið að vinna en konan verður 

jafnframt að minnka við sig vinnu til að geta sinnt manni sínum. Eins og gefur að skilja, myndi 

konan í síðara dæminu takast á við þessar aðstæður á allt annan hátt en fyrrnefnda konan, 

þar sem þær eru á ólíkum aldursskeiðum (Cullberg, 1975/1990).  
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Fjórði og síðasti þátturinn tekur til félagslegra skilyrða sem einstaklingur býr við. Má þar 

helst nefna fjölskylduaðstæður, efnahagsstöðu, menntunarstig og fleira. Ákveðnir þættir 

hafa bein áhrif á einstaklinginn og fagaðili þarf að vita hvernig þessir þættir spila saman. Ef 

einstaklingurinn á einhvern að sem getur veitt honum stuðning, þarf fagaðili að vita að slíkur 

stuðningur er í boði og hvernig er best að vinna með slíkan stuðning (Cullberg, 1975/1990). 

3.2 Fjögur stig áfalls  

Þrátt fyrir að upplifun fólks af áföllum sé að sumu leyti einstaklingsbundin og mótuð af 

persónulegri reynslu hvers og eins, taldi Cullberg að gera mætti ráð fyrir ákveðnum 

sameiginlegum einkennum. Hann skilgreindi fjögur stig áfallakreppu sem hér verða talin upp 

og lýst stuttlega. Cullberg taldi mikilvægt að fagaðilar gerðu sér grein fyrir á hvaða stigi áfalls 

skjólstæðingar væru, í vinnu með fólki sem væri að vinna úr áföllum (Cullberg, 1975/1990). 

Fyrsta stigið einkennist af losti. Einstaklingurinn er í afneitun og er ekki tilbúinn að takast 

á við raunveruleikann. Á þessu stigi ber einstaklingurinn það ekki utan á sér að hann sé í losti 

en hann finnur greinilega fyrir því sjálfur. Honum gæti þótt erfitt að taka við upplýsingum um 

það sem átti sér stað á þessu stigi vegna áfallsins og gæti því átt erfitt með að muna hvað 

sagt var við hann. Þegar fagaðili vinnur með einstaklingi á lostsstiginu þarf hann að vera þess 

meðvitaður að viðkomandi gæti átt erfitt með, eða verið ófær um, að vinna eðlilega úr 

ákveðnum upplýsingum (Cullberg, 1975/1990).  

Annað stig áfalls nefnist viðbragðsstig. Þá er einstaklingurinn tilbúinn til að takast á við 

þá atburði sem orsökuðu áfallið, en hætta er á að hann notist við einhvers konar óæskilega 

varnarhætti til þess (Cullberg, 1975/1990). Tilfinningar á borð við sorg, örvæntingu, reiði og 

vonleysi eru algengar og eðlilegar á þessu stigi. Manneskjan áttar sig á því að áfallið var 

raunverulegt og veltir fyrir sér af hverju það gerðist og hverjum sé um að kenna. Spurningar 

á borð við „af hverju ég?“ og „hvað gerði ég rangt?“ leita gjarnan á fólk. Búast má við að 

einstaklingur á viðbragðsstigi sýni af sér einhvers konar hvatvísa hegðun eða leiti inn á við og 

loki sig af. Afleiðingar áfallsins geta einnig brotist fram í líkamlegum einkennum á borð við 

vöðvaspennu og eirðarleysi (Cullberg, 1975/1990). 

Þriðja stig nefnist úrvinnslustig. Á því stigi er einstaklingurinn farinn að sætta sig við það 

áfall sem átti sér stað og er byrjaður að takast á við tilfinningar sem fylgja því. Hann er 

tilbúinn til að halda áfram að lifa. Þetta stig getur tekið allt upp í ár. Einstaklingurinn heldur 

áfram að sinna daglegu lífi og/eða að sinna félagslegum tengslum líkt og hann gerði áður og 
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ekki er óalgengt að hann byrji að sinna nýjum áhugamálum. Það reynist einstaklingum 

miserfitt að komast á þetta stig og ef viðkomandi nær því ekki innan ákveðins tíma, telur 

Cullberg að þörf sé á faglegri aðstoð (Cullberg, 1975/1990).  

Fjórði og síðasti fasinn nefnist skilningsstigið. Þar hefur einstaklingurinn lært að lifa með 

því sem hann missti vegna áfallsins og lítur á áfallið sem ákveðna lífsreynslu. Þau áhugamál 

sem hann hafði áður en getur ekki lengur sinnt tilheyra fortíðinni og einstaklingurinn hefur 

komið sér upp nýjum áhugamálum. Algengt er að fólk sem gengið hefur í gegnum 

áfallakreppu sjái nýjar hliðar á lífinu og öðlist dýpri skilning á því sem raunverulega skiptir 

það máli. Áfallið sem einstaklingurinn varð fyrir hefur því gert hann andlega sterkari 

(Cullberg, 1975/1990). 

Eins og gefur að skilja, getur það reynst einstaklingum erfitt að komast í gegnum stigin 

fjögur eftir áfall eða aðra erfiða reynslu og mikil orka getur farið í að vinna úr áfallinu. 

Fagaðili þarf að vera í stakk búinn til að hjálpa skjólstæðingum að vinna úr áföllum og veita 

þeim viðeigandi stuðning eftir því á hvaða stigi þeir eru í ferlinu. Hættan á áfallakreppu eykst 

með hverju stigi (Cullberg, 1975/1990).  

4 Umönnun 

Þegar líður á sjúkdómsferlið kemur að því að einstaklingurinn þarf aðstoð við hin ýmsu 

daglegu störf. Þessi aðstoð er kölluð umönnun (e. caregiving). Þeir sem sjá um umönnunina 

þurfa oft á tíðum að hjálpa einstaklingnum við að sinna líkamlegri umhirðu og sjá til þess að 

einstaklingurinn nærist (Alzheimer’s Association, 2017). Í síðasta kafla var fjallað um 

kreppukenningu Cullbergs og hvernig fólk tekst á við áföll. Það að horfa upp á vangetu hjá 

maka sínum getur flokkast undir áfall samkvæmt kenningu Cullbergs. Fagaðilar sem sinna 

umönnun verða einnig að huga að maka þess einstaklings sem er farinn að þarfnast aðstoðar 

utanaðkomandi aðila.  

Þjónusta við umönnun er annars vegar formleg og hins vegar óformleg. Formleg 

þjónusta er sú þjónusta sem er í boði frá opinberum aðilum. Óformleg þjónusta er aftur á 

móti sú þjónusta sem aðstandendur sinna (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010).  

Í þessum kafla verður fjallað um ólík form umönnunar, hugmyndafræði sem viðkemur 

umönnun og umfang þessarar þjónustu í lífi aðstandenda. Kaflanum er skipt í fjóra 
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undirkafla. Fyrst verður fjallað um formlega umönnun ásamt hegðunarvandamálum sem 

geta fylgt Alzheimer. Síðan verður skoðuð hugmynd Tom Kitwood um persónumiðaða 

umönnun og næst fjallað um hugmyndafræðina þjónandi leiðsögn (e. gentle teaching). Að 

lokum er greint frá þeirri umönnun sem aðstandendur sinna og áhrifum hennar á lífsgæði 

aðstandanda. 

4.1 Formleg umönnun 

Líklegt er að einstaklingurinn þurfi að flytja inn á stofnun og þá yfirleitt í burtu frá maka sem 

hann hefur líklegast búið með til margra ára. Slík innlögn getur verið stórt skref fyrir 

einstaklinginn og þá sem standa honum næst, því með þessu úrræði er verið að staðfesta 

það að hann geti ekki lengur búið heima hjá sér vegna sjúkdómsins. Við innlögn missir 

einstaklingurinn hluta af friðhelgi sínu og fær vissa staðfestingu á ósjálfstæði sínu.  

Það er margt sem fylgir því að sinna einstaklingi með Alzheimer. Hlutverk 

umönnunaraðilans er meðal annars það að læra inn á sjúkdóminn og hvernig best er að 

takast á við krefjandi aðstæður (Hornillos og Crespo, 2011). Þessi ábyrgð reynir bæði 

líkamlega og andlega á umönnunaraðila. Því lengra sem líður á sjúkdómsferlið, því meiri 

skerðing verður á getu einstaklingsins og persónulegar hömlur og dómgreind minnka. 

Samskipti við aðra verða einnig erfiðari, þar sem einstaklingurinn á stöðugt erfiðara með að 

tjá sig og koma hugsunum í orð. Umönnunaraðili fer því gjarnan í það hlutverk að vera 

málsvari hans og sér um þau samskipti sem eru nauðsynleg og einstaklingurinn getur ekki 

sinnt sjálfur. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi ábyrgð reynist umönnunaraðilum 

þungbær (Alzheimer’s Association, 2017).  

Alzheimer er þess eðlis að hegðun breytist hjá einstaklingum og hömlur minnka. Það 

getur komið fram ákveðið krefjandi hegðunarmynstur hjá þeim, sem veldur því að erfitt er að 

sinna þeim. Þetta er ein af þeim breytingum í fari einstaklingsins sem getur reynt hvað mest 

á umönnunaraðila (Barton, Ketelle, Merrilees og Miller, 2016).  

Talað er um atferlis- og taugasálfræðileg einkenni þegar hegðun breytist hjá sjúklingnum 

og að þessi einkenni sé hægt að finna í 90% þeirra sem greinast með heilabilun. 

Birtingarmynd atferlis- og taugasálfræðilegra einkenna er ólík eftir einstaklingum. Algengustu 

hegðunarvandamálin eru vegna þunglyndis, kvíða, ofskynjana, ranghugmynda, óróleika, 

árásagirni, sinnuleysis, svefntruflana og skorts á innsæi/ hvatvísi (Sólveig Hrönn 

Gunnarsdóttir og Ingibjörg Hjaltadóttir, 2016). 
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Ranghugmyndir og málstol eru meðal þeirra fylgifiska sjúkdómsins sem geta ýtt undir að 

misskilningur verði á milli sjúklingsins og umönnunaraðila hans. Samskipti við 

Alzheimerssjúkling geta verið vandasöm, þar sem sjúklingurinn getur mistúlkað einföld 

skilaboð og tjáningarerfiðleikar hans komið í veg fyrir að hann nái sjálfur að koma 

skilaboðum á framfæri. Þessi misskilningur getur síðan leitt til hegðunarvandamála hjá 

sjúklingi svo sem reiði eða árásargirni. Mikilvægt er fyrir umönnunaraðilann að vera 

meðvitaður um þetta til þess að halda slíkum misskilningi í skefjum (Kristbjörg Sóley 

Hauksdóttir, 2016). 

Talið er að þessi hegðunarvandamál verði vegna þess að umönnunaraðili geti ekki 

fullnægt þeim þörfum sem sjúklingurinn hefur, hvort sem það eru líkamlegar, andlegar eða 

félagslegar þarfir. Þar sem einstaklingurinn á erfitt með að segja til um hvað hann þarf eða 

vill, reynir hann að sýna það með einhverjum hætti, eins og fyrr var nefnt. Óróleiki kemur 

fram í því að sjúklingurinn endurtekur atferli, eins og að klæða sig úr og í eða að nudda 

saman höndunum. Síðan getur einstaklingurinn einnig sýnt óróleika með munnlegri tjáningu 

og ráfi. Ráf er ein helsta ástæða þess að sjúklingurinn þarf að flytja á hjúkrunarheimili, þar 

sem aðstandandi getur ekki fylgst með sjúklingnum öllum tímum sólarhringsins. Ráf getur 

leitt til þess að einstaklingurinn fari sér að voða (Sólveig Hrönn Gunnarsdóttir og Ingibjörg 

Hjaltadóttir, 2016).  

Hugtakið ranghugmyndir er notað yfir það þegar sjúklingur dregur rangar ályktanir af 

einhverju sem gerist eða trúir á eitthvað sem stenst ekki í raun og veru. Ranghugmyndir hjá 

sjúklingum eru oft merki um versnandi ástand sjúkdómsins. Einnig eru ofskynjanir algengar 

hjá heilabiluðum en þá upplifa þeir áreiti sem er ekki til staðar. Þessar ofskynjanir geta verið 

raddir sem sjúklingurinn heyrir, bragð eða jafnvel lykt. Þessar birtingamyndir ásamt fleirum 

geta valdið auknum kvíða hjá sjúklingum, þar sem umhverfið virðist vera óraunverulegt og 

einstaklingurinn getur því fundið fyrir óöryggi í daglegu lífi. Þess vegna er mikilvægt að stuðla 

að öruggu umhverfi fyrir sjúklinginn og reyna að komast að því hvað býr að baki þessara 

breytinga á hegðun (Sólveig Hrönn Gunnarsdóttir og Ingibjörg Hjaltadóttir, 2016). 

Það getur reynst verulega erfitt að horfa upp á slíka hegðun hjá maka sínum og veldur 

almennt mikilli streitu inni á heimili. Mikilvægt er að umönnunaraðili átti sig á því á hverju 

þessi hegðun byggist og hvernig á að vinna með einstaklingnum í stað þess að vinna á móti 
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honum sem endar yfirleitt í aukinni árásargirni hjá hinum veika (Sólveig Hrönn Gunnarsdóttir 

og Ingibjörg Hjaltadóttir, 2016).  

4.2 Persónuleg umönnun 

Eftir að einstaklingur hefur fengið þá greiningu að hann sé með Alzheimer, er öll hegðun 

hans í kjölfarið dæmd út frá því. Geðlyf eru mikið notuð á Íslandi til þess að halda aftur af 

einstaklingum með sjúkdóminn þegar þeir verða órólegir eða æstir. Það mætti kalla þetta 

úrræði skyndilausn, þar sem litið er fram hjá sálfélagslegum þáttum sem gætu útskýrt þessa 

hegðun. Einstaklingi gæti líkað illa við starfsmann og reynt að tjá sig með hegðun sem þessari 

sem er síðan hunsuð. Slík samskipti við einstakling byggjast á viðhorfum til sjúkdómsins sem 

koma frá læknisfræðilega sjónahorninu og getur þetta bæði átt við um það starfsfólk sem 

annast einstaklinginn og aðstandendur hans. Þarna er litið fram hjá þeim persónulegu 

eiginleikum sem einstaklingurinn býr yfir (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2013).   

Framkoma starfsfólks sem annast fólk með heilabilun getur haft mjög mikil áhrif á líðan 

einstaklingsins og aðstandenda hans. Í bókinni „Ný sýn á heilabilun“ eftir Tom Kitwood, er 

einmitt fjallað um þessi áhrif og hversu mikilvægt það er fyrir starfsmann að þekkja ólíkar 

hliðar heilabilunar og týnast ekki í sjúkdómsgreiningu. Kitwood studdist mikið við 

hugmyndafræði Carl Rogers og hugmyndir um þau manngildi sem einstaklingurinn hefur. 

Kærleikur er eitt helsta hugtakið í hugmyndafræði Kitwoods. Hann taldi að með kærleik og 

umhyggju í umönnun, skapaði starfsmaðurinn öruggt umhverfi, þar sem einstaklingum liði 

vel. Það myndi stuðla að minni hegðunarvandamálum og betri þjónustu. Þjónusta af þessu 

tagi kallast persónumiðuð umönnun. Kitwood taldi að með læknisfræðilegri viðmiðum væri 

aðeins skoðuð ein hlið af mörgum og ein af þeim hliðum sem oft væri litið framhjá væri sú 

félagslega. Staðreyndin er sú að sjúkdómur á borð við Alzheimer stafar af skemmdum í heila 

sem hafa skaðleg áhrif á einstaklinginn. En hvernig er með félagslegt umhverfi einstaklingsins 

og hvernig hefur það áhrif? Meginmarkmiðið með persónumiðaðri umönnun er að 

einstaklingur missi ekki mannlega reisn með því að komið sé fram við hann sem sjúkling 

frekar en einstakling sem er með sjúkdóm. Hegðun hans er ekki vandamálið, heldur er það 

hans leið til þess að tjá sig um líkamlegar og andlegar þarfir (Kitwood, 2007; Kristbjörg Sóley 

Hauksdóttir, 2016; Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2013) 

Þegar Kitwood fjallaði um félagslegt umhverfi þá átti hann við þau persónulegu samskipti 

sem einstaklingurinn á við þá sem er í kringum hann. Aðstandendur skipta því miklu máli 
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þegar hugað er að umönnunarúrræðum fyrir einstaklinginn. Kitwood kom einnig með 

hugtakið persónuheild, sem er þá virðingin sem verður til út frá félagslegum tengslum. 

Persónuheild einstaklingsins skerðist verulega þegar komið er fram við hann á niðrandi hátt 

vegna sjúkdóms sem veldur því að hann þarf aðstoð við hversdaglega hluti. Samkvæmt 

kenningu Kitwoods er jákvæð umönnun uppbyggjandi en neikvæð umönnum niðrandi og 

niðurrífandi fyrir einstaklinginn. Það virðist stundum gleymast að tilfinningalegt minni 

hverfur ekki og því er mikilvægt að sýna einstaklingnum þolinmæði og virðingu. Þegar það er 

ekki gert, þá er um neikvæða umönnun að ræða (Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, 2016; Sigrún 

Huld Þorgrímsdóttir, 2013; Verity, 2008). 

Þrátt fyrir veikindin og minni vitræna hugsun finnur einstaklingurinn ennþá fyrir þeirri 

þörf að tilheyra samfélagi. Manneskjan er mótuð sem félagsvera en vegna þeirrar vitrænu 

skerðingar sem Alzheimer veldur, á einstaklingurinn erfiðara með að tjá þessa þörf eða 

viðhalda félagsfærni sinni. Einstaklingur með heilabilun finnur sig stöðugt í ókunnugum 

aðstæðum, þar sem sjúkdómurinn veldur því að hann gleymir bæði stað og stund. Þeir sem 

annast heilabilaða einstaklinga þurfa því að hjálpa þeim við að viðhalda félagslegri færni eða 

búa þeim umhverfi þar sem þeim finnst þeir öruggir og finna fyrir nærveru annarra 

(Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, 2016). 

Sjúkdómur á borð við Alzheimer tekur yfir líf fólks og þeir sem eru í návist við 

einstaklinginn, þurfa að vera tilbúnir að veita andlegan stuðning og huggun. Eftir greiningu 

þarf einstaklingurinn og sá sem stendur honum næst að takast á við margvíslegar breytingar 

og missi vegna versnandi heilsufars. Einstaklingurinn og maki hans eru að takast á við alls 

kyns erfiðleika, eins og ástvinamissi, þau geta ekki lengur sinnt áhugamálum vegna 

sjúkdómsins og smám saman missa þau það líf sem þau höfðu byggt upp saman. Þegar líður 

á sjúkdómsferlið hættir einstaklingurinn að þekkja þá sem standa honum næst og jafnvel 

sína eigin spegilmynd. Því er skiljanlegt að einstaklingur og maki í þessari stöðu þurfi á 

umhyggju að halda og stuðningi í gegnum þetta ferli (Kitwood, 2007).  

4.3 Þjónandi leiðsögn 

Þjónandi leiðsögn er ekki ólík hugmyndum Kitwoods. Þar er lögð áhersla á kærleika í starfi og 

að móta umönnunina eftir andlegum og líkamlegum þörfum, fremur en að þjónustan sé 

mótuð í kringum sjúkdómsgreiningu einstaklingsins. Í þessum kafla verður fjallað um 

hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar og hún borin saman við hugmyndafræði Tom Kitwoods 
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um persónulega umönnun. Einnig verður skoðað hvernig hægt er að nota þjónandi leiðsögn í 

vinnu með einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra.  

Fræðimaðurinn John McGee ásamt fleirum kom fyrst fram með hugmyndina um 

þjónandi leiðsögn í kringum 1980. Til að byrja með var ætlunin að notast við nálgun þjónandi 

leiðsagnar í umönnun við einstaklinga með geðfötlun sem sýndu krefjandi hegðun. Frá þeim 

tíma hefur þjónandi leiðsögn þróast mikið og er núna hugsuð sem almenn nálgun í umönnun 

(van de Siepkamp, 2010).  

Pouwel van de Siepkamp (2010) fjallar um þjónandi leiðsögn í grein sinni „Inngangur að 

þjónandi leiðsögn“ og tekur þar fram að félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar geti notast við 

hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar í starfi sínu, til þess að byggja upp traust samband við 

skjólstæðinga sína. 

Meginmarkmið þjónandi leiðsagnar er að starfsmaður og einstaklingurinn myndi traust 

samband sín á milli, sem byggist á umhyggju, virðingu og skilningi. Erfitt getur reynst að 

annast einstakling sem sýnir krefjandi hegðun eða hegðunarvandamál, eins og fyrr var nefnt. 

Yfirleitt er reynt að ná stjórn á aðstæðum í slíkum tilfellum með því að reyna að stjórna 

hegðun einstaklingsins. Það getur þó leitt til þess að einstaklingurinn verði óöruggur, finni 

fyrir meiri vanlíðan og getur ýtt undir krefjandi hegðun Fólk finnur fyrir umhyggju ef það 

skynjar að starfsmanni sé annt um velferð þess, óháð hegðun einstaklingsins hverju sinni. 

Það er ekki verið að leitast við að breyta hegðun einstaklingsins, heldur fremur að reyna að 

komast að því af hverju hegðunin stafar og stuðla að því að einstaklingnum líði betur í 

umhverfi sínu (van de Siepkamp, 2010). 

Hugmyndafræðin á bak við þjónandi leiðsögn er skilyrðislaus umhyggja. Með því er átt 

við það að einstaklingi sé ætíð sýnd umhyggja, skilningur og virðing, óháð veikindum, 

fjárhags- og félagslegri stöðu, aldri og kyni. Alltaf skal aðgát höfð í nærveru sálar. Notast er 

við ákveðin „verkfæri“ í þjónandi leiðsögn sem eru; hendur, augu, orð og nærvera. Þessi 

svokölluðu verkfæri eru notuð til þess að móta fyrrnefnt samband og auka öryggi 

einstaklingsins (van de Siepkamp, 2010). 

Mikilvægt er að hjálpa sjúklingnum að halda í það sem hann þekkir og er honum 

kunnugt, svo að hann finni fyrir öryggi í umhverfi sínu. Ef það kemur til þess að það þurfi að 

leggja sjúklinginn inn á stofnun, getur verið gott að maki hans hjálpi starfsfólki við að kynnast 

einstaklingum sem býr að baki sjúkdóminum. Með því að þekkja forsögu sjúklingsins geta 
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umönnunaraðilar notað persónulegri nálgun í aðhlynningu. Með þessu er verið að reyna fá 

þá sem annast heilabilaða til þess að líta lengra en bara til sjúkdómsgreiningar og taka mið af 

tilfinningalegum þörfum sjúklingsins ásamt þeim líkamlegu (Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, 

2016).  

Nokkrar stofnanir og sveitarfélög hafa unnið að innleiðingu hugmyndafræði þjónandi 

leiðsagnar undanfarin ár. Tvö búsetukjör á Akureyri hafa starfað eftir hugmyndafræðinni frá 

árinu 1993. Árið 2014 var tekin sú ákvörðun að innleiða aðferðir þjónandi leiðsagnar í alla 

þjónustu Búsetudeildar og Öldrunarheimilis Akureyrar (Halldór S. Guðmundsson og Kristinn 

Már Torfason, 2016). Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) hefur ákveðið að fylgja fordæmi 

Búsetudeildar og Öldrunarheimils Akureyrar og vinnur nú að undirbúningi þess að innleiða 

aðferðir hugmyndafræðinnar í þjónustu sína. Starfsstöðvar HSN eru á Akureyri, á Blönduósi, 

á Dalvík, í Fjallabyggð, á Húsavík og á Sauðárkróki (Símey, e.d; Heilbrigðisstofnun 

Norðurlands, e.d.). Hafnarfjarðarbær vinnur einnig að innleiðingu þjónandi leiðsagnar í starfi 

með fötluðum og öldruðum (Hafnarfjörður, 2017).   

Með því að innleiða aðferðir þjónandi leiðsagnar og persónulegrar umönnunar, er hægt 

að koma á samstarfi við aðstandendur og styrkja stuðningsnet einstaklingsins og maka hans. 

Næst verður fjallað um hvaða áhrif það hefur þegar aðstandendur sinna umönnun 

einstaklingsins. 

4.4 Óformleg umönnun 

Þegar einstaklingur greinist með heilabilunarsjúkdóm er ekki óalgengt að einn eða fleiri 

fjölskylduaðilar taki að sér hlutverk óformlegs umönnunaraðila. Þessari umönnun fylgir mjög 

mikil ábyrgð og hlutverkið krefst þess að umönnunaraðilinn læri inn á sjúkdóminn og hvernig 

hægt er að annast einstaklinginn á sem bestan hátt. Í sumum tilfellum er hætta á því að 

umönnunaraðilinn gleymi því að sinna eigin þörfum, þar sem áhersla hans er öll á því að 

sinna þörfum þess veika (Hornillos og Crespo, 2011). Í síðasta kafla var fjallað um þá 

umönnun sem veitt er af stofnunum og um aðferðir til þess að nálgast einstaklinginn. Í 

þessum kafla verður greint frá þeirri umönnun sem á sér stað áður en einstaklingurinn fer 

inn á stofnun og áhrifum umönnunarinnar á aðstandendur. Fjallað verður nánar um hugtakið 

óformleg þjónusta og umfang þjónustunnar í lífi fólks. Spyrja má hvenær hlutverk maka fer 

úr því að vera almenn aðstoð yfir í það að teljast óformleg umönnun (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2010). 
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Nánustu aðstandendur þess sem þjáist af Alzheimer sjá oftast um hann fyrst eftir 

greiningu. Það getur reynst mörgum erfitt að sameina hlutverkin maki og umönnunaraðili, 

þar sem eðli sambandsins getur breyst vegna sjúkdómsins. Við umönnun þarf að sýna 

sjúklingnum skilning, þolinmæði og umhyggju. Viðkomandi fær allt í einu nýtt hlutverk sem 

umönnunaraðili fyrir þann veika og aðstæður breytast í kjölfarið. Hlutverkinu fylgir ábyrgð 

sem reynist mörgum erfið og skyndilega er sjúkdómurinn farinn að hafa áhrif á lífsgæði fleira 

fólks en þess veika (Merrilees, 2016). 

Algengt er að ábyrgðarhlutverk hins sjúka færist yfir á maka, þar sem einstaklingurinn er 

ekki hæfur til að sinna þeim hlutverkum sem hann sinnti áður. Þessi hlutverk geta verið allt 

frá fjármálum til heimilishalds (Hanna Lára Steinsson, 2005). Sjúkdómurinn er þess eðlis að 

sá sem veikist þarf stöðugt eftirlit og maki einstaklingsins er yfirleitt sá sem veitir það eftirlit. 

Sjúkdómurinn veldur því að einstaklingurinn á erfitt með að átta sig á aðstæðum og gleymir 

því hvernig á að takast á við þær. Það veldur því að makinn getur þurft að notast við ákveðin 

hjálpartæki heima við. Þetta getur verið stuðningsgrind inni á salerninu eða leiðarvísar um 

heimilið. Þessi hjálpartæki geta aukið sjálfstæði einstaklingsins í daglegu lífi og ýtt undir 

möguleika hans á því að búa lengur heima. Þrátt fyrir að þessi hjálpartæki hjálpi 

einstaklingnum og einfaldi makanum umönnunina, þá getur þetta úrræði reynst 

kostnaðarsamt og það ýtt undir fjárhagslegt álag hjá makanum (Jón Snædal, 2006). Að þurfa 

að vera á varðbergi allan sólarhringinn er tilfinning sem umönnunaraðili gæti fundið fyrir, því 

veiki einstaklingurinn getur orðið óútreiknanlegur og erfitt að ráða í hvað hann tekur næst til 

bragðs. Algengt er að makinn verði talsmaður fyrir einstaklinginn. Það byrjar yfirleitt þannig 

að makinn svarar fyrir einstaklinginn til þess að forða honum frá þeim aðstæðum þar sem 

hann missir þráðinn í samræðum eða gleymir hvaða orð hann vill nota. Því er mikilvægt fyrir 

aðra koma til með að annast einstaklinginn að hlusta vel á það sem makinn hefur að segja, 

því hann þekkir einstaklinginn best og þarfir hans (Hanna Lára Steinsson, 2005). Því veikari 

sem einstaklingur verður, því erfiðara verður hlutverk umönnunaraðila og líkur á líkamlegri 

og andlegri þreytu aukast töluvert (Alzheimer’s Association, 2017). 

 Þrjár meginástæður eru gjarnan nefndar þegar fólk sem sinnir umönnun maka með 

Alzheimer er spurt um það af hverju það haldi umönnuninni til streitu. Sú fyrsta er vilji til að 

halda einstaklingnum sem lengst heima við og utan stofnana. Önnur ástæðan er 
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tilfinningatengsl á milli einstaklinganna og sú þriðja er skyldurækni makans sem sinnir 

umönnun (Alzheimer’s Association, 2017).  

Álagið sem fylgir umönnuninni getur ýtt undir svefnleysi, kvíða og þunglyndi. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á aukningu þessara einkenna hjá mökum sem sinna óformlegri umönnun. 

Algengt er að makinn finni fyrir sorg, sektarkennd og reiði vegna hinnar nýtilkomnu ábyrgðar 

og breyttra aðstæðna. Ábyrgðin sem fylgir því að annast einstaklinginn getur verið 

yfirþyrmandi fyrir marga og því er mikilvægt að viðeigandi úrræði séu til staðar fyrir 

aðstandendur (Merrilees, 2016). 

5   Aðstandendur  

Þeir sem standa einstaklingnum næst skipta miklu máli fyrir það hvernig umönnun 

einstaklings er háttað, þar sem þeir geta gefið persónulegar upplýsingar og skýrari mynd af 

persónuleika einstaklingsins, bæði fyrir og eftir að hann fær Alzheimer. Það er flókið ferli sem 

aðstandendur ganga í gegnum eftir að einstaklingurinn hefur fengið greiningu á Alzheimer 

eða öðrum tengdum sjúkdómum. Mikilvægt er að fólk sýni virðingu og skilning á þeim 

erfiðleikum sem aðstandendur eru að ganga í gegnum. Til þess að hægt sé að hjálpa þeim 

þarf að þekkja þau viðbrögð sem geta fylgt í kjölfar áfallsins. Næst verður horft til 

tilfinningalegra viðbragða við greiningu á Alzheimer, bæði hjá einstaklingum og maka hans. 

Til þess að hægt sé að veita makanum stuðning þarf að vera skilningur á því hversu mikil 

áhrif sjúkdómurinn hefur á lífsgæði makans (Bartfay og Bartfay, 2013). 

5.1 Algeng viðbrögð  

Eftir greiningu er algengt að fólk finni fyrir depurð, leiti inn á við og dragi sig í hlé. 

Tilfinningaleg viðbrögð breytast hjá þeim sem greinist og virðist einstaklingurinn oft vera 

hörundsárari en hann var áður. Hann getur upplifað sektarkennd vegna sjúkdómsins og vill 

ekki vera fjölskyldu sinni til ama. Opin samskipti eru því mjög mikilvæg til þess að stuðla að 

vellíðan einstaklingsins og fjölskyldu hans. Það auðveldar einstaklingnum að koma óskum 

sínum á framfæri að þeir sem annast hann ræði málin við hann og séu opnir um þau 

vandamál sem upp hafa komið (Merrilees, 2016). Ef maki þess sem greinist er feiminn við að 

ræða sjúkdóminn við hann og aðra, geta umræður orðið þvingaðar og ýta jafnframt undir 

vanlíðan hjá makanum og þeim sjúka (Hanna Lára Steinsson, 2005).  
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Maki þarf að sýna hinum veika þolinmæði og umburðarlyndi. Það getur þó reynst 

strembið á þeim dögum þegar hann endurtekur sig sífellt eða spyr sömu spurninganna. Það 

einkalíf sem makinn átti áður en einstaklingurinn veiktist minnkar stöðugt og persónulegt 

rými verður minna. Það virðist enginn tími vera fyrir persónulegt næði, þar sem fólk með 

Alzheimer verður gjarnan háð mökum sínum og vill jafnvel vita hvar makinn er öllum 

stundum. Algengt er að einstaklingurinn elti maka sinn um húsið og gefi þeim ekki rými til að 

sinna eigin þörfum, svo sem að fara á salernið. Skyndilega líður varla sú stund að makinn fái 

svolítið næði og ró (Hanna Lára Steinsson, 2005; Merrilees, 2016).  

Reiði vegna aðstæðna og reiði vegna gjörða einstaklings er ekki það sama, þrátt fyrir að 

erfitt geti verið að skilgreina þær tilfinningar sem koma upp. Skilningur á sjúkdómnum og 

áhrifum hans á einstaklinginn er mjög mikilvægur fyrir maka þegar kemur að tilfinningalegu 

taumhaldi. Einstaklingurinn er veikur og hefur ekki alltaf stjórn á athæfi sínu. Sektarkennd er 

einnig algeng tilfinning hjá maka einstaklingsins, hvort sem það er sekt vegna framkomu, 

liðinna tíma eða tilfinninga sem fylgja í kjölfar greiningar (Mace og Rabins, 1991; Merriless, 

2016).  

5.1.1 Sorg 

Maki einstaklings sem greinist með Alzheimer getur upplifað sorg á borð við þá sem fylgir 

andláti, þó svo hinn veiki sé enn lifandi. Makinn byrjar þá að syrgja það sem einu sinni var, þá 

persónu sem hinn veiki var fyrir daga sjúkdómsins og lífið sem hjónin átti saman. Slíkur missir 

getur verið mjög óljós, þar sem einstaklingurinn er ennþá líkamlega til staðar, þótt hluti af 

persónunni sé horfinn. Tilfinningar sem fylgja óljósum missi eru hins vegar mjög 

raunverulegar, þar sem makinn er á vissan hátt að syrgja þann sem hann hafði valið að verja 

ævi sinni með. Sorgin sem fylgir andláti maka er viðurkenndari í samfélaginu en þegar um 

óljósan missi er að ræða. Sorg sem fylgir óljósum missi er ekki mætt af sama skilningi. 

Skyndilega er útlit fyrir að allar áætlanir þeirra fyrir framtíðina og eftirlaunaárin breytist eða 

verði jafnvel aldrei að veruleika (Betz og Thorngren, 2006; Hanna Lára Steinsson, 2005). 

Þrátt fyrir að margir skilji ekki þær tilfinningar sem fylgja þessari óljósu sorg, þá finna þeir 

sem standa sjúklingnum næst fyrir þessum tilfinningum og vita hversu erfitt það getur reynst 

að upplifa óljósan missi. Upplifunin gæti verið sú að sjúkdómurinn hafi komið og tekið í burtu 

þann einstakling sem þau þekktu og eftir væru aðeins minningar um það hvernig tímarnir 

voru áður en sjúkdómurinn tók yfir. Því lengra sem sjúkdómsferlið er, því erfiðara verður það 
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fyrir makann að fylgjast með einstaklingnum hverfa smátt og smátt. Ólíkt því sem er eftir 

andlát maka, þá er einstaklingurinn ennþá líkamlega til staðar og á góðu dögunum fá makar 

örlitla von, sem hverfur þó aftur þegar einstaklingurinn gleymir. Þetta er sorgarferli er sífelld 

endurtekning fyrir makann og getur reynt verulega á andlega heilsu. Makar þeirra sem þjást 

af Alzheimer telja þessa sorg verri en þá sem fylgir í kjölfar andláts, þar sem þeir horfa á 

lífsförunaut sinn þjást. Sorgin getur einnig verið tengd þeim breytingum sem hafa átt sér stað 

í lífi makans, þeim fórnum sem voru færðar vegna veikinda makans (Mace og Robins, 2011; 

Holley og Mast, 2009). 

Þegar fólk verður fyrir óljósum missi á það oft erfitt með að átta sig á því hvaða hlutverki 

það gegnir. Til dæmis þegar eiginmaður sér um umönnun á eiginkonu sinni sem er langt leidd 

af Alzheimer. Hann getur verið í vafa um hvort hann sé fyrst og fremst umönnunaraðili 

hennar eða eiginmaður. Þeir sem finna fyrir óljósum missi geta þurft hjálp frá fagaðila til að 

skilgreina fyrir þeim þá óvissu sem fylgir slíkum missi. Þeir þurfa hjálp við að skilja að 

tilfinningarnar eiga rétt á sér, þrátt fyrir að missirinn sé óljós (Betz og Thorngren, 2006). 

Einstaklingurinn sjálfur getur einnig upplifað óljósan missi í kjölfar greiningar, en þeir 

sem greinast með langvarandi sjúkdóm geta upplifað það að hafa misst heilsu sína og með 

henni getu sína til þess að gera það sem einu sinni veitti þeim ánægju. Þeir syrgja því það líf 

sem þeir áttu áður en sjúkdómurinn tók yfir (Betz og Thorngren, 2006). 

5.1.2 Þunglyndi  

Ekki er óalgengt að einstaklingurinn og maki hans finni fyrir andlegri vanlíðan á borð við 

kvíða, þunglyndi, ótta og öryggisleysi eftir greiningu á Alzheimer, þar sem áfall við greiningu 

og aukið álag vegna breyttra aðstæðna getur reynst mörgum yfirþyrmandi (Sigrún Huld 

Þorgrímsdóttir, 2013). Algengt er að aldraðir einstaklingar þjáist af þunglyndi og mun 

sjúkdómstíðni þunglyndis aukast á komandi árum líkt og Alzheimer. Þrátt fyrir að þunglyndi 

hafi verið mikið í umræðunni undanfarið og að ákveðin vitundarvakning hafi orðið á 

alvarleika sjúkdómsins, þá eru margir ennþá með fordóma gegn andlegum kvillum. Þessir 

fordómar geta valdið því að einstaklingar láti síður vita af þeirri vanlíðan sem þeir eru að 

upplifa eða telja að ástandið sé eðlilegur hluti þess að verða eldri og leita sér því ekki 

aðstoðar (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016). 

Eðlilegt er að einstaklingur með Alzheimer upplifi einkenni þunglyndis, þar sem báðir 

sjúkdómar hafa áhrif á taugastarfsemi heilans og vegna þess hefur reynst erfitt að aðgreina 
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sjúkdómana tvo. Fylgikvillar alvarlegs þunglyndis geta að vissu leyti líkst einkennum 

heilabilunar, þar sem báðir sjúkdómarnir leiða til vitrænnar skerðingar og hefur fólk sem 

þjáist af miklu þunglyndi haft orð á minniserfiðleikum og einbeitingarskorti. Ólíkt heilkennum 

heilabilunar þá lagast þó oft fyrrnefnd einkenni þunglyndis við meðhöndlun. Sama má segja 

um ákveðin einkenni heilabilunar sem líkjast einna helst aðaleinkennum þunglyndis (Erla S. 

Grétarsdóttir, 2004). Hægt er að flokka megineinkenni þunglyndis í tvo þætti, sem eru 

annars vegar minni áhugi á fyrri áhugamálum og aukin þreyta og hins vegar almenn einkenni 

sem eru til dæmis svefntruflanir, aukin sektarkennd og tregða í hreyfingum (Hallgrímur 

Magnússon, 2004).   

Þessi einkenni geta komið fram hjá bæði einstaklingi með Alzheimer og maka hans. Líkt 

og er með Alzheimer, þá hefur þunglyndi ekki aðeins áhrif á þann sem er veikur, heldur 

einnig á þá sem standa honum næst. Þunglyndi er einn af átta sjúkdómum sem skerðir 

einstaklinginn einna helst, þar sem lífsvilji hans og lífsgæði minnka verulega (Hallgrímur 

Magnússon, 2004). 

Algengt er að þeir sem greinast með Alzheimer þrói með sér þunglyndi eftir greiningu og 

er það talið tengjast tilfinningalegu áfalli vegna greiningarinnar. Algengast er að sá veiki finni 

fyrir einkennum þunglyndis á fyrstu stigum sjúkdómsins, þar sem hann getur ennþá gert sér 

grein fyrir skerðingunni sem á sér stað. Svo virðist vera að þegar vitræn skerðing eykst, þegar 

líður á sjúkdómsferlið, þá dragi úr einkennum þunglyndis (Erla S. Grétarsdóttir, 2004). 

Þegar kemur að því að greina þunglyndi, þarf fagaðili að taka mið af öllum þeim þáttum 

sem gætu haft áhrif á einstaklinginn. Til dæmis þarf að skoða félagslegt umhverfi hans og 

fjárhagsstöðu. Ef einstaklingur greinist með þunglyndi, gæti hann þurft á hvatningu að halda 

um að hreyfa sig, svo hann viðhalda líkamlegri getu sinni. Einnig gæti einstaklingurinn þurft 

aðstoð við að styrkja félagsleg tengsl. Þessir tveir þættir hindra alvarlegar afleiðingar 

þunglyndis. Mikilvægt er að veita einstaklingnum og þeim sem standa honum næst fræðslu 

um einkenni sjúkdómsins og afleiðingar hans, líkt og er gert eftir greiningu á Alzheimer 

(Hallgrímur Magnússon, 2004).   

5.2 Félagslegt umhverfi 

Eins og áður hefur komið fram, skiptir nærumhverfið máli á erfiðum tímum. Samfélagið er þó 

ekki alltaf tilbúið til þess að viðurkenna þá sorg sem fylgir sjúkdómnum. Vegna skilningsleysis 

frá samfélaginu getur makinn upplifað sig einan á báti með þær tilfinningar sem fylgja. 
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Makinn hefur því oftast ekki það stuðningsnet sem aðrir hafa við andlát. Makinn er þá settur 

í þá stöðu að ekki sé hægt að syrgja það sem sjúkdómurinn tók, heldur þarf hann að lifa með 

þessum nýja raunveruleika (Betz og Thorngren, 2006).   

Bæði einstaklingurinn og makinn geta fundið fyrir aukinni félagslegri einangrun eftir 

greininguna. Sjúkdómurinn hefur áhrif á félagslega færni einstaklingsins sem getur leitt til 

þess að hann forðast þær aðstæður þar sem hann þarf að vera nálægt fólki. Þessi hefting á 

félagslegri færni hefur þó ekki aðeins bein áhrif á einstaklinginn, heldur einnig á maka hans 

og vinafólk. Heimsóknum fækkar sem verður til þess að vinasambönd slitna eða samskipti 

minnka verulega. Þessi félagslega einangrun veldur því að makinn hættir að sinna 

áhugamálum sínum og það ýtir undir enn meira álag (Hanna Lára Steinsson, 2005).  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um aðstandendur Alzheimerssjúklinga og algeng 

viðbrögð þeirra, eins og sorg og þunglyndi. Einnig hefur verið rætt um mikilvægi þess að 

félagslegt umhverfi sé styðjandi, þar sem einangrun getur verið fylgifiskur sjúkdómsins. Í 

næsta kafla verður fjallað um mikilvægi stuðnings og hlutverk félagsráðgjafans í því 

sambandi. Einnig verður fjallað um það lagaumhverfi sem félagsráðgjafinn starfar í og 

stuðningsúrræði. 

6 Starf félagsráðgjafans, lagaumhverfi og opinber þjónusta  

Félagsráðgjöf er fag sem sífellt meiri þörf er fyrir í nútímasamfélagi og þar er grundvöllurinn 

mannréttindi og félagsleg þátttaka. Meginmarkmiðin í starfi félagsráðgjafa eru að vinna gegn 

því að brotið sé á réttindum fólks og að finna lausnir á félagslegum eða persónulegum vanda 

skjólstæðinga. Félagsráðgjafi skal ætíð bera virðingu fyrir manngildum og sérstöðu hvers og 

eins einstaklings og stuðla að valdeflingu í starfi (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Í byrjun 

þessa kafla verður fjallað um hlutverk félagsráðgjafans í málefnum einstaklinga með 

heilabilun og aðstandenda þeirra og síðan verður fjallað um lagaumhverfið í þjónustu við 

aldraða og hvar stjórnvöld standa í dag varðandi þjónustu við einstaklinga með heilabilun. Í 

lok kaflans verður fjallað um þá opinberu þjónustu sem stendur til boða fyrir bæði 

aðstandendur og einstaklinginn sjálfan. 

Eins og áður hefur verið rakið, er maki einstaklings með heilabilun oft illa haldinn af 

streitu vegna veikinda einstaklingsins. Makinn er einn helsti talsmaður einstaklingins og því 
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er yfirleitt rætt við hann um sjúkdóminn, svo sem af læknum, hjúkrunarfræðingum, 

félagsráðgjöfum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum. Það getur reynst verulega erfitt fyrir 

makann að halda utan um allar þessar upplýsingar á sama tíma og hann sjálfur er að glíma 

við streitu (Kirshbaum-Moriah, Harel og Benbenishty, 2016). Í slíkum tilfellum getur starf 

félagsráðgjafans skipt miklu máli. Velferðarkerfið er flókið fyrirbæri fyrir mörgum og þá ekki 

síst þeim sem eru að ganga í gegnum erfiðar breytingar (Hanna Lára Steinsson, 2006). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að félagsráðgjafar geta aukið lífsgæði aldraðra, með því að veita 

þeim dýrmæta hjálp á erfiðum tímum í lífi þeirra (Rizzo og Rowe, 2014). Hlutverk 

félagsráðgjafans er meðal annars að vera eins konar tengiliður á milli kerfisins og 

einstaklingsins. Félagsráðgjafi á heilbrigðisvettvangi verður því tengiliður skjólstæðinga sinna 

við stofnanir og kerfið. Notkun á heildarsýn í starfi endurspeglar gæði þeirrar þjónustu sem 

félagsráðgjafinn veitir (Hanna Lára Steinsson, 2006).  

Árið 1985 var stofnað félag aðstandenda þeirra sem greinst hafa með heilabilun ásamt 

því að opnuð var sérhæfð minnismóttaka árið 1995. Þessir tveir þættir ýttu undir umræðu 

um heilabilun í samfélaginu. Í kjölfar þessarar umræðu varð þjónusta við fólk með heilabilun 

og aðstandenda þeirra miklum mun betri. Fyrsti félagsráðgjafinn til þess að sinna eingöngu 

þjónustu við einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra, var ráðinn til starfa hjá 

LSH-Landakoti árið 1997. Þessu starfi fylgja ýmis verkefni, meðal annars þátttaka í 

teymisvinnu, greiningu á minnismóttökunni, umsjón með stuðningshópum aðstandenda, 

samskipti við dagdeildir ásamt alls kyns fræðslu og kennslu sem viðkemur Alzheimer (Hanna 

Lára Steinsson, 2006). 

Hlutverk öldrunarfélagsráðgjafans er mjög fjölbreytt, þar sem unnið er með fólki með 

ólíkar þarfir. Markmiðið með starfi félagsráðgjafa í þágu aldraðra er að skoða þær aðstæður 

sem sá aldraði býr við og hvernig hægt sé að bæta þær. Fyrr í ritgerðinni var gerð grein fyrir 

hættunni á því að einstaklingur með heilabilun og maki hans einangrist félagslega. Það er því 

mikilvægt að félagsráðgjafi hjálpi þeim við að styrkja félagsnet sitt. Mikilvægt er að samvinna 

sé á milli aðstandanda og félagsráðgjafa um það að finna viðeigandi úrræði fyrir 

einstaklinginn og maka hans (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).   
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6.1 Lagaumhverfi í þjónustu við aldraða  

Ef litið er til laga um málefni aldraða, þá er þar skýrt tekið fram hvert hlutverk félagsráðgjafa 

skuli vera í þjónustu við aldraða. Hvert sveitarfélag sér um þjónustu við eldri borgara innan 

síns sveitarfélags. Í 6. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 er tekið fram að 

þjónustuhópur fyrir aldraða skuli starfa innan hvers heilsugæsluumdæmis á landinu. Í 

hverjum þjónustuhópi eru fimm fulltrúar. Í hópnum skal vera læknir með sérmenntun í 

öldrunar- og heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingi sem býr yfir þekkingu á 

öldrunarþjónustu. Einnig skulu tilnefndir tveir aðilar með þekkingu á félagsþjónustu og annar 

þeirra skal vera menntaður félagsráðgjafi. Að lokum skal formaður tilnefndur úr hópi 

sveitarstjórnarnefndar (Lög um málefni aldraða nr. 125/1999).   

Í 15. gr. laganna er fjallað um það ferli sem á sér stað eftir umsókn í hjúkrunar- eða 

dvalarrými. Þar segir að tekið skuli mið af þeim úrræðum sem hafa verið reynd til þess að 

einstaklingur geti búið sem lengst heima. Færni- og heilsumatsnefnd á að skoða þörf 

einstaklingsins á langtímadvöl. Í þessari nefnd eiga að sitja fagaðilar með ólíka þekkingu á 

öldrunarmálum, líkt og í þjónustuhópi sveitarfélaga. Læknir með þekkingu á öldrunar- og 

heimilislækningum eða langvinnum sjúkdómum, hjúkrunarfræðingur með þekkingu á 

öldrunarþjónustu eða hjúkrun langveikra og síðan félagsráðgjafi, sálfræðingur eða 

öldrunarfræðingur sem býr yfir þekkingu á félagsþjónustu við aldraða eða langveika (Lög um 

málefni aldraða nr. 125/1999). 

Lítið er fjallað um málefni fólks með heilabilun í íslenskum lögum. Í 14. gr. laga um málefni 

aldraðra segir að það skuli vera sérstök aðstaða fyrir fólk með heilabilun á 

hjúkrunarheimilum. Óvíða er þessi lagagrein virt á landsbyggðinni og ekki alls staðar á 

höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan gæti verið sú að heilbrigðisyfirvöld virðast hafa lítinn áhuga 

þessum málaflokki. Þær breytingar sem hafa átt sér stað má þakka starfi og áhuga fagfólks 

sem vinnur í málaflokkum svo og aðstandendum (Hanna Lára Steinsson, 2006).  

Árið 2016 kom fram tillaga um mótun í stefnu í þjónustu við aldraða, þar sem tekið er 

fram að bæta þurfi stuðning og samráð við einstaklinga með heilabilun og aðstandendur 

þeirra (Velferðarráðuneytið, 2016). Sama ár fór af stað átak í þessum málefnum. Gerð var 

tillaga til þingsályktunar um heildstæða stefnu í málefnum einstaklinga með heilabilun. Í 

greinagerð með ályktuninni er bent á alvarleika sjúkdómsins og það persónulega áfall sem 

einstaklingur verður fyrir vegna veikindanna. Rakið er mikilvægi þess að bregðast með 
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markvissum hætti við þessu stóra heilbrigðisvandamáli. Í greinargerðinni segir að afleiðingar 

heilabilunar nái lengra en aðeins til einstaklingsins, því heilabilun sé samfélagslegt vandamál. 

Í greinagerðinni kemur fram að Alzheimer hrjái um 1,2% íslensku þjóðarinnar samkvæmt 

tölum frá Alzheimerssamtökum Evrópu árið 2012 og líkur eru á að hlutfallið muni fara 

hækkandi á komandi árum. Einnig er bent á það að Ísland er eitt af fáum löndum í Evrópu og 

það eina á Norðurlöndunum sem hefur ekki mótað sér heildstæða stefnu um málefni 

einstaklinga með heilabilun. Markmiðið með þingsályktuninni er að hvetja til þess að slík 

stefna verði mótuð hér á landi. Í þeirri stefnu skuli lögð rík áhersla á það að hvetja til 

vitundarvakningar um Alzheimer og aðra tengda hrörnunarsjúkdóma, með því að auka 

fræðslu til almennings og aðstandenda. Einnig skuli auka markvissar rannsóknir á málefninu í 

þeim tilgangi að auka þekkingu á heilabilun og bæta þar með gæði þjónustu umönnunar fyrir 

einstaklinga með heilabilun. Þessi þingsályktun var samþykkt á Alþingi þann 31. maí 

síðastliðinn (Þingskjal 119, 2016-2017).   

6.2 Stuðningsúrræði  

Mikið hefur verið fjallað um allar þær breytingar sem Alzheimer hefur á líf maka 

einstaklingsins. Það eru þó ýmis úrræði í boði sem geta hjálpað til við að vinna úr þeim 

erfiðleikum sem sjúkdómurinn veldur. Eins og áður hefur verið getið, fylgir því mikið álag að 

búa með einstaklingi sem þjáist af heilabilun og makinn ber oftast ábyrgð á umönnun hans. 

Þessari ábyrgð fylgir álag á bæði andlega og líkamlega heilsu makans og því er mikilvægt að 

nýta alla þá þjónustu sem hjálpar til við að draga úr því álagi. Í þessum undirkafla verður 

fjallað um þrjú þjónustuúrræði sem standa einstaklingum og aðstandendum þeirra til boða 

til þess að draga úr álagi. Þessi úrræði eru eftirfarandi: Stuðningshópar, dagdvöl og 

hvíldarinnlagnir. Mikilvægt er að aðstandendum séu kynntir þeir þjónustumöguleikar sem 

standa til boða strax í byrjun sjúkdómsferilsins (Jón Snædal , 2004).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að slík stuðningsúrræði, líkt og dagdvöl og hvíldarinnlagnir, 

draga úr streitu og álagi á aðstandandann og hafa almennt jákvæðar afleiðingar á andlega 

heilsu einstaklingsins og maka hans (Brandão, Ribeiro og Martín, 2016). 

6.2.1 Dagdvöl aldraðra 

Dagdvöl aldraðra er stuðningsúrræði sem býður upp á þjónustu við þá sem þurfa aukið 

eftirlit. Þessi þjónusta á að gera einstaklingum kleift að búa sem lengst heima hjá sér, sem er 

meginmarkmið laga um málefni aldraðra. Innifalið í dagdvöl aldraðra skal vera hjúkrun, 
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læknisþjónusta og heilsufarsmat. Á staðnum á að vera aðstaða til heilsuræktar og hvíldar 

(Lög um málefni aldraða nr. 125/1999). 

Þessi þjónusta skapar aukin tækifæri fyrir einstaklinga til þess að vera hluti af heild og 

getur því verið afar dýrmæt fyrir einstakling með heilabilun. Boðið er upp á tómstundaiðju, 

félagslegan stuðning og ráðgjöf. Einstaklingur er sóttur að morgni og farið með hann heim 

síðdegis (Reglugerð um dagdvöl aldraðra nr. 1245/2016). 

Hægt er að finna dagdvöl sem er sérstaklega ætluð þeim sem eru með heilabilun. Dæmi 

um slíka dagdvöl er Vinaminni - Vinakot á Selfossi. Markmið Vinaminni - Vinakot er að ýta 

undir þátttöku einstaklingsins við hin ýmsu daglegu störf og um leið minnka álag nánustu 

aðstandanda. Til þess að ná markmiðinu er í boði þjálfun og stuðningur til þess að styrkja 

vitsmunalega og líkamlega getu einstaklingsins og hjálpa honum í því að halda sjálfstæði sínu 

eins lengi og geta hans leyfir (Sveitarfélagið Árborg, e.d.).   

6.2.2 Hvíldarinnlögn  

Í þriðja kafla reglugerðar um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma er 

hvíldarinnlögn skilgreind sem tímabundin dvöl inni á hjúkrunarheimili sem getur staðið yfir 

aðeins í nokkra daga og allt að átta vikum. Hvíldarinnlagnir eru eitt af þeim 

þjónustuúrræðum sem í boði eru fyrir einstaklinginn og aðstandendur hans. Markmið 

þjónustunnar er að reyna að stuðla að því að einstaklingurinn geti búið sem lengst heima hjá 

sér. Tekið er sérstaklega fram að hvíldarinnlögn sé veitt þeim sem þurfa tímabundna 

umönnun vegna sérstakra veikinda, líkt og heilabilun, eða vegna þess að aðstandandi sem 

sinnir óformlegri umönnun þarfnast hvíldar (Ingibjörg Hjaltadóttir, Sigrún Bjartmarz, Díana 

Dröfn Heiðarsdóttir og Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, 2010; Reglugerð um færni- og 

heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma nr. 466/2012). Hvíldarinnlögnin gefur makanum 

dýrmætan tíma sem hann getur nýtt til þess að ná áttum, huga að sinni eigin heilsu og fá smá 

hvíld frá því álagi sem fylgir óformlegri umönnun (Brandão o.fl., 2016).  

6.2.3 Stuðningshópar 

Stuðningshópur er talinn vera mikilvæg leið til þess að vinna úr áfalli og öðlast meiri innsýn 

inn í heim heilabilunar og umönnunar í kringum sjúkdóminn. Mikilvægt er að styðja við bakið 

á þeim sem eru að vinna úr áfalli eftir greiningu. Þessi stuðningur þarf að vera til staðar frá 

upphafi til enda til að hjálpa viðkomandi við að átta sig á sjúkdómnum og takast á við þá 
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margvíslegu erfiðleika sem hann hefur í för með sér. Upplýsingar sem eru veittar við 

greiningu þurfa að vera skýrar og hjálpa einstaklingum og aðstandendum við að átta sig á 

þeim breytingum sem gætu fylgt í kjölfar greiningar og hvernig sé best að bregðast við þeim 

(Steffen og Jackson, 2012; Mace og Robins, 1991; Hanna Lára Steinsson, 2002).  

Til eru bæði sérstakir hópar fyrir aðstandendur einstaklinga með Alzheimer og einnig 

aðeins fyrir maka einstaklinga. Þetta eru yfirleitt litlir hópar sem hittast og ræða málin sín á 

milli með leiðsögn frá viðeigandi fagmanni. Á þessum fundum geta aðstandendur fengið 

ráðgjöf til að takast á við þá erfiðleika sem fylgja sjúkdómum. Einnig fá þeir tækifæri til þess 

að miðla sinni eigin reynslu og hjálpa öðrum. Reynslan hefur sýnt fram á að stuðningur frá 

þeim sem eru í svipuðum sporum sé mjög hjálplegur og að manneskjan nái að tjá sig frekar 

um raunverulegar aðstæður og þá erfiðleika sem fylgja sjúkdómnum. Þeir sem stýra hópum 

sem þessum þurfa að geta nýtt sér heildarsýn í starfi og að geta mætt hverjum einstaklingi 

þar sem hann er staddur, því ekki er víst að maki þurfi sams konar stuðning og til dæmis börn 

einstaklingsins (Steffen og Jackson, 2012, Hanna Lára Steinsson, 2002; Hanna Lára Steinsson, 

2006).  

 Stuðningshópar bjóða upp á tækifæri fyrir frekari þekkingu á sjúkdómnum, skilning á 

erfiðum aðstæðum og viðurkenningu gagnvart þeim tilfinningum sem fylgja þessum 

aðstæðum. Einnig geta stuðningshópar verið góð leið til að sporna við félagslegri einangrun. 

Þetta úrræði hentar þó ekki öllum (Steffen og Jackson, 2012; Kirshbaum-Moriah, Harel og 

Benbenishty, 2016). 

7 Umræða og lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um Alzheimer, þjónustuúrræði og áhrif sjúkdómsins á 

einstaklinginn og maka hans. Markmið ritgerðarinnar var að skoða þau margvíslegu andlegu 

vandamál sem sjúkdómurinn hefur í för með sér og mikilvægi skilnings á þeim erfiðu 

aðstæðum sem viðkomandi standa frammi fyrir. Leitast var við að svara spurningunum: 

Hvaða áhrif hefur sjúkdómurinn á nánustu aðstandendur einstaklings sem þjáist af 

Alzheimer? Hvaða þjónusta er í boði fyrir einstaklinginn og maka hans? Hvað mætti betur 

fara? 
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Til þess að svara spurningunni um áhrif sjúkdómsins á nánustu aðstandendur voru 

skoðaðar rannsóknir sem gerðar hafa verið á aðstandendum Alzheimerssjúklinga. 

Niðurstöðurnar benda allar til versnandi heilsufars og lífsgæða makans. Ábyrgðin og álagið 

við það að sinna einstaklingi með heilabilun veldur mikilli streitu og öðrum andlegum 

vandamálum. Þessar niðurstöður ýta undir mikilvægi þess að unnið sé með báðum aðilum í 

hjónabandi þegar annar þeirra fær Alzheimer. Í kjölfar þessara niðurstaðna væri áhugavert 

að skoða þjónustu við maka einstaklinga með heilabilun í ólíkum sveitarfélögum og aðkomu 

félagsráðgjafa í þeirri þjónustu. Svo virðist vera að starf félagsráðgjafa að málefnum þeirra 

sem glíma við Alzheimer, hvort sem það er sjúklingurinn eða maki, skipti miklu máli þegar 

bregðast þarf við breyttum aðstæðum. Þar sem þekkingin virðist oft takmörkuð hjá 

almenningi, getur verið gott að fá fagaðila til þess að vísa veginn og gefa viðeigandi ráðgjöf 

og eftirfylgni eftir greiningu. 

Spurt er um þjónustu fyrir einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra. Mikið var 

fjallað um umönnun í verkefninu, þar sem góð umönnun hefur mjög jákvæð áhrif á 

aðstandanda einstaklingsins einnig.  

Það er enn margt sem betur mætti fara í málefnum heilabilaðra og aðstandenda þeirra. 

Ljóst er að heilabilun er heilbrigðisvandamál sem er einnig vandamál samfélagsins í heild 

sinni. Sú þjónusta sem er í boði er yfirleitt ekki við hæfi, þar sem íslenska 

heilbrigðisþjónustan er ekki nægilega vel í stakk búinn til að sinna henni sem skyldi. 

Stjórnvöld hafa þó lýst yfir vilja sínum til að stuðla að rannsóknum í málefnum einstaklinga 

með heilabilun, í þeim tilgangi að auka gæði þjónustu og þekkingu á heilabilunarsjúkdómum. 

Vísbendingar benda til þess að skortur á rannsóknum á félagslegu umhverfi einstaklinga 

með Alzheimer, leiða til þess að fyrst og fremst er litið á sjúkdóminn út frá læknisfræðilegu 

sjónarhorni og minni áhersla lögð á félagslega þáttinn. Eftir að einstaklingur hefur fengið 

greiningu um að hann sé með Alzheimer virðist vera að öll hegðun hans í kjölfarið dæmd út 

frá því. Með því að horfa eingöngu á sjúkdómsgreininguna vill persónan gleymast. Gæði 

þjónustunnar sem einstaklingum er veitt miðast þá fremur við beina meðhöndlun á 

sjúkdómnum fremur en þarfir einstaklingsins. 

Með því að innleiða hugmyndir Tom Kitwoods um persónumiðaða þjónustu og notast við 

nálgun þjónandi leiðsagnar, væri hægt að mæta grunnþörfum skjólstæðinga og jafnvel 

minnka streitu aðstandanda. Þannig mætti koma í veg fyrir að einstaklingurinn týnist í 



34 

rútínunni og að aðeins sé brugðist við með því að gefa honum róandi lyf ef hann fer út fyrir 

mörkin. Með því að mæta andlegum þörfum einstaklingsins og auka gæði þjónustunnar er 

um leið verið að styðja makann. Læknisfræðileg skýring á sjúkdómum hefur ekki mikið að 

segja fyrir einstaklinginn eða maka hans. Það dugar skammt fyrir viðkomandi að skilja að 

sjúkdómurinn muni breyta aðstæðum þeirra og að framtíðin sé ekki björt. Eins og áður hefur 

verið nefnt þá skortir enn rannsóknir sem miða að því að finna andleg úrræði fyrir 

einstaklinginn og aðstandendur hans og ásamt því vantar fræðslu til almennings og þeirra 

sem sjá um aðhlynningu heilabilaðra.  

Ef íslensk stjórnvöld tækju meiri þátt í þeirri þjónustu sem ætluð er þeim sem þjást af 

völdum heilabilunar, eru allar líkur á því að gæði umönnunar yrðu meiri. Stjórnvöld gætu 

tekið þær stofnanir og sveitarfélög til fyrirmyndar sem notast hafa við þjónandi leiðsögn í 

starfi sínu fyrir einstaklinga með heilabilun. Stjórnvöld gætu útbúið þjónustuáætlun og hvatt 

til vitundarvakningar út frá hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar. Vonin er sú að með aukinni 

vitundavakningu og í heildina skilning á þeim krefjandi aðstæðum sem fylgja Alzheimer muni 

stuðningsnetið aukast. Rauði þráðurinn í gegnum verkefnið er að sjónum sé ekki nægilega 

beint að afleiðingum maka einstaklings með Alzheimer. Áhugavert væri að rannsaka viðhorf 

maka til þjónustu í kjölfar greiningar á sjúkdómnum og í kjölfar andláts hins veika. 
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