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Útdráttur 

Meðalaldur Íslendinga fer hækkandi og tilfellum heilabilunarsjúkdóma fjölgar í takt við þá 

þróun. Nokkrir ólæknandi sjúkdómar flokkast sem heilabilunarsjúkdómar og er Alzheimer 

einn af þeim, hér er aðallega fjallað um hann. Sjúkdómurinn er að einhverju leyti arfgengur 

en mjög fáir eru alveg ónæmir fyrir honum. Í þessari ritgerð er Alzheimer sjúkdómnum lýst. 

Fjallað er um sjúkdómsferilinn og hvernig umönnun einstaklinga með Alzheimer og 

aðstandenda þeirra er háttað á Íslandi í dag. Rýnt er í kerfi í umönnunarumhverfi þessa fólks 

og fjallað um það hvað megi betur fara. Til að fá sem gleggsta mynd af aðstæðum voru tekin 

viðtöl við fólk sem starfar við greiningu, umönnun og aðstoð við þá sem þrufa að kljást við 

sjúkdóminn í daglegu lífi. Í námi í vöruhönnun er lögð áhersla á samhengi og skapandi 

hugsun og er það einnig gert í rannsókninni. Markmiðið með ritgerðinni er að svara 

spurningunni, hvort hönnuðir, með hönnunarhugsun að leiðarljósi geti hjálpað 

einstaklingum með Alzheimer og aðstandendum þeirra í daglegu lífi. 
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Inngangur 

Á Íslandi fyrr á öldum, bjó stórfjölskyldan á sama heimili, foreldrar, börn, amma, afi, og 

jafnvel langamma eða langafi. Allir hjálpuðust að hinir yngri hlúðu að þeim eldri og öfugt, 

þannig gengu hlutirnir upp frá vöggu til grafar. Tímarnir breytast og mennirnir með, 

búsetufyrirkomulag breyttist á tuttugustu öld, fólki fækkaði í sveitum og fjölgaði í þéttbýli. 

Nú hafa flestir sitt einkasvæði, þannig hafa kynslóðirnar aðskilist og meira rými er fyrir 

hvern og einn til að móta sitt persónulega svæði. Með breyttu þjóðfélagi og betri kjörum 

fyrir landsmenn, nær fólk hærri aldri og er heilsuhraustara á efri árum. Það hefur þær 

afleiðingar að hlutfallslega fleiri landsmenn eru í efri aldursflokkum. Manneskjan sjálf 

breytist ekki svo mikið, það eru aðstæðurnar sem breytast með þjóðfélaginu, þekking og 

upplýsingar eru orðnar aðgengilegri. Því hærri aldri sem einstaklingur nær, því meiri líkur 

verða á því að einhvers konar aldurstengdir sjúkdómar hrjái hann. Einn þessara sjúkdóma er 

Alzheimer, hér mun að mestu leyti verða fjallað um hann. 

 Ástæðan fyrir þessum efnistökum höfundar er að fyrir nokkrum árum greindist 

einstaklingur úr hans nánustu fjölskyldu með Alzheimer. Hún fór smátt og smátt að tína 

áhugamálum sínum, færni til að lifa lífinu, sínum nánustu og sjálfri sér. Þegar kom að því að 

hún þurfti að flytjast út af heimili sínu á dvalarheimili fyrir aldraða vegna sjúkdómsins, var 

það átakanlegt að upplifa, fyrir hana sjálfa og einnig fyrir aðstandendur sem ekki höfðu tök 

á því að annast hana heima fyrir lengur. 

 Spurningin sem þessum skrifum er ætlað að svara er hvort hönnuðir, með 

hönnunarhugsun að leiðarljósi geti hjálpað einstaklingum með Alzheimer og aðstandendum 

þeirra í daglegu lífi. Hönnunarhugsun (e. design thinking) er kerfisbundin nálgun til að leysa 

flókin vandamál, á mannlegum grunni, frá öllum hliðum tilverunnar. Þessi aðferð teygir sig 

mun lengra en hefðbundnar leiðir eins og lögun og útlit. Ólíkt hefðbundnum vísinda og 

verkfræðilegum aðferðum við að leysa verkefni á tæknilegan hátt, eru þarfir og skilyrði 

notenda jafnt sem hugvitssemi, grunnviðmiðin í ferlinu. Þessi nálgun kallar á stöðugt 

samstarf milli hönnuðar og notanda. Hönnuðurinn setur sig í spor notandans, ekki einungis 

með því að taka viðtal, heldur einnig með því að fylgjast með háttarlagi hans af eftirtekt.1 

 Markmiðið með rannsókninni er að reyna að komast að því hvernig ferli Alzheimer 

sjúkdómsins er. Skoða vandamálin sem af honum leiða fyrir einstaklingana og aðstandendur 

                                                 
1 „HPI Academy, Education for Professionals,“ Hasso Plattner Institut, sótt 28. nóvember 2018, https://hpi-
academy.de/en/design-thinking/what-is-design-thinking.html. 
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þeirra. Kanna í því ferli hvort og hvernig hönnuðir, með hönnunarhugsun að leiðarljósi, geti 

bætt umhverfi þeirra. Til þess verður gerð tilraun til að kortleggja umhverfi þessa fólks á 

Íslandi í dag, hvernig aðbúnaði þeirra er háttað og hvað sé verið að gera til að hjálpa þeim í 

gegnum sjúkdómsferlið. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um Alzheimer sjúkdóminn, stig 

hans og hvernig hann þróast í flestum tilfellum. Hvaða vandamál fylgja hverju stigi og 

hvernig þau hafa áhrif á daglegt líf. Í öðrum kafla verður farið yfir greiningarferli, umönnun, 

virkniþjálfun, og búsetuúrræði. Í þriðja kafla er sjónum beint að aðstandendum og líðan 

þeirra. Fjórði kafli er helgaður spurningunni, hvort hönnunarhugsun geti komið að gagni til 

að bæta aðstæður einstaklinga með Alzheimer og aðstandenda þeirra og stuðlað að bættu 

umhverfi og betri líðan. 

 Ekki hefur verið gefið mikið út um Alzheimer á íslensku fram til þessa, prentaðar 

heimildir um efnið eru því af skornum skammti. Alzheimersamtökin hafa sett allnokkuð af 

rafrænu efni á vefsíðu sína og þar er að finna ýmsa tengla sem stuðst er við hér. Vegna 

takmarkaðs aðgengis að upplýsingum var valið að taka viðtöl við fólk sem starfar við 

þjónustu við einstaklinga með Alzheimer og aðstandendur þeirra. Eru þau viðtöl 

meginuppistaða í heimildum fyrir þessi skrif. Viðmælendur mínir voru: Hjördís Halldóra 

Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur og deildarstjóri í Hlíðabæ, Ólína Kristín Jónsdóttir 

öldrunarhjúkrunarfræðingur og forstöðumaður Maríuhúss, Sirrý Sif Sigurlaugardóttir 

fræðslu og verkefnastjóri hjá alzheimersamtökunum og Jón Snædal yfirlæknir í 

öldrunarlækningum og móttöku heilabilaðra. 
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1. Heilabilun 

1.1. Alzheimer 
Eflaust hafa sjúkdómar, sem ekki voru greindir áður fyrr, en hrjá fólk nú á tímum, alltaf verið 

til, fólk einfaldlega veiktist og dó, stundum vissi enginn af hverju. Í grein sinni „Er 

Alzheimer sjúkdómurinn ættgengur,“ á Vísindavefnum, leiðir Jón Snædal öldrunarlæknir 

líkur að því að Alzheimer sjúkdómurinn hafi alltaf verið til. Árið 1905 í Prag, lýsti Oskar 

Fischer (1876-1942) fyrstur manna sjúkdómnum. Alois Alzheimer (1864-1915) kom síðan 

með niðurstöður úr sínum rannsóknum í Munchen árið eftir og er sjúkdómurinn kenndur við 

hann.2 

 „Heilabilun (e. dementia) [er lýsing á einkennum, hún] verður til vegna breytinga í 

heila sem valda skerðingu á hugsun og vitrænni getu.“3 Nokkrir sjúkdómar geta valdið 

heilabilun, í u.þ.b. sjötíu prósent tilvika eru það hrörnunarsjúkdómar í heila. Sjúkdómar 

þessir eru ólæknandi, algengastur þeirra er Alzheimer sjúkdómurinn, sem er 

taugahrörnunarsjúkdómur, aðrir slíkir sjúkdómar eru Lewy sjúkdómur og framheilabilun, 

einnig geta æðasjúkdómar valdið heilabilun.4 Eins og áður sagði fjalla þessi skrif að mestu 

leyti um Alzheimer sjúkdóminn en samkvæmt tölum frá USA veldur hann næstum jafn 

mörgum dauðsföllum og krabbamein í dag. Steinunn Þórðardóttir öldrunarlæknir á 

Landakoti, lýsir heilabilun sem faraldri tuttugustu og fyrstu aldarinnar, en „þegar talað er um 

einstakling með heilabilun er átt við manneskju sem getur ekki bjargað sér á sama hátt og 

áður, að öllu leyti vegna truflunar á hugsun eða vitrænni getu.“5 

 Það sem talið er valda Alzheimer sjúkdóminum eru svokölluð Amiloid-prótein, þau 

eru framleidd af heilanum og eru talin vera hluti af ónæmiskerfi líkamans, þessi prótein 

virðast límast saman og mynda kekki sem verða að stórum skellum í heilanum. Á þessu stigi 

fer líkaminn að reyna að losa sig við þessar skellur og kemur þannig af stað keðjuverkun í 

heilanum. Í sjúkdómsferlinu gerist það næst að taugafrumur verða fyrir skaða. Heilbrigðar 

taugafrumur eru með langa pípu út frá sér sem lítur út eins og rót á plöntu. Þessa pípu nota 

þær til að hafa samskipti við aðrar taugafrumur og tengjast þeim þegar manneskjan lærir 

eitthvað nýtt. Tau-prótein er límefni sem heldur lögun þessarar pípu stöðugri. Í Alzheimer 

sjúkdómi leysast þessi límefni frá, pípan missir lögun sína og Tau-próteinin mynda 

                                                 
2 Jón Snædal, „Vísindavefurinn,“ Vísindavefurinn, 2. febrúar 2016, sótt 28. nóvember 2018, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=69843. 
3 „Landspítali,“ Fagráð í öldrunarhjúkrun, september 2017, sótt 14. nóvember 2018, 
https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-
adstandendur/Sjuklingafraedsla---Upplysingarit/Bradasvid-Flaedisvid/heilabilun_2017.pdf. 
4 Sama heimild. 
5 Steinunn Þórðardóttir, „Alzheimersjúkdómur - faraldur 21. aldarinnar,“ (Fyrirlestur, Alzheimersamtökin, 
Hátúni 10, 9. október 2018), sótt 15. október 2018, 
https://www.facebook.com/alzheimersamtokin/videos/125372918346089/. 
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taugatrefjaflækjur. Þær valda því að taugafrumurnar missa samband hvor við aðra og deyja. 

Þetta veldur rýrnun á heilavef, heilabilunareinkenni koma fram og heilinn skreppur saman. 

Fyrst á þetta sér stað í drekasvæði (e. hippocampus) heilans sem er í honum miðjum en 

breiðist síðan út og hefur áhrif á allan heilann. Drekasvæðið tekur á móti nýjum upplýsingum 

og minningum og sendir þær í geymslu í öðrum hluta heilans. Þar sem þessi hluti heilans 

virkar ekki eins og áður, tapast margar þessara minninga á leiðinni, aðeins þær mikilvægustu 

komast leiðar sinnar í geymsluna. Vegna þess tapar fólk með byrjunareinkenni Alzheimer 

oftast fyrst skammtímaminni sínu.6 Hér er talað um milkilvægar minningar en með því er 

t.d. átt við stórviðburði eða atvik í lífi einstaklings sem hafa farið í gegn um tilfinningasvið 

hans. Ástæðan fyrir því að fólk verður fyrr vart við missi skammtímaminnis er sú að það 

reynir meira á þann hluta minninga í daglegu lífi og samskiptum, heldur en langtímaminni 

sem sjaldnar er leitað í og þannig verður ekki eins fljótt vart við að það hafi tapast. 

1.2. Mismunandi stig Alzheimer 
Mjög mismunandi er hvernig Alzheimer sjúkdómur hagar sér hjá einstaklingum og ætla má 

að engir tveir einstaklingar séu eins. Erfitt getur reynst að greina fyrstu einkenni sjúkdómsins 

og það veldur því að sumir einstaklingar greinast ekki fyrr en þeir eru komnir nokkuð langt 

í sjúkdómsferlinu. Oft er talað um mismunandi stig sjúkdómsins, en erfitt er að segja til um 

það nákvæmlega hvernig þessi stig skiptast. Jón Snædal hefur unnið við öldrunarlækningar 

um árabil, hann veitir forstöðu minnismóttöku Landspítalans á Landakoti og hefur mikla 

reynslu af samskiptum við heilabilaða. Hann er bjartsýnn á að í náinni framtíð verði hægt að 

greina sjúkdóminn á fyrsta stigi og þá gæti orðið auðveldara að fást við hann ef gripið er inn 

í ferlið á því stigi. Jón segir að sjúkdómurinn geti verið arfgengur, hann lýsir mismunandi 

stigum hans þannig að fyrsta stig sé að þú sért nokkurn veginn heilbrigður einstaklingur sem 

hefur engin einkenni. Næsta stig er þannig að þú finnur að eitthvað er að gerast, þú ert farinn 

að vera svolítið gleyminn en þú bjargar þér nokkuð vel. Stundum er sagt að fólk feli 

einkennin en það er einfaldlega sjálfsbjargarviðleitni. Fólk reynir að gera sitt besta og komast 

af, þannig að aðrir taka ekki mikið eftir þessum breytingum. Þetta stig er kallað upplifað 

minnistap, hægt er að leggja fyrir viðkomandi ýmis verkefni og hann reynist vera að mestu 

leyti eðlilegur, hugsanlega með smá veikleika. Þriðja stig er kallað væg vitræn skerðing, þá 

eru þeir sem næstir þér standa farnir að átta sig á því að það er eitthvað að gerast. Á þessu 

stigi er ekki hægt að segja að þú sért með heilabilun, þú getur vel komist af og bjargar þér 

nokkuð vel sjálfur með útsjónarsemi. Þú þarft hugsanlega að skrifa ýmislegt niður og ert 

                                                 
6 Steinunn, „Alzheimersjúkdómur - faraldur 21. aldarinnar.“ 
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farinn að forðast að gera flóknustu hlutina, sem þýðir að þú ert farinn að þrengja aðeins það 

sem þú ert vel fær um að framkvæma. Á þessu stigi geta orsakirnar fyrir einkennunum verið 

margar. Þarna getur verið um að ræða manneskju á leið í heilabilun, en þetta getur líka verið 

einfaldara. Þetta gæti verið afleiðing af öðrum orsökum eins og: svefnleysi, lyfjanotkun, 

áfengisnotkun, krónískum verkjum, mikilli streitu og álagi. Ef ástæðan er eitthvað af þessu 

þá er hægt að snúa ferlinu við, frá vægri vitrænni skerðingu í upplifað minnistap eða jafnvel 

alla leið til baka í alveg heilbrigt ástand. Svo eru einstaklingar með þessi einkenni sem eru 

með taugahrörnunarsjúkdóm sem heldur áfram að þróast yfir í fyrsta stig heilabilunar sem 

er þá fjórða stig sjúkdómsins. Á því stigi þarft þú aðstoð við flóknari athafnir daglegs lífs, 

sem geta verið: innkaup, að skipta um sjónvarpsrásir, nota heimabanka, að rata um og komast 

leiðar sinnar. Þetta er að sjálfsögðu misjafnt eftir einstaklingum. Oft hefur verið talað um að 

sjúkdómurinn greinist á þriðja eða fjórða stigi. Þá fara áhrif hans að verða meira áberandi 

vegna þess að einstaklingarnir þurfa aðstoð við hluti sem þeir gátu gert áður og þannig er 

sjúkdómurinn farinn að hafa áhrif á daglegt líf þeirra. Á fimmta stigi ertu búinn að tapa 

flóknustu athöfnum. Síðan þróast þetta þannig að fólk fer að eiga í erfiðleikum með 

einfaldari athafnir sem geta flokkast undir frumathafnir. Þær eru þá: að klæða sig, að borða 

með hníf og gaffli, að fara á salerni og baða sig. Smátt og smátt missir viðkomandi getuna 

til að sinna þessu. Það þýðir að hann er búinn að missa sjálfstæði sitt sem fullorðinn 

einstaklingur og er upp á aðra kominn með athafnir daglegs lífs. Sjötta stig er alvarleg 

heilabilun þá þarf viðkomandi aðstoð við allt, bæði frumathafnir og þær flóknari.7 Þegar 

þarna er komið er orðið nánast ómögulegt að annast einstaklinginn inni á venjulegu heimili 

og viðkomandi því kominn á hjúkrunarheimili þar sem hægt er að sinna öllum þörfum hans 

við viðeigandi aðstæður. Þessi lýsing Jóns á sjúkdómnum fjallar að miklu leyti um það sem 

lýtur að líkamlegum einkennum. 

 Alzheimer er sjúkdómur sem hefur líka áhrif á tilfinningar fólks, hann hefur ekki 

eingöngu í för með sér líkamlega hrörnun heldur tekur hann yfir alla tilveruna, samskipti við 

annað fólk, nánustu fjölskyldu, maka, afkomendur og vini. Alzheimer sjúkdómurinn er að 

einhverju leyti arfgengur. Íslensk erfðagreining hefur rannsakað erfðir í tengslum við hann 

og gert heimildamynd um sjúkdóminn, greiningu hans, eðli, og erfðir. Þulur í myndinni 

„Alzheimer“ er Páll Magnússon og lýsir hann þróun Alzheimer sjúkdómsins í máli og 

myndum. Þar fjallar hann um tilfinningar og lýsir því hvernig sjúkdómurinn byrjar, eins og 

nefnt var í fyrsta kafla, í drekasvæði heilans þaðan sem hann breiðist út. Mismunandi er 

hvaða svæði heilans sýkjast í hvaða röð, það skýrir hvers vegna sjúkdómurinn þróast ekki 

                                                 
7 Viðtal 4 (7. Nóvember 2018), Munnlegt viðtal höfundar við Jón Snædal. 
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eins hjá öllum. Sjúkdómurinn getur breiðst út í ríkjandi heilaberki þar sem tungumálið verður 

til, þá verður til málstol og einstaklingurinn nær ekki að orða hugsanir sínar. Í framheilanum 

verður rökhugsun til, þegar sjúkdómurinn nær þangað minnkar hæfileikinn til að leysa 

vandamál, átta sig á samhengi hlutanna og gera áætlanir.8 Framheilinn neðanverður og 

heilabörkurinn (e. prefrontal cortex) hefur með tilfinningar og vitrænar aðgerðir að gera. 

þegar sjúkdómurinn hefur áhrif þar getur einstaklingurinn t.d. átt í erfiðleikum með að hafa 

stjórn á skapi sínu, því það svæði stjórnar hegðun og hefur áhrif á dómgreind og forsjálni.9 

Nálægt lokastigi sjúkdómsins fer hann í svæði sem setur umhverfi í rétt samhengi, 

einstaklingurinn hættir þá að átta sig á því sem hann skynjar, sjón, snerting og lyktarskyn 

brenglast. Á þessu stigi er hugsun einstaklingsins orðin óreiðukennd og oft taka ofskynjanir 

völdin. Loks tekur sjúkdómurinn yfir elstu og dýrmætustu minningar einstaklingsins eins og 

hvert starf hans var, hver menntun hans var, afmælisdagur, fjölskylda og maki og jafnvel 

nafnið hans.10 Síðan fer jafnvægi og samhæfing og að lokum öndun og hjartsláttur.11 

1.3. Hvernig verður þróun sjúkdómsins í framtíðinni? 
Ekki eru til tölur yfir fjölda einstaklinga með Alzheimer á Íslandi í dag en líklegur fjöldi er 

um 4000 einstaklingar.12 Hlutfall þeirra sem fá sjúkdóminn hér á landi er u.þ.b. tíu prósent, 

erfðir ráða einhverju um það, en afar fáir eru alveg ónæmir fyrir honum. Ef ekki finnst lyf 

eða lækning við sjúkdómnum, er líklegt að með auknum lífsgæðum og hækkandi meðalaldri 

fólks, eigi einstaklingum með Alzheimer eftir að fjölga um helming til ársins 2050.13 

Mikilvægt er því að horft sé til framtíðar og reynt að finna lausnir á vanda þeirra sem þurfa 

að takast á við þennan sjúkdóm, hvort sem þeir eru beinir eða óbeinir þolendur hans. 

2. Greiningarferlið og umönnun einstaklinga með Alzheimer í dag 

Fólk með skert minni tekur því misjafnlega þegar það verður vart við breytingar í þá átt. 

Sumir taka jafnvel ekki eftir því sjálfir að eitthvað sé að. Hugsanlega eru það nánustu 

aðstandendur sem verða fyrst varir við að minnið sé að versna hjá viðkomandi, hann fer að 

                                                 
8 Páll Magnússon og Jón Gústafsson, Alzheimer - heimildamynd, Vimeo, Ísland, Íslensk erfðagreining 
deCODE, 2016, sótt 30. október 2018, https://vimeo.com/149447359. 
9 Valtýr Stefánsson Thors, „Vísindavefurinn,“ Vísindavefurinn, 17. október 2000, sótt 26. nóvember 2018, 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=sv%C3%A6%C3%B0i+%C3%AD+heilanum+sem
+h%C3%BDsa+tilfinningar&ie=UTF-8&oe=UTF-8. 
10 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fjórða útgáfa 
(Washington DC: American psychiatric association, 1994), bls 134 - 135. 
11 Páll og Jón, Alzheimer - heimildamynd, 2016. 
12 Viðtal 4, Jón. 
13 Steinunn, „Alzheimersjúkdómur - faraldur 21. aldarinnar.“ 
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segja aftur og aftur frá sömu hlutunum eða man ekki eftir að hafa heyrt talað um eitthvað 

sem hafði verið rætt um. 

 Þegar grunur um minnisskerðingu vaknar leitar fólk læknis, heimilislæknir getur 

ávísað beiðni um viðtal við sérfræðinga. Á minnismóttöku Landspítalans á Landakoti eru 

heilabilunar og minnissjúkdómar greindir af læknum og hjúkrunarfræðingum. Slíkar 

greiningar eru framkvæmdar með viðtölum, prófum og skoðunum. Við greininguna er: 

minnisskerðing (e. memory impairment), málstol (e. aphasia), verkstol (e. apraxia), 

túlkunarstol (e. agnosia) og truflun í stýrikerfi heilans (e. disturbance in executive 

functioning)14 metið og oft eru aðstandendur þáttakendur í því ferli. Sé mat sérfræðinga að 

um Alzheimer gæti verið að ræða, er gerð áætlun varðandi umönnun viðkomandi 

einstaklings.15 Endanleg staðfesting á því að um Alzheimer sjúkdóm sé að ræða er ekki 

möguleg fyrr en við krufningu heilans.16 

 Algengast er að aðstandendur beri ábyrgð á umönnun einstaklinga með Alzheimer, 

sérstaklega á fyrri stigum sjúkdómsins, oftast er það maki eða börn sem sjá um að 

viðkomandi sé öruggur á heimili sínu. Heimaþjónusta er í boði fyrir einstaklinga sem búa 

einir heima en geta ekki lengur sinnt daglegum þörfum. Þjónustuaðili sem kemur þá 

reglulega á heimilið, hjálpar til við daglegar athafnir og það sem þarf til að viðkomandi geti 

búið heima hjá sér sem lengst. Einnig er hægt að fá heimahjúkrun, þá er það 

hjúkrunarfræðingur sem kemur í heimahús og sinnir viðkomandi. Oft getur reynst erfitt að 

tala um vandamál sín innan fjölskyldunnar og finnst sumum auðveldara að gera það við aðila 

sem búa við svipaðar aðstæður og þeir sjálfir. Stuðningshópar sem fagfólk leiðir eru kostir 

sem eru í boði fyrir aðstandendur. Þar fá þeir tækifæri til að hitta aðra og ræða saman. Fyrir 

marga léttir þessi leið samskiptin í fjölskyldunni. 

 Einstaklingar með Alzheimer hafa kost á að koma í dagþjálfun á stofnunum sem eru 

sérhæfðar til að taka á móti slíku fólki. Þar mætir það á morgnana og dvelur yfir daginn við 

ýmsa afþreyingu. Áhersla er einnig lögð á hreyfingu. Á slíkum dagþjálfunum er starfsfólk 

með skipulagða starfsemi sem miðar að því að virkja einstaklingana og hjálpa þeim að 

viðhalda færni sinni eins og kostur er, þrátt fyrir framgöngu sjúkdómsins. Þar er einnig veitt 

aðstoð við ýmsar þarfir, svo sem böðun, rakstur og hárgreiðslu. Reynt er að hafa umhverfið 

sem líkast heimili. Einnig eru þar vinnustofur sem hægt er að sinna áhugamálum eins og að 

prjóna, spila, mála ofl. Sumum einstaklingum finnst þeir jafnvel vera að mæta í vinnuna. 

                                                 
14 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, bls 134 - 135. 
15 „Landspítali,“ Dag og göngudeild L0/L1, apríl 2018, sótt 10. október 2018, 
https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Klinisk-svid-og-
deildir/oldrun/Kynningarefni/minnismottaka_gongudeildar_oldrunarthjonustu_2018.pdf. 
16 Halldóra Arnardóttir, „Listir, samfélag og Alzheimer,“ (fyrirlestur, Listaháskóli Íslands, Laugarnesi, 13. 
febrúar 2017), sótt 4. september 2018, https://vimeo.com/203977591. 
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Dagþjálfanir eru líka til að létta á aðstandendum sem eyða miklum hluta sólahringsins í að 

annast sinn nánasta, oft undir miklu álagi.17 

 Þjónustukjarnar eru starfræktir í ýmsum myndum á Íslandi, oft í tengslum við 

hjúkrunarheimili eða dvalarheimili aldraðra. Misjafnt er hversu mikið öryggi er á slíkum 

stöðum og því ekki alls staðar hægt að teysta á hversu góð þau eru fyrir einstaklinga með 

Alzheimer. Samkvæmt Alzheimersamtökunum eru tvö sambýli rekin á höfuðborgarsvæðinu 

sem sérhæfðir þjónustukjarnar fyrir heilabilaða. Hver einstaklingur hefur sitt herbergi þar en 

aðstaða er sameiginleg og fólk sinnir þörfum sínum sjálft eftir getu. Úrræði þessi eru einkum 

fyrir þá sem hafa búið við öryggisleysi á eigin heimilum en geta bjargað sér að mestu leyti 

sjálfir. Boðið er upp á vakt allan sólarhringinn og ýmsa starfsemi yfir daginn sem hentar 

íbúum.18 

 Hjúkrunarheimili eru í mörgum tilfellum síðasti viðkomustaðurinn hjá einstaklingum 

með Alzheimer. Mörg slík heimili bjóða einnig upp á hvíldarinnlögn sem er ætluð til að 

aðstandendur fái andrými og hvíld við umönnun. Hvíldarinnlögn er einnig liður í að aðlaga 

einstaklinginn því að flytja alfarið þar inn sem oftast er óumflýjanlegt þegar sjúkdómurinn 

hefur tekið yfir líf hans. Um aðstæður eða þjónustu á hjúkrunarheimilum fyrir heilabilaða 

eru engar sérstakar kröfur umfram það sem gildir á öðrum hjúkrunardeildum.19 Ber þess þó 

að gæta að ætla mætti að meira öryggis þyrfti að gæta á slíkum stöðum heldur en 

hefðbundnum deildum á öldrunarheimilum. 

3. Aðstandendur og tilfinningar 

Aðstandendur einstaklinga með Alzheimer eru helstu umönnunaraðilar þeirra. Stefna 

stjórnvalda er að veikir einstaklingar búi heima hjá sér eins lengi og kostur er og útheimtir 

það að einhver sé að fylgjast með viðkomandi. Oftast er sá aðili sem mest mæðir á við 

umönnunina, maki viðkomandi eða barn. Erfitt er að setja sig í spor maka sem þarf að horfa 

upp á lífsförunaut sinn hverfa út úr sjálfum sér smátt og smátt. Finna þarf nýjar leiðir í 

samskiptum því innsæi og frumkvæði hverfur hægt og rólega. Margir einstaklingar með 

Alzheimer gera sér ekki grein fyrir því að þeir séu lasnir og finnst ekki vera neitt að þeim 

sjálfum. Beita þarf tækni til að tala við þá á réttan hátt svo komist verði hjá gremju og 

                                                 
17 Viðtal 1 (31. október 2018), Munnlegt viðtal höfundar við Hjördísi Halldóru Sigurðardóttur. 
18 „Embætti landlæknis,“ Embætti landlæknis, apríl 2012, sótt 27. nóvember 2018, 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item27123/Skýrsla%20Roðasalir%20hjúkrunarsambýli%20-
%20úttekt%20mars%202.pdf; „Morgunblaðið,“ Árvakur hf, 1. mars 1996, sótt 27. nóvember 2018, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/252418/. 
19 „Alzheimer samtökin,“ Alzheimer samtökin, sótt 6. nóvember 2018, https://www.alzheimer.is/lifid-med-
heilabilun-opinber-thjonusta/opinber-thjonusta#8. 
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leiðindum. 20  Persónuleikabreyting sem þessi er mörgum aðstandendum mjög erfið 

sérstaklega þar sem fólk er oftast komið á efri ár og er jafnvel búið að búa saman í marga 

áratugi. Ásta Guðmundsdóttir sálfræðingur á Landakoti, getur þess í grein sinni „Mikilvægt 

að leita stuðnings.“ Á vefsíðunni „Lifðu núna,“ sem fjallar um málefni og réttindamál 

aldraðra, að samkvæmt erlendum rannsóknum sé marktækt meiri streita hjá þeim sem annast 

einstaklinga með Alzheimer heima en í öðrum hópum.21 

 Fólk með Alzheimer er oft haldið svokallaðri dægurvillu, sem lýsir sér þannig að það 

gerir ekki greinarmun á nóttu og degi. Það vaknar því oft upp á nóttunni eins og kominn væri 

dagur. Þetta veldur skerðingu á svefni hjá aðstandandanum sem þarf að vakna oft á nóttinni 

til að passa að viðkomandi fari ekki á fætur. Er skammdegið skellur á vill viðkomandi jafnvel 

fara að sofa um leið og fer að dimma. Gott er að halda fólkinu virku yfir daginn með 

markvissri iðju eða hreyfingu og koma þar dagþjálfanir til móts við aðstandendur eins og 

minnst hefur verið á hér að framan. Best er ef aðstandendur dreifa álaginu og hjálpast að, 

þannig ganga hlutirnir betur og þeir geta hugsanlega átt einhvern frítíma fyrir sjálfan sig til 

að „hlaða batteríin.“22 

 Þegar fólk fær greiningu á því að um Alzheimer sjúkdóm gæti verið að ræða, á 

minnismóttöku er aðstandendum leiðbeint að einhverju leyti með það hvað taki við. Hvað sé 

í boði og hvernig takast megi á við áskoranir sem þeir komi til með að standa frammi fyrir í 

sjúkdómsferlinu. Oft er fólk þó í miklu áfalli og ekki í ástandi til að meðtaka upplýsingarnar 

um hvernig á að taka á málunum. Fylgja þarf þessu vel eftir því misjafnt er hversu duglegt 

fólk er að leita sér aðstoðar þegar líf þeirra og aðstæður breytast á jafn ófyrirséðan og 

miskunnarlausan hátt. Alzheimersamtökin bjóða upp á stuðningshópa sem hægt er að nýta 

sér. Gott getur verið að tala við aðra sem eru í sömu sporum, skiptast á skoðunum og ráðum. 

Upplýsingaflæði til aðstandenda mætti að öllum líkindum bæta, þar sem þeir virðast oft vera 

frekar týndir í tilraunum sínum til að takast á við daglegt líf í skugga sjúkdómsins. 

 Þegar kemur síðan að því að umönnunaraðilinn treystir sér ekki lengur til að sjá um 

hinn veika þá kemur upp sektarkennd og samviskubit yfir því að vera að bregðast makanum 

eða foreldrinu og þurfa að senda viðkomandi út af heimilinu á hjúkrunarheimili. 

Sjúklingurinn gerir sér oft ekki grein fyrir af hverju hann má ekki vera lengur heima og skilur 

ekki hvers vegna hann þarf að flytja á þennan stað. Þessi kaflaskipti eru oft erfiðust fyrir 

aðstandendurna, því það er ekki einfalt að þurfa að senda svo veikan einstakling frá sér þó 

svo að getan til að hafa hann hjá sér sé ekki lengur til staðar. 

                                                 
20 Viðtal 1, Hjördís. 
21 Ása Guðmundsdóttir, „Lifðu núna,“ Lifðu núna, 7. nóvember 2014, sótt 30. október 2018, 
https://lifdununa.is/grein/mikilvaegt-ad-leita-studnings/. 
22 Viðtal 1, Hjördís. 
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 Þegar heilbrigð manneskja flytur frá einum stað á annan tekur hún oftast eigur sínar 

með sér. Hún heldur þannig áfram að vera hún sjálf, tekur með sér minningar og eðlileg 

tenging við lífið heldur áfram í samfellu á nýjum stað. Þessar tengingar skipta jafnvel enn 

meira máli fyrir einstaklinga með Alzheimer. Því þeir þurfa hjálp við þær vegna 

minnisskerðingar sinnar. Það er því mikilvægt að fólk fái að taka með sér eitthvað sem það 

þekkir, sem það tengir við fyrra líf, þegar kemur að því að flytja inn á hjúkrunarheimili.23 

Nauðsynlegt er fyrir þessa einstaklinga að hafa tilfinningalega þýðingarmikla hluti nálægt 

sér, s.s myndir af fjölskyldu, vinum og mikilvægum stöðum, hluti sem þeim þykir vænt um, 

uppáhalds teppið, púðann, dúkinn, bókina o.s.frv. Ef ekki er hugað að þessu er hætt við að 

viðkomandi missi tengslin hraðar við tilfinningar, minningar og sjálfan sig sem einstakling 

og félagslega veru. 

4. Hvernig geta hönnuðir hjálpað? 

4.1. Stjórnkerfið á Íslandi 
Hver einstaklingur með Alzheimer er einstakur og hefur sína sögu, en getur oft ekki tjáð sig 

fyllilega. Vegna þessara takmarkana er miklvægt að skrá lífssögu hvers einstaklings til að 

geta veitt honum viðeigandi þjónustu. Jón Snædal útskýrir hugtakið lífssögu í viðtali hann 

segir: 

Lífssagan er í raun og veru bara stóru atriðin sem hafa verið í lífi þessa 
einstaklings, hvað hann hefur starfað við, hver hafa verið áhugamálin, hvað 
það er sem hann hefur haft ímugust á t.d. Og með þessu mótinu þá kynnumst 
við viðkomandi einstaklingi og hann fær einstaklingsbundna þjónustu sem 
miðar við hans áhuga og hans getu. Þá er lögð áhersla á að skoða styrkleika 
viðkomandi og taka tillit til veikleikanna og ef að þetta tekst vel sem það gerir 
nú yfirleitt, þá er þjónustan farsæl, svo lengi sem hún varir þarna.24 

 Margt er mjög gott sem gert er til að auðvelda sjúklingum og aðstandendum lífið. 

Vel menntað fólk, með mikla reynslu, er að störfum við greiningu, ráðgjöf og umönnun. Þó 

virðist vera að betur mætti á málum halda í stjórnkerfinu. Möguleg ástæða þess að samfella 

í umönnun sjúklinganna er ekki nógu góð er sú að í þessum málum hér á landi er einskonar 

tvöfalt kerfi. 

 Á vefsíðu velferðarráðuneytisins er að finna skýrslu um málefni aldraðra. „Mótun 

stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára, tillögur samstarfsnefndar um málefni aldraðra til 

félags- og húsnæðismálaráðherra.“ Segir þar að stefna stjórnvalda sé að aldraðir geti búið 

                                                 
23 Viðtal 1, Hjördís. 
24 Viðtal 4, Jón. 



 

 11 

heima hjá sér eins lengi og mögulegt er. 25  Það byggist á því að heimahjúkrun og 

heimaþjónusta sé til staðar, en að sögn Ólínu Kristínu Jónsdóttur, forstöðumanni Maríuhúss, 

mætti bæta hana verulega. Ekki er nóg að rétta fólki pilluglasið og setja skyrdós á borðið hjá 

manneskju með Alzheimer. Það þarf að gefa sér tíma til að sitja hjá viðkomandi og spjalla á 

meðan hann borðar kvöldmatinn.26 

 Nærþjónustan sinnir þörfum fólks með Alzheimer á fyrri stigum þ.e. þjónusta við 

eldri borgara sem er á hendi sveitarfélaganna svo sem heilsugæsla með almenna lýðheilsu, 

dvalarheimili aldraðra og þjónustukjarnar í tengslum við þau. Sú þjónusta býður upp á aðstoð 

sem nýtist þeim sem þurfa á litlum stuðningi að halda, en geta með honum búið áfram í eigin 

húsnæði. Á þessu stigi eru einnig dagþjálfanir sem talað er um hér að framan. Þær eru reknar 

sem einkarekstur eða sjálfseignastofnanir, ætlaðar fyrir fólk sem býr heima og miða að því 

að viðhalda virkni einstaklinganna. Starfsfólk á dagþjálfunum sér um að skrá lífssögur 

skjólstæðinga sinna og halda utan um þær. Einstaklingur sem kominn er með Alzheimer 

sjúkdóm á seinni stigum, þarf aukna þjónustu. Hann getur ekki lengur búið heima hjá sér og 

komið í dagþjálfun. Nærþjónustan getur ekki lengur sinnt þörfum hans. Þá eru það 

hjúkrunarheimilin sem taka við honum og eru þau rekin af ríkinu. Þarna vantar samhengi í 

ferlið. Þegar einstaklingar flytjast milli stofnana í kerfinu, þarf að vera tryggt að lífssagan 

fari með þeim og stofnanirnar myndi heildstætt ferli sjúklingsins frá upphafi greiningar. 

Kerfið þarf að miða að því að einstaklingurinn sé hafður í forgrunni og hagsmunir hans séu 

hafðir að leiðarljósi, en ekki aðeins einblínt á hvaða rekstrarform er hagstæðast. 

 Þjónustan sem lítur að heilabiluðum á Íslandi í dag er byggð upp fyrir aldraða 

almennt. Engin eiginleg þarfagreining er til, eða reglur um það, hvað beri að gera fyrir 

þennan hóp einstaklinga. Í þingsályktunartillögu frá 146. Löggjafarþingi Íslands 2016-2017 

kemur fram að alþingi álykti að heilbrigðisráðherra þurfi að móta stefnu í málefnum fólks 

með heilabilun.27 „Þetta eru bara hugmyndir um að eitthvað þurfi að skoða þessi mál,“28 

segir Sirrý Sif Sigurlaugardóttir, fræðslu og verkefnastjóri hjá Alzheimersamtökunum. Hún 

leggur áherslu á það í viðtali sem höfundur tók við hana, að „einhver viðleitni sé að líta 

dagsins ljós en betur megi gera í þessum málum.“29 Hún segir að í skjölum um þessi mál séu 

það þrjú atriði sem koma fram, þau séu tekin beint upp úr þingsályktunartillögu sem maður 

                                                 
25 Elín Jóhannsdóttir, Guðmundur Einarsson, Anna Birna Jensdóttir, Haukur Ingibergsson og Rannveig 
Einarsdóttir, „Stjórnarráð Íslands,“ Velferðarráðuneytið, 5. september 2016, sótt 30. nóvember 2018, 
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/skyrslur2016/Motun_stefnu_i_thjonustu_vid_aldrada_02092016.pdf. 
26 Viðtal 2 (31. október 2018), Munnlegt viðtal höfundar við Ólínu Kristínu Jónsdóttur. 
27 Guðjón S Brjánsson, Logi Einarsson og Oddný G Harðardóttir, „Alþingi,“ Skrifstofa Alþingis, 2016 - 
2017, sótt 30. nóvember 2018, https://www.althingi.is/altext/146/s/0119.html. 
28 Viðtal 3 (7. Nóvember 2018), Munnlegt viðtal höfundar við Sirrý Sif Sigurlaugardóttur. 
29 Sama heimild. 



 

 12 

í stjórn alzheimersamtakanna sé aðili að.30 Þarna á hún við Guðjón Brjánsson meðstjórnanda 

hjá Alzheimersamtökunum sem er meðhöfundur að þingsályktunartillögunni.31 Þannig að 

hægt og sígandi sé þetta að gerast en frumkvæði stjórnvalda sé mjög lítið.32 Þau þrjú atriði 

sem Sirrý talar um eru og mjög opin. Þau eru sett fram í fyrrnefndri skýrslu frá 

Velferðarráðuneytinu, sem er frá árinu 2016, þar er stuttur kafli um heilabilun: 

Samstarfsnefndin telur mikilvægt að sett verði stefna í málefnum fólks með 
heilabilun á Íslandi. Einnig verði komið á miðlægri skráningu á fjölda 
einstaklinga með heilabilun og stuðningur og samráð við aðstandendur sem 
sinna umönnun við fólk með heilabilun verði aukinn. Velferðarráðuneytið 
tekur þátt í starfi norræns tengslanets um heilabilun. Markmiðið með 
verkefninu, sem hófst 2015, er að bæta þjónustu við einstaklinga sem glíma 
við þennan sjúkdóm.33 

 Við skoðun á því hvernig nágrannaþjóðir okkar hafa markað sér stefnu í þessum 

málum er samanburðurinn ekki okkur í hag. Á vefsíðu Alzheimer Europe er að finna stefnu 

Evrópuþjóða um stuðning og umönnun fólks með heilabilun og aðstandendur þeirra, frá 

árinu 2013. Hver þjóð skilgreinir þar hvernig standa á að málefnum heilabilaðra og birtir 

upplýsingar um það. Ísland er eina landið sem ekki er búið að marka ákveðna stefnu í þessum 

málum.34 Að sögn Sirrýar er kerfið í Svíþjóð að virka betur, þar reka sveitarfélögin allt 

kerfið, líka hjúkrunarheimilin.35 Jón Snædal hefur sömu sögu að segja um sveitarfélög í 

nágrannalöndum, þau reki bæði heimaþjónustuna og hjúkrunarheimilin. Þegar þannig er 

staðið að málum er hagstæðara að auka aðeins þjónustuna við einstaklingana36 í stað þess að 

flytja þá á milli kerfa. 

4.2. Umönnunarumhverfi 
Skipulag umhverfis á hjúkrunarheimilum skiptir miklu máli þegar kemur að umönnun fólks 

með Alzheimer. Staðsetning hússins, öryggi umhverfis húsið, útisvæði, aðkoma og 

inngangur, útsýni út um glugga, lýsing, merkingar, aðgengi, efnisval með tilliti til áferða, 

litaval innanhúss, húsgögn, áhöld, borðbúnaður, nytjahlutir og skrautmunir í rýmum. Við 

hönnun á umhverfi fyrir heilabilaða er nauðsynlegt að hafa samráð við þá sem hafa innsýn í 

hvað hentar og hvað ekki eins og fagaðila og fólk með heilabilun og aðstandendur þeirra. 

Allir þessir þættir þurfa að vera vel ígrundaðir með þarfir og óskir íbúanna að leiðarljósi, 

                                                 
30 Viðtal 3, Sirrý. 
31 Guðjón, Logi og Oddný G, „Alþingi.“ 
32 Viðtal 3, Sirrý. 
33 Elín, Guðmundur, Anna Birna, Haukur og Rannveig, „Stjórnarráð Íslands.“ 
34 Jean Georges, „Alzheimer Europe,“ Alzheimer Europe, síðast uppfært 8. júlí 2016, sótt 30. nóvember 
2018, https://www.alzheimer-europe.org/Policy-in-Practice2/Country-comparisons/2013-National-policies-
covering-the-care-and-support-of-people-with-dementia-and-their-carers. 
35 Viðtal 3, Sirrý. 
36 Viðtal 4, Jón. 
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hvort sem um er að ræða einkarými eða sameigninleg rými. Það sem um ræðir er heimili 

viðkomandi og hönnun þess þarf að stuðla að því að viðhalda virkni einstaklingsins, að hann 

tengi við umhverfi sitt til að skapa almenna vellíðan. Almennt í hönnun á umhverfi fyrir fólk 

með heilabilun ætti að vera áhersla fyrst og fremst á að fólk geti fengið að njóta eins mikilla 

lífsgæða og sjúkdómurinn leyfir. 

 Starfsfólk á hjúkrunarheimilum er algjört lykilfólk í samskiptum. Það skiptir öllu 

máli að það sé vel þjálfað. Sirrý hjá Alzheimersamtökunum segist vinna mikið við að koma 

inn á hjúkrunarheimilin með fræðslu fyrir starfsfólk. Hún segir að hvort sem starfsfólk er 

faglært eða ekki þá þarf það að vera fært, það þarf að vita eitthvað um heilabilun til að nýtast 

betur. Meiri peningar og fleira starfsfólk er ekki alltaf lausnin. Svo þarf umhverfið að vinna 

með því, hún segir að umhverfi á slíkum heimilum mætti bæta mikið til að draga úr óróleika 

og vanlíðan: 

Þú ert alltaf með þennan aðalinngang sem opnast og lokast og allir fá að koma 
og fara nema ég, þá verð ég óróleg ef ég er með heilabilun, þá líður mér illa, 
þá vil ég líka fara út um þessar dyr þarna. Einhver æpir: „Bless, takk í dag,“ 
yfir allan hópinn, þá hlýt ég líka að eiga að fara eitthvert, er það ekki? Það er 
svo ótrúlega margt svona sem kostar ekki mikið að breyta...37 

Ólína í Maríuhúsi talar líka um starfsfólk á hjúkrunarheimilum þegar hún vekur athygli á því 

hversu mikilvægt það er að nýta hvert tækifæri til að halda virkni fólks með Alzheimer, sýna 

því samkennd og skilning. Starfsfólkið getur, með næmni og þolinmæði, gert mikið gagn 

með lítilli fyrirhöfn „það er hægt að setjast niður og spila „Ólsen ólsen“ í staðinn fyrir að 

setjast niður með símann sinn… þegar maður á lausa stund. Það snýst líka svolítið um 

hugarfar starfsfólksins.“38 

4.3. Hjálpartæki 
Ýmis hjálpartæki hafa verið hönnuð til að gera umhverfi fólks með heilabilun öruggara. Jón 

Snædal nefnir tækni sem nýtir sér gervigreind, sem hægt er að setja upp á heimilum 

heilabilaðra. Þessa tækni telur hann að mætti nýta hér á landi. Hún byggir á nemum sem læra 

á hvernig viðkomandi hegðar sér. Ef einstaklingurinn fer mikið út fyrir það mynstur, lætur 

neminn vita á þann hátt sem er búið að ákveða fyrirfram, eins og t.d. með SMS. Með þessu 

er hægt að auka öryggi einstaklingsins, án þess að hann finni mikið fyrir því.39 

 Á stofnunum og heimilum fyrir aldraða, hvort sem þau eru með heilabilun eða ekki 

er lítil matarlyst þekkt vandamál. Hefur það í för með sér að fólk nærist illa og líður ekki 

                                                 
37 Viðtal 3, Sirrý. 
38 Viðtal 2, Ólína. 
39 Viðtal 4, Jón. 
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vel. Ein af afleiðingum Alzheimer sjúkdómsins er að fólk tapar hluta af sjónsviði sínu, sjónin 

verður óskýr og fólk greinir verr en áður hluti í umhverfi sínu.40 Á matmálstímum hefur þetta 

áhrif, fólk hefur ekki áhuga á að borða þegar það sér illa eða ekki matinn sinn. Bara eins 

einfalt og það að leirtau sé ekki hvítt, heldur með lituðu yfirborði hefur þau áhrif að matarlyst 

fólks með heilabilun eykst og þau njóta matarins betur þegar þau sjá hann á disknum.41 

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum „Red plate study“ var stjórnað af Alice Cronin-

Golomb. Rannsóknin sýndi fram á að með því að nota borðbúnað með lituðu yfirborði fyrir 

fólk með Alzheimer, jókst matarlyst umtalsvert. Viðkomandi einstaklingar innbyrtu um það 

bil tuttugu og fimm prósent meira af mat og þar af leiðandi varð inntaka næringarefna mun 

meiri hjá þeim.42 

 Minni fólks er hægt að flokka í skammtímaminni, atburðaminni, staðreyndaminni, 

framtíðarminni og verkminni. Minni er byggt á upplýsingum sem skynfærin safna saman, 

skynfærin eru sjón, lykt, bragð, snerting og heyrn. Mynd af andliti getur hugsanlega rifjað 

upp nafn á manneskju, ákveðin lykt getur minnt mann á persónu eða atburð, bragð af mat 

getur minnt mann á ákveðinn viðburð eða athöfn. Að snerta áferð eins og sand eða tré getur 

rifjað upp minningu um náttúru og ferðalög.43 Dæmi eru um rými í húsnæði fólks með 

Alzheimer sem ætluð eru til að virkja minningar, þau geta verið útfærð á ýmsa vegu. 

Hugmyndin gengur út á að virkja skilningarvitin til að tengja við minningar viðkomandi eins 

og sjón, lykt, heyrn og snertingu. Hægt er að setja þessa hugmynd fram á mismunandi hátt, 

allt frá heilu herbergi44 eða glerskáp á vegg á göngum stofnana, niður í minni hluti eins og 

myndaalbúm eða einhvers konar kassa eða box með myndum og hlutum sem hægt er að 

snerta.45 

4.4. Meginhugtak 
Mikilvægt er að hafa einstaklinginn í forgrunni þegar verið er að vinna með fólki með 

Alzheimer sjúkdóm. Þó að hann sé með sjúkdóm sem hefur áhrif á hugsun og vitræna getu 

                                                 
40 Katy Stubbs, „Going beyond Memory - the dementia that affects your vision,“ Alzheimer´s Research UK 
(blogg), 28. júlí 2017, sótt 30. nóvember 2018, https://www.dementiablog.org/going-beyond-memory-the-
dementia-that-affects-your-vision/. 
41 Viðtal 3, Sirrý. 
42 Jeremy Schwab, „BU Arts & Sciences,“ Boston University Arts & Sciences, sótt 30. nóvember 2018, 
https://www.bu.edu/cas/magazine/spring10/golomb/. 
43 The memory handbook, A practical guide to living with memory problems (England: Alzheimer´s society, 
2005, endurskoðað 2017), bls. 6 - 7, sótt 30. október 2018, https://www.alzheimers.org.uk/get-
support/publications-and-factsheets/memory-handbook. 
44 Alissa Sauer, „A sensory room for dementia,“ Alzheimers.net (blog), 15. mars 2017, sótt 2. desember 2018, 
https://www.alzheimers.net/3-15-17-sensory-room-for-dementia/. 
45 Catherine Shanahan, „Life´s stories are worth retelling, Reminiscing is good for dementia patients,“ Viðtal 
við Sheena Cadoo, Irish Examiner, 26. júní 2015, bls. 10-11, sótt 2. Desember 2018, 
https://www.alzheimer.ie/Alzheimer/media/SiteMedia/Irish-Examiner-26th-June-2015-Life-s-stories-are-
worth-retelling.pdf. 
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þá er hann ennþá sami einstaklingurinn og fyrr. Jón Snædal nefnir þetta, þegar hann talar um 

hversu mikilvægt það er að bera virðingu fyrir manneskjunni, persónu hennar, og skoðunum 

hann vill leggja áherslu á að 

... reyna að nálgast einstaklinginn sem er á bak við einkennin, því hættan er 
gjarnan að þessi einstaklingur er merktur einkennunum sem hann lýsir, „þessi 
órólegi,“ eða „hún sem alltaf kallar.“ En einstaklingurinn sem er á bakvið, 
hann fær allt of litla athygli, vegna þess að það er svo erfitt að nálgast hann. 

 Virkni er meginhugtak þegar kemur að meðferð við sjúkdómnum, hvernig sem hún 

er fengin og hvaða aðferðir sem eru notaðar. Frumkvæðisleysi er eitt af því sem Alzheimer 

sjúkdómurinn hefur í för með sér. Þegar frumkvæði vantar og einstaklingurinn er látinn í 

friði, kannski fyrir framan sjónvarpið, verður fólk sinnulaust og koðnar niður eða fer að ráfa, 

fer jafnvel út og týnist. Það er því grundvallaratriði í meðferð einstaklings með Alzheimer 

að halda honum virkum, örva getu hans til að framkvæma það sem hann er ennþá fær um að 

gera og finna hvaða leiðir henta hverjum og einum. Eins og Ólína í Maríuhúsi segir, er rútína 

miklvæg í þessu sambandi, að fólk sé í reglulegri virkni á hverjum degi.46 Þess vegna virka 

dagþjálfanirnar svo vel í meðferð fólks, þegar það kemur þangað á hverjum degi. Það getur 

skapað vellíðan að rifja upp góðar minningar, þær tengja viðkomandi við annað fólk og 

mikilvæga atburði í lífinu. Það getur líka verið róandi og nærandi að spjalla saman, að finna 

að viðkomandi sé þáttakandi í lífinu, að finna sig sem hluti af einhverri heild. Maður er 

manns gaman. 

 Listir hafa verið notaðar í virknimeðferð fólks með Alzheimer. Tónlist og söngur 

vekur upp minningar sem fólk með Alzheimer virðist tengja einna lengst við. Að sögn 

viðmælenda í þessari rannsókn eru skjólstæðingar þeirra áhugasamir um að hlusta á tónlist 

og taka þátt í söng.47 Listfræðingurinn Halldóra Arnardóttir hefur rannsakað Alzheimer í 

tengslum við listir og ritstýrt bókinni „Listir og menning sem meðferð, Íslensk söfn og 

alzheimer.“ Myndlist er þar notuð sem verkfæri til að kalla fram minningar með því að rifja 

upp tilfinningar. Jafnvel þó að minningin sé nokkurn veginn farin þá er tilfinningin sem 

manneskjan tengir við hana enn til staðar.48 

 Hreyfing er mikilvæg fyrir fólk með Alzheimer. Göngutúrar úti við er góð leið til að 

koma blóðinu á hreyfingu, það virkjar skilningarvitin og heilann betur. Að sjá umhverfið, að 

heyra í umferð og lífi í kringum sig, að finna lykt af gróðri og árstíðum, jafnvel þó fólk geti 

ekki gengið langar vegalengdir þá er útivera mikilvæg. 

                                                 
46 Viðtal 2, Ólína. 
47 Viðtal 1, Hjördís; Viðtal 2, Ólína. 
48 Halldóra Arnardóttir, ritstj., Listir og menning sem meðferð, Íslensk söfn og alzheimer (Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 2017). 
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 Markmiðið með meðferð við Alzheimer ætti alltaf að vera að skapa ró og vellíðan 

hjá fólki til að það öðlist betri lífsgæði. Lokaafurðin í meðferðinni þarf ekki endilega að vera 

að rifja upp minningar, hún gæti líka einfaldlega verið að fá bros á andlitið á viðkomandi. 

5. Lokaorð 

Spurningin í upphafi ritgerðarferlisins var, hvernig hönnuðir gætu hjálpað einstaklingum 

með Alzheimer og aðstandendum þeirra. Markmiðið með þessari ritgerð og rannsókninni í 

tengslum við hana, var að komast að því hvort hönnunarhugsun gæti hjálpað þessum aðilum 

og bætt umönnunarumhverfi þeirra. Ástæðan fyrir því að ég vildi skrifa um þessi málefni, 

var, eins og nefnt er í inngangi að ég tengist því persónulega þar sem manneskja sem mér 

þykir vænt um er greind með Alzheimer. 

 Í námi í vöruhönnun eru nemendur hvattir til að nálgast verkefni sín, frá ólíkum 

sjónarhornum, með skapandi hugsun. Lögð er áhersla á sjálfbærni og samhengi hlutanna og 

fjallað er um verkefnin á heimspekilegum nótum jafnt sem fræðilegum. Oft verða verkefnin 

persónuleg og það skiptast á skin og skúrir í ferlinu. Spurningar sem nemendur spyrja sig 

gjarnan eru; hvernig tengist ég sem manneskja verkefninu? Hvað get ég gert til að hjálpa? 

Ég hef áður nefnt að hönnunarhugsun snýst um það að nálgast verkefni frá mannlegu 

sjónarhorni, þar sem markmiðið er að hanna vöru, þjónustu eða upplifun sem þarf að vera; 

tæknilega möguleg, fjárhagslega framkvæmanleg og síðast en ekki sýst, eftirsóknarverð fyrir 

viðkomandi. 

 Í þessari rannsókn kynnti ég mér sjúkdómsferli Alzheimer sjúkdóms og 

umönnunarumhverfið í kring um hann. Í því skyni tók ég viðtöl við starfsfólk í umönnun og 

sjúkdómsgreiningu, sem vinnur náið með einstaklingum með Alzheimer og aðstandendum 

þeirra. Þannig gat ég fengið betri upplýsingar um ferli sjúkdómsins, áskoranir sem þessir 

einstaklingar og aðstandendur standa frammi fyrir og það umhverfi sem þeir búa við. Þegar 

ég hafði kynnt mér þessi mál, komst ég að þeirri niðurstöðu að það sé augljóst að hönnuðir 

með hönnunarhugsun að leiðarljósi geti hjálpað á þessum vettvangi. 

 Það er viðhorfið til hönnunarinnar sem skiptir mestu máli. Samvinna milli ólíkra 

rekstrarforma, teymisvinna á þverfaglegum grunni sem nálgast verkefnið á skapandi hátt. 

Mótun umhverfis fyrir umönnun einstaklinga, þar sem ólíkar starfsgreinar vinna saman af 

næmni, þolinmæði og innsæi í heildstæðu ferli, með velferð einstaklinga og virðingu fyrir 

viðkomandi að leiðarljósi. Hvort sem hann er beinn eða óbeinn þolandi sjúkdómsins. 

 Af hverju er þetta mikilvægt? 
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 Það er vegna þess að einstaklingar með Alzheimer eru þögull hópur sem á rétt á því 

að tillit sé tekið til þeirra. Í forgrunni á að vera sú staðreynd að þeir eru fyrst og fremst 

manneskjur sem þurfa að fá að halda reisn sinni og virðingu sem slíkar. Þeir eru manneskjur 

sem bera einkenni sjúkdóms sem hefur þau áhrif að aðrir í kringum þá finnst þeir ekki vera 

með á nótunum. Alltaf ber að hafa það í huga að aðgát skal höfð í nærveru sálar, þegar fólk 

starfar og umgengst aðila sem ekki getur tjáð sig eða komið á framfæri hvernig honum líður. 

 Þegar öllu er á botninn hvolft, er það á ábyrgð hönnuða að móta ferla og hanna hluti 

sem virka fyrir notandann. Don Norman talar um það í bók sinni „The design of everyday 

things“ hvernig mannshugurinn er skapaður með það að markmiði að skilja heiminn í 

kringum sig. Hann segir að vel hannaða hluti sé einfalt að skilja og túlka, Þeir hafi augljósa 

virkni. Aftur á móti, veiti illa hannaðir hlutir engar eða rangar vísbendingar, geti valdið 

erfiðleikum og jafnvel gremju. Þeir ginni notandann í gildru og hindri eðlilega túlkun og 

skilning.49 Ég tel að hönnuður sem vinnur af tilfinningu, næmni og innsæi, tekur tillit jafnt 

til getu og takmarkana notandans, þegar hann starfar fyrir fólk með sértækar þarfir eins og 

einstaklinga með Alzheimer, sé líklegur til að ná árangri. 

  

                                                 
49 Donald A Norman, The design of everyday things (New York: Basic books, 2002), bls. 2. 
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