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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn þar sem markmiðið var að kanna reynslu 

aðstandenda af vistun foreldris með heilabilun á hjúkrunarheimili og upplifun þeirra af 

sjúkdómsferlinu. Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð þar sem tekin voru sex 

einstaklingsviðtöl við uppkomin börn einstaklinga með heilabilun. Rannsóknarspurningar 

voru þrjár: Hvernig upplifa aðstandendur vistun foreldra með heilabilun á 

hjúkrunarheimili? Hvernig breytist umönnunarhlutverk aðstandenda eftir að foreldri 

flytur á hjúkrunarheimili? Hvar fá aðstandendur upplýsingar og stuðning vegna 

heilabilunar foreldra? Þar sem undirspurningin var: Hver er reynsla þeirra af 

fjölskyldufundum? Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að almennt séð væru 

aðstandendur jákvæðir vegna flutnings foreldris á hjúkrunarheimili. Því fylgdi ákveðinn 

léttir og flestir voru örþreyttir vegna þeirrar umönnunar sem þau veittu foreldrum sínum 

á meðan þeir bjuggu heima hjá sér. Flestir upplifðu foreldra sína örugga á 

hjúkrunarheimilunum en það var margt sem mátti betur fara. Hlutverk þeirra sem 

umönnunaraðila breyttist á þann veg, eftir flutning foreldra á hjúkrunarheimilin, að þeir 

fengu að njóta fleiri gæðastunda þar með þeim.  Niðurstöðurnar benda til þess að það 

skorti upplýsingar og stuðning til aðstandenda þegar foreldrar greinast með heilabilun. 

Þannig sýna niðurstöður að aðstandendur upplifa oft hátt flækjustig í kerfinu og vita oft 

ekki hvar upplýsingarnar og stuðninginn er að finna. Það virtist heldur ekki vera algengt 

að aðstandendur sæktu sér stuðning vegna sjúkdóms foreldris og þeir leituðu heldur ekki 

til hjúkrunarheimilanna. Það er því ákall eftir bættum upplýsingum frá hjúkrunarheimilum 

til aðstandenda. Stuðningurinn kom í öllum tilfellum frá fjölskyldunni þar sem þær gengu 

oftast í gegnum það sama með foreldrið og gagnkvæmur skilningur ríkti. Í ljós kom að 

reynsla aðstandenda af fjölskyldufundum á hjúkrunarheimilum var takmörkuð og þau 

vildu öll eiga kost á því að fá fund til að hafa samráð við heilbrigðisstéttir hjúkrunarheimila 

varðandi umönnun og hag foreldra sinna. 

 

Lykilorð: Aðstandendur, heilabilun, umönnunaraðilar og hjúkrunarheimili.  
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Abstract 

The aims of this research study were to explore the experience of relatives with 

placement of a parent with dementia in a nursing home. This study is based on a 

qualitative method entailed with six semi structured interviews with participants in which 

were grown-up children of persons with dementia. There were three main research 

questions: How do relatives experience the placement of parents with dementia in 

nursing home? How does the caregiving role change after a parent moves to a nursing 

home? And where do family members get informations and support for parent‘s 

dementia? Under that question was asked: What is their experience of family meetings? 

The results of the study revealed that family member are generally positive about the 

placement of parents with dementia in nursing homes. The role of caregivers changed 

after moving to a nursing homes in a way that they enjoyed more quality time with their 

parents. Most of the participants felt safe for their parents in the nursing homes, but 

there were many things that could go better. The findings indicate that families lack 

information and support when parents are diagnosed with dementia. Thus, the results 

show that relatives often experienve high levels of complexity in the system and often do 

not know where informations and support can be found or given. Neither did it appear 

that the relatives sought support because of parent‘s illness, nor did the nursing homes 

aspire to give support to relatives. There is a invocation for improved information for 

relatives from nursing homes. The support came in all cases from the family as they are 

usually experiencing the same thing with a parent with dementia and mutual 

understanding is dominant. It was found that the experience of family member of family 

meetings in nursing homes was limited. All participants wanted to be able to get a family 

meeting to consult with the nursing home regarding their parent‘s care and welfare.  

 

 

 

 

Key words: Dementia, relatives, caregivers and nursing-homes.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er 30 ETCS-eininga lokaverkefni til meistaraprófsgráðu í félagsráðgjöf við 

félagsráðgjafardeild við Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um aðstandendur sem eiga 

foreldra sem eru vistaðir á hjúkrunarheimilum vegna heilabilunar. Verkefnið var unnið 

undir leiðsögn Sigurveigar H. Sigurðardóttur dósent við félagsráðgjafardeildina. Vil ég 

þakka henni kærlega fyrir hvetjandi ábendingar og góða leiðsögn í gegnum ferlið. Mig 

langar að koma fram sérstökum þökkum til þátttakenda fyrir framlag þeirra til 

rannsóknarinnar. Einnig vil ég þakka maka mínum, Arinbirni Rögnvaldssyni fyrir yfirlestur 

og stuðning. Að lokum vil ég þakka Hrafnistu sem var vinnustaður minn á meðan ég var í 

náminu. Það frábæra starf sem þar er unnið var kveikjan að áhuga mínum á málefnum 

aðstandenda og hefur starfsreynsla mín þar veitt mér dýrmæta innsýn í málaflokkinn.   
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1 Inngangur  

Heilabilun er talin vera ein aðalorsök skerðingar hjá einstaklingum á efri árum. 

Sjúkdómseinkennin valda því að þegar fólk veikist þá verða þau háðari umönnun frá 

fjölskyldum sínum (Peacock, Hammond-Collins og Forbes, 2014). Á heimsvísu hefur skort 

umræðu og fræðslu um áhrif og afleiðingar heilabilunar og það ferli sem fjölskyldan 

gengur í gegnum þegar ástvinur greinist með heilabilun. Þetta er fjölskyldusjúkdómur og 

hefur víðtæk áhrif á líf aðstandenda sem nær yfir líkamlega, tilfinningalega, félagslega og 

fjárhagslega þætti. Þegar aðstandendur fá ekki viðeigandi upplýsingar, fræðslu og 

stuðning getur það valdið þeim kvíða og streitu (World Health Organisation, 2017). 

Í þessari rannsókn er leitast við að kanna reynslu aðstandenda af vistun foreldra á 

hjúkrunarheimili og upplifun þeirra af sjúkdómsferlinu eftir að öll önnur úrræði hafa verið 

fullreynd til þess að viðkomandi geti búið áfram heima hjá sér eins og segir í 15. grein laga 

um málefni aldraðra (nr. 125/1999). Vanalega finnst fjölskyldum erfitt að sækja um 

flutning fyrir ástvin með heilabilun á hjúkrunarheimili. Helsta ástæða þess er að þeim 

finnst þau vera að bregðast viðkomandi. Við þessi þáttaskil í lífinu er mælt með því að 

aðstandendur leiti sér aðstoðar fagfólks við ákvörðunina. Vistuninni getur bæði fylgt sorg 

fyrir aðstandendur en einnig léttir ef álag hefur fylgt umönnuninni. Flestir sem greinast 

með heilabilun dvelja síðustu árin sín á hjúkrunarheimilum og aðstandendur eru hvattir 

til þess að eyða tíma með ástvinum sínum þar en huga engu að síður að eigin heilsu og 

velferð. Þar af leiðandi er mikilvægt að góð samskipti og traust ríki á milli íbúa 

hjúkrunarheimila, aðstandenda og starfsfólks til þess að öllum líði vel (Júlíana Sigurveig 

Guðjónsdóttir, 2008).  

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna reynslu aðstandenda af vistun foreldra með 

heilabilun á hjúkrunarheimilum og upplifun þeirra af sjúkdómsferlinu. Markmiðið er að 

skoða hvar aðstandendur fái upplýsingar og stuðning þegar að foreldrar þeirra missa þá 

andlegu og líkamlegu færni sem þau áður bjuggu yfir. Vonast er til þess að rannsóknin 

veiti dýpri innsýn í aðstæður þátttakenda og að niðurstöðurnar verði nýttar til frekari 

rannsókna eða til þess að koma af stað breytingum á högum aðstandenda sem eru í 

svipuðum sporum.  
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Rannsóknarspurningar sem rannsakandi varpar fram eru svo hljóðandi: 

 Hvernig upplifa aðstandendur vistun foreldra með heilabilun á 

hjúkrunarheimili? 

 Hvernig breytist umönnunarhlutverk aðstandenda eftir að foreldri flytur á 

hjúkrunarheimili? 

 Hvar fá aðstandendur upplýsingar og stuðning vegna heilabilunar foreldra? 

o Hver er reynsla þeirra af fjölskyldufundum?  

1.2 Val á viðfangsefni og mikilvægi rannsóknar 

Kveikjan að rannsókninni varð til vegna umfjöllunar í samfélaginu sem varpað hefur 

ákveðnu ljósi á stöðu aðstandenda sem eiga foreldra með heilabilun og reynslu þeirra af 

hjúkrunarheimilum. Samkvæmt Hönnu Láru Steinsson (2018) þá gleymast aðstandendur 

stundum í umræðunni um þörf fyrir fræðslu og stuðning en þau verða einnig fyrir áhrifum 

af stigvaxandi veikindum foreldra sinna. Rannsókn sýnir að aðstandendur eiga það til að 

týna sér í umönnunarhlutverkinu eða fyllast sektarkennd þegar foreldrar þeirra flytja á 

hjúkrunarheimili. Þegar aðstandendur upplifa að töluverður tími og orka fari í að annast 

foreldra, hvort sem það er heima fyrir eða á hjúkrunarheimili, þá getur það komið niður 

á þeim sjálfum og þeirra tilfinningaþörfum (Peacock o.fl., 2014). Fyrri rannsóknir á högum 

aldraðra með heilabilun hafa að mestu leyti horft til þátta eins og hvernig hægt væri að 

gera þeim kleift að búa sem lengst heima hjá sér með stuðningi aðstandenda og 

heimaþjónustu (Miller og Weissert, 2000; Nourhashemi, 2001). Í íslenskri rannsókn 

kemur fram að skert sjálfsbjargargeta við daglegar athafnir hefur mesta forspárgildið um 

að aldraðir flytji á hjúkrunarheimili. En niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fáar 

rannsóknir hafa skoðað stuðningsþörf fyrir þá sem búa nú þegar á hjúkrunarheimilum og 

fyrir aðstandendur þeirra (Hlíf Guðmundsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ragnar Friðrik 

Ólafsson, 2004). Aukin áhersla á samvinnu milli starfsfólk hjúkrunarheimila og 

aðstandenda er þar af leiðandi grundvöllur fyrir góðri umönnun og gagnkvæmum skilningi 

(Jakobsen, Sellevold, Egede-Nissen og Sørlie, 2019).  
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Viðfangsefni rannsóknarinnar er mikilvægt til að varpa ljósi á stöðu aðstandenda hér á 

landi og skoða hvernig þeir upplifa reynslu sína af sjúkdómsferli foreldra sinna, frá því að 

foreldrið greindist með minnissjúkdóm og þangað til það var flutt inn á hjúkrunarheimili. 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) eru um 50 milljónir manna í 

heiminum greindir með heilabilun og um 10 milljónir manna greinast árlega með 

sjúkdóma sem valda heilabilun (World Health Organization, 2017). Á Íslandi eru ekki til 

neinar áreiðanlegar tölur um fjölda einstaklinga sem eru með heilabilun en það er líklegt 

að um þrjú til fjögur þúsund manns séu með Alzheimer-sjúkdóm. Á Vesturlöndum eru 

Alzheimersjúklingar um 60-70% þeirra sem eru með heilabilun. Þannig má leiða líkur að 

því að heildarfjöldi einstaklinga með heilabilun á Íslandi sé um fjögur til fimm þúsund 

manns (þingskjal nr. 1183/2018-2019). Þessi fjöldi einstaklinga í þörf fyrir stuðning vegna 

heilabilunar eykst til muna þegar fjölskyldumeðlimir eru taldir með en heilabilun hefur 

ekki einungis áhrif á þá sem eru með sjúkdóminn heldur getur hann einnig haft víðtæk 

áhrif á líf aðstandenda (Høgsnes, Norbergh og Melin-Johansson, 2019; Ceci, Brown og 

Purkis, 2018). Ef reiknað er með fjórum aðstandendum á bak við hvern einstakling með 

heilabilun má gera ráð fyrir að minnsta kosti 16 til 20 þúsund aðstandendum á Íslandi í 

þörf fyrir stuðning vegna heilabilunar. Auk þess, samkvæmt Hagstofu Íslands (2016), þá 

er íslenska þjóðin að eldast og má það rekja til þess að víða í Evrópu hefur fæðingartíðni 

verið fremur lág samhliða því að meðalaldur einstaklinga fer ört hækkandi. Gert er ráð 

fyrir að aldurssamsetning íbúa 65 ára og eldri fari yfir 20% af heildarmannfjölda árið 2035 

og yfir 25% árið 2061.   

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Í fyrsta kafla er inngangur rannsóknarinnar. Í öðrum kafla 

er fræðileg umfjöllun þar sem stiklað er á stóru um þá helstu heilabilunarsjúkdóma sem 

að fólk greinist með. Þar er athygli einkum beint að þeim þjónustu- og dvalarúrræðum 

sem að standa heilabilunarsjúklingum og aðstandendum þeirra til boða. Greint er frá 

reynslu aðstandenda þar sem annars vegar er gerð grein fyrir fyrri rannsóknum sem horfa 

á sjúkdómsferlið og hins vegar áhrif á aðstandendur þegar að foreldrar þeirra búa á 

hjúkrunarheimilum. Bæði innlendar og erlendar rannsóknir eru skoðaðar um málefnið. Í 

þriðja kafla er fjallað um kenningarfræðilegan bakgrunn til þess að dýpka niðurstöður 

rannsóknar minnar. Helstu kenningarnar eru fjórar; tengslakenningin, 
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fjölskyldukerfiskenningin, fjölskyldulífsskeiðshringurinn og streitu- og aðlögunarlíkanið. Í 

fjórða kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknar þar sem bæði rannsóknaraðferðir og 

þátttakendur eru kynntir. Í fimmta og sjötta kafla er sagt frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og samantekt á helstu niðurstöðum með hliðsjón af 

rannsóknarspurningum og markmiði rannsóknar. Í lokin eru settar fram ályktanir um 

niðurstöðurnar og tillögur að frekari rannsóknum lagðar fram.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta er fræðileg umfjöllun um helstu heilabilunarsjúkdóma. Fjallað er um 

þjónustu- og dvalarúrræði og starfsemi hjúkrunarheimila á Íslandi. Einnig er umfjöllun um 

aðstandendur sem eiga ástvin með heilabilun þar sem lýst er helstu 

hugtakaskilgreiningum og rýnt í fyrri rannsóknir.   

2.1 Hvað er heilabilun? 

Heilabilun (e. dementia) er yfirheiti yfir þá sjúkdóma sem valda vitsmunalegri skerðingu 

þannig að einstaklingur tapar færni sem hann áður bjó yfir. Algengustu 

heilabilunarsjúkdómar eru Alzheimer-sjúkdómur (e. Alzheimer’s disease), Æðavitglöp (e. 

Vascular dementia), Lewy body sjúkdómur (e. Lewy body dementia), Framheilabilun (e. 

Frontotemporal dementia) og Parkison-sjúkdómur (e. Parkison’s disease) (Hanna Lára 

Steinsson, 2018). Heilabilun hefur verið kallaður öldrunarsjúkdómur því það er algengara 

að eldra fólk greinist. Þrátt fyrir það þá geta einstaklingar undir 65 ára aldri líka veikst af 

sjúkdómnum (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). Þegar yngra fólk veikist er talað um 

snemmkomna heilabilun (e. early-onset dementia). Það er sjaldgæft að fólk greinist fyrir 

þann aldur en samkvæmt nýlegri rannsókn er algengi þess að fá Alzheimer-sjúkdóm fyrir 

65 ára aldur um 5,5%. Niðurstöður sýna einnig að þeir einstaklingar sem greinast ungir 

geti fengið alvarlegri einkenni heilabilunar en þeir sem greinast aldraðir (Zhu o.fl., 2016). 

Heilabilun er fyrst og fremst framsækinn taugahrörnunarsjúkdómur sem veldur 

skertri sjálfsbjargargetu, vitsmunaskerðingu, persónuleikabreytingum, atferlistruflunum 

og geðrænum vandkvæðum (Farinde, 2014; Zwaanswijk, Peeters, van Beek, Meerveld og 

Francke, 2013). Það er mismunandi hvernig fræðin skilgreina heilabilun eftir alvarleika en 

algengt er að einkennum sé skipt niður í væga (e. mild), miðlungs (e. moderate) og 

alvarlega (e. severe) heilabilun (Dementia Care Central, 2018). Rannsóknir sýna að lífslíkur 

aldraðra með heilabilun eru að meðaltali í kringum sjö til tíu ár eftir greiningu en það fer 

eftir tegund og alvarleika sjúkdómsins. Að auki er algengt að einstaklingar fái fyrstu 

einkenni heilabilunar töluvert áður en greining liggur fyrir (Zwaanswijk o.fl., 2013; Sadock 

o.fl., 2015). Hjá einstaklingum sem greinast með snemmkomna heilabilun og eiga 

fjölskyldusögu um heilabilunarsjúkdóma er líklegra að sjúkdómsgangurinn verði ágengari 

og hraðari en hjá eldri sjúklingum (Sadock o.fl., 2015). Á fyrstu stigum er um að ræða 

væga heilabilun þar sem vitræn skerðing hefur áhrif á athygli, félagsfærni og 



16 

vitsmunahæfni (Lethin o.fl., 2016). Einstaklingar með væga heilabilun geta enn séð um 

flestar daglegar athafnir og oft eru þeir ökufærir og virkir félagslega á einhverju sviði. Hins 

vegar koma fram truflanir á minni sem einkennist af því að týna orðum eða gleyma hvar 

þeir settu ákveðna hluti. Önnur einkenni geta birst í skipulagningu, einbeitingu og hæfni 

til þess að klára verkefni. Væg heilabilun er vanalega til staðar hjá einstaklingum í tvö til 

fjögur ár (Dementia Care Central, 2018). Miðlungs heilabilun einkennist af auknu 

minnistapi, félagsfærni skerðist og þeir verða háðari aðstoð annarra við athafnir daglegs 

lífs (Lethin o.fl., 2016). Þetta er í flestum tilfellum lengsta tímabil sjúkdómsins og hefur 

áhrif á það að einstaklingar eiga erfiðara með tjáningu tilfinninga og að framkvæma 

einföld verkefni. Algengt er að einstaklingar með heilabilun á þessu stigi gleymi 

heimilisfangi eða villist í umhverfi sem var þeim áður kunnugt. Samskipti verða flóknari 

þar sem þeir eiga erfiðara með að skilja hvað aðrir eru að segja eða að halda í við hugsanir 

sínar. Það leiðir oft til atferlis- og skapgerðarbreytinga á borð við ýgi, svefntruflanir, 

þunglyndi, tortryggni, reiði, ráp og gremju. Þetta tímabil getur varað frá um það bil 

tveimur til tíu árum af sjúkdómsferlinu (Dementia Care Central, 2018). Það verður alvarleg 

skerðing á síðari stigum sjúkdómsins þegar sjúklingar eiga í erfiðleikum með að sjá um sig 

sjálfir án stöðugrar umönnunar (Lethin o.fl., 2016). Einstaklingar með alvarlega heilabilun 

geta átt í vanda með að eiga í samskiptum við aðra, hvort sem það er með orðum eða 

öðrum tjáningarleiðum. Í sumum tilfellum segja þau heilabiluðu ekki orð. Minniskerðing 

á þessu stigi getur leitt til þess að fólk gleymir hvað var í hádegismatinn eða hverjir 

fjölskyldumeðlimir þeirra eru og stundum átta þau sig ekki á því á hvaða tímaskeiði þau 

eru stödd. Einstaklingar með alvarlega heilabilun geta misst færnina til þess að ganga og 

gætu þurft aðstoð við persónulegt hreinlæti og að nærast. Á lokastigi sjúkdómsins er fólk 

að mestu rúmliggjandi og á innan við þremur árum líður að lífslokum (Lethin o.fl., 2016; 

Dementia Care Central, 2018). Sjúkdómsferlið er þó einstaklingsbundið, engir tveir 

einstaklingar með heilabilun eru nákvæmlega eins en þetta getur gefið fólki ákveðnar 

hugmyndir um hvers má vænta. 

2.1.1  Alzheimer-sjúkdómur (e. Alzheimer’s disease) 

Alzheimer-sjúkdómurinn er algengasta tegund heilabilunar og er talin valda um 50-60% 

heilabilunartilfella (Sadock o.fl., 2015). Sjúkdómurinn dregur nafn sitt af þýska lækninum 

Alois Alzheimer. Árið 1906 fékk hann til sín sjúkling á Frankfurt spítalann hina 51 árs gömlu 
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Auguste Deter. Hún sýndi einkenni minnisleysis, atferlistruflana, ofskynjana og breytingar 

í hegðunarmynstri. Aðeins fjórum og hálfu ári síðar lést hún og fékk Alzheimer leyfi til að 

rannsaka heila hennar (Möller og Graeber, 1998). Árið 1911 gaf hann út 

rannsóknarskýrslu sem sýndi töluverða rýrnun í heila, ásamt óeðlilegum útfellingum á 

eggjahvítuefnum (e. plagues and tangles) sem gaf vísbendingu um að einkennin hjá henni 

væru frábrugðin einkennum annarra sjúkdóma (Möller og Graeber, 1998; Scheltens og 

Rockwood, 2011). Þannig var uppgötvaður nýr sjúkdómur sem þýski sálfræðingurinn Emil 

Kraepelin nefndi síðar í höfuðið á Alzheimer (Möller og Graeber, 1998). Hann hefur verið 

skilgreindur sem öldrunarsjúkdómur þar sem fyrstu einkenni koma oftast fram á efri árum 

en eins og áður hefur verið nefnt þá greinast einstaklingar á miðjum aldri einnig með 

sjúkdóminn. Miklar rannsóknir um allan heim hafa verið gerðar á sjúkdómnum en ekki 

hefur tekist að finna hvað veldur honum (Hanna Lára Steinsson, 2006). Vitað er að 

sjúkdómurinn ræðst á taugafrumur í heila og veldur truflunum á taugaboðum og 

skemmdum á svæði heilans þar sem minnið er geymt. Þessar truflanir hafa áhrif á hæfni 

einstaklings til að muna, tala, hugsa og taka ákvarðanir (Alzheimer’s Disease 

International, e.d.). Helstu einkenni sjúkdómsins eru minnisskerðing, málstol, verkstol, 

dómgreindarbrestur, innsæisleysi, skert ratvísi og skapsveiflur (Hanna Lára Steinsson, 

2006). Eitt helsta einkenni sjúkdómsins eru örðugleikar með skammtímaminni þar sem 

einstaklingur gleymir nýafstöðnum atburðum, nöfnum á fólki, andlitum og á erfitt með 

að fylgja eftir í samræðum. Þær persónuleikabreytingar sem fylgja sjúkdómnum eru 

skapsveiflur svo sem að sjúklingur brestur í grát án þess að sýnileg ástæða sé fyrir hendi. 

Oft upplifa aðstandendur að ástvinum þeirra sé ekki umhugað um þá eða skorti nánd í 

samskiptum við fjölskyldu. Í sumum tilfellum finna sjúklingarnir fyrir tortryggni á þann 

hátt að aðrir vilji að gera þeim mein. Þegar sjúkdómurinn er farinn að hafa alvarleg áhrif 

á einstaklinginn koma fram einkenni eins og dægurvilla þar sem viðkomandi getur ráfað 

út að nóttu til og ratar ekki til baka. Önnur alvarleg einkenni geta verið hömluleysi og skert 

innsæi um hvað sé viðeigandi hegðun, eins og að afklæða sig á almenningsstöðum eða 

óviðeigandi kynferðisleg hegðun (Alzheimer’s Disease International, e.d.). 

2.1.2 Æðavitglöp (e. Vascular dementia) 

Æðavitglöp er samheiti yfir heilabilunarsjúkdóma sem stafa af blóðrásartruflunum. 

Algengasta orsökin er æðakölkun í heila, hálsi og hjarta. Æðavitglöp eru talin valda um 10-
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30% af öllum heilabilunartilfellum en þau eru eflaust algengari en haldið er fram. Árið 

1894 lýsti svissneski taugalæknirinn Otto Binswanger heilabilunarsjúkdómi sem 

einkennist af þynningu á hvíta efni innanbarkarsvæði heilans meðal einstaklinga sem hafa 

verið með háan blóðþrýsting í langan tíma. Síðar var sýnt fram á tengsl milli heilabilunar 

og heilablóðfalla (e. stroke) sem getur valdið skemmdum á drekasvæði heilans og líkist 

einkennum sem Alzheimer-sjúklingar finna fyrir en þannig urðu æðavitglöp viðurkennd 

orsök heilabilunar. Helstu meingerðir æðavitglapa eru meiriháttar heilablóðföll (e. major 

stroke), fjöldrepavitglöp (e. multi-infarct dementia), innanbarkarvitglöp (e. subcortial 

vascular dementia) og hvítuskemmdir (e. white matter changes). Ekki er algengt að fyrsta 

heilablóðfallið valdi heilaskemmdum heldur er talið að þegar fleiri áföll fylgja í kjölfarið 

geti þau smám saman leitt til heilabilunar. Fjöldrepavitglöp kallast það þegar litlir 

blóðtappar myndast í heila og losna sjálfir. Það er nefnt TIA-kast ef einkennin ganga yfir á 

innan við sólarhring en ítrekuð köst geta valdið heilabilun. Helstu einkenni æðavitglapa 

skiptast í framheilaeinkenni og innanbarkareinkenni. Framheilaeinkenni eru áhugaleysi, 

framtaksleysi, sinnuleysi, skapgerðarbrestur, dómgreindarbrestur og skert innsæi í eigið 

ástand. Innanbarkareinenni felast aðallega í einbeitingarskorti, athyglisbresti og 

hugsanatregðu. Önnur einkenni blóðtappa geta verið væg lömun, truflun á jafnvægi og 

göngulagi, þvagleki, kyngingarerfiðleikar, þvoglumælgi/málstol og/eða aukin 

tilfinninganæmni (Björn Einarsson, 2003). 

2.1.3  Lewy body sjúkdómur (e. Lewy body dementia) 

Lewy body heilasjúkdómurinn er kenndur við þýska taugalækninn Friederich Heinrich 

Lewy. Hann naut leiðsagnar í námi meðal annars hjá Alzheimer og Kraepelin. Áhugasvið 

Lewy var Parkison-sjúkdómur og er hann þekktastur fyrir að hafa lýst sérstökum 

útfellingum í heila hjá Parkison-sjúklingum árið 1913. Hann eyddi ævi sinni í að gera 

nákvæmari rannsóknir á dreifingu þessara útfellinga sem mátti finna djúpt í kjarna heilans 

og fengu þær nafnbótina Lewy útfellingar. Töluvert síðar árið 1987 lýsti Japaninn Kenji 

Kosaka sjúklingi sínum með Lewy útfellingar samhliða einkennum Parkison-sjúkdómsins 

sem svokallaðri Lewy body heilabilun. En þessar útfellingar er ekki að finna hjá Parkison-

sjúklingum. Ekki eru til faraldsfræðilegar rannsóknir á Lewy body sjúkdómi vegna þess hve 

stutt er síðan sjúkdómnum var lýst sem sérstakri tegund heilabilunar. Þó sjúkdómurinn sé 

vel þekktur þá hefur hann ekki fengið viðurkenningu sem slíkur í 
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alþjóðaheilbrigðisflokkunarkerfinu ICD-10. Þar af leiðandi er ekki hægt að setja inn 

nákvæma tölu um algengi sjúkdómsins en það er mat fræðimanna að um 10-20% þeirra 

sem eru með heilabilun vegna hrörnunarsjúkdóms í heila séu með þennan heilasjúkdóm 

(Jón Snædal, 2001). Þar af leiðandi er hann líklega önnur algengasta heilabilunin á eftir 

Alzheimer-sjúkdómnum (Yasuhiro o.fl., 2007). Helstu einkenni Lewy body sjúkdómsins 

eru vitsmunaskerðing, stirðleiki í hreyfingum, ofskynjanir, ruglástand og óþol fyrir 

geðdeyfðarlyfjum (Jón Snædal, 2001). Lewy body sjúklingar sýna í flestum tilfellum 

geðrofseinkenni sem hefur verið notað sem aðaleinkenni í greiningu á sjúkdómnum. 

Ofskynjanir og ranghugmyndir eru ekki jafn algeng einkenni en styðja þó við greiningu 

(Yasuhiro o.fl., 2007). 

2.1.4  Framheilabilun (e. Frontotemporal dementia) 

Framheilabilun er samheiti yfir þá sjúkdóma sem leggjast á ennisblaðið eða fremri hluta 

gagnaugablaðsins í heilanum. Algengasta tegund framheilabilunar er Picks-sjúkdómurinn 

sem nefndur er eftir þýska tauga- og geðlækninum Arnold Pick. Hann lýsti meingerð 

framheilabilunar fyrstur manna árið 1982. Framheilabilun er þriðja eða fjórða algengasta 

tegund heilabilunar hjá einstaklingum sem eru yngri en 65 ára eða um 9,7% til 12% þeirra 

sem greinast með heilabilunarsjúkdóma (Chan, Reutens, Liu og Chan, 2011). Þar sem 

minnisskerðing er eitt af helstu einkennum Alzheimer-sjúkdómsins þá er persónuleika- og 

hegðunarbreytingar helsta einkenni framheilabilunar (Nee, Tierney og Lippa, 2004). Þó 

að sjúkdómar sem að valda framheilabilun séu margir þá eru einkennin oftast svipuð óháð 

sjúkdómi (Alzheimersamtökin, e.d.-a). Oft er mismunandi hvar framheilaskerðingin leggst 

á heilann, en þegar að rýrnum verður vinstra megin í heilanum þá getur það haft áhrif á 

tjáningu og tungumálafærni. Rýrnun í hægri hluta heilans hefur áhrif á persónuleika, 

hegðun, tilfinningaviðbrögð og leiðir af sér innsæis- og hömluleysi. Áberandi einkenni 

framheilabilunar eru atferlistruflanir, framtaksleysi og hæfni til þess að skipuleggja. 

Sjúkdómurinn veldur ekki jafn miklu minnistapi eins og aðrir heilasjúkdómar fyrr en hann 

er kominn á alvarlegt stig. Fólk getur átt í erfiðleikum með að finna réttu orðin yfir hluti 

eða skortir málskilning. Mælt mál getur verið áreynslulaust en það skortir oft á tíðum 

merkingu orðanna. Ekki er til nein lækning við sjúkdómnum en meðferðir miða að því að 

meðhöndla frávikshegðun hjá sjúklingum en dæmi um slík einkenni eru ýgi, ráp, 
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óviðeigandi kynferðisleg hegðun, sinnuleysi, persónulegt hreinlæti og áráttuhegðun 

(Chan, Reutens, Liu og Chan, 2011).  

2.1.5 Aðrir heilasjúkdómar 

Fjöldi annarra sjúkdóma geta leitt til heilabilunar. Þar má nefna Parkison-sjúkdóminn (e. 

Parkison’s disease) sem er algengur taugasjúkdómur og einkennist fyrst og fremst af 

stífleika, skjálfta og hæghreyfingum. Talið er að um 1,2 milljónir manna í Evrópu séu með 

Parkison-sjúkdóm. Þetta er langvarandi sjúkdómur en hægt er að halda einkennum niðri 

með góðum árangri lyfja. Á síðari stigum sjúkdómsins gera tjáningarerfiðleikar og 

minnisleysi vart við sig sem getur þróast í heilabilun (Winter o.fl., 2010). Huntington-

sjúkdómur (e. Huntington’s disease) er framsækinn erfðasjúkdómur sem einkennist af 

skertri hreyfifærni og vitsmunahæfni ásamt geðrænum vandkvæðum og þar má helst 

nefna þunglyndi og persónuleikabreytingar (Scaria og Craufurd, 2014). Flestir sem 

greinast með sjúkdóminn fá einkennin ungir að árum eða í kringum 30-40 ára og eftir 

greiningu eru lífslíkur sjúklinga um 10-30 ár. Þegar sjúkdómurinn er kominn á mjög 

alvarlegt stig þá þurfa einstaklingar aðstoð við allar daglegar athafnir og í sumum tilfellum 

missa þeir málið (Mayo Clinic, 2018). Alkóhól heilabilun (e. Alcohol-related dementia) er 

tilkomin vegna rýrnunar í heila eftir mikla og langvarandi áfengisneyslu. Helstu einkenni 

alkóhóltengdrar heilabilunar eru sjónskerðing, minnisskerðing, skert framtakssemi, skert 

vitsmunastarfsemi og framheilaskerðing sem hefur jafnframt áhrif á hegðun og 

persónuleika. Ólíkt öðrum tegundum heilabilunar þar sem einkennin fara stigversnandi 

með tímanum þá versnar alkóhól heilabilun ekki ef einstaklingur hættir að drekka heldur 

geta einkennin gengið til baka (Burling, 2016). Creutzfeldt-Jakob sjúkdómurinn (e. 

Creutzfeldt-Jakob disease) gengur undir öðru nafni „Kúariða“ og er sjaldgæfur 

taugahrörnunarsjúkdómur sem einkennist af ört versnandi heilabilun ásamt 

taugasálfræðilegum einkennum. Helstu líkamlegu einkenni sjúkdómsins eru 

vitsmunaskerðing, heilabjúgur, hjartsláttartruflanir og sjóntruflanir. Sálræn einkenni hrjá 

um 90% einstaklinga með sjúkdóminn og algengustu einkennin eru ruglingur, atferlis- og 

lyndisraskanir, geðrof og þunglyndi (Balcioglu, Erdogan, Dayan og Atakli, 2018). Heilabilun 

getur komið til vegna annarra ástæðna. Heilabilun vegna höfuðáverka (e. Head injury 

dementia) getur komið fram hjá fólki sem hefur fengið alvarlega eða ítrekaða 

höfuðáverka. Þessi heilabilnu er algengari hjá íþróttafólki en sýnt hefur verið fram á fylgni 
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milli þess að hafa lent í ítrekuðum höfuðáverkum og að greinast með Alzheimer- eða 

Parkison-sjúkdóm (Li o.fl., 2017). Önnur tegund heilabilunar sem er ekki eins algeng er 

HIV tengd heilabilun (e. AIDS dementia complex) sem getur komið fram vegna 

alnæmisveirunnar en algengi þess hefur minnkað verulega vegna tilkomu nýrra 

alnæmislyfja (Foley o.fl., 2011).  

2.2 Þjónusta og dvalarúrræði 

Heilabilun er stórt og algengt heilsufarsvandamál hjá öldruðum og því getur fylgt 

umtalsverður kostnaður vegna umönnunar og meðferðar. Þrátt fyrir fögur fyrirheit í 

lagabálkum um málefni aldraðra þá hefur Steinunn Þórðardóttir (2018) sagt að það ríki 

enn þá úrræðaleysi innan málaflokksins sem veldur bæði sjúklingum og fjölskyldum þeirra 

ómældum þjáningum. Hér er gróflega fjallað um hvernig greining heilabilunarsjúkdóma 

fer yfirleitt fram og þau almennu úrræði sem standa sjúklingum og aðstandendum þeirra 

til boða og hvert sé hlutverk og starfsemi hjúkrunarheimila á Íslandi.   

2.2.1 Greining 

Á minnismóttökunni á Landakoti fer fram greining á heilabilunar- og minnissjúkdómum. 

Flestir sem þangað leita búa enn í heimahúsum en eru í reglubundnu eftirliti á Landakoti 

og fá lyfjameðferð þangað til önnur úrræði bjóðast. Á minnismóttökunni starfa 

öldrunarlæknar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, félagsráðgjafar og iðjuþjálfar. 

Einstaklingar koma oftast á minnismótttökuna vegna tilvísunar frá heimilislæknum, 

félagsráðgjöfum á velferðarsviði eða öldrunarteymi spítalans (Hanna Lára Steinsson, 

2006). Fyrsta heimsóknin tekur um klukkustund þar sem læknir og hjúkrunarfræðingur 

meta heilsufar og vitsmunalega starfsemi einstaklingsins í gegnum samtal, skoðun og 

minnisprófanir eru gerðar. Farið er fram á að einstaklingar komi í fylgd með 

aðstandendum vegna þess að þeir taka þátt í greiningarvinnunni til að mynda með viðtali 

við félagsráðgjafa. Ef þörf þykir er viðkomandi sendur í frekari rannsóknir sem leiðir alla 

jafna til greiningar á heilabilunarsjúkdómi. Þeir sem fá greiningu er boðin félagsráðgjöf og 

aðstandendum er veitt ráðgjöf og stuðningur til að mynda vegna þeirra einkenna og 

heilsufarsvandamála sem geta komið fram vegna heilabilunar (Guðrún Karlsdóttir, 2010). 

Það getur verið áfall fyrir fjölskyldur þegar ástvinir þeirra greinast með heilabilun og þar 

af leiðandi er mikilvægt að viðkomandi hafi greiðan aðgang að fagaðilum á öldrunardeild 

Landspítalans. Þar er að auki boðið upp á fjölskyldufundi og umræðuhópa fyrir 
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aðstandendur varðandi umönnun og samveru við þá sem eru með heilabilun (Hanna Lára 

Steinsson, 2006; Guðrún Karlsdóttir, 2010). 

2.2.2 Almenn úrræði 

Þegar að einstaklingar greinast með heilabilun gæti þurft að sækja um þjónustu fyrir þá 

til þess að gera þeim kleift að búa sem lengst heima hjá sér. Sú þjónusta sem er til staðar 

í dag er heimahjúkrun, félagsleg heimaþjónusta, dagþjálfun og hvíldarinnlögn á 

hjúkrunarheimili (Landspítali, 2017). Heimaþjónusta fyrir aldraða skiptist í heimahjúkrun 

og félagslega heimaþjónustu. Heimahjúkrun byggir á einstaklingsmiðaðri aðstoð, hjálp til 

sjálfshjálpar og eftirliti með heilsufari og er í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu (nr. 

40/2007). Iðulega er þjónustan á hendi heilsugæslunnar í hverju heilbrigðisumdæmi fyrir 

sig. Heimahjúkrun er veitt af hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum þar sem einstaklingar 

fá aðstoð við lyfjameðferð, aðhlynningu og í sumum tilfellum sárameðferð. Markmið 

heimahjúkrunar er að auka heilsutengda færni og auka lífsgæði aldraðra (Landspítali, 

2017). Félagsleg heimaþjónusta er rekin af sveitarfélögum og í 29. grein laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) er kveðið á um að sveitarfélögin setji sér sjálf 

reglur um framkvæmd þjónustunnar. Félagsleg heimaþjónusta veitir aðstoð við almenn 

heimilisstörf sem aldraðir ráða ekki við sjálfir eins og aðstoð við þvott og þrif, böðun, 

matarinnkaup, heimsendan mat ásamt ýmsu öðru tilfallandi (Landspítali, 2017).  

Dagdvalarþjónusta er samkvæmt 13. grein laga um málefni aldraðra (nr. 125/1999) 

úrræði fyrir einstaklinga sem þurfa á auknu eftirliti og umsjá að halda. Innifalið í 

þjónustunni er flutningur til og frá heimili, æfingar, tómstundaiðkun, félagslegur 

stuðningur, fræðsla, ráðgjöf og aðstoð við athafnir daglegs lífs. Þar er veitt 

hjúkrunarþjónusta ásamt því að hafa aðstöðu til þjálfunar og aðgengi að læknisþjónustu. 

Í dagþjálfuninni fá aldraðir virkniþjálfun á meðan aðstandendur fá hvíld frá umönnuninni 

og vitandi af ástvinum sínum í öruggu umhverfi (Hanna Lára Steinsson, 2006). Markmiðið 

er að einstaklingar með heilabilun viðhaldi sjálfstæði, félagslegri virkni og efla þátttöku til 

daglegra athafna og stuðla þar af leiðandi að lengri búsetu í heimahúsi. Meðaltími 

einstaklinga í dagþjálfun er um eitt og hálft ár og þar eru um 10-20% aldraðra metnir eftir 

þörf fyrir hjúkrunarvistun (Alzheimersamtökin, e.d.-b). Talið er að um 200 einstaklingar á 

Íslandi séu á biðlista eftir sérhæfðri dagþjálfun á höfuðborgarsvæðinu og sá biðtími gæti 

farið allt upp í tvö ár. Vegna eðli heilabilunarsjúkdóma þá geta orðið miklar breytingar á 
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heilsu og færni fólks á þeim tíma og þegar þau fá loksins inni í dagþjálfun eru þau oft orðin 

of lasburða til þess að geta nýtt sér það. Á bak við einstaklingana standa síðan örþreyttir 

aðstandendur sem hafa margir hverjir sinnt sólarhringseftirliti og umönnun ástvina sinna. 

Bið eftir hjúkrunarrými er löng og margir einstaklingar með heilabilun flytjast á milli ólíkra 

deilda innan Landspítalans og annarra stofnana mánuðum saman áður en þeir fá loksins 

varanlega dvöl á hjúkrunarheimili (Steinunn Þórðardóttir, 2018). Hvíldarinnlögn er 

tímabundin dvöl á hjúkrunarheimili samkvæmt 16. grein reglugerðar um færni- og 

heilsumat vegna dvalar og hjúkrunarrýma (nr. 466/2012). Markmið hvíldarinnlagnar er að 

aðstoða við umönnun til dæmis vegna heilabilunar og að veita tímabundna 

endurhæfingu. Jafnframt er hvíldarinnlögn veitt þegar aðstandendur sem annast 

viðkomandi þarfnast hvíldar eða forfallast með einhverjum hætti en hinir öldruðu verða 

engu að síður að gangast undir færni- og heilsumat samkvæmt fyrirmælum fyrrgreindar 

reglugerðar.  

Önnur úrræði sem hafa reynst öldruðum með heilabilun og aðstandendum þeirra vel 

eru stuðningshópar. Hlutverk þeirra er að ýta undir stuðning og samheldni fólks sem deila 

svipuðum vandamálum í litlum hópum sem að hittast reglulega. Markmiðið er að draga 

úr einmanaleika og streitu og ýta undir betri heilsu og velferð. Tilgangur er að stuðla að 

bættri líðan þar sem sameiginleg reynsla og/eða vandamál eru tekin fyrir á fundum með 

áherslu á samhjálp. Stuðningshópar eru reglulegir fundir sem eru haldnir annaðhvort 

tímabundið eða í lengri tíma. Á Íslandi hefur verið góð reynsla af stuðningshópum fyrir 

aðstandendur íbúa með heilabilun sem búa á hjúkrunarheimilum. Fundarstjórn er í 

höndum fagaðila og mál líðandi stundar eru tekin til umræðu ásamt því að þeir sem 

fundinn sækja fá ráðgjöf og leiðbeiningar hvernig hægt sé að bregðast við í ýmsum 

aðstæðum. Að auki finna aðstandendur líka styrk hver hjá öðrum (Júlíana Sigurveig 

Guðjónsdóttir, 2007). Öldrunarlækningadeild Landspítalans hefur boðið aðstandendum í 

stuðningshópa allt frá árinu 1987 og það voru félagsráðgjafar sem höfðu frumkvæði að 

þeirri aðstoð. Markmið stuðningshópanna var að veita fræðslu fyrir aðstandendur 

aldraðra með heilabilunarsjúkdóma og gefa þeim kost á að deila reynslu sinni með öðru 

fólki sem var í svipuðum sporum. Markmiðið var að fá aðstandendur hins aldraða í 

samvinnu með þjónustuaðilum til þess að gera honum kleift að búa sem lengst heima hjá 

sér. Hlutverk félagsráðgjafa á öldrunarlækningadeildinni hefur meðal annars verið að 

samhæfa þjónustu fyrir aldraða og veita þeim og aðstandendum þeirra stuðning og 
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upplýsingar til að mynda varðandi aðstoð samfélagsins, tryggingamál og fleira (Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, 1995). Frá ársbyrjun 2017 hafa Alzheimersamtökin haft umsjón með 

stuðningshópum fyrir aðstandendur einstaklinga með heilabilun. Fundir eru haldnir 

tvisvar í mánuði og eru ætlaðir fjölbreyttum hópi aðstandenda með ólíkar þarfir en sem 

deila þeirri sameiginlegu reynslu að eiga ástvin með heilabilun, hvort sem hann býr heima, 

er í dagdvöl eða býr á hjúkrunarheimili (Alzheimersamtökin, e.d.-b). Stofnun 

Alzheimersamtakana árið 1985 markaði ákveðin þáttaskil í úrræðum fyrir einstaklinga 

með heilabilun (Hanna Lára Steinsson, 2006). Samtökin gengu áður undir nafninu Félag 

áhugafólks aðstandenda Alzheimersjúkra og annarra skyldra sjúkdóma (FAAS) og var 

fyrsta sinnar tegundar á Norðurlöndunum. Markmið félagsins hefur frá upphafi verið að 

gæta hagsmuna aldraðra með heilabilun og efla samvinnu og samheldni aðstandenda 

sem eiga við sameiginleg vandamál að etja. Alzheimersamtökin hafa unnið að því að auka 

skilning á heilabilunarsjúkdómum fyrir stjórnvöld, heilbrigðisstéttir og almenning. Félagið 

er fjármagnað með félagsgjöldum, minningargjöfum, styrkjum frá almenningi og hinu 

opinbera. Samtökin veita stuðning fyrir aðstandendur við að leita upplýsinga, fá ráðgjöf 

eða gerast meðlimir í félaginu (Alzheimersamtökin, e.d.-c). Hægt er að sækja í 

samverustundir með öðrum aðstandendum í Alzheimerkaffi eða á fræðslufundum 

samtakanna. Í Ársskýrslu stjórnar Alzheimersamtakanna fyrir starfsárið 2018-2019 kemur 

fram að samtökin hafa haldið 18 fræðslufundi, 11 fræðslufundi fyrir starfsfólk stofnana 

og 155 einstaklingar hafa komið í 85 ráðgjafartíma hjá félagsráðgjafa félagsins og 

ráðgjafarviðtöl í gegnum síma voru 156 talsins (Árni Sverrisson, 2019). Ásamt því hafa þau 

rekið dagþjálfun fyrir einstaklinga sem greinst hafa með heilabilunarsjúkdóma síðan 1996 

(Alzheimersamtökin, e.d.-b) 

2.2.3 Hjúkrunarheimili á íslandi 

Hjúkrunarheimili á Íslandi starfa samkvæmt lögum um málefni aldraðra (nr. 125/1999) og 

í 14. grein er kveðið á um að hjúkrunarheimili séu ætluð þeim sem eru of lasburða til þess 

að dvelja í þjónustuíbúð, dvalarheimili eða sambýli. Hjúkrunarheimili eru ólík fyrrnefndum 

búsetuúrræðum á þann hátt að þar er veitt þjónusta frá hjúkrunarfræðingum, læknum, 

sjúkraþjálfurum, félagsráðgjöfum, iðjuþjálfum, sjúkrapresti og fleiri fagaðilum sem starfa 

þverfaglega saman til að stuðla að sérhæfðri endurhæfingu fyrir íbúa. Þar er einnig 

öryggisgæsla allan sólarhringinn sem á að tryggja öryggi og velferð íbúa. Á 
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hjúkrunarheimilum er samkvæmt lögum (nr. 125/1999) þess getið í 14. grein að sérbúin 

aðstaða skuli vera fyrir einstaklinga með heilabilun þar sem þjónustan byggist á 

heilsufarslegu og félagslegu mati á þörfum þeirra. Í sömu grein er einnig áréttað að heimilt 

er að samþykkja dvöl einstaklinga sem eru yngri en 67 ára ef þörfin er til staðar fyrir slíka 

dvöl, til dæmis þegar einstaklingur er með heilabilun. Að auki  í sömu lagagrein er lögð 

fram sú krafa að hjúkrunarheimilin séu heimilisleg og að flestir íbúar dvelji í 

einstaklingsherbergi. Í 15. grein laganna (nr. 125/1999) er markmiðið að aldraðir geti búið 

sem lengst heima hjá sér að undangengnu mati færni- og heilsumatsnefndar en sú 

matsnefnd samanstendur af lækni, hjúkrunarfræðingi, félagsráðgjafa og sálfræðingi eða 

öldrunarsérfræðingi með þekkingu á félagsþjónustu fyrir einstaklinga með langvinna 

sjúkdóma. Í 5. grein reglugerðar um vistunarmat vegna hjúkrunarrýma (nr. 1000/2008) 

kemur fram að verkefni færni- og heilsumatsnefndar sé að meta þörf aldraðra fyrir dvöl í 

hjúkrunar- eða dvalarrými. Nefndin vinnur í samræmi við markmið laga (nr. 125/1999) 

sem hefur það að leiðarljósi að gefa fólki kost á að búa sem lengst heima hjá sér með 

viðeigandi stuðningi frá heilbrigðis- og félagsþjónustu. Í kröfulýsingu 

velferðarráðuneytisins (2016) kemur fram að þegar nýr einstaklingur flytur á 

hjúkrunarheimili þá sé það á ábyrgð heimilisins að koma á reglubundnum 

fjölskyldufundum með honum og aðstandendum hans, ekki sjaldnar en árlega á meðan 

dvöl hans stendur. Hlutverk fjölskyldufundanna er að búa til vettvang fyrir miðlun 

upplýsinga um málefni hins aldraða og skapa grundvöll fyrir samvinnu um hvernig 

umönnuninni skuli háttað.  

Í dag er hlutverk hjúkrunarheimila að veita einstaklingum sem geta ekki búið sjálfir 

heima hjá sér viðeigandi aðstoð og stuðning við daglegar athafnir. Hjúkrunarheimilin veita 

íbúum viðeigandi heilbrigðis- og félagsþjónustu ásamt því að veita líknandi meðferð 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Með tilkomu laga um málefni aldraðra (nr. 125/1999) er 

markmið laganna að aldraðir búi sem lengst heima hjá sér. Aftur á móti þegar heilabilun 

er farin að valda einstaklingi alvarlegum skerðingum í daglegu lífi og viðkomandi er ekki 

fær um að annast sjálfur heimilishald og öll önnur úrræði hafa verið fullreynd þá er ráðlegt 

að íhuga flutning á hjúkrunarheimili. Umönnunarhlutverk starfsfólks á hjúkrunarheimilum 

krefst þess að vera í nánum tengslum við hinn aldraða, aðstandendur og samstarfsfólk. 

Helstu verkefnin eru að hafa eftirlit með íbúum og svara bjöllum, aðstoða við matar- og 

drykkjarinntöku og gefa lyf, taka þátt í tómstundum og þjálfun með íbúum, veita 
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aðstandendum upplýsingar og að halda umhverfinu í kringum viðkomandi snyrtilegu. Þar 

á meðal ganga frá þvotti, þrífa herbergi og búa um rúm (Jakobsen o.fl., 2019).  

Ef skoðaðar eru tölur um fjölda einstaklinga á biðlistum fyrir varanlegri dvöl á 

hjúkrunarheimili þá hefur listinn farið ört vaxandi á síðastliðnum sex árum. Í ársbyrjun 

2012 voru um 180 manns á biðlista en þeir voru orðnir um það bil 350 í ársbyrjun 2018 

(Ríkisendurskoðun 2018; Stjórnarráð Íslands, 2018). Heilbrigðisráðuneytið gaf nýverið út 

upplýsingar um að fjöldi hjúkrunarrýma á Íslandi væru um 2.582 árið 2018 (Stjórnarráð 

Íslands, 2019). Í skýrslu Embættis landlæknis (2019) kemur fram að dvöl íbúa á 

hjúkrunarheimilum er í dag styttri en áður. Það gefur vísbendingar um að fólk sé að flytja 

inn á hjúkrunarheimilin veikara en áður. Það mætti meðal annars rekja til þess að biðlistar 

eftir innlögn í varanlega hjúkrunardvöl eru orðnir lengri. Árið 2018 fengu 875 aldraðir 

pláss á hjúkrunarheimili á Íslandi og meðalbiðtími eftir rýminu var 125 dagar. Áhrif 

biðarinnar í varanlega búsetu fyrir aldraða og fjölskyldur þeirra er áhyggjuefni að sögn 

landlæknis og skerðir lífsgæði þeirra ásamt því að dvöl á bráðasjúkrahúsi sem tímabundið 

neyðarúrræði getur aukið hættu á sýkingum og færnitapi (Embætti landlæknis, 2019).  

2.3 Aðstandendur  

Sá sem er með heilabilun tapar sjálfsbjargargetu í stigvaxandi mæli og að stærstum hluta 

veikindanna vegna þá verður viðkomandi að reiða sig á umönnunaraðila, sem oftast eru 

nánustu aðstandendur (Sury, Burns og Brodaty, 2013). Aðstandendur eru þeir sem standa 

næst veikum ástvinum og það getur verið maki, barn, foreldri, systkini, annað skyldmenni 

eða vinur. Í rannsókn Brodaty (2009) eru aðstandendur kallaðir hinir ósýnilegu 

skjólstæðingar en þeir eru gagnrýnir á þau lífsgæði sem að ástvinur þeirra býr við. Þrátt 

fyrir að reynsla aðstandenda af vistun ástvinar á hjúkrunarheimili sé oft jákvæð þá getur 

hún líka verið neikvæð. Það getur leitt til þess að aðstandendur finna fyrir neikvæðum 

tilfinningum í garð hjúkrunarvistunar. Þessi neikvæðu einkenni geta verið kvíði, streita, 

þunglyndi, félagsleg einangrun og/eða líkamlegur heilsubrestur. 

2.3.1 Á meðan foreldri býr heima 

Heilabilun er ekki einungis kröfuharður sjúkdómur fyrir þá sem veikjast heldur einnig fyrir 

fjölskyldur þeirra. Þegar foreldrar sem eru með heilabilun búa enn þá heima þá er það 

gjarnan hlutverk uppkominna barna þeirra að annast þá að einhverju leyti. Ef að 
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umönnunin er orðin of erfið þá getur það ýtt undir streitu og tilfinningalega byrði hjá 

aðstandendum (Tretteteig, Vatne og Rokstad, 2017). Hugtakið byrði (e. burden) er sú 

tilfinning sem fólk upplifir í streituvaldandi aðstæðum þegar viðeigandi bjargráð eru ekki 

til staðar (Lazaruz og Folkman, 1984). Byrði getur fylgt umönnunarhlutverkinu og vísar til 

líkamlegra, sálfélagslegra og fjárhagslegra áhrifa við það að annast einstakling með 

heilabilun. Þó það sé vandasamt og krefjandi verk að annast foreldra með heilabilun þá 

getur það líka falið í sér ákveðna lífsfyllingu og aukið aðlögunarhæfni. Sá stuðningur sem 

aðstandendur veita foreldrum sínum getur leitt til jákvæðra samskipta og bættra tengsla. 

Til þess þurfa viðeigandi stuðningsúrræði að vera til staðar til að létta undir með 

fjölskyldunni og veita aðstandendum tíma til þess að sinna eigin þörfum, hvort sem það 

er í fjölskyldu-, félags- eða atvinnulífi (Tretteteig o.fl., 2017). Ef litið er á niðurstöður 

rannsóknar sem fjallar um aðstandendur sem sjá um umönnun ástvinar með heilabilun í 

heimahúsi þá kom í ljós að líðan aðstandenda hefur gjarnan verið í vanrækt í skugga 

umönnunar ástvinar (Fonareva og Oken, 2014). Með því að veita aðstandendum betri 

stuðningsúrræði til þess að annast foreldra sína með heilabilun heima fyrir, þá er verið að 

gefa öldruðum kost á að halda áfram að taka virkan þátt í samfélaginu og draga úr líkum 

á því sækja fyrr um langtímavistun á hjúkrunarheimili. Ef aðstoðin sem uppkomin börn 

veita foreldrum sínum myndi minnka þá er líklegt að fleiri einstaklingar með heilabilun 

hyrfu ótímabært úr samfélaginu og flyttu á hjúkrunarheimili. Helstu verkefni aðstandenda 

sem sjá um umönnun heima felst í aðstoð við athafnir daglegs lífs, að sjá um fjármálin og 

hafa eftirlit með ástvinum sínum. Þar af leiðandi er mikilvægt að aðstandendur fái einnig 

aðstoð frá heilbrigðis- og félagsþjónustunni sem sinnir heimaþjónustunni (Kehusmaa, 

Autti-Rämö, Helenius og Rissanen, 2013). Aðstandendur hafa einnig oft sterkar skoðanir 

á þeirri þjónustu sem stendur öldruðum ástvinum þeirra til boða eins og kemur fram í 

rannsókn Ástu Guðmundsdóttur og Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2012) þar sem þeim 

fannst formleg þjónusta koma of seint inn í ferlið og flækjustigið í kerfinu væri of hátt fyrir 

aðstandendur og aldraða til þess að leysa sjálfir. Þegar aldraðir fengju loksins úthlutað 

rými á hjúkrunarheimili þá væru þeir oft orðnir mjög lasburða.  

2.3.2 Flutningur á hjúkrunarheimili  

Flestir reyna að hafa foreldra sína sem lengst heima eða eins og aðstæður leyfa. Þegar 

heilabilunin er aftur á móti farin að valda það miklum skerðingum í lífi viðkomandi að 



28 

hann hefur ekki lengur tök á að sjá um sig sjálfur eða halda uppi heimili þá er tímabært 

að íhuga hvort sólarhringsumönnun á hjúkrunarheimili sé besti kosturinn þrátt fyrir að sú 

ákvörðun geti verið erfið fyrir aðstandendur (Zwaanswijk o.fl., 2013; Høgsnes o.fl., 2019; 

Graneheim, Johansson og Lindgren, 2013). Flutningurinn getur oft á tíðum verið erfiðari 

fyrir aðstandendur en fyrir sjúklingana sjálfa. Helstu ástæður fyrir flutningi á 

hjúkrunarheimili hjá einstaklingum með heilabilun er vegna heilsufarsbreytinga, aukinnar 

skerðingar á eigin sjálfsbjargargetu og/eða breyttum félagslegum aðstæðum svo sem 

vegna veikinda eða andláts maka. Í sumum tilfellum upplifa aldraðir flutninginn á þann 

hátt að þeir eigi engra annarra kosta völ, þá skortir innsæi í eigin færni eða eru mótfallnir 

því að fóta sig á nýjum stað (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2008). Á Vesturlöndum flytja 

um það bil 75% til 90% þeirra sem eru með heilabilun á hjúkrunarheimili vegna þess að 

sjúkdómurinn fer versnandi og/eða fjölskyldumeðlimir eiga erfiðara um vik að mæta 

breyttum eða krefjandi umönnunarþörfum ástvina sinna (Sury o.fl., 2013).  

Þó að aðstandendur hafi annast foreldra sína á meðan þeir bjuggu enn í eigin 

húsnæði þá er þeirra hlutverki ekki lokið eftir flutning foreldra á hjúkrunarheimili. 

Umönnun og stuðningur frá þeim heldur í flestum tilfellum áfram en þeir eru sérfræðingar 

í málefnum foreldra sinna (Zwaanswijk o.fl., 2013). Hlutverk aðstandenda breytist frá því 

að veita umönnun yfir í það að verða gæðastjórar hjúkrunarheimila og gæta þess að 

foreldrar þeirra fái þar góða umönnun. Aðstandendur þurfa oft einnig á stuðningi að halda 

frá starfsfólkinu til að viðhalda góðum tengslum við foreldra sína. Aðstæður og 

persónuleiki þeirra hefur mikil áhrif á hvernig þeir upplifa flutninginn (Høgsnes o.fl., 

2019). Aðstandendur sem sinntu umönnun á meðan foreldrar þeirra bjuggu heima lýstu 

hlutverki sínu sem krefjandi og fundu fyrir létti að vita af því að fagfólk annaðist foreldra 

þeirra. Þessi léttir sem aðstandendur upplifa eftir flutninginn getur komið í veg fyrir 

ágreining og aukið gæðastundir með foreldrum. Auk þess getur það haft jákvæð áhrif á 

samræður og aukið félagsfærni foreldris að ræða um daglega hluti sem tengist ekki 

umönnuninni (Tretteteig o.fl., 2017). Í flestum tilfellum vilja aðstandendur viðhalda hluta 

af umönnunarhlutverki sínu við foreldri sitt og koma á fót góðri samvinnu við starfsfólk á 

hjúkrunarheimilum. Þegar aðstandendur hætta í umönnunarhlutverki sínu og það flyst 

yfir til hjúkrunarheimila hefur verið líkt við það að lenda í kreppu sem byrjar á þeim 

tímamótum þegar að foreldri flytur á hjúkrunarheimili. Síðan tekur við aðlögunarferli þar 

sem aðstandendur sætta sig við breyttar aðstæður. Að lokum er útkoman sem lýsir því 
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hvernig aðstandendur ná að aðlagast flutningnum. Aðlögunin getur verið auðveldari fyrir 

þá aðstandendur sem tóku virkan þátt í umönnuninni áður en að foreldri flutti á 

hjúkrunarheimili (Graneheim o.fl., 2013). Sú umönnun sem aðstandendur veita foreldrum 

sínum breytist að vísu eftir þann flutning en felur engu að síður í sér að þau komi reglulega 

í heimsóknir og hafi eftirlit með umönnuninni og haldi góðu sambandi við foreldri sitt, auk 

ýmissa útréttinga sem þarf að sinna (Margrét Gústafsdóttir, 2008). Þar má nefna kaup á 

fötum, hreinlætisvörum og fleiru. Sú umönnun sem aðstandendur veita foreldrum sínum 

á hjúkrunarheimilum getur haft jákvæð áhrif á fjölskyldur en einnig getur það leitt til 

neikvæðra sálrænna áhrifa. Aðstandendur þurfa gjarnan að aðlaga sig að síbreytilegum 

sjúkdómseinkennum sem fylgja heilabilunarsjúkdómum eins og breytingum á 

persónuleika og hegðun foreldra sem getur gert þeim erfiðara um vik að heimsækja þá 

(Zwaanswijk o.fl., 2013). 

Það er mikilvægt fyrir aðstandendur að upplifi að hjúkrunarheimilin vilji skapa 

grundvöll fyrir traust samband við þá rétt eins og heimilisfólkið  þar sem áhersla er lögð á 

einstaklingsmiðaða þjónustu (Høgsnes o.fl., 2019). Aðstandendur búa yfir yfirgripsmikilli 

þekkingu um ævigrip foreldra sinna sem nýtist þar vel í starfi og umönnun. Það gefur 

starfsfólki mikið að geta talað um liðna tíma við heimilisfólkið, spjallað um hvað þeim 

finnist gaman að gera eða hvað þau hafa fengist við gegnum árin. Þegar íbúar 

hjúkrunarheimila eru með heilabilun og um er að ræða minnisskerðingu eða 

tjáningarerfiðleika, þá er ævigrip foreldris sem aðstandendur veita hjúkrunarheimilum 

mikill stuðningur. Einnig hjálpar það þegar starfsfólk hjúkrunarheimila býður fjölskyldum 

á fundi en það getur gefið aðstandendum tilfinningu um gagnkvæma samvinnu varðandi 

umönnun foreldris. Í flestum tilfellum er það gefandi fyrir aðstandendur að fá að taka þátt 

í umönnun foreldris inni á hjúkrunarheimilunum (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2007; 

Graneheim o.fl., 2013). Starfsfólk hjúkrunarheimila þarf einnig að vera meðvitað um að 

ákveðin kaflaskil verða í lífi aðstandenda við flutninginn. Aðstandendur upplifa í sumum 

tilfellum angist, þunglyndi eða kvíða yfir því að foreldrar þeirra dvelji á hjúkrunarheimili. 

Þeir geta sveiflast á milli ólíkra tilfinninga og fundið fyrir samviskubiti, sorg og 

einmanaleika. Á hinn bóginn geta sumir þeirra fundið til sáttar og þakklætis að vita að 

foreldrar þeirra dvelji á öruggum stað. Það er hægt að koma í veg fyrir neikvæða upplifun 

aðstandenda með því að vera í góðum samskiptum. Það getur einnig veitt dýpri innsýn 

fyrir starfsfólk á þarfir íbúa og aðstandenda og samhliða því stuðlað að aukinni velferð 
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beggja aðila (Høgsnes o.fl., 2019). Að auki skiptir máli að hlúa vel að fjölskyldutengslum 

þar sem það getur verið eitt mikilvægasta hlutverk fjölskyldunnar að vera til staðar þegar 

að ástvinir þeirra dvelja á hjúkrunarheimilum (Høgsnes o.fl., 2019; Magai og Cohen; 

1998). 

2.3.3 Reynsla aðstandenda af því að eiga foreldra með heilabilun 

Með hækkandi hlutfalli einstaklinga með heilabilun eykst þörfin fyrir aukna innsýn í 

samskipti á milli starfsfólks hjúkrunarheimila og aðstandenda.Því þarf að athuga vel hvert 

viðhorf starfsfólks er gagnvart hlutverki, aðstæðum og ábyrgð aðstandenda. 

Fjölskyldumeðlimir búa yfir dýrmætum upplýsingum um líf hins aldraða og hvernig 

aðstæðurnar voru fyrir og eftir að viðkomandi flutti inn á hjúkrunarheimili. Líta þarf bæði 

til jákvæðra og neikvæðra breytinga sem hafa átt sér stað í ferlinu og hvaða áhrif það 

hefur haft á líf fjölskyldunnar (Høgsnes o.fl., 2019). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var 

á hjúkrunarheimilum sýndu að notagildi stuðningshópa í hjúkrun skjólstæðinga væri 

gagnlegt en lítið hefur verið rannsakað um sambandið á milli aðstandenda og starfsfólk 

hjúkrunarheimila (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2007). Yfirgnæfandi meirihluti þeirrar 

þjónustu sem stendur fjölskyldum til boða varðandi umönnun einstaklinga með heilabilun 

snýr að heimaþjónustu og hvernig hægt sé að koma í veg fyrir eða seinka því að þau flytji 

á hjúkrunarheimili. Sú viðleitni fagaðila að ýta undir fjölskylduþátttöku eftir að 

einstaklingar með heilabilun flytja á hjúkrunarheimili einkennist af því að byggja upp 

jákvæð sambönd á milli aðstandenda og starfsfólks hjúkrunarheimila. Tilraunaverkefnið 

RTCM (Residental Care Transition Module) var sett á laggirnar til þess að auka aðlögun 

aðstandenda að langtímavistun fjölskyldumeðlims með heilabilun á hjúkrunarheimili. 

Úrræðið felur í sér stuðningsráðgjöf fyrir fjölskyldur og markmiðið er að ganga úr skugga 

um hvort eða hvernig sálfélagsleg íhlutun fyrir aðstandendur getur dregið úr neikvæðri 

reynslu af flutningi ástvinar á hjúkrunarheimili. Með neikvæðri reynslu hjá aðstandendum 

er horft til þátta eins og þunglyndis og streitu eða ágreinings við starfsfólk 

hjúkrunarheimila. Verkefninu er ætlað að hjálpa fjölskyldum að bera kennsl á mögulega 

streituvalda í lífi þeirra og aðstoða þá með því að auka aðlögunarhæfni og veita stuðning 

svo að svörun aðstandenda við áreitinu breytist til batnaðar. Niðurstöður úr 

tilraunaverkefninu sýndu marktækt minni streitu meðal fjölskyldumeðlima og neikvæð 
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taugasálfræðileg einkenni voru minni en hjá hefðbundinni þjónustu hjúkrunarheimila 

(Gaugler, Reese og Sauld, 2015).  

Í rannsókn Pillemer o.fl. (2003) kom fram að fjölskyldur upplifa gjarnan togstreitu í 

samskiptum sínum við hjúkrunarheimilin. Starfsfólk hjúkrunarheimila finnur einnig fyrir 

því ef það er rígur í samskiptum við fjölskyldumeðlimi. Slík vandamál geta hugsanlega 

stafað af skipulagshindrunum á milli þessara tveggja aðila. Það er aðstöðumunur á 

starfsemi formlegra stofnana eins og hjúkrunarheimila og síðan frumhópa eins og 

fjölskyldu. Formlegar stofnanir einkennast af formreglum, skrifræðislegri uppbyggingu og 

ópersónulegri böndum þar sem sagt er til um hvernig starfsfólk eigi að koma fram við 

vistmenn viðkomandi stofnana. Á meðan frumhópar eins og fjölskyldur eru byggðar á 

frumtengslum einstaklinga við hvorn annan og tengjast sterkum tilfinningaböndum. 

Frumtengslin mótast frá fæðingu og einkennast af ást og umhyggju fyrir eiginleikum 

fjölskyldumeðlima og tengsl fjölskyldunnar vara yfirleitt ævilangt. Þegar erfiðleikar koma 

upp í samskiptum á milli fjölskyldumeðlima og hjúkrunarheimila má hugsanlega rekja það 

til þess hversu ólíkt þessi tvö kerfi vinna saman. Þegar þessir tveir hópar ná ekki árangri í 

samskiptum má hugsanlega rekja það til þess að þau hafi mismunandi áherslur og sinni 

mismunandi tegundum verkefna varðandi umönnun einstaklings með heilabilun.  

Til að rannsaka reynslu og upplifun aðstandenda sem eiga foreldri með heilabilun þá 

er einnig mikilvægt að skoða fyrst bakgrunnsupplýsingar hjá þátttakendum á borð við 

aldur, menntun, starf, hjúskaparstöðu og fjölskyldugerð. Þessir þættir geta verið 

þýðingarmiklir þegar skoðað er hvort og þá hvernig streita hefur áhrif á aðstandendur. Til 

þess að fá heildstæða mynd af aðstæðum aðstandenda er einnig nauðsynlegt að skoða 

heilabilunareinkenni ástvinar þar sem tekið er mið af þeirri færni og skerðingum sem 

viðkomandi hefur og hvernig aðstæðurnar eru á hjúkrunarheimilinu. Algengast er að maki 

sjái um umönnun ástvinar með heilabilun en þegar að maki er ekki til staðar þá er það 

oftast hlutverk dætra að sjá um foreldra sína. Makar eru taldir finna fyrir minni byrði en 

dætur sem sjá um umönnunina en það má hugsanlega rekja til þess að oftast eru makar 

hvorki lengur á vinnumarkaði né að sjá um uppeldi barna. Þar af leiðir að þá hafa makar 

og eldri uppkomin börn aldraðra ekki jafn mörgum hlutverkum að gegna eins og yngri 

uppkomin börn sem eru oftast bæði á barneignaraldri og úti á vinnumarkaði (Tornatore, 

1998). Niðurstöður sænskrar rannsóknar sýndu að þarfir og reynsla maka og uppkominna 
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barna væru misjafnar og þess vegna væri mikilvægt að rannsaka þessa tvo hópa í sitthvoru 

lagi. Tilgangur rannsóknarinnar var að lýsa þeim breytingum sem ættu sér stað hjá 

uppkomnum börnum sem eiga foreldri með heilabilun og flutt hefur á hjúkrunarheimili. 

Þátttakendur lýstu hvernig þau upplifðu lífsaðstæður sínar fyrir og eftir flutning foreldris 

á hjúkrunarheimili. Fyrir flutninginn lýstu þau tilfinningum á borð við vanmátt og 

einmanaleika í ábyrgðarhlutverki sínu og fundu fyrir söknuði og samviskubiti. Eftir 

flutninginn lýstu þátttakendur tilfinningum á borð við frelsi en fundu þó ennþá fyrir 

ábyrgðartilfinningu gagnvart foreldrum og hvernig umönnun þeir fengju á nýja staðnum. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að starfsfólk hjúkrunarheimila þyrfti að vera meðvitað um 

þarfir uppkominna barna fyrir stuðning til að takast á við breyttar lífsaðstæður fyrir og 

eftir flutning foreldra á hjúkrunarheimili (Høgsnes, Norbergh, Danielson og Melin-

Johansson, 2016). Í annarri sænskri rannsókn kom fram að heilbrigðisstarfsfólki fannst 

sjálft erfitt að tala um lífslok við íbúa og aðstandendur. Það að tala um framtíðina og 

andlát ástvinar væri erfitt og flókið. Niðurstöður leiddu í ljós að fjölskyldumeðlimir 

þörfnuðust ítarlegri upplýsinga og aukinna samskipta við starfsfólk varðandi 

lífslokameðferð (Høgsnes o.fl., 2019).  

Norsk rannsókn fjallaði um reynslu fjölskyldumeðlima af gæðum þjónustunnar á 

hjúkrunarheimilum en þar kemur fram að aukin samvinna á milli aðstandenda og 

hjúkrunarheimila er ein af áhrifaríkustu forsendum fyrir góðri umönnun einstaklinga með 

heilabilun. Niðurstöður sýndu að aðstandendur hafa ákveðnar væntingar til þeirrar 

umönnunar sem að ástvinir þeirra fá á hjúkrunarheimilum og voru niðurstöðurnar tvenns 

konar, annað hvort stóðust hjúkrunarheimili væntingar aðstandenda eða stóðust ekki 

væntingar. Hjá þeim þátttakendum sem fundust hjúkrunarheimilin standast væntingar 

varðandi umönnun kom fram að þau fengju ákveðna staðfestu frá starfsfólkinu og þau 

fundu einnig að ástvinum þeirra væri sýndur áhugi. Starfsfólkið sá um að gæta þess að 

rýmið væri öruggt fyrir einstaklinga með heilabilun og að þeim væri sýnd virðing í orði og 

verki. Það var mikill kostur ef heimilin voru hlýleg og starfsfólkið gaf sér tíma til að spjalla 

við aðstandendur. Gott andrúmsloft var mikilvægt fyrir góðri reynslu aðstandenda. Þeim 

leið vel að dvelja á heimilinu og það var í miklum metum að finna góða matarlykt og að 

umhverfið væri heimilislegt. Aftur á móti þegar að aðstandendum fannst væntingum ekki 

vera mætt varðandi gæði umönnunar þá upplifðu þau vanmátt þegar að ástvinir þeirra 

fengu ekki lágmarks umönnun eins og aðstoð við það fara á salerni eða við máltíðir. Það 
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fór heldur ekki vel í aðstandendur ef ekki var opið fyrir útvarp á hjúkrunarheimilinu fyrir 

foreldrana. Vantraustið lýsti sér í því að þau óttuðust um öryggi ástvina sinna til dæmis 

varðandi eftirlit eða lyf. Þeir þátttakendur sem fannst væntingum sínum ekki vera mætt 

upplifðu samviskubit. Þeim fannst erfitt að skilja ástvini sína eftir á hjúkrunarheimilinu og 

efuðust einnig um að hafa tekið rétta ákvörðun varðandi hjúkrunarvistunina (Jakobsen 

o.fl., 2019).  

Í dag er að finna betri þekkingu um aðstæður aðstandenda og hvernig þeir hafa 

aðlagast heilabilunarsjúkdómi ástvinar. Rannsóknir um hag aðstandenda veita gagnlegar 

upplýsingar fyrir starfsfólk hjúkrunarheimila og stuðla að því að fagfólk geti veitt betri 

stuðning til aðstandenda (Tretteteig o.fl., 2017). Rannsókn hefur verið gerð hér á landi 

um reynslu dætra af flutningi foreldra sinna sem þjást af heilabilun á hjúkrunarheimili. 

Tilgangur hennar var að kanna hvernig náinn ættingi umbæri flutninginn á stofnun. Í ljós 

kom að dæturnar reyndu allt til þess að halda foreldrum sínum heima en þegar þær sáu 

ekki fram á að geta þraukað lengur þá reyndist erfitt að fá pláss á hjúkrunarheimili. Þegar 

þau fengu loksins úthlutað rými var lítill tími fyrir þau til að ákveða sig og ekki var hægt 

að velja úr ákveðin hjúkrunarheimili. Þeim fannst skorta upplýsingar um starfsemi og 

stefnur hjúkrunarheimila, þá þjónustu sem þau veita og undirbúning fyrir flutninginn. Það 

voru þeim vonbrigði hversu lítil afþreying, þjálfun og útivera var í boði og stundum voru 

foreldrar þeirra óheppnir með herbergisfélaga. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

þörf sé til staðar til að auka upplýsingar og fræðslu og veita stuðning þegar það kemur að 

þessum kaflaskilum í lífi fólks (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir og Margrét Gústafsdóttir, 

2007). Í annarri íslenskri rannsókn var fjallað um upplifun aðstandenda á að sækja um 

sérhæfð hjúkrunarheimili fyrir einstaklinga með heilabilun. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu að það skiptir mestu máli fyrir aðstandendur að upplifa jákvætt viðmót 

frá starfsfólki hjúkrunarheimilanna, bæði gagnvart vistmanni og heimsóknum þeirra 

sjálfra á viðkomandi heimili. Í ljós kom að fjölskyldumeðlimir fylgjast grannt með 

starfsfólkinu og mynda sér gjarnan skoðun byggða á framkomu þeirra. Brosmilt og 

glaðlegt starfsfólk sem heilsar, spjallar og kveður er í miklum metum og þeim fannst 

mikilvægt að hinum aldraða væri sýnd virðing í orði og verki. Einnig var mikilvægt að 

aðgangur að upplýsingum væri greiður og að einhverskonar virkni væri í boði inni á 

deildunum þannig að íbúar sætu ekki aðgerðarlausir á daginn (Hanna Lára Steinsson, 

2006). Í nýlegri sænskri rannsókn var kannað hvernig starfsfólk hjúkrunarheimila sinnti 
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þörfum aðstandenda vistmanna með heilabilun. Í ljós kom að hjúkrunarfræðingar væru 

gjarnan talsmenn fyrir aðstandendur og að þeir veittu þeim helst stuðning með því að 

vera til staðar í kringum lífslokaferlið (Høgsnes o.fl., 2019). 

Sýnt hefur verið fram á að líkamleg og sálræn heilsa aðstandenda sé verri en hjá þeim 

sem eiga ekki ástvin með heilabilun. Tengsl eru á milli meiri lyfjanotkunar og 

sjúkrahúslegu en hjá fólki sem ekki eiga ástvin með heilabilun (Fonareva og Oken, 2014). 

Rannsókn lagði áherslu á hvernig einstaklingsmiðuð sálfélagsleg íhlutun gæti aðstoðað 

fjölskyldur að takast á við heilabilun á sviði sálrænna einkenna og hegðunareinkenna, 

ásamt þeim áskorunum sem geta fylgt sjúkdómsgreiningunni fyrir aðstandendur. 

Tilgangur hennar var að leitast við að skilja hvers vegna sumir fjölskyldumeðlimir ættu í 

meiri vanda en aðrir að takast á við breytt sálræn- og hegðunarmynstur hjá ástvinum 

sínum. Oft á tíðum ríkir sú hugmynd hjá aðstandendum að ástvinur þeirra hafi tapað 

sjálfsmynd sinni eða muni óhjákvæmilega tapa henni vegna heilabilunar. Þeir upplifa 

breytta eða óæskilega hegðun hjá ástvini sínum sem ógnandi á samband þeirra. 

Niðurstöður sýndu að með einstaklingsmiðaðri sálfélagslegri íhlutun væri hægt að auka 

líkur á því að fjölskyldumeðlimir aðlöguðust á jákvæðan hátt einkennum heilabilunar hjá 

ástvinum. Það getur haft jákvæð áhrif á velferð aðstandenda og aukið líkurnar á að þau 

geti átt fleiri gæðastundir saman (Feast o.fl., 2016).  Í Ástralíu var gerð megindleg 

rannsókn á stöðu þekkingar á heilabilun hjá starfsfólki hjúkrunarheimila og 

aðstandendum íbúanna. Niðurstöður bentu til þess að það væri mikilvægt, vegna eðli og 

einkenna heilabilunarsjúkdóma, að auka fræðslu um helstu einkenni þessara sjúkdóma. 

Eins og hefur komið fram þá er heilabilun er stigvaxandi sjúkdómur og umönnunin er 

síbreytileg samhliða þróun hans. Þar af leiðandi getur sameiginleg þekking á sjúkdómnum 

ýtt undir jákvæðara og árangursríkara samstarf hjúkrunarheimila og aðstandenda. Það 

eykur gæði umönnunar fyrir hjúkrunarvistaða einstaklinga með heilabilun þegar 

aðstandendur hafa góða innsýn í sjúkdómsferlið. Þannig geta aðstandendur tekið 

upplýsta ákvörðun fyrir þeirra hönd ef að þau geta ekki veitt samþykki sjálf (Robinson 

o.fl., 2014) 

Það er jafnframt mikilvægt að aðstandendur finni jafnvægi á milli þess að sinna eigin 

þörfum og þess að koma til móts við þarfir ástvina með heilabilun. Niðurstöður norskrar 

rannsóknar sýndu að til þess að reynsla aðstandenda að sjúkdómsferlinu verði ekki jafn 
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íþyngjandi þarf umönnunin að fela í sér einhvern tilgang eða merkingu sem félli vel að 

eigin trú, gildum eða markmiðum sem hvatning til þess að viðhalda tengslum og aðlaga 

sig að ástvini sínum og sjúkdómnum hans. Þannig hlúa aðstandendur að eigin velferð 

(Tretteteig o.fl., 2017). Kristín G. Sigurðardóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir (2011) gerðu 

rannsókn á fjölskyldum einstaklinga með heilabilun til þess að skoða ávinning af 

hjúkrunarmeðferð. Tilgangur rannsóknar var að kanna árangur af samtalsmeðferð fyrir 

fjölskyldur einstaklinga með heilabilun. Til þess að mæla árangur var stuðst við Calgary 

fjölskyldumats- og meðferðarlíkanið sem leggur áherslu á að sjúkdómur ástvinar hafi áhrif 

á alla fjölskylduna. Viðhorf og samskipti innan fjölskyldunnar voru höfð að leiðarljósi í 

meðferðinni. Rannsóknin skoðaði hvaða áhrif það hefði fyrir aðstandendur að fá 

samtalsmeðferð við hjúkrunarfræðing í eitt skipti varðandi stuðning og hvort virkni innan 

fjölskyldunnar breyttist eftir samtalsmeðferðina. Rannsóknin var megindleg þar sem 

notað var aðlagað tilraunasnið og þátttakendur voru 25 aðstandendur einstaklinga með 

heilabilun ásamt samanburðarhópi sem ekki fengu íhlutun. Niðurstöður leiddu í ljós að 

samtalsmeðferðin við aðstandendur í úrtakshópi sýndi marktækt jákvæðari upplifun en í 

samanburðarhópnum. Draga má þá ályktun að því fyrr sem fjölskyldan fær 

samtalsmeðferð eftir sjúkdómsgreiningu þá megi áætla betri virkni innan fjölskyldu en ef 

þau fái aðstoð seinna í sjúkdómsferlinu. Í rannsókninni var síðan gerður greinarmunur, 

annars vegar á nánustu aðstandendum og hins vegar nánum aðstandendum. Nánustu 

aðstandendurnir bera meiri ábyrgð á umönnun við hinn aldraða og niðurstöðum kom 

fram að þeir þyrftu meiri stuðning en í formi samtalsmeðferðar. En samtalsmeðferðin 

sýndi markvisst jákvæðari árangur fyrir síðarnefnda hópinn sem tæki ekki jafn mikinn þátt 

í umönnunarhlutverkinu. 
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3 Kenningarleg nálgun 

Hér er fjallað um helstu kenningar sem tengjast efnisvali þessarar ritgerðar. Þar sem 

markmið ritgerðarinnar er að kanna reynslu aðstandenda sem eiga foreldri með 

heilabilun og búa á hjúkrunarheimili þá voru kenningar um tengslakenningu Bowlby, 

fjölskyldukerfiskenningu og fjölskyldulífsskeiðshringinn valdar. Einnig var skoðuð 

hugmyndin um streitu- og aðlögunarlíkanið. Þessar kenningar miða að því að útskýra 

hvernig upplifun og reynsla einstaklinga endurspeglar og hefur áhrif á hvernig þau 

aðlagast þeim breytingum sem fylgja heilabilun hjá foreldri.   

3.1 Tengslakenning Bowlby 

Ýmsar kenningar hafa sýnt fram á að tengsl á milli barna og foreldra hafi forspárgildi um 

hvernig tengsl þeirra munu verða í framtíðinni. John Bowlby var upphafsmaður 

tengslakenninga (e. attachment theory) og lagði áherslu á tengslamyndun á milli barns og 

umönnunaraðila (Berk, 2009). Hann kom fram með hugmyndir um hvernig maðurinn 

hefur tilhneigingu til þess að tengjast öðrum einstaklingum sterkum tilfinningaböndum. 

Kenningin hjálpar meðal annars við að skilja tilfinningaleg viðbrögð mannsins þegar 

þessum tengslum er ógnað eða þau rofna. Tilgáta Bowlby var að tengslin yrðu til vegna 

þarfa mannsins fyrir öryggi. Tengslin þróast snemma á ævinni þegar barn er háð 

umönnunaraðila sínum. Þar af leiðandi verða fyrstu tengslin við nánustu umönnunaraðila 

en þróast síðar við aðra aðila sem þau kynnast á lífsleiðinni. Sterkustu tengslin má ætla 

að séu á milli barns og foreldris og þegar börnin vaxa og dafna fara þau að segja meira 

skilið við frumtengslin og kanna umheiminn sjálf. Síðan leita þau aftur í frumtengslin eftir 

stuðningi og öryggi. Þegar að tengslunum við umönnunaraðila er ógnað getur það valdið 

kvíða og tilfinningalegu uppnámi. Ef ógnin hverfur ekki getur einstaklingur dregið sig til 

hlés og fundið fyrir örvæntingu (Worden, 2010). Í rannsókn Magai og Cohen (1998) kom 

fram að gæði tengsla gæti haft áhrif á eðli sambanda á milli einstaklinga með heilabilun 

og fjölskyldumeðlima. Tengsl í bernsku geta haft áhrif á persónuleikaþroska, 

tilfinningalegan stöðugleika og gæði sambanda. Einstaklingar sem alast upp við góð og 

örugg tengsl eru glaðlyndir og jákvæðir en þeir sem upplifa óörugg tengsl sýna 

forðunarviðbrögð og kvíða. Þegar horft er til tengsla seinna á ævinni er hægt að færa rök 

fyrir því að aldraðir og uppkomin börn þeirra sem hafa upplifað örugg tengsl hafi stærra 

félagsnet, njóti stuðnings frá fjölskyldunni og séu reiðubúnari til þess að veita og þiggja 
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aðstoð. Aftur á móti þá virðist sem aldraðir og uppkomin börn þeirra sem upplifðu óörugg 

tengsl eða hliðrunartengsl treystu meira á sig sjálf. Í sterkum og öruggum tengslum þá eru 

aldraðir með heilabilun síður álitnir vera byrði fyrir fjölskylduna. Aðstandendur sem voru 

nánir foreldrum sínum áður en þeir greindust fundu fyrir minni streitu, kvíða og þunglyndi 

en það var einmitt öfugt hjá aðstandendum sem upplifðu óörugg tengsl við foreldra sína. 

Því sterkari sem tengslin eru á milli aðstandanda og hins aldraða því minni streitu finnur 

viðkomandi fyrir vegna umönnunarhlutverksins.  

3.2 Fjölskyldukerfiskenningin 

Í fjölskyldukerfiskenningunni er sagt frá því að fjölskyldan sé lítið félagskerfi með einstaka 

uppbyggingu, menningu, gildi og virkni sem eigi það sameiginlegt að ganga í gegnum 

lífsskeiðin saman. Kenningin er um samspil fjölskyldumeðlima á milli fjölskyldukerfisins og 

annarra félagslegra kerfa. Ef byggt er á þessari kenningu þá lifa einstaklingar sínu eigin lífi 

sem tekur stöðugum breytingum í gegnum lífsskeiðin og saman hefur það áhrif innan 

fjölskyldunnar sem er samtvinnuð af upplifun og reynslu allra fjölskyldumeðlima. 

Fjölskyldukerfið þrífst í jafnvægi (e. homeostasis) og þegar fjölskyldumeðlimir upplifa 

áskoranir í lífinu eins og þegar foreldri greinist með heilabilun þá gæti fjölskyldan þurft að 

grípa til aðgerða til þess að ná réttu jafnvægi í lífinu (Newman, Bookey-Bassett, Wang og 

Wang, 2019). Þegar ástvinur flytur á hjúkrunarheimili þá tengist fjölskyldan nýju kerfi sem 

getur haft áhrif á jafnvægi þeirra. Aðstandendur og hjúkrunarheimilin verða að 

samspilskerfi sem hefur áhrif á hvort annað. Fyrir vikið þurfa aðstandendur að tileinka sér 

samskipti við stofnunina sem getur haft áhrif á líf ástvinar með heilabilun sem og þeirra 

eigin líf. Hjúkrunarheimilin þurfa einnig að greina frá því hvernig hægt sé að vinna með 

aðstandendum til þess að bæta bæði umönnun íbúa og aðlögun aðstandenda. Sjónarhorn 

kerfiskenningar er gagnlegt hjálpartæki í rannsóknum en það er ekki fullnægjandi kenning 

ein og sér. Hún er svo víðtæk og yfirgripsmikil að hún tekur á mörgum vandamálum og 

þar af leiðandi er erfitt að nota hana einvörðungu. Flækjan sem felst í því að skilja allt sem 

hefur áhrif á kerfið getur aldrei raunverulega táknað mannlegt kerfi. 

Fjölskyldukerfiskenningin er þó gagnlegt sjónarhorn til að örva rannsóknir með klassískum 

kenningum (Tornatore, 1998). 
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3.3 Fjölskyldulífsskeiðshringurinn  

Fjölskyldulífsskeiðshringurinn (e. family life cycle) er kenning byggð á 

fjölskyldukerfiskenningunni og fjallar um að fjölskyldan sé samansafn af einstaklingum 

með sameiginlega fortíð sem deili sameiginlegri framtíðarsýn. Þau tengjast 

tilfinningalegum, erfðafræðilegum, lagalegum og/eða sögulegum böndum. Oft spannar 

fjölskylda allt frá þremur til fimm kynslóðir saman og samanstendur af langömmu og 

langafa og niðjum þeirra. Í gegnum árin geta kerfin breyst á milli fjölskyldumeðlima, 

stundum rofna tengslin eða þá verða sterkari og hlutverk innan undirkerfa í fjölskyldu 

breytast eftir því hvar fjölskyldumeðlimir eru staddir í fjölskyldulífskeiðshringnum 

(McGoldrick, Preto og Carter, 2016). Í þessari rannsókn er sjónum beint að einstaklingum 

sem eiga aldraða foreldra sem þarfnast umönnunar, auk þess sem viðkomandi er sjálfur 

að annast eigin börn. Samkvæmt McGoldrick o.fl. (2016) er fjölskyldan á þessu lífsskeiði 

að ganga í gegnum ákveðnar breytingar á hlutverkum í undirkerfum fjölskyldunnar, börn 

þeirra eru oft á unglingastigi og mörkin á milli barna og foreldra verða sveigjanlegri og 

börnin öðlast meira sjálfstæði. Á sama tíma eru einstaklingarnir farnir að hlúa að eigin 

foreldrum þar sem eldri kynslóðin er komin á þann aldur að hún tapar ákveðinni færni 

sem hún hafði áður. Þetta tímabil hefur gjarnan verið nefnt „samlokukynslóðin“ þar sem 

einstaklingar annast bæði eigin börn og foreldra sína. 

3.4 Streitu- og aðlögunarlíkan  

Streitu- og aðlögunarlíkan (e. Stress and coping theory) Lazarusar fjallar um samspil 

einstaklings og umhverfis í streituvaldandi aðstæðum sem eru taldar stafa af ójafnvægi á 

milli krefjandi hlutverka sem manneskja sinnir og þeirra úrræða sem í boði eru. Aðlögun 

vísar síðan til þess hvernig einstaklingur bregst við sálrænt og atferlislega til þess að hafa 

stjórn á streituaðstæðum þegar viðeigandi úrræði eru ekki til staðar. Þegar 

einstaklingurinn nær að aðlagast í streituvaldandi aðstæðum þá kallast það bjargráð 

(Lazarus og Folkman, 1984; Pan, Chen og Yang, 2019). Aðlögunarferlinu má skipta í 

frummat (e. primary appraisal) og annars stigs mat (e. secondary appraisals) og fjallar um 

hvort samspil einstaklingsins við umhverfið hafi áhrif á árangur í aðlögunarhæfni hans og 

heilsufar (Pan o.fl., 2019). Frummatið sér um að meta hvaða þýðingu einstaklingar leggja 

í ákveðna atburði sem þeir hafa reynslu af. Það geta verið jákvæðir, neikvæðir eða 

hlutlausir atburðir. Jákvætt mat dregur fram jákvæðar tilfinningar hjá einstaklingi en ef 
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matið er neikvætt þá getur það annars vegar valdið kvíðatilfinningum ef einstaklingi er 

ógnað á einhvern máta, hins vegar getur það valdið reiði og sorgartilfinningum ef 

atburðurinn þýðir skaði eða missi fyrir einstaklinginn (Maes, Leventhal og DeRidder, 

1996). Annars stigs mat fjallar um hvernig einstaklingurinn metur hvað hægt sé að gera 

til þess að koma í veg fyrir skaða eða að komast yfir sorgina til þess að afleiðingarnar af 

streituvaldandi atburðum verða jákvæðar. Dæmi um slíkar leiðir til aðlögunar getur verið 

að afla sér aukinnar fræðslu, sækja sér stuðning eða leita sátta vegna óumflýjanlegra 

breytinga í lífinu. Samspil frummatsins og annars stigs matsins nýta sér hvort annað til 

þess að finna út á hvaða hátt atburðirnir skipta manneskjuna máli og hvort það sé áskorun 

eða ógnun til staðar sem þarf að vinna úr (Lazarus, 1993). Sálfélagslegar meðferðir geta 

hjálpað til við að aðlaga aðstandendur að því að endurmeta heilabilun hjá nánum ástvini 

og kröfur um hlutverk og samskipti á milli einstaklings með heilabilun og umönnunaraðila 

í stóra félagslega samhenginu. Samskipti aðstandenda við þessar aðstæður gæti aukið 

aðlögun með því að ýta undir jákvæðar tilfinningar og virkja bjargráð. Jákvætt mat getur 

aukið aðlögunarhæfni sem skilar sér í betri tengslum við ástvin og þar af leiðandi betri 

andlegri heilsu aðstandenda (Pan o.fl., 2019).  
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4 Aðferð 

Hér er fjallað um aðferðir rannsóknarinnar og hvernig notuð er fyrirbærafræði sem 

rannsóknaraðferð. Farið er yfir hvernig gagnaöflun gekk fyrir sig svo og valið á 

þátttakendum. Síðan er sagt frá greiningu og úrvinnslu gagna og að lokum sagt frá 

siðfræði rannsóknarinnar.  

4.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notuð eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research) þar sem 

hún fellur vel að rannsóknum þegar stærð úrtaksins er lítil og takmarkað er vitað um 

viðfangsefnið frá hinu innra sjónarhorni. Eins og þegar skoðuð er upplifun eða reynsla 

hóps einstaklinga á félagslegu fyrirbæri (Rubin og Babbie, 2017; Taylor og Bogdan, 1998). 

Fræðilegar rannsóknir og kenningarlegur bakgrunnur er notaður til hliðsjónar á meðan 

viðfangsefnið er skoðað til þess að stuðla að réttmæti rannsóknarinnar. Kostirnir við 

eigindlegar aðferðir eru þeir að þær veita rannsakanda möguleika á að kanna fleiri hliðar 

á rannsóknarefninu, auk þess sem þær veita svigrúm til þess að öðlast dýpri skilning á 

reynsluheimi fólks og þeirra sýn (Rubin og Babbie, 2017; Padgett, 2017). Hér er skoðuð 

reynsla aðstandenda af vistun foreldris með heilabilun á hjúkrunarheimili og upplifun 

þeirra af sjúkdómsferlinu. Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í aðstæður 

þátttakenda af reynslu þeirra af því að eiga foreldri með heilabilun, bæði fyrir og eftir 

flutning á hjúkrunarheimili. Eigindleg rannsóknaraðferð fellur vel að því viðfangsefni. 

Rannsóknarspurningar eru svo hljóðandi: 

 Hvernig upplifa aðstandendur vistun foreldra með heilabilun á 

hjúkrunarheimili? 

 Hvernig breytist umönnunarhlutverk aðstandenda eftir að foreldri flytur á 

hjúkrunarheimili? 

 Hvar fá aðstandendur upplýsingar og stuðning vegna heilabilunar foreldra? 

o Hver er reynsla þeirra af fjölskyldufundum?  
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4.1.1 Fyrirbærafræði  

Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er rannsóknaraðferð sem á rætur að rekja til 

heimspekistefnu á 20. öldinni þar sem leitast er við að skilja upplifun og reynslu fólks með 

því að sjá tilveruna með augum þátttakenda. Hún er ekki bara rannsóknaraðferð heldur 

einnig nálgun til þess að sjá hvaða skilning þátttakendur leggja í aðstæðurnar. Það felst í 

að skoða upplifun einstaklinga og koma auga á mynstur í hugsunum og þankagangi fólks 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Lögð er áhersla á viðtöl við nokkra einstaklinga til að auka 

dýpri skilning á fyrirbærinu sem þátttakendur deila sameiginlegri reynslu af og því er lýst 

eins og það er upplifað. Markmiðið með aðferðinni er að ná fram kjarna eða þemum, sem 

er gert með því að nýta viðtölin við þátttakendur til hins ýtrasta (Margrét Gústafsdóttir, 

2011; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Leitað er eftir orðasamböndum sem eru lýsandi og 

síðan eru þau tengd saman til að byggja upp ramma í kringum niðurstöðurnar. 

Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð leggur áherslu á að fanga þær dýrmætu upplýsingar 

sem fást í daglegu lífi, án þess að reyna að búa til einhverja sérstöðu um raunveruleikann 

(Margrét Gústafsdóttir, 2011). Hafa þarf í huga að þátttakendur eru fáir og markmiðið er 

ekki að alhæfa heldur að öðlast dýpri skilning á fyrirbærinu sem slíku. Til þess að auka 

réttmæti og trúverðugleika rannsóknar þarf að skoða allar helstu ógnir við réttmætið. Það 

gerir rannsakandi með því að spyrja sjálfan sig hvort þetta sé hinn raunverulegi rauði 

þráður í því sem þátttakendurnir höfðu að segja (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).   

4.2 Gagnasöfnun 

Í rannsókninni er gagna aflað með tvennum hætti, það er annars vegar með 

rannsóknarviðtölum við þátttakendur og hins vegar með greiningu á fræðilegri umfjöllun. 

Rannsóknin samanstendur af sex djúpviðtölum við jafn marga þátttakendur þar sem 

rannsakandi styðst við viðtalsvísi (sjá viðauka 1). Viðtalsvísir er notaður til þess að fanga 

svör við rannsóknarspurningunum og ná þannig markmiðum rannsóknar. Viðtalsvísirinn 

samanstendur af hálf-stöðluðum spurningum. Hálf-stöðluð viðtöl eru formleg sem fara 

fram á ákveðnum stað og tíma og eru vel til þess fallin að öðlast dýpri innsýn í reynsluheim 

viðmælenda (Padgett, 2017). Það er einnig svigrúm til þess að spyrja spurninga sem eru 

ekki í viðtalsvísinum en samkvæmt Padgett (2017) eiga viðtölin að vera flæðandi og meira 

í formi samtals á milli einstaklinga. Viðtalsvísirinn er notaður sem verkfæri rannsakandans 

til að hafa yfirsýn yfir þau þemu sem þarf að ná yfir til að ná markmiði rannsóknar. Viðtölin 
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eru hljóðrituð og afrituð orðrétt af rannsakanda sjálfum. Bæði fyrir og eftir viðtalið skráir 

rannsakandi niður vettvangsnótur. Rannsóknarviðtölin tóku allt frá 32 mínútum til 

rúmlega klukkustundar.  

Til að styðja við rannsóknina voru aðrar fyrirliggjandi fræðilegar rannsóknir skoðaðar 

og bornar saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Í leit af heimildum voru 

eftirfarandi gagnagrunnar notaðir sem geyma rannsóknir með ritrýni: ProQuest, Google 

Scholar og Leitir.is. Auk þess sem fengnar voru fræðilegar heimildir úr bókum. Eftirfarandi 

leitarorð voru notuð: heilabilun (e. dementia), aðstandendur (e. relatives), 

umönnunaraðilar (e. caregivers) og hjúkrunarheimili (e. nursing home).   

4.3 Úrtaksaðferð 

Úrtak rannsóknar samanstendur af sex þátttakendum sem deila þeirri sameiginlegu 

reynslu að eiga eða hafa átt foreldri sem vistað var á hjúkrunarheimili sökum heilabilunar. 

Samkvæmt Katrínu Blöndal og Sigríði Halldórsdóttur (2013) þá er mikilvægt við val á 

þátttakendum að þeir búi yfir persónulegri reynslu á fyrirbærinu sem verið er að 

rannsaka. Þeir eru valdir með markmið og tilgang rannsóknarinnar í huga. Með því að 

velja í upphafi einstaklinga sem hafa persónulega þekkingu á fyrirbærinu þá er verið að 

dýpka niðurstöður fyrri rannsókna. Það er gert til þess að sýna fram á margbreytileika 

fyrirbærisins út frá ólíkum sjónarhornum á reynsluheim þátttakenda til þess að fanga sem 

flestar hliðar fyrirbærisins. 

Notuð var blönduð úrtaksaðferð af sjálfboðaliðaúrtaki og snjóboltaúrtaki. Óskað var 

eftir viðmælendum í kynningarbréfi (sjá viðauka 2). Þátttakendur leituðu þaðan beint til 

rannsakanda í gegnum tölvupóst og þar gaf rannsakandi ítarlegri upplýsingar um það í 

hverju þátttakan væri fólgin. Það er kallað sjálfboðaliðaúrtak samkvæmt Katrínu Blöndal 

og Sigríði Halldórsdóttur (2013) þegar rannsakandi treystir á að þátttakendur gefi sig 

sjálfir fram til þátttöku. Kosturinn við þá aðferð er sá að það gefur öllum kost á að taka 

þátt og getur náð fram margbreytilegri reynslu. Hafa þarf þó í huga að þátttakendur sem 

eru reiðubúnir að gefa sig fram af fyrra bragði getur verið ákveðinn hópur sem hefur 

frumkvæði og áræðni. Þar af leiðandi var ákveðið að styðjast einnig við snjóboltaúrtak (e. 

nominated sampling). En skilgreining á þeirri úrtaksaðferð er eins og Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir (2013) segja að sé þegar einn þátttakandi bendir á þann næsta og 
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svo framvegis. Það getur verið góð aðferð til þess að ná til einstaklinga sem annars myndu 

jafnvel ekki gefa kost á sér til þátttöku.  

4.3.1 Kynning á þátttakendum 

Þátttakendur rannsóknar eru sex talsins og þeim voru gefin dulnefni til þess að tryggja 

nafnleynd og trúnað. Allir viðmælendur deila reynslu af kynnum sínum af sitthvoru 

hjúkrunarheimilinu og aldursdreifing þátttakenda er 32-61 ára. Hér er stutt kynning á 

þátttakendum:  

 Eva er 53 ára gömul og átti  hún bæði föður með Alzheimer-sjúkdóm og móður 

með Lewy body sjúkdóm. Báðir foreldrar hennar eru látnir en móðir hennar sá 

mest um umönnun föður framan af. Eftir að hann lést urðu systkinin vör við að 

veikindi móður ágerðust hratt og hún fékk innlögn á hjúkrunarheimili.   

 Gerður er 61 árs gömul og á móður sem greindist með síðkominn Alzheimer-

sjúkdóm. Hún á þrjú uppkomin börn og móðir hennar býr á hjúkrunarheimili í 

dag. 

 Kristjana er 32 ára gömul, tveggja barna móðir og býr úti á landi. Faðir hennar 

greindist með snemmkominn Alzheimer-sjúkdóm. Hann fékk loksins eftir 

talsverða óvissu varanlega vistun á hjúkrunarheimili í þeirra sveitarfélagi.  

 Lena er 61 árs gömul og á móður sem greindist með Lewy body sjúkdóm. Hún 

á þrjú uppkomin börn. Móðir hennar flutti fyrst á sambýli fyrir konur með 

heilabilun. En vegna áhrifa sjúkdómsins þurfti hún að flytja á hjúkrunarheimili 

og býr þar í dag.  

 Sara er 58 ára gömul og á föður með Lewy body sjúkdóm. Þau búa úti á landi 

og er hún eina barnið sem býr á staðnum. Börn hennar eru þrjú og flutt af 

heiman. Faðir hennar greindist eftir að hann var vistaður á sjúkrastofnun vegna 

líkamlegra veikinda. Hann er í dag með varanlega vistun þar vegna heilabilunar. 

 Sunna er 32 ára gömul þriggja barna móðir. Móðir hennar var með Alzheimer-

sjúkdóm og dvaldi á hjúkrunarheimili.  
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4.4 Greining gagna og úrvinnsla  

Túlkandi fyrirbærafræðileg nálgun var notuð í greiningu gagna vegna þess að sú nálgun 

beinir athygli að reynslu þátttakenda af einhverju ákveðnu fyrirbæri. Sem er í þessu tilviki 

að eiga foreldri með heilabilun sem býr á hjúkrunarheimili. Notuð er greiningaraðferð 

kóðunar og þemagreiningar þar sem reynt er að koma auga á hvaða fyrirbæri 

þátttakendur eru að lýsa miðað við það sem spurt er um í viðtalsvísi og tengist markmiði 

rannsóknar og rannsóknarspurningum. Leitast var við að greina mynstur í frásögnum 

þátttakenda (Padgett, 2017). Kóðun er kerfisbundin greiningaraðferð sem inniheldur 

opna kóðun, öxulkóðun og markvissa kóðun. Í opinni kóðun er gögnunum skipt niður í 

þemu. Í öxulkóðuninni er greint hvernig þemun tengjast eða skarast með það að markmiði 

að tengja og þróa þemun til að auka dýpt og réttmæti. Aðalþemun innihalda í sumum 

tilfellum undirþemu og greint er frá eiginleikum hvers undirþema. Til þess að örva innsæi 

rannsakandans var teiknað upp hugkort með öllum þemunum. Lokastigið í 

kenningamynduninni er markviss kóðun þar sem í ljós komu kjarnaþemu sem útskýra 

miðlægt hugtök rannsóknarinnar (Unnur Guðrún Ómarsdóttir, 2013).  

4.5 Siðfræði rannsóknnar 

Áður en rannsóknin fór fram var hún tilkynnt til Vísindasiðanefndar (sjá viðauka 3) og 

Persónuverndar (sjá viðauka 4). Höfundur fékk leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar á 

grundvelli þess að fá skriflegt upplýst samþykki frá þátttakendum (sjá viðauka 5). Til þess 

að tryggja gæði í eigindlegum rannsóknum þarf að hámarka réttmæti. Það er gert í 

þremur mikilvægum skrefum sem þarf alltaf að hafa í huga. Í fyrsta lagi er það að gæta 

þess að rannsakandi útiloki ekki tilfelli sem passa ekki inn í tilgátu rannsóknar eða hrekja 

kenningarnar. Í öðru lagi er mikilvægt að gera samanburð við ritrýndar rannsóknir. Í þriðja 

lagi er mikilvægt að skoða undantekningarnar í rannsókninni þar sem rannsakandi leitast 

við að skýra öll gögnin (Padgett, 2017). Til að tryggja áreiðanleika er mikilvægt að 

rannsakandi gæti hlutleysis við gagnaöflun og við úrvinnslu gagna (Padgett, 2017). 

Starfsreynsla höfundar á hjúkrunarheimili mun ekki hafa áhrif á niðurstöður rannsóknar. 

Aftur á móti þá getur það leitt til betri skilnings á því sem að þátttakendur vilja lýsa í 

rannsókninni. Helstu annmarkar rannsóknarinnar gætu hugsanlega verið hversu lítil 

úrtaksstærðin er. Enn fremur þá eru eigindlegar rannsóknir ekki til þess fallnar að alhæfa 

um niðurstöður heldur frekar að auka skilning á reynslu þátttakenda (Sigríður 
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Halldórsdóttir, 2013). Í rannsókninni voru tekin sex einstaklingsviðtöl við jafn marga 

þátttakendur. Samkvæmt Padgett (2017) takmarkar það yfirfærslugildi niðurstöður 

þessarar rannsóknar gagnvart öðrum einstaklingum í sama hópi.  

Við val á rannsóknarsniði og gagnasöfnunaraðferðum var horft til fjögurra 

meginreglna í siðferði sem siðareglur vísinda byggja á. Það er í fyrsta lagi sjálfræðisreglan 

sem fjallar um kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda. Upplýst samþykki 

var lagt fyrir þátttakendur á skriflegu formi og þeir héldu eftir eintaki af því 

upplýsingablaði sem fyrir þá var lagt. Í öðru lagi er skaðleysisreglan sem er krafan um að 

þátttakendur hagnist af þátttöku sinni í rannsókninni og hljóti ekki skaða af sem getur haft 

áhrif á heilsu þeirra og velferð. Það er tryggt með því að rannsakandi hafi þekkingu innan 

heilbrigðisvísinda, siðfræði og mannréttinda ásamt fyrirliggjandi leyfi frá 

Vísindasiðanefnd. Í þriðja lagi er velgjörðarreglan sem fjallar um að það þurfi að vera 

ávinningur fyrir þátttöku sem leiði til aukinnar þekkingar sem nýtist til að bæta aðstæður 

þátttakenda. Í fjórða og síðasta lagi er réttlætisreglan sem fjallar um að vernda hópa sem 

standa höllum fæti í samfélaginu og gætu hlotið skaða af þátttöku. Rannsóknin þarf þess 

vegna að gæta réttlætis og að þátttakandi fái eitthvað í sinn hlut og þekkingin leiði til 

hagsbóta. Mikilvægi þessara fjögurra reglna í siðareglum vísindarannsókna er að tryggja 

vernd þátttakenda (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2013).  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarviðtala við aðstandendurna. Í 

viðtölunum var litið til baka á sjúkdómsferli foreldris til þess að ná fram heildarmyndinni af 

reynslu þeirra. Síðan er upplifun þátttakenda af hjúkrunarheimilunum skoðuð með tilliti til 

viðhorfa þeirra til starfseminnar og miðlun upplýsinga til aðstandenda. Það var ákveðinn 

samhljómur hjá öllum viðmælendum rannsóknarinnar og við greiningu gagna með tilliti til 

markmiða rannsóknarinnar og rannsóknarspurninganna komu fram fimm meginþemu: 

Sjúkdómsferli foreldris, fjölskylduhlutverk, tengsl innan fjölskyldu, stuðningur við 

aðstandendur og upplifun af hjúkrunarheimilum. Þeim eru gerð skil hér á eftir. 

5.1 Sjúkdómsferli foreldris  

Í þessu þema er horft á allt ferlið frá því að aðstandendur verða varir við fyrstu einkenni 

heilabilunar þangað til að foreldri þeirra fær innlögn á hjúkrunarheimili. Þátttakendur voru 

beðnir um að lýsa reynslu sinni, þau voru spurð hvort og þá hvernig reynsla þeirra hefði breyst 

við flutninginn. Það var sameiginlegt hjá öllum viðmælendum að þegar þau horfðu til baka þá 

sáu þau margt hjá foreldrum sínum sem voru að öllum líkindum byrjunareinkenni á heilabilun. 

Sjúkdómsferlið er þema sem hefur nokkur undirþemu; á meðan foreldri býr heima, leiðin að 

fá greiningu og flutningur á hjúkrunarheimili. Hjá flestum viðmælendum var þetta þungamiðja 

viðtalanna sem þau vildu koma á framfæri.  

5.1.1 Á meðan foreldri býr heima 

Allir viðmælendur sinntu umönnun af einhverju tagi á meðan að foreldrar þeirra bjuggu enn 

þá heima hjá sér. Sara og Sunna sögðust hafa séð um þrif heima hjá foreldrum sínum. Á meðan 

Lena var á tímabili vegna veikinda móður sinnar í hálfgerðri fjarbúð frá sínum manni og flutti 

þar af leiðandi til móður sinnar til að hafa eftirlit með henni. Gerður var einnig í svipuðum 

sporum. Hún sagði að móðir hennar hefði fengið heimahjúkrun sem fólst í því að starfsmaður 

kom og gaf henni lyf á morgnana. Starfsmaðurinn kom iðulega að móðurinni grátandi og 

hringdi síðan í Gerði til að láta hana vita af því. Hún sagði: 

[...] þá vorum við alveg að hugsa um við verðum bara að kaupa svefnsófa í stofuna og við 

þurfum bara að gista hjá henni og vera. Svo hugsuðum við bara að það gengur ekkert upp 

sko, við vöknuðum kannski á morgnana og hún er enn þá grátandi og við getum ekkert 

farið frá henni og þá getum við ekki mætt í vinnu [...] við gátum lítið gert annað en að vera 

bara hjá henni á kvöldin en við þurftum alltaf að fara heim og skilja hana eftir. 
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Að sögn Sunnu var það krefjandi tími þegar að móðir hennar bjó heima. Hún hafði skerta 

innsýn í veikindi sín og var ósamvinnuþýð við að leita sér læknisaðstoðar. Bæði Sunna og faðir 

hennar reyndu aðlögun fyrir hana í dagþjálfun til þess að hvíla föður Sunnu en aðlögunin sem 

slík gekk eingöngu í hálfan dag. Faðir hennar var líkamlega veikur og þurfti að hafa 

sólarhringseftirlit með móður hennar svo hún myndi ekki ráfa burt. Sunna sagði að mikið væri 

ætlast til af aðstandendum á meðan foreldrar þeirra byggju ennþá heima hjá sér og hún hélt 

frásögn áfram: 

[...] ég hringdi í hana á morgnanna og sagði „jæja mamma núna ert þú að fara í dagþjálfun“ 

en þau í dagþjálfuninni voru ekkert mikið að aðstoða heldur, þau voru ekkert að bjóða 

rútu heldur þurfti ég að skutla henni. Þetta var mikið svona [hik] bras. 

Viðmælendur voru tilbúnir til þess að annast foreldra sína eins og kostur var en þegar 

sjúkdómurinn var byrjaður að ágerast leiddi það til þess að aðstandendur byrjuðu að bogna 

undan álagi. Þá tók oftast við sú erfiða bið, að þeirra sögn, eftir viðeigandi úrræðum.  

5.1.2 Leiðin að fá greiningu  

Viðmælendur lýstu upplifun sinni af veikindum foreldra sinna og leiðinni til að fá greiningu. 

Bæði Sunna og Lena sögðu að þær hefðu tekið eftir einkennum heilabilunar hjá foreldrum 

sínum og fengu staðfestan grun sinn á minnismóttökunni á Landakoti. Þar tók við langt ferli en 

eins og áður hefur komið fram þá fékkst móðir Sunnu ekki í greiningu en greindist síðan með 

Alzheimer-sjúkdóm og þá var hægt að sækja um viðeigandi þjónustuúrræði. Móðir Lenu fór í 

yfirgripsmiklar rannsóknir til þess að fá staðfest að hún væri ekki með Alzheimer-sjúkdóm 

heldur Lewy body sjúkdóm. Ekki var sterkur grunur um heilabilunarsjúkdóm hjá móður Gerðar 

og föður Söru en þau voru að mestu sjálfbjarga og bjuggu heima hjá sér. Foreldrar þeirra áttu 

það sameiginlegt að hafa leitað sér aðstoðar vegna líkamlegra veikinda en ekki vegna 

heilabilunar. Móðir Gerðar hafði lærbrotnað fimm árum áður en hún leitaði til læknis vegna 

verkja í fætinum. Gerður sagði: 

 [...] þá var farið með hana til læknis og þar er hún sett í minnispróf og ég sat hjá henni og 

var bara „vó“ er hún orðin svona léleg? Því hún hafði alltaf búið ein og alltaf bjargað sér, 

þá var hún bara komin talsvert langt með minnistap.  

Hjá föður Söru hafði sjúkdómurinn ágerst hratt á skömmum tíma og það hafði tekið verulega 

á fjölskylduna. Hann fékk sýkingu í nárann og fór inn á spítala af þeim sökum en fór ekki aftur 

heim eftir það. Móðir Evu hafði séð um að annast föður hennar heima sem var með Alzheimer-
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sjúkdóm. Eftir að hann lést grunaði Evu og systur hennar að móðir þeirra hefði fengið 

taugaáfall. Síðar kom í ljós að hún var með Lewy body sjúkdóm. Eva lýsti hvernig sú reynsla 

hafði bæði andlega og líkamlega áhrif á hana: 

Mér fannst þetta algjör frumskógur sko og það var alltaf sagt að hún væri ekki nógu veik 

og þau bæði. Þetta var farið að hafa svo mikil áhrif á okkur, ég var bara komin með 

blóðþrýsting uppúr öllu valdi og maður var hættur að sofa vel því maður var alltaf að 

hringja og tjékka á henni því hún var alltaf að týnast þannig maður getur ekki sagt að 

maður hafi mjög góða reynslu af þessu ferli en þegar hún fékk jákvætt svar við innlögn þá 

gekk þetta allt saman hratt og vel vil ég meina. 

5.1.3 Flutningur á hjúkrunarheimili 

Þegar sú staða kom upp að besti kosturinn fyrir foreldra viðmælenda væri varanleg vistun á 

hjúkrunarheimili var reynsla þeirra misjöfn. Sem dæmi þá sagði Kristjana að hún hefði barist 

fyrir föður sinn í langan tíma að fá endanlega búsetu á hjúkrunarheimili úti á landi. Hann 

greindist með snemmkominn Alzheimer-sjúkdóm en úrræðaleysi ríkti í búsetumálum og var 

hann reglulega fluttur á milli vistarvera og landshluta áður en hann fékk varanlega dvöl á 

hjúkrunarheimili í þeirra sveitarfélagi. Í tilfelli Söru þá lá faðir hennar á sjúkradeild þegar það 

kom í ljós að hann gat ekki búið lengur heima hjá sér sökum heilabilunar. Hann fékk varanlega 

vistun á deildinni. Hún segir: “þetta er svo hratt, þetta er eiginlega mánuður frá því hann 

labbaði inn á sjúkrastofnunina þangað til hann er kominn í hjólastól, Þetta er mánuður!“.  

Í tilfelli Sunnu fékk móðir hennar fyrst innlögn á Landakot þar sem miklar lyfjatilraunir voru 

gerðar sem tók andlega og líkamlega á mæðgurnar. Hún hafði ekki verið á neinum lyfjum 

vegna sjúkdómsins fram að því vegna þess að hún vildi ekki fara til læknis. Móðir hennar fór 

ekki heim fyrr en hún fékk pláss á hjúkrunarheimili og var Sunna þakklát fyrir það hvernig 

Landakot brást við en fram að því fannst henni sem ekki væri hlustað á hana. Móðir Gerðar 

hafði verið lengi með verki í fæti og Landakot gat ekki annast hana fyrr en hún fór í aðgerð. 

Hún beið eftir aðgerðinni í fjóra til fimm mánuði heima hjá sér og naut aðstoðar frá börnum 

sínum og heimahjúkrun. Móðurinni leið illa andlega sem mátti huganlega rekja til Alzheimer-

sjúkdómsins. Gerður og systkini hennar fengu ágætan umhugsunarfrest til þess að velja fyrir 

hana rétta hjúkrunarheimilið. Móðir Lenu hafði fengið dagþjálfun í þónokkurn tíma á sambýli 

fyrir konur með heilabilun en hún fékk fljótlega að flytja inn á sambýlið vegna þess að 

sjúkdómurinn vernsaði. Bæði móðurinni og fjölskyldunni leið vel með dvölina á sambýlinu en 

móðirin varð fyrir byltu með þeim afleiðingum að hún hætti að geta stigið í fótinn. Í kjölfarið 

var sótt um flutning fyrir hana á hjúkrunarheimili. Lena hafði verið svo ánægð með sambýlið 
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áður og sagði það væri erfitt að bera þessa tvo staði saman. Hún tjáði sig um 

hjúkrunarheimilið: 

Þetta er þung deild ef það er verið að hífa upp í hjólastóla svona stórum og þungum 

grindum, örugglega 80% af sjúklingum á deildinni og það þarf alltaf tvo til að hreyfa við 

einni manneskju, bara við að fara á klósett eða í hjólastól eða eitthvað, þannig að þetta er 

mjög þung deild og ég geri mér alveg fyllilega grein fyrir því að þetta eru mjög ólíkir staðir. 

Á heildina litið þá voru flestir viðmælendur ánægðir að vita til þess að foreldrar þeirra væru á 

öruggum stað og að það væri vel hugsað um þá. 

5.2     Fjölskylduhlutverk  

Heilabilun hafði áhrif á fjölskyldulíf viðmælenda. Það var sammerkt að fjölskylduhlutverk og 

eðli samskipta innan hennar breyttist þegar að foreldrar þeirra veiktust og viðmælendur 

þurftu að haga lífi sínu á annan hátt. Sara sagði að helsta áskorunin í ferlinu hefði verið að 

skipta um hlutverk við föður sinn og hún lýsti því þannig: 

[...] það er í rauninni eggið að kenna hænunni eða eggið að siða hænuna því þetta hefur 

snúist við, ég hef þurft aðeins að byrsta mig við hann og segja “pabbi það má ekki gera 

svona, þú veist það”. Ég þarf að hafa vit fyrir pabba mínum, öfugt við það þegar ég var lítil 

stelpa [...] áskorunin er líka að passa að hann hafi ekki áhyggjur, tala við hina í fjölskyldunni 

og segja að þau megi ekki segja þetta og hitt við hann og svona. Ég hef þurft að hugsa vel 

hvað ég á að segja við hann þegar hann fer að spyrja um systur mína [látin] þetta hefur 

verið áskorun fyrir mig.  

Í fimm ár snerist stór hluti af lífi Evu um umönnun foreldris sökum heilabilunar. Aðspurð 

sagðist hún ekki hafa verið mikið í félagslífinu á þeim tíma, hún var að auki með þrjú börn á 

mismunandi aldri. Hún kvaðst aldrei hafa verið eins þreytt á ævinni og áttaði sig í raun ekki á 

því fyrr en eftir andlát móður sinnar hvað sjúkdómurinn hafði tekið mikinn toll af lífi hennar:  

Umönnunarhlutverkið minnkaði að sjálfsögðu eftir að hún flutti á [hjúkrunarheimili] en 

maður þurfti samt að passa hana svolítið. En það var mjög mikill léttir að sjálfsögðu en 

maður fattar það ekki fyrr en að hún er dáin og maður þarf að byggja sig smám saman upp 

aftur.  

Flestir viðmælendur komu úr stórum systkinahópi og þau deildu ábyrgðarhlutverki sín á milli 

varðandi umönnun foreldris. Bæði á meðan foreldri bjó heima og eftir flutning á 

hjúkrunarheimili. Fimm viðmælendur nefndu að þau hefðu séð mest um umönnun foreldris af 

systkinum sínum. Bæði Sunna og Kristjana áttu ung börn samhliða því að hafa annast foreldra 

sína. Sunna á einn bróður og hún sagði frá því að faðir þeirra hefði verið líkamlega veikur en 



51 

bróðir hennar hefði ekki tekið jafn mikinn þátt í umönnun vegna þess að hún þekkti meira til í 

heilbrigðismálum. Tveir viðmælendur lýstu samviskubiti yfir því hvar þau ættu að vera, sem 

sagt hvort þau ættu að vera með börnunum sínum eða hjá foreldrum sínum. Sunna sagði: 

[...] þetta er samt alltaf jafn erfitt fyrir aðstandendur af því að það er alltaf þetta 

samviskubit, sem sagt bara endalaust samviskubit, er ég að gera nóg fyrir hana eða á ég 

ekki að vera meira hjá henni eða á ég að vera með börnunum mínum eða þú veist hvar á 

ég að vera? 

Meirihluti viðmælenda sagðist hafa heimsótt foreldra sína einu sinni eða oftar á dag á 

hjúkrunarheimilin. Sunna nefndi að starfsfólkið á hjúkrunarheimilinu hefði flest allt verið 

dásamlegt. Þar var mikið af erlendu starfsfólki sem vann vinnuna sína vel og á endanum var 

það farið að kunna betur á móður hennar heldur en Sunna sjálf. Sara og Kristjana töluðu um 

að foreldrar þeirra hefðu verið óværir heimilismenn sökum heilabilunar. Helmingur 

viðmælenda nefndi að skortur væri á þekkingu starfsfólks til þess að geta sinnt foreldrum 

þeirra. Sara sagði að það hefði stundum verið hringt í hana til þess að koma og róa föður sinn 

niður.  Hún sagði að faðir hennar væri háður sér og hún heimsæki hann um tvisvar til fjórum 

sinnum á dag. Eva lýsti einnig áhyggjum sínum vegna þekkingarskorts starfsfólks á 

heilabilunarsjúkdómi móður hennar sem var með miklar ofskynjanir og upplifði vanlíðan. Það 

var óbærileg hugsun fyrir Evu ef móður hennar væri ekki sinnt þegar henni liði illa. Eva lýsti 

upplifun sinni af hjúkrunarheimilinu:  

[...] það alveg tók toppinn af áhyggjunum [flutningur á hjúkrunarheimili] en þrátt fyrir það 

þá treystum við ekki öllum alveg, við búum allar þrjár systurnar hérna og erum allar nálægt 

hjúkrunarheimilinu og við vorum bara með „system“ að við fórum bara alltaf á 

mismunandi tíma dags og ég hringdi stundum til að vita hver var á kvöldvaktinni og ef það 

var svoleiðis að það var enginn sem manni leist vel á þá fór maður bara og var hjá henni 

[...]. Þetta tók ekki alveg áhyggjurnar af okkur systrunum. 

Aðspurð um hvernig hlutverk aðstandenda sem umönnunaraðila hefði breyst eftir flutning 

foreldris á hjúkrunarheimilið þá sögðu allir viðmælendur að þau þyrftu ekki að hugsa jafn mikið 

um foreldra sína. Þau áttu mun meiri frítíma þó þau skytust oft til foreldra sinna og sinntu 

mikilvægum erindum. Í tilfelli Lenu þá skiptast þær systur á að taka þvott móður sinnar og 

þrífa hann heima því þær eru ekki ánægðar með hvernig fötin eru þrifin á hjúkrunarheimilinu. 

Kristjana lýsti einnig hvernig hlutverk hennar hefði breyst: 
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Við þurfum náttúrulega ekki að hugsa jafn mikið um hann, núna komum við bara í 

heimsókn og ræðum við hann um lífið, en þegar við vorum með hann heima sem er svolítið 

langt síðan þar þurftum við að fylgjast með honum hvert einasta skref [...] 

Sunna hafði svipaða sögu að segja um hvernig umönnunin breyttist í að eiga fleiri gæðastundir 

með móður sinni eftir að hún flutti á hjúkrunarheimili. Hún sagði: 

Það er aðallega það að ég hafði meiri gæðastundir með henni. Fara í heimsóknir og gefa 

henni köku og svona. Ég nennti því ekki, ég var hætt að nenna því  [á meðan móðir hennar 

bjó heima] af því að það var svo erfitt að, það var bara erfitt að sinna henni almennt, erfitt 

að fá hana að gera hluti því hún var náttúrulega alltaf svo „heilbrigð“ [...] ég missti svolítið 

þolinmæðina þegar hún var sem veikust en þegar hún fór á elliheimilið þá náði ég að njóta 

þess betur bara þessu einfalda. Bara borða köku með henni, gefa henni ís og svona. 

5.3   Tengsl innan fjölskyldunnar  

Eitt af því sem kom fram í rannsókninni var hvernig tengslum innan fjölskyldunnar væri háttað. 

Aðstandendurnir töluðu um hvernig þau væru reiðubúin til þess að endurgjalda foreldrum 

sínum þá umönnun sem þau sögðu þá hafa átt innistæðu fyrir. Allir viðmælendur sögðust eiga 

í góðum samskiptum við fjölskyldur sínar og nánd og samheldni var ríkjandi í frásögnum þeirra. 

Það ríkti í frásögnunum að aðstandendurnir gættu þess að foreldrum þeirra væri vel sinnt á 

hjúkrunarheimilinu og þá vanhagaði ekki um neitt. Eva lýsti sambandi við móður sína á þennan 

veg: „Ég taldi þetta ekki eftir mér en þetta var bara [hik] maður gerði þetta bara án þess að 

hugsa sig um, það var bara ekki spurning og hún sem hafði sko alltaf gert allt fyrir mann, 

algjörlega allt!“.  

Kristjana er yngsta barn föður síns og í æsku minntist hún hans sem eftirlátssömum föður 

sem hún leitaði mikið til. Þegar hann veiktist af Alzheimer-sjúkdómnum á fertugsaldri 

breyttust hlutirnir þar sem hún þurfti að þroskast hratt og fór að sjá lífið á annan hátt. Hún 

hefur verið virk í að koma málefnum heilabilaðra í opinbera umræðu ásamt því að sjá um 

umönnun föður síns. Sara er eina barn foreldra sinna sem býr í sama sveitarfélagi og þau. Það 

hefur tekið sinn toll af henni hvernig ágangur sjúkdómsins hafði áhrif á persónuleika föður 

hennar og á tengsl innan fjölskyldunnar. Systkini hennar tóku það til að mynda nærri sér þegar 

hann öskraði á þau og hafa ekki heimsótt hann síðan, það ber að nefna að þau búa ekki á 

staðnum. Faðirinn hefur ekki sýnt Söru þessa hegðun, hann þekkir hana og hlustar á hana. Hún 

hefur alltaf verið í nánum tengslum við foreldra sína. Sara sagði: 

[...] þegar hann veiktist þá sagði heimilislæknirinn „þetta er ekki persónan [...], þetta er 

sjúkdómurinn og þú verður að horfa á það. Þegar pabbi þinn lætur svona þá er þetta ekki 

hann, mundu það!“ Það reyndar gagnaðist mér aðeins af því ég tók það svolítið inn á mig 



53 

þegar ég kom í lyftuna og heyrði þá öskrin í honum þá var hann að öskra að þær 

[starfsfólkið] væru ekki að kenna sér á hjólastólinn og svona og þær þurftu að hringja í mig 

og ég þurfti að koma. Þá náttúrulega heyrðu þetta allir og aðstandendur sem eru að 

heimsækja sína ættingja sko, fyrst tók ég þetta rosalega nærri mér en þá áttaði ég mig á 

að þetta er ekki pabbi minn heldur er þetta sjúkdómur og það hjálpaði mér aðeins. 

Hjá öllum viðmælendum kom fram að foreldrar þeirra gleyma stundum hverjir nánustu 

aðstandendur þeirra eru eða þá að þau rugla saman nöfnum á þeim. Það var misjafnt hvernig 

aðstandendur tókust á við það. Lena lýsti upplifun sinni af sjúkdómnum: 

[...] ég held þetta sé frekar kærleikur, þó að þú munir ekki fyrir horn, hún mamma man 

alveg, hún man alveg ... hún segir „mikið er langt síðan...“ ef hún hefur ekki séð mig í tvo 

eða þrjá daga þá spyr hún hvort það hafi eitthvað komið fyrir mig, alveg sama hversu 

heilabiluð hún er. En það eiginlega fallegasta í þessu öllu saman er að mamma er svo sterk 

fjölskyldukona, hún er með svo mikinn kærleik. 

Það kom fram missir á tilfinningatengslum þar sem að tveir viðmælendur lýstu því að foreldrar 

þeirra væru ekki lengur þau sjálf. Til dæmis hjá Söru og Gerði þá nefndu þær leið til þess að 

aðlaga sig að sjúkdómsganginum, það er að aðgreina einkenni sjúkdómsins frá 

persónuleikanum. Það hefur gert flestum viðmælendum auðveldara fyrir þegar þau koma í 

heimsókn á hjúkrunarheimilið og njóta samverustunda með foreldrum sínum. Lena lýsti því 

hvernig þau systkinin hefðu staðið þétt við bakið á móður sinni:  

[...] mamma er með einhverja tegund af Lewy body sem gerir okkur aðstandendum 

auðveldara fyrir, hún er glöð, hún er ljúf og mjög sjaldan reið eins og hún segir ekkert 

svona ljótt sem betur fer, ekki enn sem komið er, en hún sér alls konar skemmtilegheit og 

við hlæjum bara saman [...] en magnað með hana mömmu þegar við vorum að ræða þetta 

við hana og svona þá sagði hún „af hverju kom þetta fyrir mig? hvað er að gerast fyrir mig“ 

þá vorum við að útskýra fyrir henni. En mögulega held ég að mamma hafi sko þarna fengið, 

hún fékk góða lendingu, við vorum mjög þétt við hana. 

5.4   Stuðningur við aðstandendur 

Aðstandendurnir voru spurðir hvaða stuðning þau hefðu fengið vegna heilabilunarsjúkdóms 

foreldris. Flestir voru sammála um að framboð af stuðningi hefði verið af skornum skammti. 

Stuðningurinn gat verið í hvaða formi sem er og hvenær sem er í ferlinu. Höfundur leitaðist 

við að spyrja opinna spurninga og leyfði viðmælendunum sjálfum að túlka það hvernig þau 

upplifðu stuðning. Það sem var ólíkt í frásögnum viðmælenda fjallaði um hvort þeim fannst 

þau yfir höfuð þurfa á utanaðkomandi stuðningi að halda. Allir sögðu að þau myndu 

hugsanlega þiggja stuðning ef það stæði þeim til boða. Lena lýsti reynslu sinni: 
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[...] þegar fólk veikist svona og maður fær þessar fréttir og finna bara vá hvað maður 

stendur eitthvað varnarlaus í lappirnar [...] en örugglega er einhvers staðar þarna úti sem 

maður getur farið og fengið aðstoð en það er allavega ekki augljóst að finna sér þá leið. 

Bæði Kristjana og Sara eru búsettar úti á landi og þær sögðu að enginn formlegur stuðningur 

hefði staðið þeim til boða í ferlinu. Báðar voru þær jákvæðar í garð þess að leita sér stuðnings 

ef hann væri í boði. Meira en helmingur viðmælenda sagði að þau hefðu ekki fengið mikinn 

stuðning og heldur ekki sóst eftir honum. Aðspurð um hvert viðhorf þeirra væri til þess að 

sækja í stuðningshópa með fólki sem deilir sameiginlegri reynslu þá voru einungis tveir 

viðmælendur sem höfðu prófað það. Í tilfelli Kristjönu þá var faðir hennar ungur þegar hann 

greindist með Alzheimer-sjúkdóm. Hún sagði að mæðgunum hefði verið boðið að mæta í 

stuðningshóp og lýsti því svo: 

Landakot sendi okkur á svona aðstandendafundi, eitthvað svona staðlað og við sem sagt 

mættum á einn fundinn og þá þarna var ég lang lang yngst, mamma var næstyngst svo 

voru eiginlega bara gamlar konur og karlar og það var ein kona sem var eldri en mamma 

sem var ein dóttirin og okkur fannst við ekki alveg passa þarna inn, þá var bara farið yfir 

svona blað „hvað finnst þér? og hvað finnst þér?“ og svona en það vantar meiri svona 

umræðuhópa fyrir börn heilabilaðra. 

Fjórir viðmælendur sögðu að þær hefðu hvorki leitað eftir né þurft á stuðningi að halda sjálfar. 

Allir viðmælendur nefndu það að mesta stuðning væri að fá frá fjölskyldunni en flestir lýstu 

fjölskyldum sínum sem samheldnum og að það væri gott að hafa hvert annað sem þau vita að 

eru í sömu sporum. Þær nefndu að stuðningurinn kæmi þá helst frá eiginmanni eða systkinum. 

Eva sagði: „stuðningurinn minn var náttúrulega maðurinn minn og við systurnar, við fundum 

mikinn stuðning í hvorri annarri.“. Sunna tók í sama streng og aðspurð hvort hún hefði viljað 

nýta sér stuðningshópa sagði hún: 

Náttúrulega hefur maður alltaf systkini sitt til að „naggast“ í þegar maður á erfitt því það 

skilur mann mest. [...] ég náttúrulega tala svo mikið við aðstandendur í starfi þannig ég 

hef ekki þörf fyrir að tala við aðra aðstandendur af því að í starfinu mínu þá geri ég það. 

En ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé möguleiki út af því að það er bara svo gott 

að vita að það séu aðrir í því sama af því að þegar maður talar saman þá er þetta bara 

nákvæmlega sama þó það sé sitthvor einstaklingur þá er þetta nákvæmlega sama [hik] 

þessi kvíði. 

Eva og Sunna hafa báðar misst foreldra sína og lýstu því að þær hefðu ákveðna yfirsýn yfir 

sjúkdómsferlið. Sunna sagði að stuðningur frá fagaðilum hefði mátt bjóðast fyrr í ferlinu eða 

áður en foreldri flytti á hjúkrunarheimili. Á meðan Eva sagði að hún hefði áreiðanlega nýtt sér 
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stuðningshópa eftir að móðir hennar lést. Á þeim tíma sem Eva annaðist móður sína þá var 

mikið að gera hjá henni og hún hefði líklega ekki gefið sér tíma til að sækja sér stuðning.  

5.5 Upplifun og reynsla af hjúkrunarheimilunum   

Þrátt fyrir að þátttakendur væru á ólíkum aldri og enginn deildi reynslu af sama 

hjúkrunarheimili þá var ákveðinn samhljómur í frásögnum þeirra. Upplifun og reynsla 

aðstandenda af vistun foreldra með heilabilun á hjúkrunarheimilum var eitt umfangsmesta 

þemað í rannsókninni og skiptist í þrjú undirþemu: Viðhorf til starfseminnar, upplýsingamiðlun 

og fjölskyldufundir.  

5.5.1 Viðhorf til starfseminnar 

Helmingur viðmælenda lýsti úrræðaleysi vegna vistunar foreldra sem höfðu flakkað á milli 

mismunandi stofnana áður en þau fengu varanlega vistun á hjúkrunarheimili. Þegar þau fengu 

loksins inni á hjúkrunarheimili þá mátti skynja hjá aðstandendum létti og þakklæti fyrir það að 

foreldrar þeirra væru á öruggum stað. Gerður lýsti upplifun sinni af vistun móður sinnar á 

hjúkrunarheimili: “Hún er á góðum stað þar sem hún er í dag, það er vel hugsað um hana, við 

erum mjög ánægð með heimilið.”. Tveir viðmælendur sögðu að foreldrar þeirra væru með 

einstaklingsherbergi en aðrir lýstu óánægju yfir að foreldrar þeirra ættu ekki herbergi út fyrir 

sig. Þegar viðmælendur fengu tækifæri til þess að koma eigin viðhorfum á framfæri þá lýsti 

yfir helmingur þeirra því yfir að þau vildu óska að allir íbúar á hjúkrunarheimilum hefðu 

einstaklingsherbergi. Eva sagði: 

Ég vildi bara óska að gamla fólkið okkar séu komin einstaklingsherbergi, mamma fékk það 

seinasta árið en mér fannst þetta ekki boðlegt, í einu herbergi voru fjórar saman, mamma 

var í tveggja manna herbergi [...]. Þetta eru borgararnir okkar sem eru búnir að standa 

sína plikt og svo verður það svona umkomulaust og veikt. 

Herbergjaskipan var í frásögum aðstandenda hitamál en þeim fannst miður að foreldrar þeirra 

og aðrir heimilismenn væru settir saman í herbergi. Bæði Lena og Eva nefndu að samsetningin 

af herbergisfélögum væri einnig óhentug og Lena rökstuddi mál sitt og sagði: 

Versta í þessu ferli, ég verð bara að fá að koma því að, er að troða þessu aumingjans fólki 

saman inn í herbergi. Þau eru í tveggja manna herbergi, alveg pínulitlu herbergi [...]. Konan 

við hliðina á henni er algjörlega heyrnarlaus [...] þær eru bara svart og hvítt. Hún vill helst 

aldrei fara úr rúminu en það er náttúrulega annað mál en hún er með sjónvarp [...]. Svo er 

þetta alltaf svo hátt stillt hjá henni [sjónvarpið] og mamma er alltaf að svara sjónvarpinu. 

[...]. Við höfum rætt þetta og við erum búin að biðja um það að hún fari í einbýli vegna 
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þess að hún er ekki að fá neinn félagsskap af þessari konu, þær geta ekki einu sinni talað 

saman og hún veit ekki einu sinni hvað hún heitir.  

Bæði Gerður og Lena lýstu ánægju sinni yfir þeim viðburðum sem haldnir eru á 

hjúkrunarheimilunum. Þrátt fyrir það þá er ekki “maður á mann” á deildinni til þess að allir 

heimilismenn geti notið þess. Að sögn Gerðar var móðir hennar ætíð félagslega virk. Þegar hún 

flytur inn á hjúkrunarheimilið var starfsfólkið duglegt að fara með hana í messur og annað slíkt. 

Vegna ágang sjúkdómsins var það ekki lengur hægt því að það var ekki neinum starfsmanni til 

að dreifa til að vera hjá henni. Helmingur viðmælenda nefndi að þau færu sjálf með foreldra 

sína aðeins út fyrir hjúkrunarheimilið til að leyfa þeim að anda að sér fersku lofti reglulega. 

Flestir viðmælendur nefndu einnig að hjúkrunarheimilin gerðu sitt besta til þess að veita 

foreldrum þeirra góða umönnun. Lena sagði: “ég held að allir séu „all in“ í þessu starfi en 

umhverfið er ekkert auðvelt“.  

Aðspurð um upplifun á viðmóti starfsfólksins þá voru flestir sammála um að það ynni 

frábært starf en að samskiptum á milli starfsfólks og aðstandenda væri ábótavant. Helmingur 

viðmælenda upplifði að það skorti fræðslu meðal starfsfólks til þess að annast heilabilaða og 

Sara bætti við að það ætti að hlusta meira á aðstandendur og að það vantaði persónulegri 

þjónustu við íbúa. Flestar lýstu því að þeim fyndist ekki gott að vera með kvörtunartón við 

starfsfólkið þrátt fyrir að það væri margt sem betur mætti fara en þær vildu engu að síður vera 

þakklátar fyrir að hjúkrunarheimilin sem annast foreldra þeirra. Eva lýsti reynslu sinni svona: 

[...] ég verð að segja að ég var rosalega hikandi við að koma með aðfinnslur og svoleiðis, 

mér fannst það mjög óþægilegt því það er svo asnalegt að segja þetta en maður var svo 

hræddur um að það myndi koma niður á mömmu, mér fannst eins og ég ætti að vera 

svona afskaplega þakklát sem ég var alveg líka en í svona fullkomnum heimi þá hefði ég 

alveg viljað segja fleiri hluti hefði ég þorað því [...].  

Ungt starfsfólk var áberandi í miklum metum hjá viðmælendum þar sem þau sinntu foreldrum 

þeirra af alúð og umhyggju. Helmingur viðmælenda nefndi erlent vinnuafl í viðtölunum þar 

sem kom fram að það er er menningarmunur á hvernig aðhlynningin fer fram og varðandi 

samskipti og upplýsingamiðlun. Sunna sagði:  

[...] það er örugglega betra á mörgum stöðum samskipti á milli starfsfólks og aðstandenda 

af því að þar sem mamma var þá voru svo mikið af erlendu fólki sem kunnu ekki íslensku 

og það var svo erfitt að hafa samskipti. Ég vissi ekki hvort þau skildu það sem ég sagði eða 

hvort þau væru bara að „já-a“ mig. [...] það voru ekki margir íslenskir hjúkrunarfræðingar 

að vinna þar heldur, það er náttúrulega allt öðruvísi menning þegar það er mikið af 

Íslendingum að vinna og maður veit að þau skilja hvað maður er að segja. En það var ekki 
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upplifun mín þar sem mamma var það var meira svona að ég væri gestur á þeirra heimili 

og starfsfólkið ætti heimilið því þau voru búnir að vinna þarna svo rosalega lengi og kunnu 

allt og gerðu allt og gerðu þetta allt vel og vinna vel þau mega eiga það. 

5.5.2 Upplýsingamiðlun 

Af svörum viðmælenda má slá því föstu að þau upplifðu skort á fræðslu um sjúkdómsganginn 

og einnig hvað varðar persónulegar upplýsingar um foreldra þeirra. Þau voru samhljóma um 

að upplýsingar um sjúkdóminn ættu að koma fram í byrjun greiningarferlisins. Þeim fannst líka 

mikilvægt að aðstandendur fengju upplýsingar frá hjúkrunarheimilinu varðandi heilsu og líðan 

foreldra þeirra. Meirihluti viðmælenda nefndi að þetta væri í fyrsta skipti sem að heilabilun 

greindist í fjölskyldunni svo þetta var nýtt hlutverk fyrir þau. Flestir greindu frá því að nánast 

allar upplýsingar um sjúkdóminn hefðu þau fundið á netinu. Tveir viðmælendur tiltóku að 

vefsíða Alzheimersamtakanna væri með ágæta fræðslu um heilabilun. Til að mynda þá las Lena 

sér til á netinu þegar móðir hennar greindist en það voru einungis staðlaðar upplýsingar um 

einkenni sjúkdómsins. Helmingur viðmælenda sagðist fyrst hafa fengið gagnlegar upplýsingar 

um heilabilun á Landakoti en þó sagðist Sunna hafa fengið takmarkaðar upplýsingar þaðan. 

Kristjana tók hins vegar fram að hún hafi fengið mjög góðar upplýsingar. Móðir Evu fékk ekki 

greiningu á Landakoti heldur hjá öldrunarlækni á stofu. Þar hefði hún eingöngu fengið 

upplýsingar um nafnið á sjúkdómnum og smávegis upplýsingar um helstu einkenni. Hún 

sagðist sjálf hafa lesið rannsóknir um sjúkdóminn og einkenni hans. Hún lýsti reynslu sinni: 

[...] ég var náttúrulega bara í því að „gúggla“ endalaust og það sem mér fannst merkilegt 

er að hjúkrunarfólkið og læknarnir á [hjúkrunarheimili] vissu bara nánast ekkert um 

þennan sjúkdóm og ég var bara alltaf komin nokkur skref á undan að segja þeim frá 

sjúkdómnum [...]. Það var til dæmis eitt af einkennum sjúkdómsins að fólk stundum bara 

missti meðvitund. Ég las það og svo eftir það þá héldum við bara að hún væri að deyja og 

þarna hún missti meðvitund í mjög langan tíma bara í tvo eða þrjá sólarhringa svo les ég 

bara eftir á að þetta er bara þekkt í þessum sjúkdóm. Læknirinn hins vegar sagði bara að 

hún væri að deyja og við fengum fund og bækling um lífslokaferlið. Hann tók hana af öllum 

lyfjum og brást svo vitlaust við og svo vaknar hún bara eftir þrjá sólarhringa af 

„þyrnirósarsvefni“ sínum og þá er búið að taka af henni lyfin og allt í ruglinu [...].  

Allir viðmælendur upplifðu það að skortur væri á upplýsingaflæði á milli aðstandenda og 

hjúkrunarheimila. Þau sögðu enn fremur að upplýsingar væru oftast aðgengilegar ef maður 

næði sjálfur í starfsfólkið. Það gaf sig yfirleitt ekki á tal við aðstandendur að fyrra bragði. Þá 

töluðu flestir viðmælendur um að þegar þau vantaði að miðla upplýsingum þá leituðu þau til 

starfsfólks sem þeim fannst hafa góða nærveru. Aðspurð um hvort hún fengi tækifæri til að 

ræða við starfsfólk um eigin áhyggjur og vangaveltur sagði Sara:  
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Ég reyni svona eins og sú sem er yfir deildinni hún hefur reynt að finna sér tíma fyrir mig 

til þess að [...] og ég hef reynt líka svona einn og einn starfsmann sem ég finn að er svona 

„nice guy“ skilurðu, þau eru svo misjöfn þarna. 

Það sem mátti greina ólíkt í frásögnum viðmælenda varðandi upplýsingar var til dæmis á 

hjúkrunarheimili móður Lenu. Þar sinnti starfsmaður fullu félagsstarfi og hélt utan um 

Facebook hóp fyrir aðstandendur á hjúkrunarheimilinu. Þar voru settar inn myndir og fréttir 

daglega til þess að aðstandendur gætu fylgst með. Gerður sagði að fjölskylda hennar ætti í 

góðum samskiptum við allt starfsfólkið og ef það væri eitthvað sem móður hennar vanhagaði 

um þá létu þau aðstandendur vita. Lena lýsti einnig mikilvægi þess að vera í góðum 

samskiptum en sagðist fá litlar upplýsingar um líðan móður sinnar. Allir viðmælendur sögðust 

ekki fá upplýsingar nema að spyrjast fyrir. Þeim fannst skorta að starfsfólkið talaði við þau að 

fyrra bragði. Aðspurð um hverjar væru helstu áskoranir sem hefðu komið upp sagði Sunna: 

„Mér finnst aðallega það að vita ekki hlutina, mér fannst það erfiðast að þurfa alltaf svolítið 

að sækjast eftir upplýsingunum eða vera í rauninni hafa svolítið mikið fyrir því. Að það sé ekki 

mikið [hik] vantar meira upplýsingaferli“. Kristjana lýsti því hvað betur mætti fara: 

Það mættu vera bæklingar bara fyrir aðstandendur það er það sem vantar [...] hvað 

manneskjurnar eiga að gera áður en að heilabilaði einstaklingurinn sem sagt fer bara alveg 

úr sínum heimi eins eða þú veist og fer í sinn eigin heim eins og með öll fjármál, umboð, 

hús, bílar [hik] allt! 

Flestir sem fóru í greiningarferli í gegnum Landakot lýstu þó yfir ánægju með aðstoðina þar. 

En aðstandendur þeirra foreldra sem fengu greiningu annars staðar sögðu að skort hefði á 

upplýsingar og fræðslu um sjúkdóma sem foreldrar þeirra greindust með. 

5.5.3 Fjölskyldufundir 

Aðstandendurnir upplifðu aðstæður sínar á afar svipaðan hátt varðandi það að fá upplýsingar 

og stuðning. Þrátt fyrir það þá mátti greina sérstæður hjá öllum viðmælendum varðandi 

reynslu þeirra af fjölskyldufundum. Einungis tveir af sex viðmælendum sögðust hafa fengið 

upphafsfund á hjúkrunarheimilinu. Tveir viðmælendur höfðu ekki fengið neinn fjölskyldufund 

og tveir höfðu fengið fjölskyldufund annars staðar en á hjúkrunarheimilinu. Gerður fékk 

fjölskyldufund í upphafi þess að foreldri fékk vistun á hjúkrunarheimili ásamt því hafði hún í 

tvígang beðið um fund til að miðla upplýsingum um hag móður sinnar. Eva fékk einnig 

upphafsfund þegar að móðir hennar flutti á hjúkrunarheimili. Á þeim fundi var áherslan lögð 

á stefnu og starfsemi deildarinnar. Sara fékk fjölskyldufund á sjúkrahúsi til þess að fara yfir 
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hvort varanleg vistun væri ákjósanlegasti kosturinn. Hún sagði að á fundinum hefði ekki verið 

neinn félagsráðgjafi en ákvörðunin um vistunina olli togstreitu á milli móður og systkina. Sara 

hélt áfram:  

 [...] hún [móðir hennar] upplifði þetta ekki svona og hann gæti alveg verið heima, hún var 

meyr og það fékk líka á okkur að við værum að gera eitthvað þegar við gætum kannski 

gert eitthvað annað. Við værum að loka hann bara inni, við upplifðum þetta systkinin við 

erum búin að þurfa að vera að berjast svolítið mikið við þetta, að við gerðum rétt. 

Kristjana fékk fjölskyldufund á Landakoti en ekki á hjúkrunarheimilinu. Hún lýsti góðri reynslu 

af þeim fundi þar sem fagfólk hélt vel utan um fjölskylduna. Að ósk fjölskyldunnar þá fengu 

þau fjölskyldufund vegna þess að faðir hennar þurfti að komast til Reykjavíkur í aðgerð hjá 

tannlækni þar sem það þurfti inngrip svæfingalæknis. Sunna fékk ekki fjölskyldufund þegar 

móðir hennar flutti á hjúkrunarheimilið en taldi að það hefði getað verið gott til þess fyrst og 

fremst að upplýsa föður hennar. Hún sagði að það væri ekki eingöngu mikilvægt að gefa 

hjúkrunarheimilinu upplýsingar um foreldri heldur væri það líka mikilvægt fyrir heimilið að vita 

hvar fjölskyldan stæði. Móðir hennar var órólegur vistmaður á lokaðri heilabilunardeild. Upp 

kom atvik á heimilinu þar sem móðir hennar varð fyrir líkamlegu ofbeldi af hálfu annars 

heimilismanns. Í kjölfarið var innleidd ný stefna á heimilinu þar sem hún fékk fjölskyldufund 

og farið var yfir það hvernig hægt væri að bæta aðstæður móður hennar. Sunna lýsti því á 

eftirfarandi hátt: 

 [...] þá kom félagsráðgjafinn og ég fékk líka fund til þess að sjá hvað við gætum gert til að 

láta mömmu líða betur, af því hún var rosalega óróleg og þetta var bara rosalega erfitt. 

Mömmu fannst til dæmis rosalega gaman að vaska upp og gera eitthvað en starfsfólkið 

var alltaf svona „nei“ eins og hún væri fyrir. Æ, ég skil vel að starfsfólkið vill sinna vinnu 

sinni og klára það bara en henni leið ekki eins og heima hjá sér ef hún fengi ekki eitthvað 

hlutverk ... en félagsráðgjafinn kom með plastdiska þannig þegar það var ekki álagstími þá 

gat hún verið í uppvaskinu eða þrífa vaskinn og hún kom með eitthvað svoleiðis þar inn. 

Bara svona rólega stemmingu þannig þegar að gestir koma þá mátti ekki vera með læti því 

mamma var svona stressuð týpa, þurfti alltaf að gera allt strax eða var svona rosa dugleg 

var bara alltaf að og eftir að hún innleiddi þetta þá fann ég rosalega mikinn mun á henni. 

Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að fá fjölskyldufund í upphafi þegar 

foreldri þeirra flytti á hjúkrunarheimili og síðan reglulega á meðan á dvöl þeirra stæði.  
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6 Umræða 

Hér eru dregnar saman helstu ályktanir um niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi. Niðurstöðurnar eru síðan bornar 

saman við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var að 

fá innsýn í reynslu aðstandenda af vistun foreldris með heilabilun á hjúkrunarheimilum og 

upplifun þeirra af sjúkdómsferlinu. Ásamt því að skoða hvar aðstandendur fái upplýsingar og 

stuðning eftir að foreldrar þeirra greinast með heilabilun. 

Rannsóknarefnið er víðfeðmt og það eru margir samverkandi þættir sem hafa áhrif á 

reynslu aðstandenda. Í viðtölunum kom margt fram sem var sameiginlegt hjá viðmælendum 

en ekki var sérstaklega getið í viðtalsvísinum. Þar af leiðandi var mikilvægt að skoða tengsl 

þátttakenda við foreldra og hlutverk innan fjölskyldunnar. Að auki var mikilvægt að skoða 

hvernig aðstæðurnar voru hjá þátttakendum áður en að foreldri flutti á hjúkrunarheimili. Þar 

af leiðandi var ákveðið að víkka niðurstöðurnar með því að skoða hvernig sjúkdómsferlið hefur 

mótað líf aðstandenda og hvernig aðdragandinn að vistuninni hefur áhrif á upplifun þeirra í 

dag.   

6.1 Upplifun aðstandenda af hjúkrunarvistuninni 

Í upphafi ritgerðarinnar var rannsóknarspurning sett fram sem hljóðar svo: Hver er upplifun 

aðstandenda af vistun foreldris með heilabilun á hjúkrunarheimili? Samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar þá er upplifun þeirra að mörgu leyti jákvæð. Aðstandendurnir voru 

almennt ánægðir með að það væru til starfandi hjúkrunarstofnanir sem að sjá um umönnun 

foreldra þeirra. Eins og áður hefur komið fram þá er heilabilun ágengur 

taugahrörnunarsjúkdómur sem veldur skerðingum hjá sjúklingi á flestum vitsmunalegum 

sviðum (Farinde, 2014). Flestir upplifðu öryggi og þakklæti vitandi það að foreldrum þeirra 

væri sinnt og að eftirlit væri haft með þeim á hjúkrunarheimilunum. Það var þó ekki algilt og 

aðstandendurnir sögðu að það hefði ýmislegt mátt betur fara. Það virtist ríkja skilningur hjá 

aðstandendunum á því að þó að starfsmenn gerðu sitt allra besta til þess að veita foreldrum 

þeirra góða umönnun, þá var ekki nógu mikið af starfsfólki til þess að uppfylla þarfir allra 

vistmanna. Aðstandendur upplifðu að starfsfólkið væri oft að flýta sér í aðhlynningu eða 

reyndu að vinna sér ýmislegt í haginn því að deildirnar voru þungar. Herbergjaskipan var 

hitamál í frásögum aðstandenda, þeim fannst miður að foreldrar þeirra og aðrir heimilismenn 

væru settir saman í herbergi. Eins og greint er frá í 14. grein laga (nr. 125/1999) við hönnun 
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hjúkrunarheimila þá á þess sérstaklega að vera gætt að deildin sé heimilisleg og að flestir íbúar 

hafi herbergi útaf fyrir sig. Framtíðarsýn þátttakenda var að tveggja eða fleiri manna herbergi 

muni heyra sögunni til.  

6.2 Reynsla aðstandenda af sjúkdómsferli foreldra 

Greina má gagnrýnisraddir hjá viðmælendum rannsóknarinnar um markmið laganna um 

málefni aldraðra (nr. 125/1999) sem árétta að öll félagsleg úrræði skuli vera fullreynd til að 

tryggja að hinn aldraði geti búið sem lengst heima hjá sér. Ef viðeigandi úrræði eru ekki til 

staðar þá fer viðkomandi í gegnum færni- og heilsumat samkvæmt reglugerð (nr. 466/2012) 

sem metur hvort viðkomandi sé ófær um að búa áfram heima hjá sér. Að því loknu getur 

viðkomandi sent inn umsókn um flutning á hjúkrunarheimili. Á þessum tíma upplifðu 

aðstandendur misfellur í kerfinu og samhliða því varð umönnunarhlutverkið sífellt meira 

krefjandi. Margar hindranir voru á vegi þeirra á meðan beðið var eftir að rými losnaði á 

hjúkrunarheimili. Þau lýsa félagslega kerfinu og þeirri þjónustu sem stendur einstaklingum 

með heilabilun til boða óaðgengilegri. Erfitt var fyrir aðstandendur að fá upplýsingar um hvar 

aðstoðina væri að fá. Til þess að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig breytist 

umönnunarhlutverk aðstandenda eftir að foreldri með heilabilun flytur á hjúkrunarheimili? Þá 

voru þátttakendur beðnir um að segja sögu sína um hvað varð til þess að foreldrar þeirra fluttu 

á hjúkrunarheimili. Aðstandendur reyndu í öllum tilfellum að annast foreldra sína sem lengst 

á meðan þeir bjuggu í heimahúsi en voru á síðustu dropunum þegar foreldrar þeirra fengu 

loksins hjúkrunarvistun. Flestir viðmælendur fundu fyrir álagi og það hafði mikil áhrif á 

fjölskyldu- og félagslíf þeirra. Þátttakendur lýstu því að þau hefðu ekki haft mikinn tíma til þess 

að vera í tómstundum og flestum fannst þeim ekki vera að gera nóg fyrir fólkið í kringum sig. 

Hvort sem það var að annast eigin börn, foreldra eða þá að standa sig á öðrum sviðum. Líkt og 

kom fram þá lýsti einn viðmælandi einnig líkamlegum kvillum sem fylgdi álaginu af 

umönnuninni.  

Höfundur átti von á því að þátttakendur segðu meira frá reynslu sinni af 

hjúkrunarheimilunum. En athygli þeirra og frásögn beindist frekar að aðdragandanum að 

hjúkrunarvistuninni. Þeir lýstu úrræðaleysi, upplýsingaleysi og hjá öllum nema einum 

þátttakanda kom fram að það væri skortur á því að fagaðilar í öldrunargeiranum kæmu til móts 

við aðstandendur varðandi heimaþjónustu, dagdvöl og fleira í þeim dúr. Sumir viðmælendur 

komust svo að orði að um leið og foreldrar þeirra fengu úthlutað varanlegu hjúkrunarplássi 
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hafi það verið léttir fyrir þau að vita af foreldrum sínum í öruggu umhverfi. Þegar að 

foreldrarnir fluttu á hjúkrunarheimilin þá fannst aðstandendum ánægjulegra að geta komið í 

heimsókn til foreldra sinna og notið gæðastunda með þeim á meðan starfsfólkið sá um 

umönnun og eftirlit. Það er samhljómur í frásögnum hjá þeim viðmælendum sem áttu ung 

börn samhliða því að sinna umönnun foreldris með heilabilun. Þau lýstu meira tilfinningum á 

borð við kvíða, samviskubit og streitu yfir umönnunarhlutverkinu, bæði á meðan foreldri bjó 

heima og eftir flutning á hjúkrunarheimili. Umönnunin breyttist bara á þann hátt að 

aðstandendurnir urðu frekar gæðastjórar hjúkrunarheimila varðandi það að foreldar þeirra 

fengju góða umönnun. Sumir þátttakendur sem áttu uppkomin börn lýstu að það væri ekkert 

sérstakt sem myndi stöðva þau í að annast aldrað foreldri en reynsla þeirra var þrátt fyrir það 

ekki síður erfið. Þessar niðurstöður ríma vel við kenninguna um fjölskyldulífsskeiðshringinn þar 

sem að þátttakendur annast bæði uppeldi barna sinna og sjá um umönnun foreldris með 

heilabilun. Aðstandendur á barneignaraldri þurfa að setja sig í fleiri fjölskylduhlutverk en þeir 

sem eiga uppkomin börn sem eru flutt að heiman (McGoldrick o.fl., 2016). Þátttakendurnir 

urðu fyrir andlegum og líkamlegum heilsubrestum og lýstu einkennum eins og kvíða, háum 

blóðþrýstingi og varnarleysi. Það er í samræmi við erlendar rannsóknir sem komu fram í 

rannsókninni (Brodaty, 2009; Tretteteig o.fl., 2017). Það skiptir máli að hlúa vel að 

fjölskyldutengslum þar sem það getur verið eitt mikilvægasta hlutverk fjölskyldunnar að vera 

til staðar fyrir hvert annað þegar að ástvinir þeirra dvelja á hjúkrunarheimilum (Høgsnes o.fl., 

2019; Magai og Cohen; 1998).  

6.3 Upplýsingamiðlun og stuðningur til aðstandenda 

Hjá nánast öllum viðmælendum var þetta í fyrsta skipti sem heilabilunarsjúkdómur greinist í 

fjölskyldunni. Af þeim sökum er mikilvægt að gæta þess að fjölskyldur fái í upphafi góðar 

upplýsingar og fræðslu, bæði frá þeim sem annast greininguna og frá hjúkrunarheimilunum 

þar sem foreldrar þeirra dvelja. Þriðja rannsóknarspurningin hljóðar svo: Hvar fá aðstandendur 

upplýsingar og stuðning vegna heilabilunar foreldra? Spurningin er í raun tvíþætt, það er 

annars vegar hvar þau fái upplýsingar og hins vegar hvar stuðning sé að finna. Megin 

niðurstöður eru þær að þátttakendum fannst að upplýsingum hafi verið áfátt, bæði þegar að 

foreldrar þeirra greindust með heilabilun og þegar þau fluttu á hjúkrunarheimili. Reynsla 

þeirra af því að leita sér upplýsinga og fræðslu var oftast ein stærsta hindrunin í ferlinu. Víða 

kom fram í viðtölum að aðstandendurnir hefðu leitað á netinu að upplýsingum til þess að 
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fræðast meira um einkenni og afdrif heilabilunarsjúkdóma. Það var jákvætt að 

aðstandendurnir lögðu mikið til í samstarfi við hjúkrunarheimilin við að sinna umönnun og 

taka þátt í daglegu lífi foreldra sinna. En upplifun þeirra var að hjúkrunarheimilin legðu ekki 

upp með upplýsingagjöf til aðstandenda með ákjósanlegasta hætti, heldur þyrftu þau að 

sækjast eftir þeim sjálf. Það hefði mátt vera mun betri upplýsingamiðlun til aðstandenda og 

líka að hjúkrunarheimilin legðu meiri áherslu á að auka þekkingu og fræðslu fyrir starfsfólkið 

um heilabilunarsjúkdóma. Þannig má leiða líkur að því að allt ferlið eins og það kemur fyrir 

sjónir aðstandenda sé of flókið og flækjustigið í þjónustunni er óþarflega hátt. Með hliðsjón af 

fyrrgreindu mætti skoða þann möguleika að einfalda allt greiningarferlið með þeim hætti að 

allir hlutaðeigandi skilji hvernig eigi að bera sig að og hvert eigi að leita þegar heilabilun greinist 

hjá foreldri. 

Varðandi stuðning fyrir aðstandendur þá kom á óvart að ekki var mikið ákall í 

utanaðkomandi stuðning fagfólks í ferlinu hjá þátttakendunum. Þrátt fyrir það þá lögðust 

sjúkdómar foreldranna þungt á aðstandendur en stuðningurinn sem þau fengu var að mestu 

leyti frá maka og systkinum. Hafa ber í huga að þó að þátttakendur rannsóknarinnar séu 

heppnir með stuðningsnetið í kringum sig þá eru ekki allir svo heppnir. Þar af leiðandi er 

grundvöllur fyrir því að hjúkrunarheimilin myndu taka að sér að veita þeim stuðning sem þyrftu 

á því að halda. Hægt væri að setja það upp líkt og í rannsókn Kristínar G. Sigurðardóttur og Erlu 

Kolbrúnar Svavarsdóttur (2011) um hvaða áhrif það hefði á fjölskyldumeðlimi að fá 

samtalsmeðferð við hjúkrunarfræðing. Meðferðin sem þær skoðuðu sýndi marktækt 

jákvæðari upplifun aðstandenda en hjá samanburðarhóp. Samtalsmeðferðin gæti til dæmis 

verið veitt af félagsráðgjöfum sem starfa á hjúkrunarheimilum. Þróun rannsókna undanfarinna 

ára hafa verið á þann veg að heilabilun sé fjölskyldusjúkdómur sem hefur áhrif á alla sem 

tengjast hinum veika. Það að auka vægi félagsráðgjafa á hjúkrunarheimilum er mín 

framtíðarsýn þar sem starfsaðferðir þeirra eru ákjósanlegar til að efla velferð hins aldraða og 

fjölskyldunnar sem heildar. Hugmyndafræði félagsráðgjafar í fjölskylduvinnu byggist meðal 

annars á fjölskyldukerfiskenningunni þar sem Newman o.fl. (2019) benda á að athygli beinist 

að fjölskyldunni sem kerfi og hvernig fjölskyldumeðlimir hafa áhrif hvert á annað.  

Undirspurning í þessari spurningu var: Hver er reynsla aðstandenda af fjölskyldufundum? 

Aðstandendur töldu fjölskyldufundina mjög gagnlega fyrir þá og fyrir starfsfólk 

hjúkrunarheimila til þess að skiptast á skoðunum og miðla upplýsingum. Eins og Graneheim 
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o.fl. (2013) nefndu þá geta fjölskyldufundir á hjúkrunarheimilum veitt aðstandendum 

tilfinningu um að þeir geti haft áhrif á umönnun og velferð foreldra sinna. Að mati höfundar 

þá er mikilvægt að í hvert skipti sem nýr einstaklingur flytur á hjúkrunarheimili þá ætti 

fjölskyldufundur að vera í boði fyrir aðstandendur þar sem væru að minnsta kosti 

félagsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og læknir. Fjölskyldufundir gætu haft jákvæð áhrif á velferð 

aðstandenda og stuðlað að því að þau varðveiti góð og sterk tengsl við foreldri sem dvelur á 

hjúkrunarheimili. En til þess að það yrði að veruleika þá þyrfti að auka vægi fagaðila sem starfa 

í öldunarmálum og veita aðstandendum aukinn stuðning, fræðslu og upplýsingar vegna 

heilabilunar foreldris.  

6.4 Samantekt 

Það er mín von að raddir þátttakenda muni heyrast og að það muni hvetja fagfólk sem starfar 

í öldrunargeiranum að gefa aðstandendum meiri gaum. Ein af megin forsendum þess að 

aðstandendur geti sýnt skilning í samvinnu við hjúkrunarheimilin er að þeir hafi möguleika á 

að vera í góðum samskiptum við þá. Ef aðstandendur veigra sér við að koma með aðfinnslur 

eða gagnrýni á hjúkrunarheimilin þá gæti það smám saman myndað samskiptagjá á milli 

þessara tveggja mikilvægustu umönnunaraðila í lífi einstaklings með heilabilun. Ég vona að 

þessi rannsókn muni auka þekkingu á mikilvægi þess að aðstandendur hlúi vel að sjálfum sér 

og sínum. Auk þess þarf að búa hjúkrunarheimilin vel undir það að taka á móti nýjum 

vistmönnum svo að þau geti veitt hverri fjölskyldu góðan og viðeigandi stuðning.  

Í upphafi rannsóknarinnar var ekki lagt upp með að skoða greiningarferlið og bið eftir 

úrræðum en nánast allir þátttakendurnir vildu deila reynslu sinni til dæmis af Landakoti. Þar 

af leiðandi er greiningarferli og bið eftir úrræðum getið í niðurstöðum. Það í sjálfu sér getur 

kallað á frekari rannsóknir varðandi sjálft greiningarferlið og sérstaklega biðina eftir viðeigandi 

úrræðum. Hugmynd að áframhaldandi verkefni út frá rannsókninni er að það mætti búa til 

fræðslubækling fyrir aðstandendur þegar að ástvinur þeirra greinist með heilabilun varðandi 

fjármál, umboð, húsnæði og fleira í þeim dúr líkt og einn þátttakandi í rannsókn komst að orði. 

Að auki væri áhugavert að skoða nánar árangur stuðningshópa fyrir aðstandendur 

heilabilaðra. Hafa ber í huga að það er ekki hægt að alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar út 

frá reynslu sex aðstandenda, ekki er hægt að alhæfa niðurstöður yfir á aðra aðstandendur sem 

eru í svipuðum sporum. Styrkleiki rannsóknarinnar er sá að hún veitir dýpri þekkingu á reynslu 
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aðstandenda af hjúkrunarvistun foreldris með heilabilun til að mynda varðandi 

upplýsingamiðlun og gagnsemi fjölskyldufunda. 
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Viðauki 1 – Viðtalsvísir 

Takk fyrir að samþykkja að taka þátt í þessari rannsókn og gefa þér tíma til þess að deila 

upplifun þinni. Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna reynslu aðstandenda af því að eiga 

foreldri með heilabilun sem??? býr á hjúkrunarheimili. Í gegnum viðtalið mun ég spyrja þig 

spurninga um reynslu þína af heilabilunarsjúkdómi foreldris, samskipti þín við 

hjúkrunarheimilið og hvaða stuðningur þér hafi staðið til boða og hvort??? reynslan hafi haft 

áhrif???á líf þitt. Þetta viðtal ætti að taka 30-60 mínútur. Eru einhverjar spurningar sem þú vilt 

spyrja áður en við byrjum? 

 

KYN: Kona (   ) Karl (   )  Annað (   ) Aldur:_____ 

  

Bakgrunnspurningar  

1. Segðu mér aðeins frá þér 

a. Hjúskaparstaða. Ertu í sambúð, gift/giftur eða býrð ein/n? 

b. Segðu mér frá fjölskyldu þinni. Maki, börn, systkini, foreldrar? 

c. Hver er menntun þín? 

d. Við hvað starfar þú? 

Upplifun af heilabilun 

2. Mig langar aðeins að heyra frá reynslu þinni af því að eiga foreldri með heilabilun. 

a. Hvenær greindist foreldri þitt með heilabilun og hver voru fyrstu viðbrögð 

þín? 

b. Hefur reynsla þín breyst? 

c. Hefurðu fundið fyrir breytingum hjá þér eftir að foreldri greindist með 

heilabilun? Ef já, hvernig breytingum hefurðu fundið fyrir? 

d. Hefurðu fundið fyrir hindrunum í sambandi við það að eiga foreldri með 

heilabilun?  

e. Hvaða áhrif hefur þessi upplifun haft á líf þitt (t.d félagslegt líf, 

fjölskylduhlutverk)? 

Upplýsingar 

3. Hvernig hefur gengið að afla upplýsinga um áhrif sjúkdómsins? 

  

4. Hvaða upplýsingar voru til staðar í upphafi við flutninginn á hjúkrunarheimilið? 

5. Hvaðan komu upplýsingarnar og í hvaða formi? 

6. Hvað finnst þér mikilvægt varðandi það að fá upplýsingar frá hjúkrunarheimilinu? 

Samskipti við hjúkrunarheimili  

7. Segðu mér frá upplifun þinni af hjúkrunarheimilinu sem foreldri þitt dvelur á? 
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8.  Hvernig hefur hlutverk þitt sem umönnunaraðili breyst eftir að foreldri þitt flutti á 

hjúkrunarheimili? 

a. Geturðu lýst fyrir mér á hvaða hátt lífið hefur breyst fyrir þig, fyrir og eftir 

flutning foreldris á hjúkrunarheimili? 

9. Hver er upplifun þín af viðmóti starfsfólksins á hjúkrunarheimilinu? 

a. Hefurðu tækifæri til þess að ræða við starfsfólkið um eigin vangaveltur eða 

áhyggjur vegna umönnun foreldris? 

Stuðningur frá hjúkrunarheimili  

10. Hefurðu fengið einhvern stuðning eftir að foreldri flutti á hjúkrunarheimili? 

a. Hefurðu sóst eftir því? Ef já, hvað hefur staðið til boða? 

11. Hvert er viðhorf þitt til þess að sækja stuðning á hjúkrunarheimilinu? 

a. Hvert er viðhorf þitt til fjölskyldufunda? 

b. Hver er þín reynsla af fjölskyldufundum? 

c. Hvert er viðhorf þitt til þess að sækja í stuðningshópa með fólki sem deila 

sameiginlegri reynslu? 

Að lokum  

12. Upplifirðu eitthvað jákvætt sem ferlið hefur leitt af sér? 

13. Geturðu lýst hvað áskoranir hafa komið upp? 

14. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi upplifun þína að eiga foreldri 

með heilabilun á hjúkrunarheimili? 

 

 

Takk kærlega fyrir að deila reynslu þinni sem hluta af þessari rannsókn. 
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Viðauki 2 - Kynningarbréf 

Kynningarbréf um rannsókn á upplifun aðstandenda að eiga 

foreldri með heilabilun og býr á hjúkrunarheimili.  

 

Kæru aðstandendur, 

Mér þætti vænt um ef þið mynduð sjá ykkur fært að taka þátt í þessari rannsókn sem er 

til þess fallin að fá innsýn í upplifun og reynslu einstaklinga að eiga foreldri með heilabilun og 

býr á hjúkrunarheimili. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu aðstandenda af 

samskiptum við hjúkrunarheimilin ásamt því að skoða hvort og þá hvaða þjónusta stendur 

aðstandendum til boða á heimilinu. Að taka þátt í rannsókninni felur í sér að veita undirritaðri 

viðtal af upplifun ykkar af sjúkdómsferlinu hjá foreldri, reynslu af umönnunarhlutverki og 

samskiptum ykkar við hjúkrunarheimilin.  

Ábyrgðarmaður rannsóknar er Sigurveig H. Sigurðardóttir, félagsráðgjafi og dósent við 

Háskóla Íslands og er jafnframt leiðbeinandi nemanda. Símanúmer hennar er 525-52222 og 

netfang sighsig@hi.is 

Hjördís Lilja Sveinsdóttir nemandi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands 

vinnur að rannsókninni undir leiðsögn Sigurveigar. Rannsóknin er hluti af verkefnavinnu í 

tengslum við MA-lokaverkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda vor 2020. 

Þátttakan felst í því að gefa brot af tíma sínum og veita rannsakanda einstaklingsviðtal. 

Gert er ráð fyrir einu viðtali á hvern þátttakanda sem tekur um það bil 30-60 mínútur. 

Staðsetning viðtala fer eftir hvað er viðeigandi hverju sinni. Viðtölin verða tekin upp og síðan 

afrituð orðrétt svo rannsakandi geti unnið úr þeim í niðurstöðunum.  

Öll svör sem þátttakendur gefa í rannsókninni í heild eru meðhöndluð sem trúnaðargögn 

og nafnleynd er tryggð samkvæmt ströngustu kröfum. Lögum um persónuvernd er fylgt 

varðandi vinnslu og eyðingu gagna. Í niðurstöðum rannsóknar er ekki hægt að rekja svör til 

þátttakenda. Frjálst er fyrir þátttakendur að hætta þátttöku á hvaða stigi sem er í rannsókninni 

án afleiðinga eða skýringa. Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar.  

Með þökk fyrir hönd rannsakanda, 

Hjördís Lilja Sveinsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir. 

mailto:sighsig@hi.is
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Viðauki 3 – Leyfi frá Vísindasiðanefnd  
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Viðauki 4 – Svar frá Persónuvernd 
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Viðauki 5 – Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókninni um reynslu 

aðstandenda að eiga foreldri með heilabilun sem býr á hjúkrunarheimili 

 

Rannsóknaraðili 

Hjördís Lilja Sveinsdóttir, MA nemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands, 

hls26@hi.is. 

Leiðbeinandi 

Dr. Sigurveig H. Sigurðardóttir, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, sighsig@hi.is. 

Stutt lýsing á rannsókn 

Rannsóknin er hluti af MA námi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknar er að 

kanna reynslu aðstandenda aldraðra með heilabilun af samskiptum við hjúkrunarheimilin 

ásamt því að skoða viðhorf þeirra til hjúkrunarvistunarinnar. Þátttakan felst í viðtali um reynslu 

af heilabilun foreldris, af umönnunarhlutverkinu og samskiptum við hjúkrunarheimili. Gert er 

ráð fyrir að viðtalið taki um það bil 30-60 mínútur. Viðtölin eru hljóðrituð og síðan afrituð 

orðrétt svo rannsakandi geti unnið úr þeim í niðurstöðunum. Þér ber ekki skylda til að svara 

öllum spurningum og öll svör eru meðhöndluð sem trúnaðargögn og nafnleynd er tryggð.  

Lögum um persónuvernd er framfylgt til hins ýtrasta varðandi vinnslu og eyðingu gagna. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar er ekki hægt að rekja svör til þátttakenda.  

Ef þú vilt vita meira um rannsóknina, getur þú haft samband við mig eða leiðbeinanda minn.  

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Mér 

er ljóst að ég get hætt þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem er án afleiðinga eða skýringa. 

Ég er samþykk/ur þátttöku. 

 

___________________________________  _______________________________ 

Undirskrift þátttakanda    Dagsetning 

 

_______________________________  _______________________________ 

Undirskrift rannsakanda    Undirskrift leiðbeinanda 

 


