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Ágrip 

Heilabilunarsjúkdómar eru flóknir. Þó að fólk með heilabilun missi tök á sumum sviðum í sínu 

lífi, er mikilvægt að það fái að halda sjálfstæði sínu. Þó svo að einstaklingur sé með sjúkdóm 

sem fær hann jafnvel til þess að gleyma einföldustu hlutum er ekki þar með sagt að aðrir fái 

að taka ákvarðanir um hans líf. Með því að nota einstaklingsmiðaða þjónustu sem byggir á 

því að hver og einn einstaklingur hafi val, geta bæði fagaðilar og nánustu aðstandendur 

stuðlað að meiri vellíðan hjá sjúklingnum. Það er skelfileg upplifun að gleyma því sem áður 

var og ekki er skárri sú tilhugsun að verða öðrum háður og að framtíðin verði jafnvel svolítið 

tilgangslaus. Minningavinna er til þess ætluð að einstaklingurinn geti sótt í ákveðna vellíðan 

með því að rifja upp góðar stundir og að hann átti sig á því að hann skiptir máli. Niðurstöður 

þessarar heimildaritgerðar benda til þess að með því að sameina minningavinnu og 

einstaklingsmiðaða þjónustu megi það verða til þess að bæta líðan fólks með heilabilun og 

með því vinna skipulegra að minningavinnu. Ekki er langt síðan þroskaþjálfar hófu að starfa 

með öldruðu fólki og því mikilvægt að kanna ýmsar leiðir hvernig þeir geta komið að góðum 

notum í nýlegu starfsumhverfi. 
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Formáli 

Frá því að ég var 17 ára gömul og hóf störf á öldrunardeild á sjúkrahúsi hef ég haft mikinn 

áhuga á því að vita meira um heilabilanir. Ég heillaðist af því hvernig hægt er að gera fólk 

öruggara með sig og hvernig má reyna að stuðla að því að því líði sem best. Þegar ég vann á 

öldrunardeildinni lærði ég það að upprifjun minninga getur haft gríðarlega góð áhrif á líðan. 

Ég var hvött til þess að lesa ævisögur hvers og eins einstaklings. Þær voru geymdar í stórri 

rauðri möppu og innihéldu misjafnlega mikið af upplýsingum um þá sem áttu heima á 

deildinni. Stundum voru sögurnar mjög ítarlegar á meðan sumar innihéldu aðeins grunn 

upplýsingar. Sögurnar og vinnan í kringum þær áttu þó eftir að nýtast mér vel, bæði í vinnu 

og mínu eigin lífi seinna meir. Ég lærði það að ljúfasta fólk gat orðið virkilega reitt og 

ofbeldisfullt. Staðan breyttist þó oftast um leið og ég fór að ræða um gömlu góðu tímana þá 

var eins og kveikt væri á ljósi og manneskjan kom að einhverju leiti til baka í kunnulegra 

ástand. Jafnvel þeir sem voru hættir að geta tjáð sig með orðum, róuðust niður. Í náminu 

mínu við Háskóla Íslands fékk ég svo tækifæri til þess að vinna sjálfboðaliðavinnu á 

öldrunarheimili þar sem ég nýtti mér það sem ég hafði lært sem unglingur. Það var þá sem 

ég áttaði mig á hversu vel væri hægt að nýta þroskaþjálfa í starfi með öldruðu fólki. Ég hélt 

áfram á þeirri braut og valdi mér námskeið með það í huga að starfa með öldruðu fólki í 

framtíðinni.  

 Mig langar til þess að þakka leiðbeinanda mínum, henni Guðrúnu V. Stefánsdóttur 

fyrir að taka það að sér að aðstoða mig við verkefnið. Það var ekki auðvelt að finna 

leiðbeinanda, en hún tók mér opnum örmum. Ég vil þakka Berglindi Indriðadóttur, iðjuþálfa 

og Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur, hjúkrunarfræðingi fyrir aðstoðina, gagnlegar upplýsingar 

um efnið, góðar hugmyndir um hvernig væri hægt að afmarka efnið og tengja það beint við 

námið. Fundur okkar var mér ómetanlegur, var hvetjandi og veitti mér innblástur. Að lokum 

vil ég þakka fjölskyldunni minni og þeim sem standa mér næst fyrir ómetanlegan stuðning í 

öllu náminu mínu, án þeirra hefði þetta ekki verið hægt.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 
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um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Akranes, 10. maí 2019 

Anna Hallgrímsdóttir Kvaran   151289-3049 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Þroskaþjálfar eiga sér ekki langa sögu í starfi með fólki með heilabilun. Í starfskenningu 

þroskaþjálfa (2007) er aftur á móti gert ráð fyrir að þroskaþjálfar starfi með fólki með 

skerðingar, óháð aldri, stétt eða stöðu. Þar segir orðrétt: „þroskaþjálfar eru fagstétt sem 

sérstaklega hefur menntað sig til að starfa með fólki á öllum aldri sem býr við skerðingu“ 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Út frá starfskenningunni má því gera ráð fyrir að starfssvið 

þroskaþjálfa nái því til aldraðs fólks með heilabilun. Í þessari ritgerð er markmiðið að kanna 

betur einkenni heilabilunar, að varpa ljósi á minningavinnu með fólki með heilabilun og með 

hvaða hætti einstaklingsmiðuð þjónusta þroskaþjálfa getur nýst í því starfi. 

 Ritgerðin er uppbyggð með eftirfarandi hætti. Í fyrsta kafla er sjónum beint að 

skilgreiningu á heilabilun og þeim breytingum sem verða á lífi einstaklinganna sem með hana 

greinast. Þá verður farið lauslega yfir algengar heilabilanir, þeirra einkenni, orsakir og við 

hverju má búast eftir því sem sjúkdómurinn ágerist, ásamt því að farið verður yfir hvað ber 

að hafa í huga við umönnun einstaklingsins. Þroskaþjálfar eru hvattir til þess að líta fram hjá 

því líkamlega og einblína frekar á það að mæta einstaklingnum eins og hann er. Gott getur 

þó verið að geta gert sér grein fyrir því hvers vegna og hvernig sjúkdómurinn þróast eins og 

hann gerir, til þess að samvinnan gangi sem best, án óþarfa óþæginda fyrir einstaklinginn. Í 

öðrum kafla verður fjallað um minningavinnuna og farið yfir einstaklingsmiðaða þjónustu, 

sem er grunnurinn að vinnu þroskaþjálfans. Þá verða þessi hugtök skilgreind nánar og hvers 

vegna það er mikilvægt að vinna með þessar aðferðir og hver tilgangur þeirra sé. Í lokin veltir 

höfundur fyrir sér þeim leiðum og þeim ávinning sem getur fylgt því að nýta sér aðferðirnar í 

sameiningu.  

 Við vinnu verkefnisins hitti höfundur þær Berglindi Indriðadóttur, iðjuþjálfa og 

Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur, hjúkrunarfræðing, sem eru sérfræðingar á sviði 

minningavinnu. Þær veittu höfundi gríðarlega gagnlegar upplýsingar og heimildir ásamt því 

að segja frá sinni reynslu í starfi. Frá þeim kom hugmyndin um að einblína á hvernig vinna 

megi einstaklingsmiðaða þjónustu og minningavinnu saman. Einnig var leitað til 

Alzheimersamtakanna, þar sem fagfólk veitti góða aðstoð. Við heimildaleit nýttust Bókasafn 
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Akraness og internetið vel. Verkefnið inniheldur upplýsingar um algengar heilabilanir, 

minningavinnu, einstaklingsmiðaða þjónustu. 
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2 Heilabilun 

Heilabilun er ekki einn sjúkdómur heldur er það regnhlífahugtak yfir þá sjúkdóma sem geta 

valdið miklum skaða á heila. Skaðinn hefur áhrif á daglegt líf einstaklingsins og getur orsakað 

m.a. minnisleysi. Einkenni heilabilunar eru margvísleg. Einstaklingur getur átt erfitt með 

einföld verkefni sem hann er vanur að gera, hann getur átt erfitt með að halda uppi 

samræðum og gleymir jafnvel hvar hann lætur hlutina frá sér (Alzheimer’s association, e.d.). Í 

námi þroskaþjálfa er lögð mikil áhersla á að sjúkdómsgreiningar sem einstaklingur hefur 

skipti ekki meginmáli í þjálfun hans. Starf þroskaþjálfans á að snúast um einstaklinginn 

sjálfan, þarfir hans og sjálfstæði (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Í sumum tilvikum er þó 

mikilvægt að hann geri sér grein fyrir því hvað það er sem er í gangi, við hverju má búast og 

hvað sé best að gera með tilliti til greiningarinnar.  Þegar unnið er með fólki með heilabilun 

getur verið mikilvægt að þekkja sjúkdóminn vel án þess að hann sé það sem lagt er 

megináhersla á í þjálfuninni. 

Í þessum kafla verður því farið yfir það hvað það þýðir að vera með 

heilabilunarsjúkdóm, hvernig hann hefur áhrif á líf einstaklingsins og þeirra sem standa 

honum næst. Einnig verður fjallað um sjálfstæði einstaklingsins og hvaða þýðingu það hefur 

að glata jafnvel hluta af því. Næring og almenn heilsa verður tekin fyrir ásamt örstuttri 

umfjöllun um lífslok. Þá verður farið yfir helstu tegundir heilabilunar, hver einkennin eru og 

hvernig hver sjúkdómur þróast. 

2.1 Hvað er heilabilun? 

Þegar fólk greinist með heilabilun af einhverju tagi, fer það að missa stjórn á einföldum 

hlutum sem það gerði án nokkurra vandræða áður fyrr. Einstaklingur með heilabilun getur 

átt erfitt með að átta sig á afleiðingum gjörða sinna og þó svo að sjúkdómurinn sé aðeins á 

byrjunarreit þá getur hann samt haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Yfirleitt eru það þeir 

sem standa sjúklingnum næst sem hafa mestu áhyggjurnar (Mace og Rabins, 1991). Miklu 

máli skiptir að aðstandendur séu vakandi fyrir þeim breytingum sem eru að eiga sér stað 

(Alzheimer’s association, e.d.), en einstaklingar á byrjunarstigi sjúkdómsins eiga auðvelt með 

að fela einkennin (Mace og Rabins, 1991). 
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Á meðan aðstandendur eru farnir að hafa áhyggjur telur sjúklingurinn sig fullfærann 

um að sjá um sig sjálfan, jafnvel þó hann sé farinn að glata þeim hæfileikum. Þetta reynist 

flestum erfið staða að vera í, en mikilvægt er að meta aðstæður einstaklingsins vel, hvort 

sem það eru fjölskyldumeðlimir eða óháður aðili sem kemur inn á heimilið og metur það 

(Mace og Rabins, 1991). Því fyrr sem greining verður á heilabilun því betra, en þá má hefja 

meðferð fyrr og getur það nýst einstaklingnum betur (Alzheimer’s association, e.d.). Greining 

á heilabilun byggir miklu frekar á atferli einstaklings frekar en skoðun á heila hans. Meta má 

þó orsök heilabilunar með líffræðilegum rannsóknartækjum, m.a með línuriti á heila. Ef 

einstaklingur er hins vegar með skerta meðvitund eða einhver önnur ástæða er fyrir því að 

ekki er hægt að nota klínískar rannsóknir eða taugasálfræðilegar prófanir, er ekki hægt að fá 

fullnægjandi mat á ástandi sjúklings (Kitwood, 1997/2007).  

Þó ekki sé talið að sjúkdómar af völdum heilabilunar orsaki sársauka er langur listi af 

ástæðum sem geta samt sem áður valdið sjúklingnum óþægindum og verkjum. Hægðatregða 

t.d. getur skapað gífurlega verki og oft getur verið erfitt fyrir aðstandendur að átta sig á hvað 

er í gangi. Meiðsl eftir byltur orsaka oftar en ekki marbletti, bólgur eða jafnvel beinbrot. Þá 

getur vanhirða orsakað sársauka svo sem tannholds vandamál og legusár. Hreyfigeta versnar 

oft eftir því sem sjúkdómurinn ágerist, fólk getur orðið bogið í baki, átt erfitt með að standa 

upp og fleira. Einkenni sem þessi geta stafað af lyfjum, en geta líka komið til vegna þess að 

sjúkdómurinn hefur náð til hluta heilans sem stjórnar hreyfingum líkamans (Mace og Rabins, 

1991).  

2.2 Sjálfstæði fólks með heilabilun 

Eitt af því sem fylgir því að vera sjálfráða og fullorðinn einstaklingur er að hafa fjárræði. 

Mikið sjálfstæði fylgir því að fá að ráða yfir sínum eigin peningum. Fjármál eru þó eitt af því 

sem getur vafist fyrir fólki á byrjunarstigi heilabilunar. Sjúklingurinn fer þá illa með 

peningana sína, eyðir þeim í óþarfa hluti og á það jafnvel til að týna þeim. Þá getur 

einstaklingurinn farið að saka annað fólk um að hafa stolið af sér peningum, hann á það til 

að hætta að borga reikningana sína og gæti átt það til að lenda í enn frekari vandræðum. 

Bent hefur verið á að sé staðan orðin sú að peningar valda sjúklingnum miklu hugarangri er 

best að vera sem minnst að nefna þá við hann. Akstur getur verið stór hluti af sjálfstæði 

einstaklingsins. Þó hann virðist keyra án þess að vera í vandræðum með að rata þá geta t.d 

viðbrögð sem nauðsynlegt er að hafa í óvæntum aðstæðum glatast. Margir ákveða sjálfir 
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hvenær best er að hætta að keyra, því einfaldlega finna þeir sjálfir fyrir ákveðnu óöryggi 

undir stýri. Stundum þarf þó því miður einhver annar að taka í taumana og sjá til þess að 

einstaklingur hafi ekki aðgang að bíl. Getur það eitt og sér valdið einstaklingnum miklu 

hugarangri og sársauka (Mace og Rabins, 1991). 

Sjálfstæði einstaklingsins getur dvínað hægt og rólega en einnig getur það gerst mjög 

hratt. Þegar kemur að því að að einstaklingurinn geti ekki lengur búið heima og flytja þarf 

hann á stað þar sem hann fær meiri aðstoð getur það reynst honum erfitt. Vissulega fagna 

sumir því að hafa meira öryggi í kringum sig. Best er að allar breytingar séu gerðar hægt og 

rólega, svo einstaklingurinn geti vanist aðstæðum. Heimilishjálp getur verið gagnleg fyrst um 

sinn og aðstoðar einstaklinginn við hluti eins og að þvo þvott, þrífa og elda mat. 

Heimahjúkrun og aðstoð frá þeirri fjölskyldu sem er til staðar eru líka gríðarlega mikilvægur 

hluti af ferlinu (Mace og Rabins, 1991).  

2.3 Næring og almenn heilsa 

Góð næring er mikilvæg fyrir fólk með heilabilun en það á það til að þjást af næringarskorti. 

Fólk, sem er farið að gleyma getur jafnvel gleymt því að borða, þó svo að maturinn standi á 

borðinu fyrir framan það. Næringarskortur getur magnað upp einkenni sjúkdómsins og fólk 

verður veikburða. Fita og kolvetni eru mikilvæg, eins kalkrík fæða og ekki má gleyma 

trefjunum. Þetta er allt mikilvægt til þess að sjúklingnum líði sem best. Fólk á það til að leita í 

einfaldar og óhollar lausnir þegar matreiðslan virðist óyfirstíganleg. Það er því mikilvægt að 

það hafi fyrir framan sig auðveldar og næringarríkar máltíðir eða að það fái að borða 

annarsstaðar. Slæm tannheilsa getur verið orsakavaldur næringarskorts. Þá finnur 

einstaklingurinn fyrir verkjum í munni sem getur orðið til þess að hann sleppi því að borða. 

Einnig er mikilvægt að einstaklingurinn fái nóg að drekka, vökvaskortur getur haft alvarlegar 

afleiðingar. Þó svo að einstaklingur búi einn og geti séð um sig sjálfur, getur hann samt átt 

það til að þorna upp (Mace og Rabins, 1991).  

Kvíði er algengur meðal fólks með heilabilun og hann getur stafað af ýmsum 

ástæðum. Það getur verið erfitt að greinast með sjúkdóm sem mun hægt og rólega færa 

mann yfir í mikla óvissu og verður til þess að maður verði öðrum háður, jafnvel ókunnugu 

fólki. Fólk sem er alla jafna gott, vingjarnlegt og vill vel, kemur illa fram og sýnir framkomu 

sem það er ekki vant að sýna. Fólk finnur fyrir kvíða vegna þess að það veit ekki hversu lengi 

það mun lifa og hver lífsgæði þeirra verður. Framtíðin getur jafnvel þótt ógnvekjandi. Fagfólk 
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þarf því að hugsa um það hvernig það getur hjálpað einstaklingnum að yfirstíga kvíðann sem 

veldur þessari vanlíðan, en ekki hvernig hægt sé að breyta einstaklingnum (Kitwood, 2007). 

Minnistap getur verið gríðarlega erfiður hluti af ferlinu. Með því er fólk ekki einungis að glata 

sinni nánustu fortíð heldur verður nútíðin frekar tilgangslaus líka (Mace og Rabins, 1991).  

Rannsóknir hafa sýnt það að þeir sem hreyfa sig meira geta minnkað líkurnar á því að 

fá heilabilun af einhverju tagi eða fundið fyrir minnisleysi á efri árum. Rannsóknir á dýrum 

hafa líka sýnt þessar niðurstöður. Dæmi eru til um það að mýs hafa náð að snúa við blaðinu 

ef svo má að orði komast, þegar þær voru farnar að sýna merki um elliglöp eða almennt 

minnisleysi með því að stunda hreyfingu (Gregory, Parker og Thompson, 2012).  

2.4 Lífslok 

Taugakerfi einstaklings með heilabilun er mjög illa farið þegar kemur að lífslokum hans. 

Dánarorsök er oftast einhver sjúkdómur sem sjúklingurinn fær eins og lungnabólga eða 

einhver smitsjúkdómur, en þá getur ofþornun einnig haft áhrif (Mace og Rabins, 1991). 

Dánarvottorð hafa ekki alltaf verið besta heimildin um algengi heilabilana, en oft sýna þær 

ranga mynd af því hvað var að hrjá einstaklinginn (Jón Snædal, 1997). Þetta getur haft það í 

för með sér að ekki er hægt að gera grein fyrir því hversu algengar heilabilanir eru (Mace og 

Rabins, 1991). Þegar þetta verkefni er skrifað, hafa Íslendingar ekki tölu yfir það hversu 

margir eru með heilabilun á landinu. Sótt hefur verið um leyfi til þess að hefja vinnu við að 

skrá fólk með heilabilun en slíkt verkefni er tímafrekt og dýrt. Gert er ráð fyrir að um 300 

manns greinist með heilabilun á Íslandi á hverju ári (Bergljót Baldursdóttir, 2019).  

2.5 Algengar tegundir heilabilana 

Þegar unnið er með fólki með heilabilun er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvers eðlis 

heilabilunin er, en eins og má sjá í þessum kafla eru einkennin mismunandi og þróast 

mishratt. Í kaflanum verður því farið yfir helstu tegundir heilabilana og hver einkenni þeirra 

eru.  

2.5.1 Alzheimer sjúkdómur 

Alzheimer er algengasta orsök heilabilunar, og er sjúkdómurinn algengastur hjá eldra fólki þó 

hann sé líka þekktur hjá yngri einstaklingum (Alzheimer samtökin, e.d.-a). Alois Alzheimer var 

taugafræðingur frá Þýskalandi en hann greindi frá sjúkdómi sem olli áttavillu og minnisleysi 

hjá konu á sextugsaldri, árið 1906 (Kristján Guðmundsson, 2014). Konan dó aðeins fjórum 
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árum eftir að Alzheimer greindi hana fyrst og leiddi krufning í ljós frávik á heila og taugabólgu 

(Alzheimer’s Disease International, e.d.).  

Alzheimer sjúkdómurinn fer hægt af stað. Einstaklingur og hans nánustu 

aðstandendur taka jafnvel ekki eftir breytingum fyrst um sinn að einhverjar breytingar verða. 

Oft eru einkennin frekar óljós en magnast svo með árunum sem líða (Alzheimer samtökin, 

e.d.-b). Í raun vill enginn viðurkenna það að hann sé að verða gamall, að minnið sé farið að 

gefa sig. Sjúklingurinn getur verið virkilega góður leikari og notar ýmis brögð til þess að koma 

í veg fyrir að einhver átti sig á hvað er að gerast. Sumum finnst þó gott að létta á sér, segja 

frá áhyggjum sínum og það bera að virða það (Mace og Rabins, 1991). Í bókinni Í skugga 

Alzheimers eftir Hönnu Láru Steinsson (2006) þar sem ástvinir segja frá veikindum 

fjölskyldumeðlima, er mikið talað um að eftir að greining á sjúkdómnum kemur í ljós, átta 

þeir sig á að einkennin hafa byrjað mörgum árum áður og að sjúklingurinn hafi náð að fela 

það vel (Hanna Lára Steinsson, 2006).  

Helstu einkenni Alzheimer er sú vitsmunalega skerðing sem á sér stað og gerir 

einstaklingi erfitt fyrir að lifa sínu daglega, hefðbundna lífi. Þær frumur í heilanum sem verða 

fyrir skaða eru þær sem gera okkur kleift að eiga samræður og að læra nýja hluti. 

Sjúkdómurinn getur skemmt svo mikið út frá sér að sjúklingurinn getur átt að lokum í 

erfiðleikum með hversdagslega hluti eins og að ganga og jafnvel kyngja matnum sínum 

(Alzheimer’s association, 2018). Smátt og smátt fara þessi einkenni að hafa meiri áhrif á líf 

einstaklingsins. Málstol getur orðið áberandi, það er þó misjafnt eftir einstaklingum hversu 

mikið það er og hversu hratt það gerist (Alzheimer samtökin, e.d.-b).  

Þó að engin lækning sé ennþá til við Alzheimer sjúkdómnum og hann í raun 

óstöðvandi er hægt að gera ýmislegt til þess að létta á sjúklingnum og þeim sem standa 

honum næst (Mace og Rabins, 1991). Það skiptir máli að fá greiningu snemma, ekki einungis 

til þess að hefja meðferð sem fyrst heldur svo sjúklingurinn geti fengið tækifæri á að taka 

þátt í ákvörðunum sem þarf að taka (Alzheimer samtökin, e.d.-a). Sjúkdómurinn er mjög 

misjafn milli einstaklinga og þróast mis hratt. Hér á landi er ekki gefið upp hversu lengi er 

áætlað að einstaklingurinn lifi, því það er í raun ekki hægt að segja til um það (Alzheimer 

samtökin, e.d-c). 
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2.5.2 Snemmkomin heilabilun 

Snemmkomin Alzheimer er heilabilun sem verður um miðjan aldur, annað hvort hjá þeim 

sem eru með Downs heilkennið eða hjá þeim sem hafa erft annan erfðavísi sem veldur því að 

sjúkdómurinn þróast fyrr á lífsleiðinni. Erfðavísarnir sem um ræðir eru 21, 14 og 1. Oft 

greinast þeir sem bera 14.litninginn ,,gallaðan”, um fertugsaldurinn. Þessi tegund af 

Alzheimer gengur hraðar yfir en hjá þeim sem greinast eldri (Berger, 2014). Snemmkomin 

Alzheimer skiptist niður í fjögur mismunandi afbrigði: einfalt (DSM290.10), með óráði 

(DSM290.11), með ranghugmyndum (DSM290.12) og með þunglyndi (DSM290.13). Einkenni 

geta verið minnistruflanir, mál-, verk- eða skynstol ásamt framkvæmdatruflun og svipa í raun 

mikið til Alzheimer sjúkdómi. Þessi einkenni geta valdið því að einstaklingur dregur sig úr 

atvinnu og félagslegum aðstæðum (Kristján Guðmundsson, 2014). 

2.5.3 Downs heilkenni 

Downs heilkenni er algengasta litningafrávikið, þar sem auka eintak er af litningi númer 23 

hjá einstaklingnum (Solveig Sigurðardóttir, 2001). Einstaklingar með Downs heilkennið, bæði 

börn og fullorðnir eru langt frá því að vera allir eins. Þeir eru fjölbreyttur hópur einstaklinga 

og þroskast á misjöfnum hraða. Ákveðin útlitseinkenni eru fyrsta vísbending eftir að 

einstaklingurinn fæðist, um það hvort hann sé með Downs heilkenni. Þá er lág vöðvaspenna 

og of hreyfanleg liðamót líka ábending um að um Downs heilkenni sé að ræða. Sumir eiga 

erfitt með að stjórna talfærum og getur það leitt til þess að máltjáning þeirra einstaklinga 

með Downs heilkenni sé slök. Þau eru þó yfirleitt betri í málskilningi og því læra einstaklingar 

með heilkennið tákn frá barnsaldri til þess að gera sig skiljanlegri. Heyrnaskerðing getur orðið 

vegna þrálátra eyrnabólgna en einnig vegna meðfæddra galla. Þá ber að nefna 

þroskaskerðingu og líkamlega sjúkdóma eins og hjartagalla og meltingafærasjúkdóma. En 

Downs heilkenni er vissulega ekki heilabilun en það er vert að taka heilkennið fram vegna 

þess að fólk með Downs heilkenni er líklegra en aðrir að fá Alzheimersjúkdóm. Einkenni geta 

þá verið byrjuð að gera vart við sig um fertugsaldurinn en þó er að það algengara að þau láti 

á sér kræla upp úr sextugt. Erfitt getur verið að greina sjúkdóminn, sérstaklega ef 

þroskaskerðing er mikil. Lífaldur fólks með Downs heilkenni eru alltaf að aukast (Solveig 

Sigurðardóttir, 2001). 
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2.5.4 Lewy body 

Lewy body sjúkdómurinn er nefndur eftir taugalækninum Friederich Lewy, en hann hafði 

mikinn áhuga á Parkinsonsjúkdómnum (Jón Snædal, 2001). Svokallaðar Lewy útfellingar má 

finna á heilum þeirra sem eru með Lewy sjúkdóminn. Sjúkdómurinn er nokkurskonar blanda 

af Parkinson og Alzheimer sjúkdómunum. Aðaleinkenni sjúkdómsins eru helst heilabilun, 

ofskynjanir og tímabundið rugl. Hreyfingar einstaklingsins verða þá líkar þeim sem eru 

haldnir Parkinson sjúkdómnum, þær verða hægar, stirðar og óstöðugar (Jón Snædal, 2001). 

Þá geta einkenni eins og erfiðleikar við að finna réttu orðin, jafnvel að tala yfir höfuð og 

þekkja hluti komið fram.  Lewy body getur kallað fram svefnerfiðleika í REM svefninum, en 

þá geta sjúklingar farið að leika eftir því sem þeir dreyma en draumarnir eru þá mjög 

raunverulegir (Carrie Hill, 2018).     

Greiningarferli Lewy body getur verið langt, vegna þess hve sjúkdómurinn svipar 

bæði til Alzheimer og Parkinson sjúkdómanna. Sjúkdómurinn er ekki talinn arfgengur en það 

er heldur ekki vitað hver orsök hans eru, en eitt er víst að því eldri sem maður verður því 

meiri eru líkurnar á að veikjast (Alzheimer samtökin, e.d.-a). Þó svo að engin lækning sé á 

sjúkdómnum ennþá, þá eru lyfjagjafir mjög mikilvægar til þess að halda sjúkdómnum og 

einkennum hans í skefjum (Carrie Hill, 2018). Lyf sem hafa virkað vel á sjúklinga með Lewy 

body sjúdóminn eru þau lyf sem hafa verið notuð vegna Parkinsonsjúkdómsins og vegna 

Alzheimer. Parkinson lyfin geta þó haft slæm áhrif á ofskynjun og fleiri einkenni sem tengjast 

Lewy body. Ákveðin geðlyf sem notuð eru vegna ofskynjanna og ranghugmynda geta valdið 

lífshættulegum aukaverkunum hjá sjúklingum með Lewy body (Carrie Hill, 2018). Jón Snædal 

(2001) talar um svokallað „neuroleptic malignant syndrome” sem einkenni sjúkdómsins, en 

það getur verið lífshættulegt og getur líka valdið gífurlega miklum stirðleika sem veldur því 

að einstaklingurinn getur ekki hreyft sig (Jón Snædal, 2001).  

Framvinda sjúkdómsins er mjög misjöfn en það fer eftir ástandi hvers og eins þegar 

hann fær greininguna. Líkamlegt ástand einstaklingsins hefur mikið að segja og eins aldur 

hans. Að meðaltali lifir fólk í fimm til sjö ár eftir greiningu. Þó er vitað um tilfelli þar sem fólk 

hefur lifað í aðeins tvö stutt ár en líka í allt að tuttugu ár (Carrie Hill, 2018). 
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2.5.5 Framheilabilun 

Arnold Pick, sem var tauga- og geðlæknir lýsti fyrstur manna framheilasjúkdómi árið 1892. 

Framheilabilun er notað yfir þá sjúkdóma sem leggjast á fremri hluta heilans (ennisblaðið) 

(Alzheimer samtökin, e.d.-a). Framheilabilun kemur oftast fram frekar snemma á lífsleiðinni, 

eða við um miðjan aldur (45-65 ára) og er næst algengasta tegund heilabilunarsjúkdóma. Það 

hafa þó komið upp tilfelli, bæði þar sem fólk greinist um þrítugt en líka á efri árum. Um 20% 

greininga á heilabilunum eru framheilabilanir (Snowden, Neary og Mann, 2018). Greina má 

framheilabilun með tölvusneiðmynd eða segulómun, sem staðfestir þá minnkun á 

framheilanum (Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, 2016). Framheilabilanir geta orðið af ýmsum 

ástæðum, en hafa samt sem áður svipuð einkenni. Vegna þess hafa þær allar verið flokkaðar 

undir sama hattinn (Alzheimer samtökin, e.d.-a). Eitt aðal einkenni þessa tegundar 

heilabilunar er persónuleikabreytingin sem verður, en hluti heilans sem stjórnar tilfinningum 

og félagslegri hegðun versnar hratt (Snowden, Neary og Mann, 2018). Minnisleysið kemur 

ekki fyrr en seinna í sjúkdómsferlinu (Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, 2016).  

2.5.6 Æðaheilabilun 

Heilabilun af völdum æðabilana á sér stað þegar heilinn verður fyrir skemmdum vegna 

endurtekinna heilablóðfalla. Heilablóðföll skemma hratt út frá sér, sérstaklega ef engin tekur 

eftir einkennum hjá sjúklingnum, þannig að þau koma aftur og aftur (Berger, 2014). 

Æðaheilabilun skaðar helst framheila og þá innanbarkarhvítusvæði hans. Einkenni þessa 

tegundar heilabilunar eru persónuleikabreytingar og þeim fylgja truflun á hegðun 

einstaklings. Sinnuleysi getur komið fram og þá getur hann átt erfitt með gang en þvagleki er 

líka þekkt vandamál (Björn Einarsson, 2007). Æðabilun er algeng meðal mjög gamals fólks 

eða hjá þeim sem eru orðnir nítíu ára eða eldri (Berger, 2014).  

2.6 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið lauslega yfir það flókna fyrirbæri sem heilabilun er. Ljóst er 

að þroskaþjálfinn þarf að taka tillit til þeirrar greiningu sem einstaklingur hefur og hvaða 

aðstæður hann býr við. Það getur verið mikill munur á því hvernig þjálfun einstaklings með 

Downs heilkenni með Alzheimer fer fram og þá hvernig einstaklingur sem greindur hefur 

verið með Lewy body sjúkdóminn er þjálfaður. Heilabilunarsjúkdómarnir eru misjafnir og því 

er gott að gera sér grein fyrir því að þeir þróast ekki eins á milli einstaklinga. Ef þroskaþjálfinn 

ætlar að vinna með minningavinnu, þá verður hann að vera tilbúinn til þess að afla sér allra 



17 

þeirra upplýsinga sem geta skipt máli um einstaklinginn, sama hvort um ræðir persónulegar 

minningar eða á hvaða stigi sjúkdómsins hann er.   
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3 Minningavinna og einstaklingsmiðuð þjónusta 

Um miðja síðustu öld þótti það alls ekki við hæfi að aldrað fólk væri að rifja upp gamlar 

minningar og segja frá þeim. Það þótti heldur benda til þess að einstaklingurinn ætti jafnvel 

við sálræn vandamál að stríða. Algengt var að sálfræðingar leggðu áherslu á æskuna og 

þroskann sem ætti sér stað þá, en eftir að Erik Erikson fór að skoða efri árin og þroskann sem 

átti sér stað í ellinni, að gera upp lífið og ná sáttum við það fóru hlutirnir að breytast. Það var 

þá sem fræðimenn fóru að kanna þetta tiltekna æviskeið betur (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2005). Fyrri hluti kaflans verður tileinkaður minningavinnu, hvaða þýðingu það hefur fyrir 

fólk með heilabilun að rifja upp gamla tíma og hver áhrifin geta verið. Í seinni hluta kaflans 

verður gert grein fyrir einstaklingsmiðaðri þjónustu og hvað felur í sér að hugsa 

einstaklingsmiðað. Til þess að einstaklingur geti verið virkur þátttakandi í sínu samfélagi þarf 

hann að fá að koma skoðunum sínum á framfæri og að taka ákvarðanir um eigið líf (Kilbane 

og McLean, 2008). Þannig nýtir þroskaþjálfinn einstaklingsmiðaða þjónustu í sínu starfi til 

þess að ná þeim markmiðum sem einstaklingurinn hefur sett sér. 

3.1 Minningavinna 

Það var á níunda áratug síðustu aldar sem minningavinna var kynnt til sögunnar. 

Minningavinna er sálfélagslegt inngrip og hefur verið afar vinsæl aðferð í vinnu með fólki 

með heilabilun. Samkvæmt erlendum rannsóknum er talið að minningavinna geti haft 

jákvæð áhrif á vitsmunalega hæfileika og skapgerð fólks, þá hvernig fólki líður og hvernig það 

hegðar sér (Cotelli, Manenti og Zanetti, 2012). Minningavinna er líka talin getað aðstoðað 

eldra fólk þegar kemur að því að aðlagast nýjum aðstæðum. Minningavinna er byggð á þeim 

þörfum sem hver og einn einstaklingur hefur (Elias, Neville og Scott, 2015).  

Upphaflega var minningavinna notuð af sálfræðingum en það fór þó fljótt að breytast 

er ljóst var að notagildið var mikið (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Með minningavinnu er 

verið að nota þær góðu minningar og tilfinningar sem fólk á til þess að veita fólki vellíðan og 

betrumbæta lífsgæði þeirra. Tilgangurinn getur verið að draga úr þunglyndi og auka vellíðan, 

efla sjálfstraust einstaklingsins og bæta vitræna getu þeirra sem eru með heilabilun. 

Tilgangurinn getur líka verið að aðstoða fólk í tengslamyndun við aðra og vinna þannig gegn 

einmannaleika og félagslegri einangrun (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Þá hefur 
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minningavinna orðið til þess að samskipti einstaklingsins við fjölskyldumeðlimi hafa batnað, 

en það getur oft verið erfitt að vita hvað er best að spjalla um þegar á heimsóknum stendur. 

Þá getur verið gott að grípa í gamlar minningar og myndir sem minna á góðar stundir 

(Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). Gott er að hafa í huga þegar fólk er í minningameðferð að 

leyfa þeim að minnast erfiðra og sorglegra minninga líka. Það getur haft góð áhrif í för með 

sér og jafnvel haft áhrif á það hvernig það tekst á við vandamál sem þau eru að kljást við í 

nútímanum (Elias, Neville og Scott, 2015). 

Sigrún Huld Þorgrímsdóttir (2005) hefur skipt minningavinnu niður í fjóra þætti, eftir 

því hvað er verið að vinna með hverju sinni. Þessir fjórir þættir eru: minningameðferð í þeim 

tilgangi að bæta andlega líðan, minningavinna sem virkni með öldruðum, minninganálgun 

sem hugmyndafræði og verkfæri við umönnun aldraðra og minningavinna sem varðveisla 

menningararfsins. Mikilvægt er að muna að meðferðaraðili verður að vera meðvitaður um 

hvaða þátt hann ætlar að nota, en hægt er þó að nota þá saman (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2005).  

Minningameðferð getur farið bæði fram í hóp eða sem einstaklingsmeðferð. 

Einstaklingsmeðferðin er skipulagðari en hópavinnan. Til eru vinnuleiðbeiningar sem 

bandarískir hjúkrunarfræðingar hafa sett upp, sem farið er eftir þegar unnið er með 

einstaklinginn einan og sér. Er þá gert ráð fyrir að einstaklingurinn fari í gegnum átta 

skipulögð viðtöl sem eiga að geta gefið fagaðilanum skýra sýn á ævi viðmælandans og allt 

skráð niður. Þá er verið að rifja upp gamlar minningar, ekkert endilega afmarkað við 

ákveðinn atburð heldur gæti það verið hvað sem er. Hópameðferðin hefur ekki tímamörk á 

það hversu lengi vinnan fer fram í hvert skipti. Æskilegt er þó að sami hópurinn vinni alltaf 

saman á meðan á vinnunni stendur (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). 

Það er öllum mikilvægt að hlúa að minningum sínum. Flestir kannast við að sitja í 

góðra vina hópi, með gömlum skólafélögum eða með ættingjum og rifja upp sem liðið er. 

Þegar eldra fólk rifjar upp  minningar veitir það þeim gleði, eflir sjálfstraust þeirra og 

sjálfsmynd, og veitir þeim jafnvel ákveðin lífsgildi (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). Þá skiptir 

umhverfi miklu máli, en oft þegar fólk verður eldra og flyst t.d. inn á einhverskonar stofnun 

þá verður umhverfið ekki eins heimilislegt og áður. Það er þó ekki algilt, þar sem margar 

stofnanir vinna að því að hafa umhverfið líkara heimili en stofnun, en það getur einmitt nýst 

vel í minningavinnu. Þá geta gamlir munir, sem sjást ekki endilega á heimilum nú til dags, 

verið uppsprettan að umræðuefnum sem vekja upp gamlar minningar. Dæmi um 
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umræðuefni geta verið stríðsárin, leikir eða gömul leikföng, ferðalög, hvernig fólk klæddi sig í 

þá daga, hvernig matur var eldaður og heimilisstörfin unnin. Þá er líka hægt að hafa 

umræðurnar á persónulegu nótunum og spjalla um æskuárin og skólagönguna, hvernig 

heimilislífið gekk fyrir sig og hver fyrsta ástin var (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003).  

Minningavinna er ekki einungis að rifja upp gamlar minningar í gegnum spjall. Við 

meðferðinar eru notuð svokallaðar minningakveikjur. Þetta getur verið tónlist eða gamlir 

munir en bragð- og lyktarskyn er líka oft nýtt (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Það er líka 

mikilvægt að skapa gott og heimilislegt rými, það eykur öryggi og vellíðan þeirra einstaklinga 

sem þangað mæta. Hentugt rými fyrir minningahópa getur líka reynst vel sem rammi að 

þeim samræðum sem ætlað er að eigi sér stað. Vert er þó að taka fram að ekki þykir 

nauðsynlegt að vinnan fari fram í slíku rými, þó það geti verið til hins betra. Mikilvægt er þó 

að hafa  í huga að alltaf skal unnið þar sem fæst ró og friður (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). 

Kosturinn við minningavinnuna er að hún getur í raun farið fram hvar sem einstaklingnum 

líður vel. Það þýðir að fagfólk getur gripið í minningavinnu við þær aðstæður sem hver og 

einn er við vinnu, eins og t.d við matmálstíma eða í göngutúrum (Elias, Neville og Scott, 

2015).  

Minningavinna er auðvitað mikilvæg fyrir einstaklinginn sem rifjar upp og hans 

nánustu aðstandendur, en hún getur líka verið nauðsynleg fyrir starfsfólkið. Að rifja upp 

gamla tíma getur það aðstoðað starfsmenn að sjá einstaklinginn sem manneskju en ekki bara 

sem sjúkling sem þarf á ákveðinni umönnun að halda. Það að kynnast einstaklingnum með 

þessum hætti gefur starfsfólki betur hugmynd um hver manneskjan er og hvað það er í 

umhverfinu sem hefur áhrif á hana (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). Starfsfólk sem vinnur við 

langtíma umönnun og notar þessa tegund meðferðar í sínu starfi hefur sagt að það eigi í 

betri samskiptum við þá sem það annast, sé ánægðari í vinnunni og skilji þarfir 

einstaklingsins betur (Elias, Neville og Scott, 2015).  

3.2 Einstaklingsmiðuð þjónusta 

Í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands er mikil áhersla lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu og  

að einstaklingurinn sem unnið er með fái að ráða ferðinni, eða þá í það minnsta taka eins 

mikið þátt og hann mögulega getur. Í raun á þetta alltaf við þegar fagfólk vinnur með öðru 

fólki, sama hvort að það sé fatlað fólk, fólk með þroskahömlun eða fólk að takast á við 

erfiðan sjúkdóm. Í þessum kafla verður kafað dýpra í „person centred practice“ eða 
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einstaklingsmiðaða þjónustu. Einstaklingsmiðuð þjónusta byggir að einhverju leiti á 

svipuðum grunni og minningavinna. Í raun snýr einstaklingsmiðuð þjónusta að því að nýta 

sögu einstaklingsins og að kynnast honum betur til þess að nýta í markmiðasetningu þar sem 

einstaklingurinn ræður för (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008). Í kaflanum verður 

fjallað um sjálfræði einstaklingsins sem er mikilvægur hluti af einstaklingsmiðaðri þjónustu. 

Þá verður fjallað um hvernig fólk með heilabilun getur upplifað hindranir að sjálfstæðu lífi og 

úr hvaða áttum þær koma.  

3.2.1 Að fá að ráða sér sjálfur 

Það virðist ríkjandi skoðun að fólk með heilabilun verða í raun börn á ný. Það er ekki einungis 

rangt heldur virkilega niðurlægjandi fyrir einstaklinginn og getur haft áhrif á það hvernig 

umönnun hann fær. Þó svo að fólk með heilabilun geti átt það til að hegða sér jafnvel 

barnalega þá eru þau ekki börn, heldur er þetta hluti af því hvernig sjúkdómur þeirra hefur 

þróast (Verity, 2008). Fagfólk sem vinnur með fólki með heilabilun verður að vanda til verka 

til þess að halda í sjálfræði þeirra einstaklinga sem það vinnur með (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004) og vernda þannig sjálfstæði einstaklingsins, rétt hans til 

ákvarðanatöku og að fá að taka stjórn á sínu eigin lífi (Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2008). Lög um málefni aldraðra voru sett einmitt til þess að virða sjálfstæði 

þeirra sem tilheyra þessum hópi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Lögin eiga að tryggja 

val einstaklingsins á þjónustu sem hann fær, þau eiga að tryggja að hann geti búið sem lengst 

heima hjá sér við eðlilegar heimilisaðstæður og að þjónustan taki mið af þeim aðstæðum 

sem einstaklingur býr við hverju sinni (lög um málefni aldraðra, nr.125/1991).  

Sjálfræði er það að einstaklingur ræður sér sjálfur og er það háð þeim aðstæðum sem 

hver og einn er í hverju sinni. Sjálfræði kann að hljóma eins og einfaldur veruleiki hvers og 

eins en felur í raun frekar flókna hlut í sér. Einstaklingurinn á að fá rými til athafna, að 

hindranir komi ekki í veg fyrir að hann fái að ráða sér sjálfur (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004). Það að sjálfræði sé háð aðstæðum á einnig við um sjálfræði 

aldraðra. Aðstæðubundið sjálfræði leggur áherslu á að umhverfið og aðstæðurnar sem 

einstaklingurinn er í hafi áhrif á sjálfræði hans og að hann fái að taka þátt í mótun á sínu eigin 

lífi á sínum forsendum (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). Það sem getur haft áhrif á sjálfræði 

aldraðra er t.d skert geta einstaklingsins en einnig getur vanmat á því hvað hann getur í raun 

haft áhrif á sjálfræði hans. Reglur og starfsvenjur stofnana geta haft áhrif og þá eins 
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forræðishyggja (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Forræðishyggjan veldur 

því að einstaklingurinn fær ekki tækifæri á því að fá að taka ákvarðanir um sitt eigið líf. Oft 

eru það foreldrar, sérfræðingar, starfsfólk, aðrir fjölskyldumeðlimir eða jafnvel 

þjónustukerfið sem beitir forræðishyggju. Fullorðinn einstaklingur fær jafnvel ekki einu sinni 

að reyna að takast á við þau verkefni sem fullorðið fólk tekst á við á hverjum degi.  (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2014).  

Hindranir sem talað er um hér að ofan geta verið ýmsar og má þar nefna nokkra 

þætti. Skortur á upplýsingum sem einstaklingur ætti að fá og að hann fái ekki tækifæri á að 

kjósa það sem hann vill gera, getur haft gríðarleg áhrif á sjálfræði hans (Ástríður 

Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Fólk sem greinist með heilabilun á Íslandi og 

flytur inn á hjúkrunarheimili fer yfirleitt inn á læstar deildar. Það þýðir að þú kemst inn á 

deildina en kemst ekki aftur út án þess að aflæsa hurðinni á einhvern hátt. Þó það sé gert 

með það í huga að vernda einstaklinginn þá er það samt skerðing á frelsi og sjálfræði 

einstaklings. Samkvæmt íslenskum lögum er það brot að læsa einstakling inni sem ekki hefur 

verið sviptur sjálfræði. Þó svo að fagfólk sé ekki hlynt þessu virðist vera lítið um hugmyndir 

að öðrum leiðum (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2011).  

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem beindist að sjálfræði fólks með þroskahömlun 

benti til að fólkið skorti oftar en ekki tækifærið til að lifa sjálfstæðu lífi og að taka eigin 

ákvarðanir. Fatlað fólk upplifir margar hindranir á lífsleiðinni, eins og að vera skilgreindur 

sem fjárráða einstaklingur en fær í raun ekki að njóta þess að hafa þann rétt. Þá eru aðrir 

einstaklingar sem hafa völdin yfir þeirra fjármálum. Foreldrar eru yfirleitt með yfirumsjón 

með peningamálum fullorðinna fatlaðra barna sinna, en það geta líka verið forstöðumenn 

heimilanna sem sjá um þessi mál. Hindranirnar geta verið viðhorfin sem það mætir, að 

fjölskylda eða starfsfólk í kringum sig eigi bara að ráða, því þannig hefur það alltaf verið 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2014). Hindranirnar 

sem fatlað fólk upplifir geta vel átt við aldraða líka, enda eru nokkurskonar menningarleg 

líkindi með því að vera fatlaður einstaklingur og aldraður. Samfélagið lítur svo á að þessir 

tveir hópar hafi líkama sem virka ekki sem skyldi, eru viðkvæmir og reiða sig á aðra til þess að 

geta lifað í samfélaginu (Priestley, 2003).  

Þegar unnið er með einstaklingsmiðaða þjónustu er verið að standa vörð um að hver 

og einn hafi sitt val, sínar óskir og tækifærin og aðstoðina til þess að framfylgja því sem hann 



23 

langar til að gera (Kilbane og McLean, 2008). Í raun er verið að vernda sjálfræði 

einstaklingsins. Í næsta kafla verður fjallað um persónumiðaða þjónustu, hvaða aðferðir eru 

notaðar í slíkri vinnu en einnig verður farið dýpra í hvers vegna fagstéttir eins og 

þroskaþjálfar, nýta sér þessa aðferð.  

3.2.2 Hvað er einstaklingsmiðuð þjónusta 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á að sjá til þess að mannréttindi 

gangi líka yfir fatlað fólk og að þeim réttindum sé ekki mismunað á grundvelli fötlunar þeirra 

(Öryrkjabandalag Íslands, e.d.). Ísland undirritaði þennan samning árið 2007 og fullgilti hann 

níu árum seinna, þann 23.september 2016 (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Rök fyrir 

einstaklingsmiðaðri þjónustu á Íslandi má finna í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (2007) og í siðareglum þroskaþjálfa (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). 

Þroskaþjálfi í nútíma samfélagi á að vinna eftir og tileinka sér hugmyndina um 

einstaklingsmiðaða þjónustu.  

Í formálsorðum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) segir 

„fatlað fólk ætti að eiga kost á því að eiga virka aðild að ákvarðanatöku um stefnumið og 

áætlanir, m.a. ákvarðanatöku sem varðar það með beinum hætti“ (Samningur sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks formálsorð/2007). Í siðareglum þroskaþjálfa kemur þetta 

líka fram, en þar segir að „störf þroskaþjálfa grundvallast á virðingu fyrir mannlegri reisn og 

sjálfræði sérhvers einstaklings. Í því felst jafnframt viðurkenning á frelsi einstaklingsins til að 

taka eigin ákvarðanir“ (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016, 2. grein). Í 12. grein samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er lögð áhersla á hversu mikilvægt það er að 

einstaklingurinn fái viðeigandi stuðning þegar hann þarf að taka eigin ákvarðanir (samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Einstaklingsmiðuð þjónusta gengur út á val. Valið sem hver og einn hefur byggist á 

nokkrum hugtökum sem verða að vera til staðar svo það sé möguleiki. Þessi hugtök eru óskir 

(að vita hvað þú vilt í raun og veru), tækifæri (að fá að gera það sem þú vilt) og að hafa 

stjórnina yfir því sem þú óskar sér að gera. Einstaklingsmiðuð þjónusta leggur áherslu á að 

hún sé unnin með þeim sem nýtir sér hana (Kilbane og McLean, 2008) og mikilvægt er að 

hver einstaklingur fái viðeigandi stuðning í því ferli (samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 12.grein/2007). Þá er þjónustan aðlöguð að þörfum hvers og eins og 

þeim ákvörðunum sem hann vill taka um eigið líf (Kilbane og McLean, 2008). 
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Þegar einstaklingsmiðaðri þjónustu er hrint í framkvæmd þá byrjar fagaðilinn á því að 

reyna að komast að því hvað sé einstaklingnum mikilvægt í lífinu og hvernig sé hægt að koma 

því í framkvæmd. Þá þarf stanslaust að beita virkri hlustun. Virk hlustun skiptir gríðarlega 

miklu máli til þess að skapa traust á milli fagaðilans og þeim sem hann vinnur með. Það er þá 

sem einstaklingurinn sem unnið er með á auðvelt með að tjá sig um hvað það er sem hann 

vill fá út úr lífinu, hvað skiptir hann máli. Því meira sem hann fær að tjá sig þar sem einhver 

er að hlusta á hann, því betur áttar hann sig á hvað sé honum mikilvægt í lífinu.  Gott er að 

hafa í huga að hver og einn getur breytt um skoðanir og langanir og er ferlið því stöðugt í 

þróun (Kilbane, Thompson, og Sanderson, 2008). Fagaðilinn þarf að breyta sinni hugsun 

þannig að hann geti greint á milli hvað er einstaklingnum mikilvægt að gera í lífinu 

(important to) og þá hvað er mikilvægt fyrir hann (important for). Hugsun fagaðilans um að 

geta fundið jafnvægið þar á milli er því mjög mikilvægt þar sem hann hefur gríðarleg áhrif á 

líf einstaklingsins. Þroskaþjálfinn verður því að spyrja sig hvernig hann geti nýtt það sem 

hann veit um einstaklinginn og er mikilvægt fyrir hann til þess að framkvæma það sem 

einstaklingnum finnst mikilvægt að gera (Kilbane, Thompson, og Sanderson, 2008).  

3.2.3 Áætlanagerð 

Einstaklingsmiðuð áætlanagerð er eitt þeirra lykilhugtaka sem þróast hefur í 

einstaklingsmiðaðri þjónustu (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008). Einstaklingsmiðuð 

áætlanagerð snýst um það sem skiptir einstaklinginn máli. Unnið er í samvinnu við 

einstaklinginn, fjölskyldu og aðra aðstandendur sem standa honum nálægt. Þá er komist að 

því hvert einstaklingurinn stefnir og hvaða árgangri hann vill ná, hvort sem það eru 

skammtíma- eða langtímamarkmið. Þegar einstaklingsáætlun er sett upp er gott að hafa í 

huga hvort hægt sé að finna út úr því hvað er mikilægt fyrir einstaklinginn (important for) og 

hvað skiptir hann máli og er honum mikilvægt (important to). Endurmat er mikilvægur hluti 

af ferlinu en fagfólk þarf stöðugt að spyrja sig að því hvort þjónustan sé að virka eða ekki og 

hvernig markmiðin ganga. Aðalmarkmið einstaklingsáætlana er að einstaklingurinn fái 

stuðning til þess að nálgast drauma sína og markmið þar sem hann getur verið viss um að 

öryggi, heilbrigði og vellíðan hans sé í fyrirrúmi (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008). 

Allir geta tjáð sig, sama hvernig það er gert. Þegar fólk getur ekki notað hefðbundið 

talmál er það í höndum fagaðilans að hlusta nógu vel á það sem einstaklingurinn hefur að 

segja, því það er í raun ógerlegt að tjá sig ekki (Skelhorn og Williams, 2008). Þegar ferlið hefst 
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er hægt að nota aðferð sem kallast MAPs. Sú aðferð auðveldar fagmanninum að kynnast 

einstkalingnum betur þar sem hann þarf þá að spyrja spurninga sem leiða til náinna 

samskipta. Með því að nota MAPs á fagaðilinn að komast að því hver þessi einstaklingur er 

sem hann er að vinna með, hverjir hæfileikar hans eru og hverjir draumar hans og markmið 

eru. Síðan er farið út í það að finna leiðir í sameiningu til þess að ná þessum ákveðnum 

draumum og markmiðum. PATH er önnur leið sem hægt er að nota en þá er ekki verið að 

kynnast einstaklingnum heldur er gert ráð fyrir því að sá hluti af ferlinu sé búinn og þeir sem 

vinna með honum séu honum nánir og hafa skuldbundið sig við að aðstoða hann. Þessar 

tvær leiðir henta fyrir þá einstaklinga sem hafa tök á því að taka ákvarðanir um hvað þer vilja 

gera í framtíðinni (Kilbane og McLean, 2008). Sá sem vinnur með einstaklingsáætlun þarf líka 

að gera sér grein fyrir því hversu mikið einstaklingurinn skilur, hvort hann þurfi að einfalda 

hlutina sem hann segir eða jafnvel nota færri orð, nota tákn, myndir eða hluti þegar hann á í 

samskiptum við þann sem hann vinnur með (Skelhorn og Williams, 2008).  

  Þegar kemur að því að setja einstaklingsáætlun í framkvæmd eru ýmsar leiðir sem má 

nota, sem hentar einstaklingnum sem unnið er með sem best. S.M.A.R.T. markmiðasetning 

er ein þessara leiða og er auðveld í framkvæmd, markmiðin eru sett upp á ákveðin hátt og 

með þessari aðferð eykur maður líkurnar á að maður nái þeim (Smartsheet, e.d). Þessi 

markmiðasetning hefur verið notuð frá því snemma á 9.áratugi síðustu aldar (Mindtools, 

e.d.). S.M.A.R.T. markmið eru skýr, mælanleg, aðlagandi, raunhæf og tímasett. Ef maður 

færir markmiðin sín inn í þetta form verður maður líklegri til þess að ná árangri (Smartsheet, 

e.d.). Ef markmiðin eru ekki skýr, þá er getur verið erfiðara fyrir einstaklinginn að einbeita sér 

að þeim og þau verða ekki eins áhugaverð. Einstaklingurinn verður að spyrja sig  spurninga 

eins og afhverju er þetta mér mikilvægt, hverju ætla ég að ná fram með þessu markmiði og 

er eitthvað sem getur komið í veg fyrir að markmiðinu sé náð. Að markmiðið sé mælanlegt 

getur verið mikilvægt til þess að vita hvenær því hefur verið náð. Ef markmiðið er ekki 

aðlaðandi eða raunhæft, þá getur verið erfitt fyrir einstaklinginn að finna viljann til þess að 

ná því. Að tímasetja markmið getur verið mikilvægt bæði til að ramma það inn og ekki síður 

til að það gleymist ekki (Smartsheet, e.d.). 

Ef farið er rétt að í áætlanagerð þá er hægt að segja að einstaklingurinn sjálfur leiði 

sín eigin markmið. Þegar verið er að aðstoða hann í þessu ferli þá er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir því að hann þarf ekki endilega að segja hvað það er sem er honum mikilvægt í 
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lífinu. Fagaðilinn getur séð það með því að fylgjast með honum, hvað hann segir með hegðun 

sinni en ekki orðum. Þannig má komast að því hvað sé mikilvægt hverjum og einum jafnvel 

þó hann tjái sig ekki með orðum. Þá er jafnvel hægt að fá fjölskyldu og nánustu 

aðstandendur til þess að segja manni hvað einstaklingurinn er að biðja um með ákveðinni 

hegðun (Lunt, Bassett, Evans og Jones, 2008). Fagaðili þarf að gera sér grein fyrir að 

þjónustan er persónumiðuð og að hann getur ekki ætlast til þess að það sem virkar fyrir einn 

einstakling sé það sem hentar þeim næsta. Ekki er hægt að yfirfæra eina áætlun óbreytta yfir 

á annan. Fagaðilinn þarf því að leggja sig allan fram við að kynnast einstaklingnum sem hann 

er að vinna með sem best svo hann geti lagt upp með áætlun sem er líkleg til þess að gagnast 

honum (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008). 

3.3 Samantekt 

Tilgangur minningavinnu er margvíslegur, allt frá því að draga úr þunglyndi fólks með 

heilabilun og bæta þannig lífsgæði einstaklingsins yfir í það að aðstoða fólk við að mynda 

félagsleg tengsl hvort við annað. Vitað er til þess að fjölskyldutengsl hafa batnað og veitt fólki 

mikla vellíðan. Gott er þó að muna að það er allt í lagi að leyfa vondum og erfiðum 

minningum að komast upp á yfirborðið líka, þar sem það getur aðstoðað fólk við að útkljá 

erfiðleika sem það er að eiga við í nútímanum. Minningakveikjur eins og matur eða tónlist, 

eru notaðar í minningavinnu til þess að framkalla góðar minningar sem láta einstaklingnum 

líða vel. Alltaf skal hafa í huga að þó svo að minningavinna geti farið fram hvar sem er er gott 

að hafa ró og næði.  

Samfélagið lítur á bæði fatlað fólk og aldraða sem nokkurskonar byrði sem þarf á 

öðrum að halda til þess að vera þátttakandi í samfélaginu aðeins vegna þess að líkamar 

þeirra virka ekki eins og þeir ættu að gera. Einstaklingsmiðuð þjónusta er eitt af 

aðalverkefnum þroskaþjálfans, þar sem skjólstæðingurinn ræður för. Fólk með 

einhverskonar skerðingar virðast oft vera litin sem eilíf börn og því er afar mikilvægt að 

þroskaþjálfinn eyði þeirri hugsun og stuðli að því að hver sem hann vinnur með fái að hafa 

vald yfir sínu lífi. Í næsta kafla leggur höfundur til hugmyndir um hvernig hægt sé að nýta 

þessar tvær aðferðir saman til þess að gera þjónustu við fólk með heilabilun ennþá betri. 
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4 Niðurstöður og lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið stiklað á stóru, en það hefði verið hægt að halda lengi áfram um 

efnið. Markmiðið með verkefninu var að kanna betur einkenni heilabilunar og gera grein fyrir 

hversu misjafnir sjúkdómarnir eru og hve ólíkar þjónustuþarfir sjúklinga eru. Aðaltilgangur 

verkefnisins var þó að varpa ljósi á minningavinnu með fólki með heilabilun og hvernig mætti 

nýta einstkalingsmiðaða þjónustu, sem þroskaþjálfar þekkja svo vel til þess að styrkja þá 

þjálfun og þjónustu sem þessi tiltekni hópur þarf á að halda. Í þessum kafla verður farið yfir 

það hvernig höfundur telur megi nýta þessar aðferðir á sameiginlegan hátt til þess að styrkja 

starf þroskaþjálfans. Þá verður gert grein fyrir þeim lærdómi sem höfundur telur sig hafa 

fengið í því langa og stranga ferli sem þetta verkefni hefur verið. 

4.1 Niðurstöður 

Þroskaþjálfar eru þeir sem hafa menntað sig til þess að starfa með fólki á öllum aldri sem býr 

við einhverskonar skerðingar (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Á þeim tíma þegar fyrstu 

gæslusysturnar voru útskrifaðar úr námi á Kópavogshæli snérist starf þeirra um gæslu og 

umönnun (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Í dag hugsa þroskaþjálfar meira um sjálfstæði 

einstaklingsins og rétt hans til þess að taka sínar eigin ákvarðanir. Réttindabarátta er einnig 

stór hluti af starfi þroskaþjálfans. Einnig felst starfið í því að aðstoða einstaklinginn við að 

taka þátt í samfélaginu og miðar þroskaþjálfinn starf sitt út frá þörfum þess einstaklings sem 

hann vinnur með og hefur hans hagsmuni að leiðarljósi í sinni vinnu (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2016). 

Þó svo að minningavinna sé að sjálfsögðu einstaklingsmiðuð að vissu leyti þá má 

áætla að ef undirbúningsvinnan hefst um leið og einstaklingur fær greiningu getum við gert 

hana enn betri, sniðið minningavinnuna og kveikjurnar að einstaklingnum og hlustað betur á 

það sem hann vill fá út úr þjónustunni. Eins og segir í fyrsta kafla þá skiptir gríðarlega miklu 

máli að einstaklingur fái greiningu sem fyrst (Alzheimer’s association, e.d.). Annars vegar má 

ímynda sér einstakling sem fær greininguna snemma. Fagaðili kemur inn í teymið hans og 

setur í gang einstaklingsmiðaða áætlun, þar sem skjólstæðingurinn getur tekið fullan þátt í 

að kortleggja framtíð sína. Þá hefur hann eins mikil áhrif á líf sitt eins og hann mögulega 

getur, hann situr við stjórnborðið. Hinn kosturinn er sá að einstaklingur fær greininguna seint 
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og á þá erfiðara með að taka þátt í skipulagi á sinni eigin meðferð. Það þýðir þó ekki að hann 

sé ófær um slíkt en gerir ferlið auðvitað erfiðara fyrir og allar hans óskir komast jafnvel ekki 

til skila. Líkt og rætt var í kaflanum um áætlanagerð þá er vel hægt að lesa í hegðun og atferli 

einstaklingsins (Skelhorn og Williams, 2008), þó að sjúkdómurinn sé kominn á þann stað að 

málstol er farið að hafa áhrif á daglegt líf einstaklingsins. Stuðningsnet hans skiptir þá líka 

miklu máli hvað þetta varðar. Ef að hann hefur ekki tök á að tjá sig með talmáli eða annarri 

óhefðbundinni tjáskiptaleið lengur þegar minningavinna hefst þá þurfa þeir sem þekkja 

einstaklinginn best og hann treystir vel að geta sagt frá, eins og hann myndi gera sjálfur ef 

hann hefði tök á því. 

Þegar einstaklingsáætlun fer í framkvæmd er ákveðið í sameiningu með nánustu 

aðstandendum einstaklingsins hvað sé honum mikilvægt (important to) en líka hvað sé 

mikilvægt fyrir hann (important for) (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008). Fyrir 

minningavinnu getur þetta verið nauðsynlegur hluti af ferlinu en þá gæti t.d. komið í ljós 

hvað það er sem veitir honum hamingju, hvaða minningar eru góðar og hvaða 

minningakveikjur er hægt að nota til þess að kalla fram þessar góðu stundir. Einnig gæti 

komið í ljós að það eru ákveðnar minningar sem hann vill ekki vera minntur á. Þá gæti verið 

mikilvægt að skrá niður hvað það er og hvort það séu einhverjar minningakveikjur sem ber 

að forðast, bæði í tali og í hans nánasta umhverfi, eins og hlutir eða annað. Ef einstaklingur 

er í hópavinnu í minningameðferðinni þá getur þetta verið mikilvægt upp á hvaða hóp hann 

tilheyrir. Fólk með heilabilun glímir oft við kvíða (Kitwood, 2007), persónuleikabreytingar 

eins og t.d. þeir sem eru með Lewy body sjúkdóminn (Snowden, Neary og Mann, 2018) og 

önnur geðræn vandamál. Það getur einnig átt erfitt með að treysta ókunnugu fólki og er í 

raun hrætt við að verða háð þeim einstaklingum sem munu sjá um umönnun þeirra 

(Kitwood, 2007). Því skiptir gríðarlega miklu máli að þroskaþjálfar sem vinna með fólki með 

heilabilun myndi ákveðið traust með því að hugsa einstaklingsmiðað og þannig byggja upp 

góðan grunn fyrir minningavinnuna.  

Hluti af einstaklingsmiðaðri þjónustu er einmitt að skapa traustið og nýta það á góðan 

og jákvæðan hátt fyrir þjónustu einstaklingsins. Traustið skapast þegar hefðbundin viðtöl 

þróast út í samræður um ákveðin efni sem verða svo að trúnaðarsamtölum þar sem fólk 

opnar sig um mál sem það er kannski ekki vant að tala um. Eftir því sem sjúkdómurinn þróast 

meir og einstaklingurinn fer jafnvel að fá ranghugmyndir þá verður æ erfiðara að skapa þetta 

ákveðna traust. Ég leyfi mér að segja að það eru ekki margir sem myndu segja við manneskju 
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sem það þekkir lítið til og treystir ekki hvert manni langar til þess að stefna í lífinu, hver 

markmið manns séu og segja frá minningum sem skipta mann máli. 

Í dag nýtir þroskaþjálfinn einstkalingsmiðaða þjónustu mest með fötluðu fólki og/eða 

fólki með þroskahömlun, þó auðvelt væri að yfirfæra þjónustuna á hvaða hóp af fólki sem er. 

Þjónustan nýtist vel til þess að skapa traustið sem talað er um hér að ofan en líka til þess að 

aðstoða einstaklinginn við að taka stjórnina á eigin lífi, að hann ráði yfir sjálfum sér og að 

fagaðilinn sem vinnur með honum er ekki þarna til að stjórna, heldur til að aðstoða og veita 

ráðgjöf. Minningavinna og einstaklingsmiðuð þjónusta eru aðferðir sem byggja á þeim grunni 

að verið sé að kynnast einstaklingnum betur. Því meira sem þroskaþjálfinn veit um 

einstaklinginn sem hann vinnur með því betra. Þannig getur hann skrásett mikilvægar 

upplýsingar og haldið þeim til haga fyrir alla þá sem vinna með einstaklingnum og munu 

koma til með að gera það í framtíðinni. Þar sem þroskaþjálfinn styður sig við 

einstaklingsmiðaða þjónustu daglega í sínu starfsumhverfi gæti því verið auðvelt fyrir hann 

að tileinka sér minningavinnuna, skráningarnar sem henni fylgja og að nýta sér þá þjálfun 

sem hann hefur í samskiptum til þess að fá sem mest út úr minningavinnunni með sínum 

skjólstæðingum.  

 Í kaflanum um minningavinnu var talað um fjórskiptingu Sigrúnar H. Þorgrímsdóttur 

(2005) á minningameðferðum. Eftir að komist hefur verið að niðurstöðu um hvað flokki 

þjónusta einstaklingsins á best við má nýta einstaklingsmiðaða þjónustu og setja upp 

markmið í samræmi við langanir einstaklingsins. Ef að markmiðin eiga að beinast að því að 

bæta andlega líðan þá er hægt að setja upp áætlun með fleiri gæðastundum með 

fjölskyldunni eða vinum þar sem skoðuð eru gömul myndaalbúm og rætt um gamla tíma. Ef 

verið er að leitast eftir að auka virkni einstaklingsins gæti þroskaþjálfi sett upp dagskipulag 

fyrir skjólstæðing sinn, eftir að hafa komist að því hvað það er sem hann langar til þess að 

gera og jafnvel hvað hann var vanur að gera áður en hann veiktist. Það væri meira að segja 

auðvelt fyrir þroskaþjálfann að sýna hvort að minningameðferðin væri að skila árangri eða 

ekki og þá hvort þörf væri á að endurmeta hana. Þegar einstaklingurinn fer að glata 

eiginleikunum til þess að gera einfalda hluti eins og að hella upp á kaffi, gæti þroskaþjálfinn 

búið til sjónrænar upplýsingar um hvernig það er gert. Í raun er hægt að gera það fyrir hvað 

sem er og auka getu og sjálfstæði einstaklingsins svo um munar.   
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Einstaklingsmiðaða þjónustu má líka nýta eina og sér í starfi með öldruðum, hún þarf 

ekki að tengjast minningavinnunni frekar en öðru. Með einstaklingsmiðaðri hugsun má setja 

upp áætlun fyrir einstaklinginn. Hægt er að setja upp markmið og skipulag með þarfir og 

langanir hans í huga. Með einföldum og fjölbreyttum leiðum má aðstoða fólk með að setja 

upp markmið fyrir fjármál og efla þannig sjálfstæði hans í lengri tíma. Það má nýta 

markmiðasetningu í að aðstoða fólk við að viðhalda líkamlegri heilsu eins og með réttri 

næringu, að drekka nóg og að stunda hæfilega hreyfingu. Í fyrsta kafla var lítillega minnst á 

rannsóknir sem benda til þess að hreyfing sé mikilvægur þáttur í lífi hvers manns, því það geti 

minnkað líkur á heilabilunarsjúkdómum. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það að hreyfing 

hefur góð áhrif á þá sem eru þegar komnir með sjúkdóminn. Með því að setja upp hvetjandi 

markmið með S.M.A.R.T markmiðauppsetningu getur þroskaþjálfinn hvatt einstaklinginn til 

þess að hreyfa sig og fengið aðstoð frá öðrum fagaðilum, eins og sjúkraþjálfara eða 

íþróttafræðingi. Þá er hægt að setja upp myndrænt skipulag, hvort sem það hvetur til 

gönguferðar, skipulagðrar hreyfingar eða sýnt hvernig á að gera æfingar heima fyrir. Allt 

þetta getur stuðlað að betri lífsgæðum og meiri vellíðan, hvort sem það tengist líkamlegu 

eða andlegu hliðinni. Þroskaþjálfar hafa mikla sérþekkingu í að sjá fyrir sér hvernig má gera 

lífið auðveldara fyrir einstaklinginn og finna leiðir fyrir hann til þess að halda í sjálfstæði sitt 

þannig að það verði til þess að hann geti búið lengur heima hjá sér. Öll sú skráning á vinnu 

sem fylgir einstaklingsáætlunum nýtist afar vel fyrir nýtt starfsfólk. Þó það jafnist ekkert á við 

að kynnast einstaklingnum á persónulegu nótunum þá gefur skráningin nýju starfsfólki góða 

innsýn inn í líf einstaklings og þá þarf ekki að vinna sömu vinnuna oftar en einu sinni með 

hverjum einstaklingi.  

Minningavinna og einstaklingsmiðuð þjónusta koma kannski úr ólíkum áttum en það 

er vel hægt að nýta þessar aðferðir saman þannig að þroskaþjálfinn geti gert vinnuna 

markvissari og haldið í sjálfræði einstaklingsins sem unnið er með. Í mínu námi og starfi hef 

ég fundið að með því að sameina hinar ýmsu aðferðir, jafnvel þó þær séu ólíkar er hægt að 

vinna faglegra starf og útkoman fyrir einstaklinginn verður mun betri. Hagstofan birti 

mannfjöldaspá fyrir tímabilið 2016-2065, en áætlað er að Íslendingum muni fjölga um 

110.000 manns á því tímabili. Í gögnum frá Hagstofunni kemur fram að lífaldur Íslendinga 

muni halda áfram að lengjast (Hagstofa Íslands, 2016). Við getum gert ráð fyrir því að tölur 

eiga við um fatlað fólk og fólk með þroskahömlun líka. Öldrunargeirin er að stækka og þarfir 
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þeirra einstaklinga sem tilheyra þeim aldurshópi alltaf að breytast og eru þroskaþjálfar og 

starfshættir þeirra því orðin góð og kærkomin viðbót á þessum vettvangi. 

4.2 Lokaorð 

Með þessu lokaverkefni langaði mig til þess að skoða það hvernig ég gæti nýtt mér námið 

sem ég valdi mér á þeim starfsvettvangi sem mig dreymir um að starfa á. Það verður alltaf 

algengara að þroskaþjálfar taki til starfa í öldrunargeiranum, en ég hef sjálf upplifað það hvað 

fólk verður hissa þegar ég segi að mig langi til þess að starfa með öldruðu fólki og nýta það 

sem ég hef lært í mínu námi á óhefðbundinn hátt. Eftir mikla vinnu síðustu mánuði og í raun 

þau ár sem ég hef stundað nám í þroskaþjálfafræði geri ég mér ennþá betur grein fyrir því 

hvernig ég get nýtt krafta mína á þessum starfsvettvangi. Verkefnið hefur dýpkað þekkingu 

mína og áhugann á þessu sviði og gefið mér tækifæri á að hugsa um það hvernig ég sé mitt 

framtíðarstarf þróast. Svo má ekki gleyma baráttukraftinum sem þroskaþjálfinn hefur. 

Baráttukraftinum sem hefur skilað svo miklu í baráttu fatlaðs fólks fyrir bættum lífsgæðum. 

Kraftur sem nýútskrifaður þroskaþjálfi getur nýtt til þess að taka slaginn fyrir eldri borgara 

landsins, en það er auðvitað efni í allt aðra ritgerð. 

Heilabilunarsjúkdómar eru vissulega flóknir og erfiðir sjúkdómar. Hins vegar ef fagfólk 

leitast eftir því að hafa sjálfstæði einstaklingsins í fyrirrúmi í allri samvinnu, mun það ekki 

einungis skila sér í betri lífsgæðum þeirra sem við á, heldur líka skila auknum skilningi hjá 

starfsfólki. Þroskaþjálfar sem vinna með öldruðum geta stuðlað að því að annað starfsfólk 

sem starfar með þessum hóp af fólki fari að hugsa einstaklingsmiðað og þannig útrýma þeirri 

hugsun að gamalt fólk sé eitthvað annað en sjálfstæðir einstaklingar sem ráða sínu lífi sjálfir 

og eiga rétt á að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þegar unnið er með minningavinnu og 

einstaklingsmiðaða þjónustu í sameiningu getur það skilað þjónustunotendum betri árangri, 

hvort sem að markmiðið er lítið eða stórt eða þá að viðhalda ákveðinni færni. 

Einstaklingsmiðuð þjónusta er siðferðislega rétt nálgun þegar unnið er með öðru fólki, þar 

sem það á alltaf rétt á því að hátta eigin lífi eins og það kýs sjálft að gera. Í allri vinnu 

þroskaþjálfans hvort sem það er með börnum, ungu fólki eða öldruðum einstaklingum er 

mikilvægt að þjónustunotandinn fái að láta sínar óskir í ljós og að tekið sé mark á þeim.  
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