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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á aðstæður einstaklinga sem sinna 

umönnun maka síns sem hefur greinst með heilabilun. Sérstaklega var horft til reynslu 

einstaklinga sem búa í minni sveitarfélögum landsins. Enn fremur var leitast við að skoða 

viðhorf þeirra gagnvart þjónustu, ásamt því að kanna hvaða áhrif heilabilun hefur á 

parasamband. Einnig var athugað hvort félagsráðgjafi hafi komið að máli þeirra og ef svo 

er í hvaða tilgangi. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð með áherslu á 

fyrirbærafræði. Tekin voru viðtöl við sjö konur sem áttu það sameiginlegt að eiga maka 

með heilabilun og búa utan höfuðborgarsvæðisins. Konurnar voru á aldrinum 50 til 85 

ára.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós verulegan skort á upplýsingagjöf um 

sjúkdóminn sjálfan, framvindu hans og hvaða þjónusta er í boði. Heilabilun hefur mjög 

mikil áhrif á parasambandið og ýtir undir andlega vanlíðan. Því þarf að tryggja að fagaðilar 

sýni nærgætni og auka andlegan stuðning í kjölfar greiningar á heilabilun. Niðurstöður 

benda einnig til þess að vinnsla í málum þessa hóps þurfi að vera þéttari alveg frá upphafi 

greiningar svo að fólk sé ekki skilið eftir í óvissunni. Því má sjá að þörf er á sveigjanlegri 

og persónumiðaðri úrræðum fyrir þennan hóp. Samkvæmt niðurstöðum má sjá að 

skortur er á félagsráðgjöf í málefnum þessa hóps. Aukin nýting á faglegri þekkingu 

félagsráðgjafa gæti leitt til betri þjónustu og þannig aukið lífsgæði þeirra.  

 

 

Lykilorð: Heilabilun, umönnun, parasamband, reynsla, félagsráðgjöf, þjónusta.  
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Abstract 

The main focus of this research was to bring light to the circumstances of individuals who 

take care of their spouse after being diagnosed with dementia. The experience of 

individuals who live in a rural area are specially considered. The research aimed to view 

the perception of those individuals upon the service provided as well as looking into the 

impact dementia has on the couple relationship. It was also taken into consideration if a 

social worker had been working on the case and if so, to what end. The method used was 

qualitative research with a special focus on phenomenology. Seven women, who live in 

rural areas and have it in common to take care of a spouse diagnosed with dementia, 

were interviewed. The women were at the age between 50 and 85 years old. 

 The results indicate that there is a severe shortage of information about the 

disease, its development and the service available. Dementia has a damaging impact on 

the couple relationship and creates psychological distress. It is critical to implement 

prudence from professionals and increase psychological support after patients are 

diagnosed with dementia. The results further note that the process of these cases needs 

to be more efficient from the time of diagnosis in order to minimize uncertainty. It has 

become obvious that this group needs more flexible and personalized resources. In 

conclusion there is evidence for shortage of social workers working with this group. 

Increased use of social work could lead to better service and thus increase patients' state 

of well being.  

 

 

Key words: Dementia, care, couple relationship, experience, social work, service. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til MA-gráðu til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin frá vori 2020 og fram í nóvember 

sama ár.  

 Aukin þekking á reynsluheim þeirra sem búa við heilabilun væri ekki möguleg án 

þeirra sem tilbúnir eru að deila reynslu sinni. Ég vil því fyrst og fremst þakka þeim 

viðmælendum sem gáfu sér tíma í tala við mig og sýndu þannig það hugrekki sem þarf til 

þess að deila reynslu sinni af þessu málefni. Einnig vil ég þakka þeim fyrir að treysta mér 

fyrir frásögn sinni. Án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika.  

 Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, dr. Sigurveigu H. Sigurðardóttur dósent við 

félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og Sirrý Sif Sigurlaugardóttur MA félagsráðgjafa hjá 

Sveitarfélaginu Skagafirði, innilega fyrir góða og vandaða leiðsögn og hvatningu í þessu 

ferli. Móður minni, Vilborgu Elísdóttur, föður mínum, Ómari Birni Jenssyni, og ömmu 

minni, Signýju Ósk Ólafsdóttur, vil ég sérstaklega þakka fyrir ómetanlegan stuðning í 

gegnum þetta verkefni og fyrir það að hafa alltaf trú á mér. Einnig vil ég þakka fjölskyldu 

og vinum fyrir stuðning og hvatningu og þá sérstaklega Elísabetu Eggertsdóttur fyrir að 

vera alltaf tilbúin að lesa yfir verkefnið og leggja sig alla fram við það. Að lokum vil ég 

tileinka þessa ritgerð ömmu minni, Pálínu Sumarrós Skarphéðinsdóttur, og afa mínum 

heitnum, Jens Berg Guðmundssyni, sem lést af völdum heilabilunar árið 2017. 
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1 Inngangur 

Meðallífaldur fólks fer ört hækkandi á heimsvísu og þar af leiðandi mun tilfellum 

heilabilunar (e. dementia) fjölga. Því hefur heilabilun verið skilgreind sem eitt stærsta 

heilsufarsvandamál í heiminum í dag. Heilabilun hefur áhrif á minni, hegðun og líkamlega 

getu einstaklingsins og heftir hann í daglegu líf. Vegna eðlis heilabilunarsjúkdóma mun 

einstaklingurinn að öllum líkindum þurfa að þiggja þjónustu og umönnun frá öðrum 

(Alzheimer’s Association, 2020; WHO, 2017; Korczyn, Bornstein og Guekht, 2012). 

Ábyrgðin sem fylgir því að sinna slíkri umönnun veldur miklu álagi og streitu, sem getur 

síðan haft varanleg áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu. Algengt er að maki 

einstaklingsins beri mikla ábyrgð, hann er yfirleitt sá sem sér um tímabókanir, heimilið, 

akstur, fjárhagsmál og umönnun. Auknar líkur eru á því að makinn einangrist frá 

samfélaginu, líkt og einstaklingurinn með heilabilunina, vegna þekkingarleysis almennings 

á heilabilun og skorts á upplýsingum (Herron og Rosenberg, 2017; Truzzi o.fl., 2008). 

 Í drögum að stefnuáætlun um málefni einstaklinga með heilabilun, sem kom út í 

júní 2019, er bent á mikilvægi menntunar og vísindarannsókna á efninu. Til þess að geta 

mætt einstaklingum með heilabilun og aðstandendum þeirra á viðeigandi og skilvirkan 

hátt, þarf að auka við þekkingu, bæta við forvörnum og skoða fjölbreyttari 

meðferðarmöguleika. Skýrslan var unnin af Jóni Snædal öldrunarlækni sem hefur margra 

ára reynslu í vinnu með einstaklingum með heilabilun og aðstandendum þeirra 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2019a, 24. júní). Undanfarin ár hefur orðið aukning á rannsóknum 

sem snúa að reynslu aðstandenda fólks með heilabilun. Enn þá er þó langt í land þegar 

kemur að því að varpa ljósi á raunveruleika þeirra sem sinna slíkri umönnun. Til þess að 

fá dýpri skilning á reynslu þessa fólks, þarf að skoða tengingu þess við einstaklinginn, 

búsetu og nærumhverfi. Í þessari rannsókn verður skoðuð reynsla fólks sem býr með 

einstaklingi með heilabilun í minni sveitarfélögum. Vonast er til að niðurstöður þessarar 

rannsóknar geti stuðlað að aukinni þekkingu á því hvernig hægt sé að auka lífsgæði fólks 

með heilabilun og maka þeirra. Í þessari rannsókn verður ekki einblínt á einn ákveðinn 

heilabilunarsjúkdóm, heldur verður áhersla lögð á heilabilun í heild sinni. Heilabilun er 

regnhlífarhugtak yfir marga ólíka sjúkdóma sem valda minnisskerðingu ásamt annarri 

skerðingu á vitrænni hugsun og getu sem hefur veruleg áhrif á lífsgæði einstaklingsins 

(WHO, 2018). Algengt er að fólk finni fyrir erfiðleikum og óvissu í kjölfar greiningar og því 

er mikilvægt að upplýsa aðstandendur vel um sjúkdóminn og það sem honum fylgir alveg 
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frá byrjun. Mikilvægt er að gæta þess að aðstandandinn hafi gott aðgengi að þessum 

upplýsingum (Heilbrigðisráðuneytið, 2019a, 24. júní). 

 Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á aðstæður einstaklinga sem sinna 

umönnun maka síns sem hefur greinst með heilabilun. Sérstaklega var horft til reynslu 

einstaklinga sem búa í minni sveitarfélögum landsins þar sem íbúafjöldi er undir 5000 

manns. Leitast var eftir því hver upplifun þeirra er af þjónustu og um leið fá skýrari mynd 

af því hvaða úrræði koma að góðum notum og hvað mætti betur fara. Einnig að kanna 

þekkingu á starfi félagsráðgjafans og hvernig félagsráðgjafinn getur komið betur að 

þjónustu við þennan ört vaxandi hóp. Félagsráðgjafinn getur hjálpað fólki við að takast á 

við áfallið sem fylgir sjúkdómsgreiningunni. Auk þess getur félagsráðgjafinn verið 

málastjóri og því er hann einhvers konar milliliður á milli einstaklingsins og kerfisins. Því 

er mikilvægt að félagsráðgjafinn komi að málum strax í upphafi og að félagsráðgjafinn sé 

aðgengilegur fyrir einstaklinginn með heilabilunina ásamt maka hans í gegnum erfiða tíma 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2019a, 24. júní; Kaplan og Berkman, 2011). 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hver er reynsla einstaklinga sem sinna maka með heilabilun af þjónustu í minni 

sveitarfélögum?  

• Hvaða áhrif hefur heilabilun á parasambandið?  

• Hvernig getur félagsráðgjöf nýst í þjónustu við einstaklinga með heilabilun og 

maka þeirra? 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem tekin voru viðtöl við einstaklinga 

sem eiga maka með heilabilun. Eigindlegar rannsóknir á áhrifum heilabilunar hafa náð að 

opna umræðuna um hvernig heilabilun hefur ekki eingöngu áhrif á einstaklinginn sem fær 

sjúkdóminn heldur einnig á maka hans. Hver rannsókn býður upp á einstakt sjónarhorn 

eiginmanns, eiginkonu eða hjóna á heilabilun. Með því að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð er hægt að varpa ljósi á þennan áður falda raunveruleika sem fólk lifir 

við (Evans og Lee, 2014).  

 Rannsókn þessi skiptist upp í sex hluta. Fyrsti hlutinn er inngangur þar sem 

viðfangsefnið er kynnt ásamt markmiðum og rannsóknarspurningum. Næst er fræðileg 

umfjöllun sem skiptist upp í fimm kafla. Við vinnslu fræðilegrar umfjöllunar var 

mestmegnis notast við ritrýndar fræðigreinar sem tengjast viðfangsefninu. Í þeim hluta 
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má finna kenningar sem hægt er að tengja við efnið og niðurstöður rannsóknarinnar. 

Þriðji hlutinn er tileinkaður þeim rannsóknaraðferðum sem notast var við, ásamt því sem 

farið verður yfir hvernig framkvæmd rannsóknar var háttað. Sá hluti skiptist upp í fjóra 

kafla. Í fimmta hluta rannsóknarinnar er greint frá niðurstöðum sem byggjast upp á 

frásögnum viðmælenda. Þar næst verður farið yfir umræðu þar sem rannsakandi tengir 

niðurstöður rannsóknar við fræðilega umfjöllun. Sjötti og síðasti hlutinn eru lokaorð 

rannsakanda. Eftir heimildaskrá má finna þrjá viðauka sem eru eftirfarandi: 

Kynningarbréf, upplýst samþykki og viðtalsvísir.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Þessi kafli inniheldur fræðilegan grunn ritgerðarinnar. Kaflinn samanstendur af fimm 

undirköflum. Í fyrsta kaflanum er farið yfir kenningu Toms Kitwood um persónubundna 

umönnun, félagslegu skiptikenninguna og hlutverkakenninguna. Þessar kenningar voru 

valdar þar sem hægt er að tengja þær við aðstæður einstaklinga með heilabilun og maka 

þeirra. Í öðrum kaflanum er fjallað nánar um heilabilun og hún skoðuð út frá 

lýðheilsusjónarmiði og er farið yfir mikilvæg atriði tengd greiningu. Í þriðja kafla er fjallað 

um aðkomu fagaðila, hugtökin; formleg umönnun og óformleg umönnun eru skilgreind, 

einnig er fjallað um hvernig félagsráðgjöf nýtist í þjónustu við einstaklinga með heilabilun 

og aðstandendur þeirra. Í fjórða kaflanum eru áhrif heilabilunar á parasambandið skoðuð 

og þau áhrif sem sjúkdómurinn getur haft á hlutverk maka, ólík kynjahlutverk, 

tilfinningaleg viðbrögð, breytt viðhorf og samfélagsstöðu. Fimmti kaflinn er helgaður 

lagaumhverfi, nýrri stefnumótun um málefni einstaklinga með heilabilun, hlutverki 

sveitarfélaga ásamt mismunandi þjónustustigum.       

2.1 Kenningar  

2.1.1 Tom Kitwood 

Tom Kitwood var breskur sálfræðingur og prófessor við Bradfordháskóla í Englandi. Hans 

rannsóknir beindust að því að bæta þekkingu á málefnum einstaklinga með heilabilun. 

Hann skrifaði bókina Dementia reconsidered: The person comes first (1997), sem Svava 

Aradóttir hjúkrunarfræðingur þýddi yfir á íslensku undir heitinu Ný sýn á heilabilun: 

Einstaklingurinn í öndvegi og kom hún út árið 2007. Í bókinni fjallar hann um það hvernig 

framkoma fólks í umhverfinu, til dæmis starfsfólks, hefur áhrif á líðan einstaklingsins og 

aðstandenda hans. Hann bendir á mikilvægi þekkingar á ólíkum hliðum heilabilunar og 

mikilvægi þess að horfa á einstaklinginn en ekki sjúkdómsgreininguna. Það sem einkennir 

hugmyndafræði Kitwood er hugtakið kærleikur og manngildi einstaklingsins. Kitwood fékk 

innblástur úr hugmyndafræði Carl Rogers og hugmyndum hans um manngildi 

einstaklinga. Persónuheild (e. personhood) er meginhugtakið í bók Kitwoods og lýsir þeirri 

virðingu sem einstaklingi er veitt með félagslegum tengslum. Þegar einstaklingur er farinn 

að þurfa aðstoð við daglegar athafnir vegna sjúkdóms, skerðist þessi persónuheild hans á 

niðrandi hátt. Með því að gæta þess að umönnunin sé jákvæð og uppbyggjandi er hægt 

að sporna við skerðingu á persónuheild einstaklingsins. Jákvæð umönnun er 
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uppbyggjandi fyrir einstaklinginn á meðan neikvæð umönnun er niðrandi. Mikilvægt er 

að muna að þrátt fyrir sjúkdóminn þá hverfur tilfinningalegt minni ekki, einstaklingurinn 

man kannski ekki hvað þú sagðir eða hvað þú gerðir en hann man eftir hvernig þú lést 

honum líða (Kitwood, 2007). 

 Einstaklingur með heilabilun finnur sig stöðugt í ókunnugum aðstæðum, þar sem  

sjúkdómurinn veldur því að hann gleymir stað og stund. Mikilvægt er að þeir sem sjá um 

umönnun einstaklinga með heilabilun hjálpi þeim að viðhalda félagsfærni og aðlagi 

umhverfið að einstaklingnum og geri það öruggt (Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, 2016). Til 

þess að geta skapað öruggt umhverfi í umönnun þarf kærleikur og umhyggja að vera í 

fyrirrúmi. Kitwood fjallar um persónumiðaða umönnun (e. person centred care), þar sem 

þjónusta og umönnun tekur fyrst og fremst mið af persónunni sjálfri. Þegar tekið er á móti 

einstaklingi og aðeins er horft til læknisfræðilegs umhverfis hans er aðeins verið að skoða 

eina hlið af mörgum og í flestum tilfellum er litið fram hjá félagslegum þörfum  

einstaklingsins. Félagslegt umhverfi mótast af persónulegum samskiptum á milli 

einstaklingsins og þeirra sem eru í kringum hann. Það er því mikilvægt að aðstandendur 

séu hluti af þeirri þjónustu sem einstaklingnum er veitt (Kitwood, 2007). 

 Hugmyndafræði Kitwood hefur mótað þá umönnunarmenningu sem við þekkjum 

í dag sem snýr að málefnum einstaklinga með heilabilun og þá sérstaklega hugmyndin um 

ríkari áherslu á persónuheildina. Margir fræðimenn telja að með þessari áherslu á 

einstaklinginn hafi ekki aðeins þjónusta við einstaklinginn breyst til muna, heldur hafi það 

einnig haft jákvæð áhrif á viðhorf starfsmanna og vinnu þeirra með einstaklingum með 

heilabilun (Molyneaux, Butchard, Simpson og Murray, 2011). 

2.1.2  Félagslega skiptikenningin 

Hugmyndafræðin á bak við Félagslegu skiptikenninguna (e. Social exchange theory) tengir 

saman mannfræði, félagssálfræði og félagsfræði. Þrátt fyrir að fræðimenn sem aðhyllast 

þessa kenningu séu með ólíkar skoðanir á félagslegum samskiptum, þá er 

grunnhugmyndin sú sama: Að félagsleg samskipti verði til þegar fólk á í reglulegum 

samskiptum við hvort annað og að með tímanum þróist sambönd þannig að ákveðin 

skuldbinding myndist og gagnkvæmt traust aukist. Til þess að slíkt samband geti mótast 

verða þó báðir einstaklingar að fylgja ákveðnum reglum um þau samskipti sem eiga sér 
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stað. Þessar reglur og gildi sambandsins verða því ákveðnar viðmiðunarreglur fyrir 

sambandið á milli fólks (Cropanzano og Mitchell, 2005). 

 Félagslega skiptikenningin byggir á þeirri hugmynd að með því að þiggja stuðning 

skuldbindir þú þig til þess endurgjalda hann. Til þess að jafnvægi ríki í parasambandi þurfa 

báðir aðilar að gefa jafn mikið af sér og þeir þiggja frá hinum aðilanum. Ákveðið 

valdaójafnvægi getur átt sér stað í parasambandi ef annar aðilinn er betur fær um að veita 

stuðning en hinn. Það getur hins vegar gerst að annar einstaklingurinn er ekki í stöðu til 

þess að geta gefið jafn mikið af sér, til dæmis vegna vitrænnar skerðingar. Þetta ójafnvægi 

getur valdið því að einstaklingurinn verður háðari maka sínum og setur um leið makann í 

meiri valdastöðu. Ein leið til þess að vinna úr þessu ójafnvægi er að gefa til baka með 

ákveðinni hegðun, til dæmis með því að sýna virðingu eða þakklæti. Talað er um að 

hegðun beggja aðila í sambandinu skipti máli þegar kemur að áhrifum á þann sálræna 

kostnað eða umbun sem á sér stað í félagslegum skiptum (Beel-Bates, Ingersoll-Dayton 

og Nelson, 2007).   

2.1.3 Hlutverkakenningin  

Hlutverkakenningin (e. role theory) kom fyrst fram árið 1942 og var fyrsta skref 

fræðimanna til þess að útskýra þær breytingar sem eiga sér stað á hlutverkum fólks á efri 

árum. Meginhugmyndin er sú að með hækkandi aldri þurfi einstaklingur að ganga úr 

ákveðnum hlutverkum yfir í önnur. Samkvæmt kenningunni er hægt að flokka aldraða 

einstaklinga í tvo flokka. Í fyrri flokknum eru einstaklingar sem þurfa að sætta sig við að 

þeir geta ekki lengur sinnt hefðbundnum hlutverkum og félagslegum tengslum. Í seinni 

flokknum eru einstaklingar sem eru komnir að starfslokum og eru að takast á við þær 

breytingar sem þeim fylgja og ný félagsleg tengsl sem myndast á þeim tímamótum. Nýju 

félagslegu tengslin tengjast breyttu hlutverki þar sem einstaklingurinn er orðinn háður 

sínum nánustu, til dæmis maka eða börnum (Cottrell, 1942).  

 Kenningin hefur verið gagnrýnd fyrir það að horfa aðeins á neikvæðar hliðar 

öldrunar og sleppi því að fjalla um þær jákvæðu. Þrátt fyrir að kenningin fjalli ekki um 

líffræðilega þætti hefur hún beint sjónum sínum að því að öldrun er tími hrörnunar og 

missis. Sem er að vissu leyti rétt, það eru auknar líkur á því að missa lífsförunaut og vini á 

efri árum, en það eru enn þá jákvæðar hliðar á nýjum hlutverkum (Kart og Kinney, 2001). 
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2.2 Heilabilun 

Heilabilunarsjúkdómar eru krónískir, langvinnir sjúkdómar, sem þýðir að ekki er til 

lækning við þeim enn sem komið er, en hægt að fá lyf sem draga úr einkennum. 

Alzheimersjúkdómurinn er algengasta orsök heilabilunar, en talið er að um 70% þeirra 

sem greinast með heilabilun séu með Alzheimer (Morgan, 2018; WHO, 2018). Alzheimer 

er stigvaxandi sjúkdómur sem þýðir að með tímanum versnar hann og hefur því meiri 

áhrif á einstaklinginn. Næstalgengasta orsök heilabilunar er æðabilun (e. vascular 

dementia). Hér undir flokkast öll þau tilfelli sem má rekja til minnkandi blóðflæðis í heilans 

og sjúkdóma í æðakerfi hans. Æðabilun nær yfir mjög breytt svið orsaka, allt frá 

minniháttar heilablóðföllum til klínískrar sjúkdómsmyndunar sem er meira í líkingu við 

Alzheimer (Korczyn, Bornstein og Guekht, 2012). Lewy Body heilabilun (e. Lewy Body 

Dementia) er taugahrörnunarsjúkdómur sem hefur áhrif á heilann. Einkenni Lewy-

sjúkdómsins geta verið ranghugmyndir, svefntruflanir, ofskynjanir og skjálfti og 

óstöðugleiki. Þessi einkenni má einnig finna hjá stórum hóp þeirra sem eru með 

Parkinsontengda heilabilun. Áberandi munur á milli sjúkdómanna er að snemmtæk 

hreyfitruflun kemur fram hjá þeim sem eru með Parkinsontengda heilabilun (Larsson, 

Londos og Torisson, 2018). Framheilabilun (e. Frontotemporal Degeneration) er önnur 

tegund heilabilunar, en helsta einkenni framheilabilunar er mikið hömluleysi á ýmsum 

sviðum. Fyrstu einkenni eru yfirleitt miklar persónuleikabreytingar, þar sem 

einstaklingurinn missir innsæi í viðurkennda félagslega hegðun og tilfinningaleg viðbrögð 

hans breytast (Massimo, Evans og Benner, 2013). Aðrir heilabilunarsjúkdómar eru til 

dæmis alkóhóltengd heilabilun og Huntingtonssjúkdómur. Þrátt fyrir að heilabilun hafi 

ólík áhrif á heilann, þá eru einkennin svipuð hjá einstaklingum þegar sjúkdómurinn er á 

lokastigi og þurfa þeir því sömu þjónustu frá ástvinum og samfélaginu (Alzheimer’s 

Association, 2020; WHO, 2018).   

 Einkenni heilabilunar eru yfirleitt persónubundin og tengd aldri og félagsstöðu 

einstaklingsins, sem veldur því að þau koma misfljótt í ljós og í mismiklum mæli. 

Minnistap, verkstol og málstol eru frumeinkenni heilabilunar. Minnistap lýsir sér þannig 

að einstaklingurinn byrjar að gleyma atburðum og nöfnum og það veldur honum 

umtalsverðum erfiðleikum í daglegu lífi. Þegar líður á sjúkdómsferlið eykst minnistapið, 

en þó geta komið góðir dagar inn á milli þar sem minnið virðist vera í lagi. Verkstol kemur 

þannig fram að hversdagslegar athafnir, sem áður kröfðust ekki mikillar hugsunar, fara að 
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flækjast fyrir einstaklingnum, til dæmis að baða sig eða klæða sig í föt. Málstol er það 

nefnt þegar málfar einstaklingsins einfaldast töluvert og erfitt er fyrir hann að finna rétt 

orð yfir það sem hann vill segja. Málstol ágerist og verður meira áberandi með tímanum. 

Leiðbeiningar frá öðrum virðast þó hjálpa einstaklingum að leysa úr þessum verkefnum. 

Skert dómgreind og breytingar á persónuleika eru einnig einkenni heilabilunar. Nánari 

útskýringu á helstu einkennum má finna í skýrslu Alzheimer‘s Association Alzheimer’s 

Disease Facts and Figures (Alzheimer’s Association, 2020).  

2.2.1 Lýðheilsa 

Heilabilun hefur líkamleg, sálræn, félagsleg og efnahagsleg áhrif, ekki aðeins á þann sem 

er með sjúkdóminn, heldur einnig umönnunaraðila, fjölskyldur og samfélagið í heild sinni 

(WHO, 2020). Þrátt fyrir að heilabilunarsjúkdómar séu með sterkasta fylgi við hækkandi 

aldur, er ekki þar með sagt að það sé eðlilegur hluti þess að eldast (Prince o.fl., 2015). Það 

eru hins vegar auknar líkur á því að fá heilabilun á efri árum. Einkennin eru misjöfn og því 

er þjónustuþörfin einstaklingsbundin og miðast út frá aldri í tengslum við atvinnu, 

fjölskyldulíf og líkamlega heilsu. Með því að fjalla um heilabilun eingöngu í tengslum við 

öldrun er litið fram hjá þörfum þeirra sem yngri eru (Jones o.fl. 2018, Van Vliet o.fl., 2013). 

Ekki er langt síðan að farið var að tala um heilabilun sem lýðheilsuvandamál. Ástæðan 

fyrir því gæti verið áhugaleysi stjórnvalda á málefninu eða að áhersla hafi verið á það að 

heilabilun væri taugafræðilegur sjúkdómur sem þyrfti að finna lækningu við (Williamson, 

2015; Smith, Ali og Quach, 2014). Árið 2017 voru um 50 milljón manns á heimsvísu 

greindir með heilabilun og framtíðarspáin sýnir áframhaldandi aukningu. Talið er að árið 

2030 verði 75 milljónir með heilabilun og að tölurnar verði komnar upp í 135 milljónir árið 

2050. Heilabilun er lýðheilsuvandamál sem takmarkast ekki við ákveðinn aldur (Frankish 

og Horton, 2017).  

2.2.2 Greining  

Til þess að hægt sé að bæta þjónustu við einstaklinga með heilabilun, þarf að gæta þess 

að rétt sé farið að í greiningunni. Tilfellum þar sem einstaklingur fær ranga greiningu eða 

greining kemur of seint í sjúkdómsferlinu er vandamál víðs vegar um heiminn. Tilfelli eru 

sífellt að koma upp þar sem einstaklingurinn er langt kominn í sjúkdómsferlinu áður en 

hann fær viðeigandi greiningu (Kerpershoek o.fl., 2016). Tímanleg greining er talin 

forsenda þess að hægt sé að byrja fullnægjandi meðferð, skipuleggja það sem framundan 
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er og takast á við framtíðarhorfur. Með því að greina fólk á réttum tíma má auka líkur á 

snemmtæku inngripi og þannig gefst tækifæri til þess að móta þjónustuna að 

einstaklingum. Vert er að hafa í huga að þegar talað er um tímanlega greiningu er ekki 

endilega átt við snemmtæka greiningu. Ýmis vandamál og hindranir geta komið upp ef 

fólk byrjar greiningarferlið of snemma. Ef einkenni eru óljós getur það lengt tímann þar 

til einstaklingurinn fær staðfestingu. Meðaltími frá því að fólk finnur fyrst fyrir einkennum 

þar til það fær greiningu er yfirleitt eitt ár, en til eru tilfelli þar sem greining kemur fimm 

árum eftir fyrstu einkenni. Þessi biðtími einkennist oft af óvissu, kvíða og ákveðnum efa 

varðandi sína eigin getu (Van Vliet o.fl., 2013). 

 Eftir greiningu sér fagaðili um að útskýra eðli sjúkdómsins og önnur mál sem 

viðkoma þeim breytingum sem fylgja sjúkdómnum. Það getur verið erfitt fyrir makann að 

halda utan um allar þær upplýsingar sem veittar eru í gegnum ferlið, þar sem hann sjálfur 

er að öllum líkindum að glíma við mikla streitu (Kirshbaum-Moriah, Harel og Benbenishty, 

2016). Í slíkum tilfellum getur starf félagsráðgjafans skipt miklu máli. Velferðarkerfið er í 

eðli sínu mjög flókið og þá sérstaklega fyrir þá sem eru að ganga í gegnum erfiða tíma. Eitt 

af hlutverkum félagsráðgjafa er að vera einhvers konar tengiliður á milli kerfisins og 

notandans (Hanna Lára Steinsson, 2006). Algengt er að fólk finni fyrir depurð eftir 

greiningu og dragi sig í hlé. Greining á heilabilun er mikið áfall og ekki óeðlilegt að 

tilfinningaleg viðbrögð einstaklingsins breytist og að hann sé hörundsárari en áður. Ótti 

og sektarkennd yfir því að vera fjölskyldu sinni til ama er eitthvað sem hann getur 

upplifað. Mikilvægt er að einstaklingurinn sjálfur horfist í augu við raunveruleikann og 

viðurkenni sjúkdóm sinn. Það að viðurkenna vandamálið auðveldar einstaklingnum og 

maka hans að skipuleggja það sem framundan er og ræða málin af alvöru. Opin og 

heiðarleg samskipti eru mikilvæg í kjölfar greiningar til þess að hindra neikvæðar 

afleiðingar á sambandið. Það auðveldar einstaklingum að koma óskum sínum á framfæri 

og býr til aukið rými fyrir aðstandendur til að ræða þau vandamál sem geta komið upp. 

Hins vegar ef einstaklingurinn er ekki tilbúinn til þess að viðurkenna sjúkdóminn og fer í 

afneitun, er aukin hætta á því að ákveðin spenna myndist á heimilinu sem veldur því að 

hann ýtir fólki frá sér. Með aukinni aðkomu fagaðila væri hægt að hjálpa fólki að takast á 

við þau vandamál sem koma upp í kjölfar greiningar. Fræðsla, utanumhald og félagsleg 

ráðgjöf eru dæmi um þá þjónustu sem gæti hjálpað fólki að aðlagast nýjum raunveruleika 

(Van Vliet o.fl., 2013; Merrilees, 2016).  
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2.3 Aðkoma fagaðila  

Þjónusta í formi umönnunar (e. care) getur verið annars vegar formleg (e. formal) og hins 

vegar óformleg (e. informal). Þegar talað er um óformlega umönnun er verið að vísa til 

þeirra þjónustu eða aðstoðar sem einstaklingi er veitt af ólaunuðum aðilum. Formleg 

umönnun er sú þjónusta sem er í boði frá hinu opinbera. Sem dæmi má nefna hjúkrunar- 

og dvalarheimili, heimaþjónusta og heimahjúkrun. Formleg þjónusta getur verið í 

mörgum ólíkum formum (Sigurdardottir og Bravell, 2013).  

 Þegar gera á meðferðaráætlun falla margir í þá gryfju að horfa aðeins á 

sjúkdómsgreininguna og miða þjónustuþörfina aðeins út frá henni. Þar sem heilabilun 

hefur mismunandi áhrif á einstaklinga þarf að hafa einstaklinginn og lífsögu hans að 

leiðarljósi þegar unnið er að því að finna þjónustu sem hentar honum. Þjónustan þarf að 

miðast við fjölbreytilegar þarfir einstaklingsins hverju sinni (Heilbrigðisráðuneytið, 2019, 

24. júní; Lymbery, 2005). Einstaklingur með heilabilun á það á hættu að ekki sé borin 

virðing fyrir grunnmannréttindum hans bæði úti í samfélaginu og á stofnunum. Í mörgum 

tilfellum er ekki tekið mark á einstaklingnum þegar kemur að ákvörðunum sem tengjast 

honum og óskir hans eru hunsaðar. Mikilvægt er að einstaklingar með heilabilun og makar 

þeirra fái sjálfir að tjá sig um sínar þarfir og þá þjónustu sem er í boði (Herron og 

Rosenberg, 2017). 

 Árið 2018 var gerð rannsókn þar sem leitast var við að leiða í ljós viðhorf 

aðstandenda einstaklinga með Alzheimersjúkdóminn. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýndu fram á að helsta ástæða óánægju á meðal aðstandenda væri takmarkaðar 

upplýsingar í upphafi veikinda og alveg til lífsloka. Aðstandendur upplifðu skort á 

stuðningi við upplýsingagjöf, skort á sveigjanleika og takmarkaðan tíma í þjónustunni 

(Tara Björt Guðbjartsdóttir og Elísabet Hjörleifsdóttir, 2019). Á undanförum árum hafa 

rannsóknir sýnt að hætta sé á að flækjustig myndist á milli fagaðila, aðstandenda, 

nærumhverfis og félagslegs stuðningsnets. Þetta flækjustig gæti valdið því að 

aðstandendur sæki ekki þá þjónustu sem boðið er upp á. Carpentier og Grenier (2012) 

bentu á mikilvægi góðra samskipta á milli aðstandenda og fagaðila. Samband fagaðila og 

aðstandenda er flókið og háð margbreytilegu fyrirkomulagi á meðan á umönnunarferlinu 

stendur. Sambönd eru byggð á mörgum ólíkum þáttum, meðal annars trausti, 

viðurkenningu, valdeflingu og félagslegri reynslu. Traust er grundvöllurinn að góðu 

samstarfi, auðveldar ákvörðunartöku og dregur úr óvissu við flóknar aðstæður. Eftir 
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greiningu sér fagaðili um að ræða eðli sjúkdómsins og önnur mál sem viðkoma þeim 

breytingum sem munu verða. 

 Það er þekkt vandamál víðs vegar um heim að takmarkað aðgengi er á 

upplýsingagjöf sem tengist ástandi einstaklinga með heilabilun. Þar má nefna sem dæmi 

hvaða einkenni eru eðlileg, hvort sem það eru breytingar í hegðun, andleg líðan eða 

líkamlegir verkir (Howe o.fl., 2019). Rannsóknir hafa sýnt fram á að brýn þörf er á meiri 

stuðningi eftir greiningu og betra aðgengi að upplýsingum. Heimilislæknar spila mikilvægt 

hlutverk þegar kemur að upplýsingagjöf og þeir þurfa að geta bent fólki á hvert það eigi 

að leita eftir félagslegum og sálrænum stuðningi (Bunn o.fl., 2012). Einstaklingurinn og 

aðstandendur hans vita oft á tíðum ekki hvaða stuðningsúrræði standa til boða og hvernig 

á að nálgast þau. Með því að bæta úr því er hægt að stuðla að bættum lífsgæðum 

einstaklinga með heilabilun og aðstandenda þeirra, ásamt því að auka líkur á seinkun 

innlagnar inn á hjúkrunar-/dvalarheimili. Til þess að þjónustan skili sér til einstaklinganna 

þarf hún að miðast út frá þjónustuþörf hverju sinni, en ekki þeirri hugsun að eitt úrræði 

henti öllum (Whitlatch og Orsulic-Jeras, 2018). Rizzo og Rowe (2014) benda á að aðkoma 

félagsráðgjafa geti reynst dýrmæt á erfiðum tíma í lífi þeirra og auk þess geti félagsráðgjafi 

aukið lífsgæði þeirra.   

2.3.1 Félagsráðgjöf  

Áhersla er á að félagsráðgjafar notist við líf-sálfræðilega nálgun ásamt sögulegri og 

vistfræðilegri (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Hugtakið heildarsýn hefur verið notað til þess að 

lýsa þessari nálgun í vinnu félagsráðgjafa. Nánar tiltekið merkir heildarsýn þarna að meta 

þarf einstaklinginn sem margbreytilegan og til þess að geta unnið með honum þarf að líta 

til allra þátta sem viðkoma honum. Aðstæður hans þurfa að vera metnar út frá umhverfi, 

fjölskyldu, vinum og samfélaginu (Lára Björnsdóttir. 2006).   

  Takmarkaðar rannsóknir eru til um áhrif heilabilunar á einstaklinga og 

nærumhverfi þeirra á Íslandi og enn þá færri þegar kemur að félagsráðgjöf og heilabilun. 

Ásta Guðmundsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir gerðu rannsókn árið 2012 á því álagi 

sem fylgir umönnun aldraðra og viðhorfi til þjónustu. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna aðstæður og viðhorf til þjónustu við aldraða út frá sjónarhorni aðstandenda sem 

sinna umönnun aldraðra. Í rannsókninni var kannað hvaða aðstoð aðstandendur voru að 

veita og hvernig þeir tókust á við það. Auk þess var kannað hvernig aðstandendum gekk 
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að samræma umönnunina og sitt daglega líf. Þær benda réttilega á skort á rannsóknum á 

viðfangsefninu hér á landi og að aðrar Norðurlandaþjóðir rannsaki viðfangsefnið í meiri 

mæli. Þar sem aðstandendur sinna að miklu leyti umönnun aldraðra, er mikilvægt að fá 

viðhorf þeirra til þjónustunnar sem er í boði frá hinu opinbera. Samkvæmt niðurstöðum 

er samvinna fjölskyldunnar mikilvæg til þess að dreifa því álagi sem fylgir 

umönnunarhlutverkinu. Í lokaorðum leggja þær áherslu á að auka þurfi félagsráðgjöf í 

þjónustu við aldraða (Ásta Guðmundsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir 2012). Í 

erlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið á aðkomu félagsráðgjafans að þjónustu við 

einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra er yfirleitt byrjað á að tala um skort 

á félagsráðgjöf, en um leið bent á mikilvægi félagsráðgjafans í þjónustu við þennan hóp 

(Manthorpe, 2016). 

 Daniel B. Kaplan og Barbara Berkman (2011) benda á skort á aðkomu 

félagsráðgjafa í þjónustu við einstaklinga með heilabilun og spyrja sig hvernig standi á því  

í ljósi þess að þekking félagsráðgjafans ætti að nýtast einstaklega vel í þjónustu við þennan 

hóp og aðstandendur. Höfundar rökstyðja mál sitt með því að benda á hversu stórt 

heilsufarsvandamál heilabilun er og fara yfir framtíðarspá. Í greininni sýna þau fram á 

hvernig og hvers vegna félagsráðgjafar ættu að koma að þjónustu við þennan hóp og 

aðstandendur. Þau telja að ekki sé lengur hægt að hunsa þá heilsukvilla sem fylgja 

hækkandi lífsaldri og þá sérstaklega ekki hjá þeim sem glíma við heilabilun. Þau telja að í  

framtíðinni muni þverfagleg teymi í auknum mæli koma að þjónustunni við einstaklinga 

með heilabilun og aðstandendur þeirra. Einnig telja þau að rannsóknartækifæri á 

viðfangsefnum tengdum þjónustu við aldraða muni aukast til muna. Staðan er þó sú í dag 

að þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðfangsefninu hafa ekki skilað árangri þegar 

kemur að aðkomu fagstétta í þjónustu við þennan hóp. Það þarf að brúa bilið og aðkoma 

félagsráðgjafa þarf að verða meiri til þess að koma til móts við hraðvaxandi eftirspurn um 

betri þjónustu (Kaplan og Berkman, 2011).  
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2.4 Áhrif heilabilunar á parasamband  

Í þessum kafla verður nánar farið út í þær fjölmörgu breytingar sem geta átt sér stað í 

sambandinu í kjölfar greiningar á heilabilun eða annarri vitrænni skerðingu. Eins og áður 

hefur verið nefnt er birtingarmynd heilabilunar mismunandi á milli einstaklinga og 

einkenni misjöfn á milli heilabilunarsjúkdóma. Það ber því að hafa í huga að þessi að 

eftirtöldu atriði eiga ekki við um alla og birtast í mismiklum mæli.   

 Hugtakið byrði (e. burden) býr yfir ákveðinni tengingu við umönnunarhlutverkið 

(Molyneaux o.fl., 2011). Það að sinna umönnun einstaklings með heilabilun er mikið 

ábyrgðarhlutverk sem krefst þess af umönnunaraðilanum að læra inn á sjúkdóminn og 

það sem honum fylgir (Laakkonen o.fl., 2008). Ekki er óalgengt að þeir sem sinna 

óformlegri umönnun gleymi að sinna sjálfum sér og getur því streitan sem fylgir 

hlutverkinu tekið sinn toll bæði andlega og líkamlega (Sigurdardottir og Bravell, 2013; 

Hornillos og Crespo, 2011). Framtíðarspár um heilabilun sýna að tilfellum mun fara hratt 

fjölgandi á komandi árum sem þýðir að tilfellum einstaklinga í sambandi sem þurfa að 

takast á við umönnunarhlutverkið fjölgar að sama skapi (Pozzebon, Douglas og Ames, 

2016). Sjúkdómar almennt geta haft mikil áhrif á samband hjóna, en heilabilun fylgir mikil 

breyting sem veldur því að sjúkdómurinn hefur einstaklega mikil áhrif á parasambandið 

(Evans og Lee, 2013). Að greinast með heilabilun er ekki aðeins áfall fyrir einstaklinginn 

heldur einnig maka hans. Slíkt áfall og álagið sem fylgir þessum breyttu aðstæðum getur 

reynst fólki yfirþyrmandi. Eftir greiningu er algengt að einstaklingurinn og maki hans 

upplifi andlega vanlíðan á borð við kvíða, þunglyndi, ótta og öryggisleysi. Mikil óvissa 

getur fylgt í kjölfar greiningar þar sem heilabilun er stigvaxandi og á sama tíma 

einstaklingsbundinn sjúkdómur. Eftir því sem meiri skerðing á sér stað hjá einstaklingum 

eykst álagið á makann og um leið á sambandið. Eðli sambandsins, framtíðarplön, 

umhverfið og hefðir breytast vegna sjúkdómsins og oft á tíðum minnkar líkamleg nánd á 

milli hjóna (Pozzebon, Douglas og Ames, 2016). Þrátt fyrir margþætta erfiðleika sem fylgja 

heilabilun og annarri vitrænni skerðingu er mikilvægt að hjón reyni að finna leiðir til þess 

að njóta áfram lífsins. Þátttaka og virkni í daglegu lífi ýtir undir vellíðan hjá bæði þeim sem 

er með heilabilunina og þeim sem standa þeim næst (Roland og Chappell, 2015).  

 Þegar notast er við hugtakið seigla (e. resilience) er verið að vísa til þeirrar hæfni 

að aðlagast breyttum aðstæðum. Seigla er sem sagt jákvæða og góða aðlögunarhæfni 

einstaklingsins, seigluviðbrögð hjálpa honum í því að viðhalda eða endurheimta andlega 
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heilsu í gegnum erfiða tíma (Herrman o.fl., 2011). Því má segja að þeir sem hafa góða 

seiglu eigi auðveldara með að aðlagast streituvaldandi aðstæðum eins og þeim að sinna 

umönnun maka með heilabilun. Jones, Woodward og Mioshi (2019) gerðu rannsókn á  

félagslegum stuðningi og seiglu í tengslum við óformlega umönnun einstaklings með 

heilabilun. Þar kemur fram að fyrri rannsóknir sýna að umönnun maka geti bæði dregið 

úr umönnunarbyrði og aukið vellíðan og síðan öfugt. Þeir sem hafa mikla seiglu og þá 

sérstaklega seigluviðbrögð geta dregið úr byrði, streitu og depurð í tengslum við 

umönnunarhlutverkið. Seigla sem bjargráð hefur hjálpað einstaklingum sem sinna 

umönnun maka með heilabilun að hafa trú á getu sinni til þess að takast á við 

umönnunarhlutverkið. Stuðningur frá öðrum ýtir undir seiglu og því er mikilvægt að 

einstaklingur sem sinnir umönnunarhlutverki fyrir maka sinn fái góðan og markvissan 

stuðning. Þessi stuðningur getur birst í ólíkum formum, allt frá því að vera tilfinningalegur 

stuðningur, gott félagslegt net eða umhverfi yfir í aukna upplýsingagjöf eða aðgengi að 

upplýsingum. Helstu niðurstöður rannsóknar Jones, Woodward og Mioshi sýndu fram á 

að félagslegur stuðningur hefur jákvæð áhrif á seiglu umönnunaraðilans. Þátttakendur 

sem sýndu fram á mikla seiglu voru með aðgang að tilfinningalegum stuðning, góðri 

upplýsingagjöf og voru með gott félagslegt stuðningsnet. Í niðurstöðum taka þau fram að 

heilbrigðisstarfsfólk og aðrir fagaðilar sem koma að málefnum þessa hóps ættu að hjálpa 

umönnunaraðilum að viðhalda og búa til ný félagsleg stuðningsnet ásamt því að tryggja 

góðan aðgang að upplýsingum. Með því væru fagaðilar að auka líkurnar á betri 

seigluviðbrögðum þegar kemur að umönnun. 

2.4.1 Breytt hlutverk  

Það er erfitt að komast hjá því að ákveðin hlutverkabreyting eigi sér stað í sambandinu. 

Makinn fær allt í einu nýtt hlutverk sem umönnunaraðili fyrir þann veika og aðstæður 

breytast í kjölfarið. Þessi hlutverkabreyting reynist mörgum erfið. Ábyrgðin sem fylgir 

þessu hlutverki er íþyngjandi og skyndilega er sjúkdómurinn farinn að hafa áhrif á lífsgæði 

þeirra sem eru í kringum einstaklinginn (Merrilees, 2016). Í fyrstu er algengt að maki hvetji 

einstaklinginn til þess að halda áfram hefðbundnum störfum innan parasambandsins. Því 

lengra sem líður á sjúkdómsferlið hefur einstaklingurinn þó ekki tök á að sinna þeim 

verkum sem hann var vanur. Þessi hlutverk geta verið allt frá fjármálum til heimilishalds. 

Makinn þarf smám saman að taka yfir öll ábyrgðarhlutverk heimilisins ásamt því færa sig 
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meira og meira í hlutverk umönnunaraðila (Evans og Lee, 2014; Hanna Lára Steinsson, 

2005).  

 Með breyttum aðstæðum þarf makinn að sýna aukið umburðalyndi og þolinmæði 

gagnvart einstaklingnum. Það er þó hægara sagt en gert. Þolinmæðin getur reynst af 

skornum skammti á þeim dögum sem einstaklingurinn endurtekur sífellt setningar eða 

spyr sömu spurninganna. Einkalíf makans og hans persónulega rými minnkar stöðugt, þar 

sem einstaklingurinn verður gjarnan háður maka sínum vegna hjálparleysis. Sú staða 

getur jafnvel komið upp að einstaklingurinn vilji vita hvar makinn sinn sé öllum stundum, 

þar sem hann tengir maka sinn við öryggi. Þetta gæti leitt til þess að einstaklingurinn elti 

maka sinn um húsið og gefi honum ekki færi á að sinna eigin þörfum, til dæmis að fara á 

salernið. Skyndilega kemur varla sú stund að makinn fái næði eða ró (Hanna Lára 

Steinsson, 2005; Merrilees, 2016).  

 Hugtakið persónuheild, sem var fjallað um í kenningu Kitwood, hefur náð fótfestu 

í fræðum sem tengjast umönnun einstaklinga með heilabilun. Aukin umræða um 

persónuheild hefur skapað rými til þess að skoða hvernig heilabilun hefur áhrif á 

parasambandið. Staða sambandsins fyrir greiningu hefur einnig áhrif á viðhorf makans til 

umönnunarhlutverksins. Fræðimenn eru nú farnir að tala um hugtakið sambandsheild (e. 

couplehood) sem leið til þess að skilja áhrif heilabilunar á sambandið (Evans og Lee, 2014). 

Hugtakið vísar til samheldni á milli einstaklinga í sambúð. Ef mikil samstaða er í 

sambandinu má segja að þar sé um að ræða sambandsheild. Kaplan (2001) taldi að 

viðhorf til umönnunarhlutverksins tengdist sambandsheild hjóna fyrir greiningu og þeim 

breytingum sem fylgdu í kjölfar sjúkdómsins.  

 Tenging á milli hjóna byggist á samskiptum, ákveðnum helgisiðum og því að deila 

tilfinningum með lífsförunauti sínum. Flest þessi sambönd eru búin að byggjast upp í 

gegnum fjölda ára. Heilabilun getur valdið því að samheldni á milli hjóna minnki að 

einhverju eða öllu leyti (Pozzebon, Douglas og Ames, 2016). Samtöl og samskipti við aðra 

verða einstaklingum erfiðari því lengra sem líður á sjúkdómsferlið, meðal annars vegna 

málstols, hömluleysis og minnisleysis. Með tímanum er hætta á því að einstaklingurinn 

einangrist frá samræðum sem snúast um hann og að hann sé skyndilega orðinn þriðji aðili 

í sinni eigin lífssögu. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á upplifun einstaklinga með 

heilabilun hafa sýnt að þeim finnist vera litið niður á þá þegar þeir eru útilokuð frá 

samtölum á þennan hátt. Einnig ýti það undir upplifun félagslegrar útilokunar þegar 
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fagmenn og vinafólk beina spurningum sínum að maka þeirra í staðinn fyrir að spyrja þá 

sjálfa (Nilsson, Ekström og Majlesi, 2018).  

 Samuelsson, Österholm og Olaison (2015) skoðuðu samskiptamynstur þeirra sem 

tala fyrir hönd einstaklinga með heilabilun. Í mörgum tilfellum er það makinn sem er á 

svipuðum aldri og er álitinn hæfari til þess að lýsa ástandi einstaklingsins, tilfinningum 

hans og skoðunum. Vegna eðlis sjúkdómsins er einstaklingurinn ekki lengur talinn 

„hæfur“ til þess að tjá sig um stöðu mála. Engu að síður er hann viðfangsefni 

umræðunnar, en á sama tíma er honum meinað að taka þátt í henni. Yfirleitt byrjar þetta 

þannig að makinn kemur einstaklingnum til bjargar til að forða honum frá aðstæðum þar 

sem hann missir þráðinn í samræðum eða gleymir orðum (Hanna Lára Steinsson, 2005).  

2.4.2 Kynjahlutverk 

Í gegnum tíðina hafa konur verið í miklum meirihluta þeirra sem sinna óformlegri 

umönnun aðstandenda með heilabilun. Hins vegar hefur hlutfall karla sem sinna slíkri 

umönnun hækkað verulega á undanförnum árum. Sumir fræðimenn telja að staðan sé 

þannig í dag að fleiri karlar sinni maka með heilabilun en konur (Baker og Robinson, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að karlar eru ólíklegri til þess að tjá sig um álagið sem fylgir 

umönnunarhlutverkinu og eru jafnvel ólíklegri til þess að nýta sér þá þjónustu sem í boði 

er. Staðalímyndir um hlutverk kynjanna og neikvæð áhrif karlmennskunnar gætu útskýrt 

þennan skort á nýtingu á þjónustuúrræðum hjá karlmönnum (Baker, Robertson og 

Connelly, 2010; Mccann, Donnelly og O‘Reilly, 2012). Karlar eiga oft erfiðara með 

hlutverkabreytinguna sem á sér oft stað eftir greiningu á heilabilun, úr því að vera maki 

yfir í að vera umönnunaraðili. Greint hefur verið frá því að möguleg ástæða fyrir því sé sú 

að umönnunarhlutverkið sé talið kvenlegt eða kvennastarf. Einnig hafa rannsóknir sýnt 

fram á að karlar eiga oft erfitt með að taka við hefðbundnum heimilisstörfum, svo sem  

að elda og þrífa (Robinson o.fl., 2014). 

 Konur eru líklegri til að notast við tilfinningalega nálgun í umönnun, en karlar eru 

hins vegar líklegri til að horfa á umönnunina með verkefnamiðuðu sjónarmiði. Samkvæmt 

rannsóknum eru konur líklegri til þess að upplifa streitu og þunglyndiseinkenni vegna 

álags sem fylgir umönnun. Eins og áður hefur verið getið eru karlar ólíklegri til þess að tala 

um afleiðingar álagsins (Robinson o.fl., 2014).  
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 Ef litið er til annarra umönnunaraðila innan fjölskyldunnar, hafa rannsóknir sýnt 

fram á að dætur eru líklegri til þess að annast foreldri en synir. Umræðan í samfélaginu 

og viðhorf til staðalímynda kynjanna er þó að breytast og ákveðin þróun hefur átt sér stað 

þar sem verið er brjóta upp svokölluð hefðbundin kynjahlutverk. Þessi þróun eykur 

líkurnar á því að í framtíðinni muni karlar taka meiri þátt í óformlegri umönnun maka eða 

foreldra. Staðan er þó enn sú í dag að dætur eru líklegri til að sinna umönnun foreldris en 

synir (Sigurdardottir, Juliusdottir og Karlsson, 2020; Sigurdardottir og Kåreholt, 2014; Mc 

Donnell og Ryan, 2013). 

2.4.3 Tilfinningaleg viðbrögð 

Vegna margþættra erfiðleika sem fylgja umönnun lýsa sumir makar mikilli sorg, 

einmanaleika og depurð. Á efri árum upplifir fólk oft margþættan missi hjá sjálfu sér og í 

umhverfi sínu. Vinir og vandamenn falla frá, fyrri líkamleg geta er ekki sú sama, sjúkdómar 

sem tengjast öldrun og starfslok eru allt þættir sem geta haft áhrif á einstaklinginn. Þessir 

þættir geta leitt til þess að fólk einangrast meira sem leiðir oft til þunglyndis (Sadock, 

Sadock og Ruiz, 2015). Óháð aldri kemur yfirleitt sú stund að persónuleikabreytingar 

vegna sjúkdómsins gera einstaklinginn nánast óþekkjanlegan fyrir þá sem standa honum 

næst. Þetta reynist makanum verulega erfitt og hann upplifir jafnvel að hann séu búinn 

að missa maka sinn að einhverju leyti. Mikilvægt er að huga að merkingu tilfinninga þegar 

skoðað er parasamband þar sem annar aðilinn er með heilabilun. Hvað búi að baki þeim 

missi sem einstaklingur getur fundið fyrir þegar maki þeirra fær heilabilun og þá 

sérstaklega þegar um miklar persónuleikabreytingar er að ræða. Missirinn getur verið 

margþátta og sorgin sem fylgir getur verið mjög flókin. Einstaklingar geta fundið fyrir missi 

á nánd og að þeir séu að einhverju leyti að missa einstaklinginn sem þeir hafa eytt 

meirihluta ævi sinnar með (Shavit, Ben-Ze'ev og Israel, 2019). 

 Sorg (e. grief) er tilfinning sem margir geta tengt við heilabilun þar sem líklegt er 

að hegðun einstaklingsins breytist og að hann missi ákveðna getu. Í grein Blandin og Pepin 

frá 2017 er talað sérstaklega um sorg sem tengist heilabilun (e. dementia grief) og 

flækjustigið sem fylgir slíkri sorg. Maki sem sinnir einstaklingi með heilabilun getur 

upplifað streitu, sorg og þunglyndi sem mun aðeins aukast í gegnum sjúkdómsferlið. 

Algengt er að einstaklingar upplifi svokallaða forsorg (e. pre-death grief) þegar maki 

greinist með heilabilun. Forsorg eða sorg fyrir andlát einstaklingsins er skilgreind sem 
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tilfinningaleg og líkamleg viðbrögð við þeim missi sem fylgir heilabilun. Áhrifin sem fylgja 

þessum viðbrögðum geta síðan aukist eða minnkað í gegnum sjúkdómsferlið (Lindauer og 

Harvath, 2014). Hugtakið óviðurkennd sorg (e. disenfranchised grief) nær yfir sálfræðileg, 

líffræðileg og félagsleg viðhorf til sorgar og missis. Þrátt fyrir að einstaklingur upplifi mikla 

sorg í kjölfar missis gæti vantað skilning og stuðning frá samfélaginu, þar sem skilningur á 

ólíkum upplifunum fólks er oft takmarkaður. Það getur gengið svo langt að fólki finnist 

einstaklingurinn ekki eiga rétt á því að upplifa sorg og gefur honum því ekki rými til að 

syrgja. Hugtakið skortur á samúð (e. empathic failure) tekur mið af bæði samfélagslegu 

og einstaklingsbundnu viðhorfi til óviðurkenndrar sorgar í þeim tilgangi að vinna með 

einstaklinga í sorgarferli sem er álitið óviðeigandi. Skortur á samúð sýnir sig þegar 

samfélagið nær ekki að skilja tilvist, merkingu og reynslu annarra. Með þessu er átt við að 

litið er fram hjá persónulegum tilfinningum einstaklinga og þar af leiðandi reynslu þeirra 

af þeim missi sem þeir finna fyrir, sem leiðir til þess að einstaklingum er ekki sýndur 

stuðningur eða samúð. Skortur samúðar getur átt sér stað í nærumhverfi einstaklingsins 

þar sem þeir sem standa honum næst sýna ekki viðeigandi stuðning eða samúð (Doka, 

2008). Einstaklingur getur fundið fyrir skömm og jafnvel dæmt sjálfan sig fyrir sín 

sorgarviðbrögð, þar sem þau eru úr takt við samfélagsleg viðmið sorgarferlis. 

Einstaklingur getur jafnvel fengið samviskubit yfir sorgarviðbrögðum, þar sem honum 

finnst þau óviðeigandi eða óréttlát vegna þess að einstaklingurinn sem hann er að syrgja 

er enn þá til staðar líkamlega. Með þessu viðhorfi gerir einstaklingurinn lítið úr sinni eigin 

sorg og leyfir sér ekki að syrgja missinn sem hann hefur orðið fyrir. Þegar missirinn er ekki 

viðurkenndur af samfélaginu getur fólk upplifað óviðurkennda sorg. Félagslegur dauði (e. 

social death) felst í því að komið er fram við einstaklinginn eins og hann sé dáinn. Einnig 

er talað um sálfélagslegan dauða (e. psychosocial death) þegar aðili breytist gífurlega 

vegna hrörnunarsjúkdóms líkt og heilabilunarsjúkdóma. Makar og aðrir sem tengjast 

einstaklingum sem hafa breyst mikið vegna sjúkdóms geta upplifað missi sem er ekki 

félagslega viðurkenndur þar sem einstaklingurinn er enn þá lifandi (Doka, 2008). Að missa 

maka sinn er ein erfiðasta lífsreynsla sem hægt er að upplifa og talið er að um 51% kvenna 

og 14% karla yfir aldinum 65 ára muni upplifa það að minnsta kosti einu sinni á lífsleiðinni 

(Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). Flækjustig sorgar getur valdið því að einstaklingur nær 

ekki að vinna úr þeim missi sem hann hefur orðið fyrir. Talið er að 20% þeirra sem sinnt 
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hafa óformlegri umönnun einstaklings með heilabilun upplifi flókna sorg eftir andlát og 

30% eru í hættu á að fá klínísk þunglyndiseinkenni (Blandin og Pepin, 2017). 

 Algengt er að einstaklingar með heilabilun og makar þeirra upplifi einkenni 

þunglyndis í gegnum sjúkdómsferlið og því má gera ráð fyrir að tíðni þunglyndis muni 

aðeins aukast á komandi árum samhliða auknum tilfellum heilabilunar. Undanfarin ár 

hefur þunglyndi og aðrir andlegir kvillar verið mikið í umræðunni og ákveðin 

vitundarvakning orðið í samfélaginu um alvarleika sjúkdómsins. Þrátt fyrir það eru enn þá 

fordómar gegn þessum kvillum sem geta leitt til þess að fólk láti síður vita af vanlíðan eða 

telur sér trú um að ástandið sé eðlilegur hluti af því að verða eldri (Sunna Eir Haraldsdóttir, 

2016). Það er hins vegar ekki eðlilegur hluti öldrunar að fá þunglyndi eða einkenni 

þunglyndis, heldur eru það viðbrögð við margþættum missi. Að viðhalda félagstengslum 

er einn af þeim þáttum sem er mikilvægur í því að sporna við þunglyndi. Því er 

nauðsynlegt að hjálpa bæði einstaklingnum sem er með heilabilun og maka hans að halda 

í og rækta félagsleg tengsl þrátt fyrir sjúkdóminn (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015).   

2.4.4 Viðhorf og samfélagið 

Sjúkdómunum heilabilun og minnisleysi fylgja oft miklir fordómar. Þessir fordómar geta 

komið fram vegna skorts á skilningi á því hvað felst í greiningunni, lélegs aðgengis að 

upplýsingum og skorts á stuðningi. Það vill því oft gerast að einstaklingurinn sjálfur 

aðlagar sig frekar að sjúkdómsgreiningunni og týnir að hluta sinni eigin persónuheild. Það 

getur valdið því að einstaklingurinn hættir að gera hluti sem veittu honum áður ánægju. 

Umhverfið í kringum einstaklinginn getur tekið þátt í þessu ferli, til dæmis í þeim tilfellum 

þegar einstaklingurinn er enn þá á vinnumarkaði. Í staðinn fyrir að styðja einstaklinginn 

svo hann eigi möguleika á því að halda áfram að vinna, er gefið til kynna að hann eigi að 

hætta störfum strax í kjölfar greiningar (Whitlatch og Orsulic-Jeras, 2018).   

 Þrátt fyrir veikindin og minni vitræna hugsun, finnur einstaklingurinn enn þá fyrir 

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

vitrænu skerðingar sem heilabilun veldur, á einstaklingurinn erfiðara með að tjá þessa 

þörf eða viðhalda félagsfærni sinni (Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, 2016). Mikilvægt er að 

einstaklingur með heilabilun og maki hans fá tækifæri til þess að umgangast aðra undir 

„eðlilegum kringumstæðum“. Það að fá að taka þátt í félagslegum athöfnum og njóta 

návistar annarra er þáttur í því að viðhalda lífsgæðum. Þeir sem eru á byrjunarstigi 
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heilabilunarsjúkdóma telja að mikilvægt sé að fá að taka þátt til þess að finna að þeir þjóni 

enn þá einhverjum tilgangi (Genoe og Dupuis, 2014) . 

 Niðurstöður í rannsókn Herron og Rosenberg frá árinu 2016 leiddu í ljós að 

ákveðnir fordómar og þekkingarleysi í samfélaginu valdi því að einstaklingar með 

heilabilun sæki síður í félagslegar samkomur og leiti minna í þá þjónustu sem er í boði. 

Þar af leiðandi eykst hætta á félagslegri einangrun hjá bæði einstaklingunum og mökum 

þeirra. Ef maki sinnir umönnunarhlutverkinu aukast líkur á því að hann fái einkenni 

kulnunar (e. burnout). Kulnun er sálrænt heilkenni sem einstaklingur getur fengið sem 

svar við langvarandi streitu í umhverfi sínu. Í þessu samhengi er hægt að tengja kulnun 

við andlega þreytu, þar sem umönnunaraðilinn upplifi sálræna vanlíðan vegna álags, 

kvíða, þunglyndis og vonleysi (Truzzi o.fl., 2008). Með snemmtækri íhlutun væri hægt að 

minnka hættuna á félagslegri einangrun og kulnunareinkennum og minnka þannig 

líkurnar á því að einstaklingurinn flytji of snemma inn á stofnun (Herron og Rosenberg, 

2017).   

 Hugmyndafræðin á bak við styðjandi samfélag (e. dementia friendly societies) er 

sú að samfélagið í heild hjálpist að við að auka lífsgæði einstaklinga með heilabilun. Í 

styðjandi samfélögum fyrir einstaklinga með heilabilun er meðal annars aukið aðgengi að 

viðeigandi tómstundum, afþreyingu og tækifærum til þess að ferðast. Líkamleg, andleg 

og félagsleg þátttaka einstaklingsins hefur jákvæð áhrif á líðan hans og maka hans. 

Tækifæri til þess að njóta útivistar og hreyfingar eru mikilvæg til að ýta undir vellíðan. 

Þessi afmörkun sem á sér stað í nútímasamfélagi á fólki með heilabilun ýtir undir að fólk 

haldi sig heima við og dragi úr félagslegum samskiptum. Með því að auka aðgengi að 

samfélaginu fyrir einstaklinga með heilabilun, er verið að taka skref í rétta átt í baráttunni 

við það lýðheilsuvandamál sem fylgir heilabilun. Auk þess hefur það fjárhagslegan 

ávinning fyrir samfélagið í heild sinni að fólk nái að búa sem lengst heima við (Innes, 2013; 

Connell, Page, Sheriff og Hibbert, 2017). Eins og áður hefur komið fram ríkja oft fordómar 

í garð þeirra sem eru með heilabilun sem byggja á þekkingarleysi. Með því að fá 

samfélagið með sér í lið til þess að bæta lífsgæði þessa hóps má minnka fordóma.  

 Tómstundir geta gert gæfumun í lífi einstaklinga með heilabilun. Í grein frá árinu 

2014 eftir Genoe og Dupuis er fjallað um hvernig einstaklingur getur notast við tómstundir 

til þess að koma jafnvægi á breytingarnar sem fylgja sjúkdómnum. Ef tómstundir eru 

nýttar á byrjunarstigum heilabilunar getur það gefið fólki ákveðna von um að enn þá sé 
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hægt að njóta lífsins þrátt fyrir sjúkdóminn. Tómstundir og aðrar mikilvægar athafnir sem 

kalla fram ánægju og skemmtun eru mikilvægur þáttur í því að viðhalda lífsgæðum. 

Niðurstöður úr rannsókn Dupuis, Whyte, Carson, Sadler og Meschino (2010) sýna fram á 

að einstaklingar með heilabilun leita í tómstundir sem gefa þeim tækifæri til að halda 

áfram að lifa og jafnvel fagna lífinu þrátt fyrir sjúkdóminn. Rannsóknin sýndi að 

einstaklingar töldu tómstundir gefa þeim tækifæri til þess að skemmta sér, taka þátt, vera 

þau sjálf, finna jafnvægi og vaxa sem manneskjur. 

 

2.5 Lagaumhverfi 

Undanfarið hefur umræðan um málefni einstaklinga með heilabilun aukist á Íslandi, en 

þó er enginn lagalegur rammi utan um þennan hóp fólks eingöngu enn sem komið er. Til 

er eitt lagaákvæði sem tengt er beint við heilabilun. Í 2. mgr. 14. gr. laga um málefni 

aldraðra segir að sérstök aðstaða skuli vera á hjúkrunarheimilum fyrir einstaklinga með 

heilabilun. Þjónusta skal miðast út frá heilsufarlegum og félagslegum þörfum 

einstaklingsins (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Hvergi kemur hins vegar fram í 

þessum lögum hvað felist í þessari sérstöku aðstöðu. Þessi lög endurspegla það viðhorf 

að þjónusta við einstaklinga með heilabilun sé tengd við öldrun. Komin eru rúmlega 15 ár 

síðan umræðan um málefni einstaklinga með heilabilun fór að breytast. Ákall eftir betri 

þjónustu og breyttu hugarfari í garð þeirra sem þjást af völdum heilabilunar hefur nú náð 

til stjórnvalda sem vandamál sem er ekki lengur hægt að hunsa. Það hefur lengi verið þörf, 

en núna er nauðsyn að ráðist sé í aðgerðir. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World health 

Organization [WHO]) hefur gefið út tvær skýrslur varðandi málefni einstaklinga með 

heilabilun. Í þeim skýrslum eru þjóðir hvattar til að marka skýra stefnu í málefnum 

einstaklinga með heilabilun. Flestar þjóðir hafa útbúið stefnuáætlanir til þess að svara 

þessu vandamáli, þar með talið Ísland sem birti stefnuáætlun í málefnum einstaklinga 

með heilabilun í apríl 2020. Markmiðið með áætlun Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er 

að mæta þeim sem berjast við heilabilun og afleiðingar hennar á virðingarfullan og 

skilvirkan hátt. Að þjónustuþörfum þeirra sé mætt og ekki sé brotið á mannréttindum 

þeirra (Williamson, 2015; WHO, 2017; Heilbrigðisráðuneytið, 2019a, 24. júní).  
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2.5.1 Ný stefnuáætlun í málefnum fólks með heilabilun 

Nauðsynlegt er að undirbúa gott kerfi sem miðast að sérstökum þörfum einstaklingsins 

og fjölskyldu hans (Whitlatch og Orsulic-Jeras, 2018). Ísland var lengi vel eina 

Norðurlandaríkið sem ekki var með ákveðna stefnuáætlun í málefnum einstaklinga með 

heilabilun. Árið 2016 var gerð þingsályktun þar sem áhersla var lögð á að móta heilstæða 

stefnu í málefnum einstaklinga með heilabilun og var hún samþykkt í maí 2017. 

Markmiðið með þeirri stefnu var að ýta undir vitundarvakningu um Alzheimer og aðra 

tengda heilabilunarsjúkdóma í formi aukinnar fræðslu til almennings og aðstandenda. 

Einnig var lagt til að auka markvisst rannsóknir sem höfðu þann tilgang að bæta við 

þekkingu á heilabilun og bæta gæði umönnunar fyrir einstaklinga með heilabilun 

(Þingskjal 119/2016-2017). 

 Í byrjun apríl 2020 kemur fram fyrsta formlega aðgerðaráætlunin um þjónustu við 

einstaklinga með heilabilun frá heilbrigðisráðuneytinu, um 20 árum á eftir öðrum 

Norðurlandaþjóðum. Aðgerðaráætlunin er sett fram til ársins 2025 og tekur mið af skýrslu 

Jóns Snædals öldrunarlæknis sem kom út í júní 2019. Skýrslan hefur titilinn Drög að 

stefnuáætlun einstaklinga með heilabilun. Í henni bendir Jón meðal annars á að ákveðin 

lagaákvæði séu til staðar sem geti átt við þennan hóp. Þar nefnir hann lög um málefni 

aldraðra og lögræðislögin. Jón tekur fram að tími sé til kominn að endurskoða lagaramma 

utan um einstaklinga með heilabilun og að mótuð verði viðeigandi lög. Einnig hvetur hann 

sveitarfélög til ábyrgðar um það að aðlaga samfélagið þannig að það auðveldi 

einstaklingum með heilabilun að lifa eðlilegu lífi. Um er að ræða styðjandi samfélög við 

einstaklinga með heilabilun sem fjallað var um hér að ofan (Heilbrigðisráðuneytið, 2019a, 

24. júní).  

 Í aðgerðaráætluninni sjálfri eru eftirfarandi málsvið tekin fyrir. Innifaldar í þessum 

sex málsviðum eru 48 aðgerðir sem hafa mælanleg markmið sem unnið er út frá. Í hverju 

málasviði eru aðgerðir skoðaðar út frá því hver aðgerðin er, hvernig hún mun hafa áhrif á 

samfélagið og síðan er skoðuð framtíðarspá um hvernig staðan verður árið 2030. 

Málsviðin eru eftirfarandi:  

1. Sjálfsákvörðunarréttur, þátttaka sjúklinga og lagaleg umgjörð. 

2. Forvarnir. 
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3. Tímanleg greining á heilabilun á réttum stað og eftirfylgni eftir greiningu.  

4. Virkni, sjálfshjálp og stuðningur. 

5. Rétt þjónusta miðað við stig heilabilunar. 

6. Umfang, rannsóknir, þekking og hæfni.  

Öll þessi málefni og aðgerðir eru hugsuð til þess að bæta lífskjör landsmanna sem glíma 

við heilabilun, hvort sem það er einstaklingurinn sjálfur eða aðstandendur. Með þessari 

aðgerðaráætlun er von um bætta þjónustu og aukna þekkingu til almennings og þeirra 

sem koma að þjónustu við einstaklinga með heilabilun (Heilbrigðisráðuneytið, 2020).  

Varðandi þjónustu við aldraða mun stefnan styðja einstaklinga til sjálfstæðrar búsetu eins 

lengi og heilsa þeirra leyfir. Eftirfarandi úrræði eru sett fram í þeim tilgangi að hægt sé að 

auðvelda fólki sjálfstæða búsetu: Heilsuefling og aðrar forvarnir heilsu, heimahjúkrun, 

heimaþjónusta, dagdvöl, félags- og tómstundastarf, akstursþjónusta, heimsending matar 

og hvíldarinnlagnir (Þingskjal 2122/2019-2020).  

2.5.2 Hlutverk sveitarfélaga 

Þörf fyrir stuðningsúrræði og betra aðgengi að upplýsingum mun aðeins aukast með 

hækkandi tíðni heilabilunar. Þess vegna má búast við því að aðkoma félagsþjónustunnar 

eigi eftir að spila enn þá stærra hlutverk í málefnum einstaklinga með heilabilun í komandi 

framtíð (Whitlatch og Orsulic-Jeras, 2018). Samkvæmt nýrri stefnuáætlun 

heilbrigðisráðuneytisins munu sveitarfélögin bera mikla ábyrgð á því að standa undir 

bættri þjónustu fyrir þennan málaflokk (Heilbrigðisráðuneytið, 2020). Þjónusta og gæði 

þeirrar þjónustu sem öldruðum er veitt fer að mestu leyti eftir því í hvaða sveitarfélagi 

viðkomandi er búsettur. Sveitarfélögum er skylt að veita öldruðum þjónustu, aðstoð og 

ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Markmið laganna 

er meðal annars að tryggja félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa. Til þess að mæta 

þessum markmiðum er meðal annars tekið fram að veita skuli aðstoð til íbúa svo þeir geti 

búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og búið við sem mest lífsgæði. Auk þess 

á að grípa til aðgerða til að sporna við félagslegum vandamálum. Einnig er tekið fram að 

félagsþjónustan eigi að efla fólk til sjálfshjálpar og að þjónustan eigi að miðast við 

einstaklingsþarfir og aðstæður (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Eins og 
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áður kom fram er bæði einstaklingurinn sem er með heilabilun og maki hans í áhættuhóp 

þegar kemur að félagslegri einangrun. Einnig er maki einstaklingsins líklegri til þess að 

þurfa að flytja sjálfur inn á stofnun vegna veikinda sem koma til vegna álags við umönnun 

á einstaklingi með heilabilun (Kovaleva, Spangler, Clevenger og Hepburn, 2018). Í 40. gr. 

laganna er tekið fram að tryggja skuli öldruðum aðgang að félags- og tómstundastarfi við 

þeirra hæfi (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Oft má finna heildstæðari 

stefnu í málefnum einstaklinga með heilabilun í stærri sveitarfélögum landsins.  

 Tekið er fram í lögum um málefni aldraðra að hvert sveitarfélag sinni þjónustu við 

aldraða innan síns svæðis. Í 6. gr. laganna segir að í hverju heilsugæsluumdæmi á landinu 

eigi að starfa þjónustuhópur með fimm fulltrúum. Í þessum hóp skal vera læknir með 

sérmenntun í öldrunar- og heimilislækningum, hjúkrunarfræðingur með sérmenntun í 

öldrunarhjúkrun, síðan þurfa tveir fulltrúar að hafa þekkingu á félagsþjónustu og annar 

þeirra skal vera menntaður félagsráðgjafi (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Árið 

2019 kom út Stefna til heilbrigðisþjónustu á Íslandi til ársins 2030 frá 

Heilbrigðisráðuneytinu. Í þeirri stefnu er bent á mikilvægi og ábyrgð sveitarfélaga þegar 

kemur að þjónustu sem veitt er notendum. Einnig er bent á að augljóst þurfi að vera hver 

hlutverkaskiptingin er á milli heilbrigðis- og félagsþjónustu. Ef skiptingin er óskýr er hætta 

á því að notendur fái ekki þjónustu við hæfi. Deilur á milli heilbrigðis- og félagsþjónustu 

geta einnig átt sér stað þegar skiptingin er óljós og að öllum líkindum bitnar það á 

notandanum (Heilbrigðisráðuneytið, 2019b).  

2.5.3 Þjónustustig 

Til eru ólík úrræði sem hægt er að nýta sér til þess að draga úr álagi sem fylgir 

umönnunarábyrgð makans. Eins og hefur verið nefnt veldur þetta hlutverk álagi sem 

hefur áhrif á líkamlega og andlega heilsu makans. Mikilvægt er að fólk viti hvaða þjónusta 

er í boði og nýti sér hana til þess að létta álagið. Stuðningsúrræði, líkt og dagþjónusta og 

hvíldarinnlagnir, geta dregið úr streitu og álagi hjá makanum ásamt því að hafa jákvæðar 

afleiðingar á andlega heilsu einstaklingsins (Brandão, Ribeiro og Martín, 2016). Ef 

þjónusta mætir ekki þörfum þeirra sem þurfa á henni að halda, gæti það sett aukinn 

þrýsting á aðstandendur að sækja um á dvalarheimili fyrr en hefði þurft. Til að sporna við 

því þarf aðgangur að upplýsingum og þjónustuúrræðum að vera skýr strax í byrjun 
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sjúkdómsferlisins. Oft getur þó reynst erfitt að fá aðgang að þjónustu eða upplýsingagjöf 

frá fagaðilum verið takmörkuð (Kaerpershoek o.fl, 2016).   

Dagþjónusta 

Dagdvöl eða dagvist eins og það var áður kallað er úrræði fyrir eldra fólk til þess að auka 

líkurnar á því að einstaklingar geta búið sem lengst heima hjá sér. Dagþjálfun er síðan 

dagþjónusta sem er ætluð einstaklingum með heilabilun og er áhersla lögð á orðið 

„þjálfun“ í staðinn fyrir „dvöl“ eða „vist“. Samkvæmt reglugerð um dagvist aldraðra nr. 

1245/2016 er dagdvöl skilgreind sem stuðningsúrræði fyrir þá sem búa enn þá heima hjá 

sér en þurfa eftirlit og umsjá. Með þeirri aðstoð sem veitt er í dagdvöl er verið að koma á 

móts við markmið laga um málefni aldraðra, þar sem reynt er að hjálpa fólki að búa sem 

lengst heima hjá sér. Innifalið í þjónustu dagdvalar er eftirfarandi; hjúkrunarþjónusta, 

aðstaða til þjálfunar og læknisþjónustu. Boðið skal upp á heilsufarsmat, þjálfun, 

tómstundaiðju, félagslegan stuðning, fræðslu, ráðgjöf og aðrar athafnir tengdar daglegu 

lífi svo sem aðstoð við böðun. Einnig skal vera aðstaða til að stunda léttar leikfimisæfingar, 

hvíldaraðstaða og akstur að heiman og heim. 

  Rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum dagþjónustu á einstaklinga með 

heilabilun, samband þeirra við aðra og líðan hafa sýnt fram á mikilvægi þess að slík 

þjónusta sé í boði. Rannsóknir hafa verið gerðar sem annars vegar skoða áhrif 

dagþjálfunar á aðstandendur og hins vegar áhrif á einstaklingana sjálfa. Þessar rannsóknir 

sýndu fram á að álagið minnkaði á aðstandendur og samskiptin urðu betri á milli þeirra 

og einstaklingsins með heilabilun. Lífsgæði einstaklinganna voru betri en annarra 

einstaklinga með heilabilun sem ekki höfðu val um það að sækja slíka þjónustu 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2019, 24. júní). Svipaðar niðurstöður má sjá í bandarískri rannsókn 

sem gerð var árið 1998. Í þeirri rannsókn var lögð áhersla á áhrif dagþjónustu á streitustig 

aðstandenda. Bornir voru saman einstaklingar sem sóttu dagdvöl að lágmarki tvisvar í 

viku í þrjá mánuði og aðrir sem nýttu sér enga slíka þjónustu. Niðurstöður sýndu fram á 

minni streitu og betri andlega líðan hjá aðstandendum einstaklinga sem nýttu sér 

dagþjónustu (Zarit o.fl., 2011). Einkenni kvíða og áhyggjur minnka einnig hjá 

aðstandendum þegar notast er við slíkt úrræði. Það eru því sannanir fyrir því að dagdvöl 

hefur góð áhrif á þá sem eru með heilabilun og auk þess gefur það aðstandendum sem 
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sinna óformlegri þjónustu tækifæri til að sinna sjálfum sér (Lunt, Dowrick og Lloyd-

Williams, 2018).  

 Árið 1985 vann Félag aðstandenda sjúklinga með Alzheimersjúkdóm og skylda 

sjúkdóma (FAAS), sem í dag heitir Alzheimersamtökin að því að bæta þjónustu fyrir fólk 

með heilabilun. Reynsla aðstandenda var sú að blönduð dagdvöl væri ekki hentug fyrir 

einstaklinga með heilabilun. Unnið var að því að stofnuð yrði dagþjónusta eingöngu fyrir 

einstaklinga með heilabilun. Árið 1986 var síðan stofnuð slík þjónusta í Hlíðarbæ í 

Reykjavík, þar sem eftirfarandi atriðum var fylgt: Fyrirliggjandi greining á heilabilun og 

hver orsök hennar væri, að dagþjálfun væri nýtt á réttum tíma, hvorki of fljótt né of seint, 

meðferð væri miðuð út frá einstaklingnum, unnið væri með styrkleika hans, óskir og tekið 

tillit til veikleika (Heilbrigðisráðuneytið, 2019a, 24. júní).  

 Eins og farið var yfir í kaflanum um greiningu, þá er tímanlegt inngrip ekki alltaf 

snemmtækt. Rétti tíminn til að byrja í dagþjálfun er þegar einstaklingurinn er farinn að 

hafa minni virkni en áður og dregið hefur úr félagslegri virkni hans. Þegar langt er liðið á 

sjúkdómsferlið er orðið erfiðara fyrir einstaklinginn að ferðast á milli staða fimm daga 

vikunnar. Auk þess getur verið erfitt að kynnast einstaklingnum sjálfum og persónuleika 

hans þegar sjúkdómurinn er kominn á hátt stig. Hvíldarinnlagnir væru því frekari lausn á 

því stigi (Heilbrigðisráðuneytið, 2019a, 24. júní). Alls eru 233 dagdvalarrými fyrir 

einstaklinga með heilabilun. Eins og staðan er í dag eru þó aðeins sérhæfðar dagþjálfarnir 

á fjórum stöðum á landinu; þrjár í Reykjavík, ein í Reykjanesbæ, ein á Selfossi og síðan ein 

á Akureyri. Annars eru blandaðar dagdvalir í flestum sveitarfélögum, en enn þá bjóða 

einhver sveitarfélög ekki upp á dagdvöl fyrir aldraða. Með nýrri stefnuskrá í málefnum 

einstaklinga með heilabilun er vonin sú að þessar dagþjálfarnir aukist, þar sem rannsóknir 

og reynsla fólks hafa sýnt fram á að þetta úrræði bætir bæði lífsgæði fólks með heilabilun 

og aðstandenda þeirra (Þingskjal 2122/2019-2020). 

Hvíldarinnlögn 

Hvíldarinnlögn er úrræði sem leyfir makanum að fá hvíld frá umönnuninni og álaginu sem 

henni fylgir í nokkra daga. Hvíldarinnlögn er tímabundin dvöl á hjúkrunarrými sem getur 

verið í nokkra daga eða allt að átta vikum. Markmiðið með þessu úrræði er að auka líkur 

á að fólk geti búið sem lengst heima hjá sér. Til þess að mæta þessu markmiði er boðið 

upp á tímabundna endurhæfingu, reglubundna hvíldarinnlögn og tímabundna umönnun 
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vegna ákveðins vanda, líkt og heilabilunar. Þessi þjónusta er í boði hjá ríkinu og því getur 

einstaklingur ekki nýtt sér þjónustu frá sveitarfélagi líkt og dagþjálfun á meðan á 

hvíldarinnlögn stendur (Reglugerð um færni- og heilsumat vegna dvalar- og 

hjúkrunarrýma nr. 466/2012). Þessi tími þegar einstaklingurinn er í hvíldarinnlögn getur 

reynst makanum dýrmætur til þess að ná áttum og huga að eigin heilsu og velferð 

(Brandão, Ribeiro og Martín, 2016). 

Innlögn á hjúkrunar-/dvalarheimili 

Eins og áður hefur verið getið, þá er það nánast óhjákvæmilegt að einstaklingur með 

heilabilun þurfi að fá aðstoð við daglegar athafnir á einhverjum tímapunkti og mun sú 

þörf aðeins aukast þegar líður á sjúkdómsferlið. Þegar einstaklingur er langt kominn í 

sjúkdómsferlinu og aðstandendur treysta sér ekki lengur til þess að sinna honum, þarf 

hann að reiða sig á formlega þjónustu í formi hjúkrunar- eða dvalarheimila (Bökberg,  

Ahlström og Karlsson, 2018). Í langflestum tilfellum er hjúkrunar-/dvalarheimili endastöð 

einstaklings með heilabilun. Þegar sjúkdómurinn er kominn á það stig að makinn telur sér 

ekki lengur fært að annast umönnunarhlutverkið, er oft ekkert annað í stöðunni en að 

einstaklingurinn flytji inn á hjúkrunar-/dvalarheimili (Givens, Selby, Goldfeld og Mitchell, 

2012).   

 Flutningur inn á stofnun er eitt erfiðasta skref sjúkdómsins og ákveðin hætta er á 

því að einkenni versni við flutninginn. Aðstandendur geta upplifað mikið samviskubit yfir 

því að hinn veiki þurfi að flytja inn á stofnun. Þrátt fyrir að þetta úrræði minnki að vissu 

leyti ábyrgð makans, hafa rannsóknir sýnt að makinn sinnir enn þá einstaklingnum í formi 

aðstoðar og umönnunar. Umönnunarhlutverkið er enn þá til staðar, en aðeins í annarri 

mynd. Einstaklingurinn er nú að fá þjónustu frá starfsmanni stofnunar. Oft á tíðum vill 

það verða að makinn fylgist grannt með þeirri þjónustu sem einstaklingnum er veitt og 

gæðum þeirra þjónustu. Eftir að sá veiki er fluttur inn á hjúkrunar-/dvalarheimili getur 

makinn verið álitinn ekkja/ekkill að einhverju leyti. Ekki er óalgengt að makinn sé settur í 

þessa millibils skilgreiningu bæði frá sjálfum sér og öðrum (Hennings, Froggatt og Payne, 

2013).   
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3 Aðferðir og framkvæmd 

Í þessum kafla er farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. Fyrst 

er fjallað um eigindlegar rannsóknaraðferðir og fyrirbærafræðileg nálgun útskýrð. 

Framkvæmd rannsóknarinnar er síðan skoðuð og farið verður yfir siðferðileg álitamál og 

takmarkanir rannsóknar. Að lokum er stutt kynning á viðmælendum. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða reynslu einstaklinga sem eiga maka með heilabilun og sinna 

umönnun hans heima við.  

3.1 Eigindleg aðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative) er notuð í þeim tilgangi að lýsa ákveðnu 

mannlegu fyrirbæri og fá dýpri skilning á því sem verið er að rannsaka. Áhersla er lögð á 

hið persónulega fremur en framtíðarspár (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Fyrirbærafræði 

(e. Phenomenology) er ein af mörgum aðferðum innan eigindlegra rannsókna. Þar leitar 

rannsakandi í reynslu einstaklinga á fyrirbærinu sem verið er að rannsaka. Í þeirri aðferð 

er lögð áhersla á að rannsakandi fari ekki með fyrirfram gefnar hugmyndir í viðtölin, 

reynsla manna er ekki mælanlegt fyrirbæri heldur er hún þarna og við getum reynt að 

skilja hana. Markmiðið með þessari aðferð er að fá dýpri skilning og meiri innsýn inn í 

heim viðmælenda með því að hlusta á reynslu þeirra. Áhersla er lögð á að hver 

einstaklingur sjái heiminn með eigin augum og upplifun hans mótast af viðhorfi hans til 

heimsins (Creswell, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

3.1.1 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Þegar notast er við fyrirbærafræði sem aðferð í rannsókn, er miðað við fimm til fimmtán 

viðtöl þar sem markmiðið er að fá dýpri skilning á reynslu fólks af ákveðnu fyrirbæri. Í 

þessari rannsókn voru tekin sjö hálfstöðluð viðtöl við einstaklinga sem allir eiga það 

sameiginlegt að eiga maka með einhverja tegund heilabilunar. Með því að notast við 

hálfstöðluð viðtöl fær viðmælandinn rými til þess að lýsa reynslu sinni innan ákveðins 

ramma. Mikilvægt er að skrá allt sem kemur fram í upptökunni, hvort sem það eru orð, 

hlátur, hik eða þögn. Eftir að viðtöl hafa verið afrituð vinnur rannsakandi úr gögnunum. 

Mikilvægt er að lesa vel yfir viðtölin áður en kóðun (e. coding) og greining á þemum (e. 

themes) á sér stað. Með því að kóða viðtölin getur rannsakandi fundið ákveðin 

sameiginleg þemu í frásögnum viðmælenda (Creswell, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b).  
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 Rannsakandi vinnur með hverjum og einum þátttakanda að því að móta ákveðna 

heildarmynd af reynslu hvers og eins út frá þeirra sjónarhorni og síðan er unnið að því að 

bera saman reynslu þátttakendanna. Með því að gera þetta verður til ákveðin 

heildarmynd af fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Í maí 2020 hófst undirbúningur rannsóknarinnar eftir að rannsóknaráætlun hafði verið 

skilað til leiðbeinanda og samþykki fengist fyrir rannsóknarefninu. Ekki þurfti leyfi 

Vísindasiðanefndar eða Persónuverndar fyrir rannsókninni. Sumarið 2020 var helgað því 

að safna saman heimildum og vinna úr þeim fyrir fræðilega hluta rannsóknarinnar. Í ágúst 

2020 var útbúið kynningarbréf fyrir rannsóknina og útbúið skjal fyrir upplýsta samþykkið. 

Við lok ágústmánaðar var auglýst eftir þátttakendum á samfélagsmiðlinum Facebook. Þar 

sem það reyndist skila litlum árangri var haft samband við félagssamtök sem vinna að 

málefnum einstaklinga með heilabilun. Farsæl öldrun og Heilavinur deildu auglýsingunni 

á Facebooksíðum ásamt Alzheimersamtökunum, en þau auglýstu einnig á heimasíðu 

sinni. Haft var samband við félagsþjónustur og dagdvalir víða um landið, þar sem 

rannsóknin var kynnt og óskað var eftir viðmælendum. Í upphafi var leitast eftir fólki á 

aldrinum 65 til 85 ára en aldursviðmiðið var tekið af þar sem tveir viðmælendur voru yngri 

en 65 ára. 

 Í september og byrjun október voru tekin viðtöl við sjö viðmælendur sem áttu 

maka með heilabilun. Fjögur viðtöl fóru fram heima hjá viðmælendum, eitt var tekið á 

krabbameinsdeild Landspítalans, annað í fundarherbergi hjá stéttarfélagi í heimabæ 

viðmælanda og það síðasta var tekið á vinnustað viðmælanda. Þar sem viðtölin voru 

hálfstöðluð voru þau meira í formi samtals, en ákveðinn viðtalsvísir var notaður. Viðtölin 

tóku 45 til 100 mínútur. Viðtölin voru öll tekin upp, afrituð, kóðuð og þemagreind.  

3.3 Siðferðileg álitamál 

Við gerð rannsókna þarf að uppfylla ákveðnar siðferðilegar kröfur. Rannsakandanum ber 

skylda til þess að gæta hagsmuna þátttakenda og virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra. 

Rannsakanda er óheimilt að mismuna þátttakendum á ósanngjarnan hátt. Mikilvægt er 

að virða þessi siðferðislegu atriði. Sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for 

autonomy) gengur út á það að bera virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Allir 
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hafa sín eigin gildi og út frá þeim verða til mörk um það hvernig aðrir megi koma fram við 

þá (Sigurður Kristinsson, 2013). 

 Ákveðnar kröfur eru settar á vísindarannsóknir til þess að gæta hagsmuna 

þátttakenda. Til dæmis þarf hver þátttakandi að gefa upplýst og óþvingað samþykki. Ekki 

var þörf á sérstöku leyfi fyrir þessa rannsókn. Rannsakandi þarf að veita þátttakendum 

góða og lýsandi skýringu á eðli rannsóknarinnar og að því loknu getur hver og einn tekið 

upplýsta ákvörðun um það hvort hann vilji taka þátt. Það sem þarf að koma fram er 

eftirfarandi: Hver stendur fyrir rannsókninni, hver tilgangurinn er með henni, í hverju 

þátttakan felst, hvenær rannsóknin fer fram, hvaða áhætta/ávinningur fylgir þátttöku, 

hvernig brugðist er við ef þátttakandi upplifir sig hafa orðið fyrir skaða, hvernig farið er 

að því að gæta persónugreinanlegra upplýsinga og að lokum hvernig niðurstöður 

rannsóknarinnar eru birtar (Sigurður Kristinsson, 2013; Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013 ).  

 Þátttakandi hefur frelsi til þess að hætta við þátttöku í rannsókninni hvenær sem 

er á meðan á henni stendur. Það þarf að huga vel að því hvort þátttakandi sé hæfur til 

þess að taka þátt í rannsókninni og að hann skilji þær upplýsingar sem hann fær um 

rannsóknina. Orðalag, uppsetning og lengd á upplýsingablaðinu skiptir miklu máli og það 

sem þar er sett fram þarf að vera eins einfalt og kostur er. Einnig er mikilvægt að gæta 

þess að þátttakandi hafi tækifæri á munnlegum útskýringum og að hann hafi kost á því að 

spyrja spurninga (Sigurður Kristinsson, 2013). 

3.4 Takmarkanir rannsóknar 

Þegar notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir þarf rannsakandi að gera sér grein fyrir 

því að ákveðin áhætta getur fylgt. Viðtal um erfiða reynslu getur valdið tilfinningalegu 

ójafnvægi hjá þátttakanda og verður rannsakandi því að vera tilbúinn til þess að takast á 

við það (Sigurður Kristinsson, 2013). Því var þátttakendum boðið að hafa samband við 

Sirrý Sif Sigurlaugardóttur félagsráðgjafa, sem hefur mikla reynslu af vinnu með 

einstaklingum með heilabilun og aðstandendum þeirra. Lítil reynsla rannsakanda af 

rannsóknarvinnu hafði að einhverju leyti áhrif á viðtölin. Núverandi ástand í samfélaginu 

gæti hafa haft einhver áhrif varðandi það að nálgast viðmælendur, þar sem rannsóknin 

var gerð á tímum annarrar og þriðju bylgju Covid-19 veirunnar. Rannsakandi hefur lengi 

unnið með fólki með heilabilun og tengist þannig viðfangsefninu persónulega, sem gæti 
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einnig haft áhrif á rannsóknina. Aðrar takmarkanir felast í smæð hennar, sem leiðir til þess 

að ekki er hægt að alhæfa niðurstöður hennar á þennan hóp. Þær geta hins vegar gefið 

ákveðnar vísbendingar um þjónustuþörf hjá einstaklingum í sömu stöðu. Einnig hefði 

verið jákvætt hefði karlmaður fengist til þess að taka þátt, en það að svo var ekki gæti 

verið vísbending um að karlmenn eigi erfiðara með að deila reynslu sinni af umönnun 

maka.  

3.5 Kynning á viðmælendum 

Til að uppfylla kröfur persónuverndar um nafnleynd voru viðmælendunum gefin 

gervinöfn svo að ekki yrði hægt að rekja viðtölin til þeirra. Hér fyrir neðan kemur stutt 

lýsing á viðmælendum svo að lesendur fái betri innsýn í aðstæður þeirra. Viðmælendur 

voru sjö konur sem hafa reynslu af því að sinna eiginmanni með heilabilun. 

 Linda er 77 ára og maðurinn hennar er með Alzheimergreiningu. Um svipað leyti 

og maðurinn hennar fékk greininguna greindist Linda með krabbamein. Linda hefur þurft 

að fara til Reykjarvíkur í krabbameinsmeðferð.  

 Elsa er 77 ára og eiginmaður hennar lenti í vinnuslysi þegar hann var á fertugsaldri, 

sem leiddi síðan til þess að hann fékk gúlp á heilann þegar hann var á miðjum sextugsaldri. 

Vitræn skerðing kom fram í kjölfar veikinda og búa þau Elsa enn þá saman. 

 Unnur er 63 ára og eiginmaður hennar er með Alzheimer. Unnur greindist með 

krabbamein fyrir rúmlega ári og hefur þurft að fara oft til Reykjavíkur í aðgerðir á þessu 

ári. Eiginmaður Unnar er með aðra sjúkdóma, sem hefur mikil áhrif á umfang þeirrar 

umönnunar sem hún sinnir 

 Fríða er 82 ára og eiginmaður hennar er með Alzheimer. Þau bjuggu saman þar til 

hann flutti inn á hjúkrunarheimili fyrri hluta síðastliðins sumars.  

 Hildur er 69 ára og eiginmaður hennar fékk blóðtappa sem varð til þess að hann 

fékk æðabilun. Hildur greindist með krabbamein í ágúst síðastliðinn og sækir meðferð til 

Akureyrar og Reykjarvíkur. 

 Þórdís er 85 ára og á eiginmann sem er með Alzheimergreiningu. Þau búa saman 

ásamt kisunni Brandi. Þórdís glímir við hjartagalla.  

 Jóhanna er 50 ára og sambýlismaður hennar Trausti greindist með Lewy body 

snemma á þessu ári. Þau búa saman ásamt dóttur þeirra.   
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og greint frá 

meginþemum og undirþemum. Niðurstöður þessar byggja á framburði sjö viðmælenda 

sem uppfylltu þau skilyrði að hafa reynslu af því að eiga maka með heilabilun og búa í 

minni sveitarfélögum. Þemun skiptast í fimm meginþemu sem eru eftirfarandi; 

greiningarferlið, þjónusta, að takast á við umönnunarhlutverkið, áhrif á parasambandið 

og utanaðkomandi áhrif. Undirþemun eru höfð til þess að greina á milli svipaðrar reynslu 

og upplifana viðmælenda.  

4.1 Greiningarferlið 

Í þessu þema er sagt frá upplifun viðmælenda af greiningarferlinu og því sem leiddi til 

þess að greining átti sér stað. Í þessu þema má finna þrjú undirþemu sem eru eftirfarandi; 

viðmót fagaðila, að missa ökuréttindin og upplýsingagjöf. Farið verður yfir viðbrögð, 

erfiða þátta tengda greiningunni og viðmót fagaðila hjá heilbrigðisþjónustu sem komu að 

máli maka þeirra. Farið verður yfir hvert mál fyrir sig í þessu þema svo að lesendur fá betri 

heildarmynd á greiningarferlinu. 

 Eiginmaður Elsu lendir í vinnuslysi sem er síðan orsök heilablæðingar sem veldur 

æðaheilabilun. Elsa segir frá því að það hafi verið læknir sem talað við þau eftir aðgerð 

sem hann fór í, hún lýsir því samtali:   

[...]1 þú veist að maður fattar ekki, ég er viss um að ég hafi verið á annað ár að fatta 

í raun, sko mér fannst eiginlega [...] eins og það væri bara verið að mála skrattann á 

vegg sko. 

Unnur segir að hún og maðurinn hennar hafi fyrst verið að grínast með þetta og að hún 

hafi ekki alveg gert sér grein fyrir því sem væri að gerast. En greiningin á sér stað vegna 

lyfjameðferðar við taugaendabólgu. Prófuð voru ný lyf á hann sem ollu því að hann fór að 

fá ofskynjanir. Hún lýsir aðdraganda greiningarinnar svona: 

[...] ég fer heim og og þá er hann alveg bara í frávita hræðslu og [...] við förum með 

hann hér á spítalann og þeir senda hann beint á Akureyri, þeir halda bara að hann sé 

með æxli við heilan eða eitthvað ... svo þegar það reyndist ekki þá fór að skoða betur 

og þá kemur í ljós að hann þurfti að hitta öldrunarlækni og þá kemur í ljós að hann 

er með Alzheimer en þessi lyf sem taugalæknirinn gaf honum má alls ekki gefa fólki 

 
1 Þegar [...] kemur fyrir merkir það að orð eða setningar eru tekin út til að stytta tilvitnun. 
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með heilabilun [...] það tók hann marga mánuði að jafna sig á þessu því það var alltaf 

sko þjófar og ræningjar og allir að eitra fyrir honum, [...] þetta var hræðilegt alveg. 

Hún segir að dætur þeirra hefðu haft orð á því eftir greininguna að þeim hefði verið farið 

að gruna að pabbi þeirra væri með heilabilun. Maðurinn hennar hélt lengi í það að þetta 

væri bara lyfjunum að kenna.  

 Fríða var farin að taka eftir merkjum sem henni þóttu benda til heilabilunar. Hún 

nefndi atvik þar sem maðurinn hennar rataði ekki heim af ruslahaugunum. Þetta atvik var 

kveikjan hjá henni að það væri eitthvað meira en lítið að. Hún bókaði tíma hjá 

öldrunarlækni á Akureyri og fór ásamt dóttur þeirra með hann í greiningu. Þar kom í ljós 

að hann væri langt genginn með Alzheimersjúkdóminn. 

 Eiginmaður Hildar fékk tvo blóðtappa í heilan með stuttu millibili. Hildur segir að 

eftir fyrri blóðtappann hafi hann verið nokkuð fljótur að jafna sig og ekki hafi verið mikið 

um tilfinningalegar sveiflur. Hins vegar hafi henni þótt erfitt að maðurinn hennar missti 

bílprófið þar sem blætt hafði inn í augað á honum. Seinni blóðtappinn varð henni meira 

áfall vegna þeirra persónuleikabreytingar sem átti sér stað ásamt annarri vitrænni 

skerðingu. Hún fékk enga útskýringu frá læknum um hvað væri eðlilegt og hvað ekki. 

 Þórdís segir að hún hafi verið farin að taka eftir einkennum sem minntu á 

heilabilun og hafði því Alzheimergreiningin sjálf ekki komið henni mikið á óvart. Eftir að 

hún var farin að taka eftir minniháttar einkennum lenti maðurinn hennar í bílslysi sem var 

þess eðlis að henni fannst réttast að láta athuga með hann. Hún segir frá því að eftir 

bílslysið hafi maðurinn hennar hætt að keyra þar sem hún sagði: „Hingað og ekki lengra.“  

Hún hafi síðan farið samviskusamlega með hann til læknis á Landakoti til þess að fylgjast 

með breytingum og öðru. Hún segist ekki vita hversu meðvitaður maðurinn hennar sé um 

eigið ástandi, en að hann viti að: [...] „hann sé ekki eðlilegur hvað minnið og það snertir“. 

 Linda lýsir því í frásögn sinni að ef hún horfi til baka þá sjái hún hvernig þetta var 

að ágerast í gegnum árin. Fyrst hafi hún ekki áttað sig á hvað væri að gerast og hún hafi 

hugsað hvað væri eiginlega að ske. Hún segir að maðurinn hennar hafi orðið mjög illur út 

í sig. Hún hafi þá verið búin að átta sig á hvað þetta væri, þar sem hún hafi unnið með 

Alzheimersamtökunum og þekkti inn á einkennin. Greiningin kom henni því ekki á óvart. 

Hún segir hins vegar að börnin þeirra hafi fengið áfall. Hún segir að það hafi verið léttir að 
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fá greininguna, en að það hafi tekið töluverðan tíma. Þegar hún var spurð hvenær hún 

hafi fyrst farið með hann til læknis svarar hún:  

[...] árið 2012 eða eitthvað svoleiðis sem maður fer fyrst til læknis, [..] þá var hann 

farinn að snúa öllu við og eitthvað vesen á honum [...] En þetta tók þetta langan tíma, 

hann tók alltaf sömu spurninguna [...] heilabilunarprófin þau eru ekki rétt sett upp, 

ekki fyrir alla.  

Hún heldur áfram: 

[...] ég búin að vera hjá ((öldrunarlækni)) 2 og ég var búin að vera tuða þannig það 

þýddi ekkert að segja neitt að hann væri ekki með heilabilunarsjúkdóm og 

óskaði((ég)) eftir því að hann færi í skanna í höfðinu og ((læknirinn)) sagði „þetta var 

rétt hjá þér“, þetta er Alzheimer. Hann er langt genginn með Alzheimer.  

Maðurinn hennar Jóhönnu fékk greiningu núna í mars. Elsta dóttir þeirra talaði fyrst um 

að hún hafi tekið eftir persónuleikabreytingum hjá pabba sínum fyrir rúmlega fimm eða 

sex árum síðan. Jóhanna sagði að hún hefði ekki tekið eftir því strax og eigi stundum enn 

þá erfitt með að átta sig á breytingunum, en hún sér þó að hann er farinn að missa marga 

hæfileika sem hann hafði áður. Jóhanna virtist eiga erfitt með að tala um greininguna og 

segir með tár í augunum; „[...] ég meina ég hef bara ekki einu sinni getað hugsað mér að 

lesa mér til um þetta“.  

4.1.1 Að missa ökuréttindin 

Flestallir viðmælendur töluðu um það þegar mennirnir þeirra þurftu að hætta að keyra 

og því var ákveðið að hafa undirþema um það að missa ökuréttindin, þar sem það gaf 

augaleið að það hafi haft mikil áhrif á viðmælendur og maka þeirra. Linda var eini 

viðmælandinn sem ekki sagði frá því hvernig það var þegar maðurinn hennar missti 

ökuréttindin.  

 Makar viðmælenda sem voru sviptir ökuréttinum, misstu bílprófið annað hvort 

strax eftir greiningu eða rétt eftir. Frásagnir viðmælenda gefa til kynna að það hafi verið 

þeim afar erfitt þar sem mennirnir þeirra vildu oft kenna þeim um að þeir væru að missa 

prófið.   

Þegar Unnur var spurð um viðbrögð mannsins hennar þegar hann missti prófið var svar 

hennar þetta: 

 
2 Skýring rannsakanda er sett inn í tvöfaldan sviga ((  )) 
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Þú getur rétt ímyndað þér, brjálaður. Allt mér að kenna af því ég er svo hrædd í bíl 

hjá honum [...] hann var alltaf inni á miðri götunni og ég var alltaf skíthrædd sko að  

hann færi utan í bíl.  

Unnur segir einnig frá því að eftir að maðurinn hennar missti prófið hafi hann einangrast 

töluvert heima hjá þeim. Það sem hjálpar honum er það að hann er enn þá fær um að 

keyra rafskutlu svo að hann nýtir sér það.  

 Fríða, Elsa, Þórdís og Hildur greindu frá því að í gegnum sjúkdómsferlið hafi þær 

þurft að eiga þessar samræður oft við maka sinn. Þessar samræður voru þeim oft erfiðar 

og kostuðu miklar fortölur. Elsa segir frá því að maðurinn hennar sé enn þá að leita af 

lyklunum af bílnum og sé að alltaf á leiðinni að setja bílinn inn í bílskúr. Hún segir að hann 

haldi enn þá að hann sé að keyra og þetta var henni skelfilega erfitt. Þórdís var að lenda í 

því að vinir, vandamenn og einn ákveðinn læknir væru að spyrja manninn hennar út í það 

hvort hann væri ekki enn þá að keyra. Henni þótti það mjög erfitt þar sem þetta væru 

erfiðar og þungar umræður hún segir: 

[...] þetta var svona mjög slæmt [...] Það kom fyrir að maður þurfti að taka aftur 

umræðuna en stundum þá saxaðist þetta niður einhvern veginn, en þetta var svona 

sitt á hvað, mér fannst þetta afskaplega óþægilegt og heimskulegt. 

4.1.2 Viðmót fagaðila 

Hlýtt viðmót fagaðila skiptir miklu máli þegar fólki er tilkynnt um að það eða maki þess sé 

með heilabilunarsjúkdóm. Frásagnir viðmælenda greindu frá því að töluvert vantaði upp 

á nærgætni hjá öldrunarlæknum sem þau leituðu til, ásamt því að upplýsingagjöf hafi 

verið mjög takmörkuð. Hér koma dæmi um upplifun viðmælenda af viðmóti frá fagaðilum 

sem störfuðu á heilbrigðisvettvangi.  

 Unnur greinir frá því að hún og maðurinn hennar hafi verið í miklu áfalli eftir viðtal 

við öldrunarlækninn sem greindi manninn hennar. Hún lýsti honum sem hryssingslegum 

og ömurlegum. Unnur upplifir að þessu hafi bara verið hent framan í þau.  

[... ] hann ((öldrunarlæknirinn)) bara sagði bara við hann „nú ætla ég að gera á þér 

smá próf og þú átt bara að gera svona og þetta og þetta“ og allt í lagi með það hann 

gerði þessi próf og svo las hann úr því á meðan við vorum þarna og hún talaði bara 

svona „þetta er bara svona og þú ert bara svona“ [...] hann sagði „það verður að taka 

prófið af þér, þú ert ekki hæfur til að keyra bíl“ sagði hún bara fuff beint framan í 

okkur og hann auðvitað bara þversum yfir því [...] þetta var ekki boðleg framkoma 

sko, manni sem er að fá þennan dóm yfir sig að það skyldi vera bara svona 

hryssingsleg, að skella þessu framan í hann svona. 
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Þau sögðu dóttur sinni frá þessu og hún hafði sent inn kvörtun. Í seinna skiptið sem þau 

fóru og hittu hana hafi viðmótið verið allt annað. Unnur er enn þá í sambandi við hann í 

dag og hefur það gengið vel.  

 Að frásögn Fríðu má sjá hvernig dæmandi viðmót öldrunarlæknisins hafði áhrif á 

hana. Hún kenndi sjálfri sér um að hann væri ekki komin inn á stofnun  

[...] hann ((öldrunarlæknirinn)) sagði „hann er genginn svo langt með þetta, hann 

hefði átt að vera löngu kominn inn, fólk sem er gengið svona langt með þetta, það er 

löngu komið inn á stofnun sagði hann“. Ég sagði það er þá bara mér að kenna, ég vildi 

bara hafa hann heima á meðan ég gat. 

Maðurinn hennar var heima í tvö ár eftir greiningu. Aðspurð hvernig henni hafi fundist 

þetta viðmót svaraði hún : „Maður vill hafa sína nánustu hjá sér eins lengi og maður 

getur.“ 

 Þórdís lýsir atviki eftir greiningu þar sem öldrunarlæknirinn sem greindi manninn 

hennar hafi hvatt hann til þess að halda áfram að keyra. Þórdís var afar ósátt við það, hún 

lýsir atvikinu svona: 

[...] ári seinna ((eftir slysið)) þá segir ((öldrunarlæknirinn)) „og ertu ekki enn þá að 

keyra og allt í lagi“ ég var svolítið svekkt yfir því þegar hún sagði það, ég mátti ekkert 

segja, ég sat bara og hlustaði [...] mikið ofboðslega varð ég reið [...] þetta er bara 

alveg svakalegt, maður er búin að vera berjast við að hafa þetta í ró og næði og... að 

þetta verði samþykkt af öllum og allt það og svo byrjar hann bara svona. 

Þrátt fyrir að Linda hafði vitað hvað væri í gangi með manninn hennar hefði hún viljað 

meiri andlegan stuðning og betri upplýsingar frá lækninum í kjölfar greiningar. Hún lýsir 

því með eigin orðum: 

[...] ég var fyrir vonbrigðum að læknirinn skuli ekki gera neitt í því, hvað þyrfti að gera, 

að leggja niður ((hvaða framhaldið yrði)), það gerði hann ekki, ég veit svo sem ekkert 

hvort hann á að gera það eða hvort að.. og þá fannst mér vanta svolítið mikið af þessu 

að það kæmi, hvernig líður þér, versnar hann, eða eitthvað svoleiðis [...] og ég var 

ægilega sár og sorgmædd yfir því að öldrunarlæknirinn skildi ekki geta komið neitt 

sko haldið neitt utan um mig. 

Linda talaði einnig um það að henni hefði fundist að læknirinn hefði átt að hjálpa 

manninum hennar að viðurkenna að hann væri með þennan sjúkdóm. Hefði hann fengið 

hjálp við það þá hefði það gert henni auðveldara fyrir 

 Jóhanna var mjög ánægð með viðmót þeirra á Landakoti, þar sem maðurinn 

hennar fékk greiningu. Í gegnum frásögn hennar talar hún mikið um öldrunarlækninn þar, 
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sem hefur reynst henni mjög vel í gegnum ferlið. Hún sé enn þá í góðum samskiptum við 

hann og getur heyrt í honum ef hana vantar upplýsingar. Hún hafi hins vegar slæma 

reynslu af LSH í Fossvogi, þar sem maðurinn hennar fór inn í bráðainnlögn. Staðan var 

þannig að hún treysti sér ekki til þess að taka hann heim áður en hann fengi staðfestingu 

á öðru úrræði líkt og dagþjálfun. Viðmót öldrunarlæknis þar og félagsráðgjafa hafi gert 

áfallið enn erfiðara fyrir hana og fjölskyldu hennar. Hún lýsir því sjálf með þessum orðum: 

[...] þá var eiginlega ætlast til þess að þau ((börnin þeirra)) myndu segja við hann „þú 

átt hvergi heima, þú ferð aldrei aftur heim“ og þau sögðu „við segjum þetta ekki við 

hann“. 

Jóhanna segir að öldrunarlæknirinn hafi látið svona við þau, en félagsráðgjafinn hafi þó 

verið aðeins skárri. Hún greinir frá því að á fundinum sem börnin hennar höfðu farið á 

hafði félagsráðgjafinn þurft að taka yfir, þar sem læknirinn hafi verið ófagmannlegur. Hún 

lýsir því síðan þegar læknirinn og félagsráðgjafinn hringdu í hana og báðu hana um að 

segja við manninn sinn „þú færð ekki að koma aftur heim“. Hún lýsir upplifun sinni með 

þessum orðum:  

 [...] og þetta var, þetta var ömurlegt, algjörlega ömurlegt, fyrir okkur öll, þú veist og 

þær í raun ganga tvisvar sinnum að fjölskyldunni svona. 

Hún nefnir þetta atvik aftur og segir:  

[...] mér finnst svo sjokkerandi eins og sérfræðingur í öldrunarlækningum sko hann 

hringir í mig og hann vissi alveg hvað hafði gerst og ég bara, ég var hágrátandi heima, 

ég ældi, ég var með höfuðverk og þú veist ég hélt að hausinn á mér væri að springa 

þegar þeir hringja í mig og hérna bara það að fólk hafi ekki það innsæi að geta séð 

hvernig þú átt að koma fram við fólk og getið lesið í aðstæður og bara hafa ekki 

hjartað á réttum stað, mér finnst það bara svo hræðilegt. 

Eftir þetta atvik hafði Jóhanna samband við lækninn á Landakoti og segir viðbrögð hans 

hafi verið svona: „ég er bara í áfalli að heyra þetta, þau hafa gjörsamlega hent ykkur út í 

bláinn og og ekki aðstoðað ykkur á neinn hátt“ og þannig var það segir Jóhanna.  

Hún nefnir einnig viðmót frá heimilislækni sem þau leituðu til varðandi örorkubætur fyrir 

manninn hennar. Læknirinn hafi verið með leiðindi og gert lítið úr manninum hennar. Hún 

sagðist furða sig á því að læknir hafi ekki séð einkennin og kveikt á perunni að maðurinn 

hennar væri mögulega með heilabilun. Hún upplifði þá læknisheimsókn sem 

niðurlægjandi og þetta hafi verið hræðilegt. 
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 Fríða segir það skipta hana miklu máli hvað hún hefur fengið hlýlegt viðmót frá 

starfsfólki á deildinni sem maðurinn hennar er á. Hún segir að það sé sama hver það er, 

það sé alltaf hlýtt viðmót og reynt að komast á móts við hana.  

4.1.3 Upplýsingagjöf 

Í tilfelli Elsu var aðeins eitt viðtal eftir áfallið, þar sem var rætt við hana um hvaða 

breytingar gætu átt sér stað, en eins og hún segir þá var hún ekki alveg að meðtaka það 

sem var verið að segja. Hún hefur síðan sjálf þurft að leita eftir upplýsingum um þjónustu.  

 Þegar Þórdís var spurð hvort einhver hafi farið yfir þær breytingar sem gætu orðið, 

svaraði hún neitandi. Hún sagðist ekki hafa fengið neinar upplýsingar hvað það varðar, 

aðeins að það væri talað um stig og þess háttar. Hún hefur sjálf verið að afla sér upplýsinga 

með því að lesa sér til um sjúkdóminn og spyrja þá sem hafa reynslu af honum. Hún 

sagðist vera meðvituð um að hún hefði getað borið sig eftir upplýsingunum líka, en hún 

hafði það á tilfinningunni að fagfólk væri hrætt við að tala um þetta. Hún segir: [...] „Það 

er svolítið varasamt, þeim finnst það einhvern veginn ekki, þeim finnst það óþægilegt.“ 

 Þar sem ekkert formlegt greiningarferli var hjá manninum hennar Hildar verður 

greint frá reynslu hennar við að reyna ganga á eftir kerfinu. Þegar Hildur var spurð hvar 

hún hafi fengið upplýsingar um hvaða áhrif blóðtappinn gæti haft á vitræna skerðingu og 

persónuleikabreytingar hjá manninum hennar svaraði hún: „Það var voða skrítið fyrst, ég 

þurfti að sækja upplýsingarnar sko.“ Hún var skilin eftir í óvissunni, hún heldur áfram og 

segir: 

[...] ég þurfti að ganga á eftir því sko, ég var með hann heima í heilan mánuð og ég 

bara alls konar einkenni og alls konar [...] þannig að ég, það endaði bara með því að 

ég pantaði tíma hjá lækni og spyr læknirinn „ hvað, hvað á ég að halda?“ „hvað er 

eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt?“ „er þetta eðlilegt að hann hegði sér svona?“ þannig 

að mér fannst það voðalega slæmt, maður er ekki gripinn strax sko.  

Hildur greinir ekki aðeins frá mun á áföllunum heldur einnig á þeirri þjónustu sem 

maðurinn hennar fékk í kjölfar áfalla. Í fyrra skiptið var hratt brugðist við og hann sendur 

í endurhæfingu þar sem hann fékk talþjálfun og í heildina litið góða þjónustu. Í seinna 

skiptið þurfti hann hins vegar að bíða í fimm mánuði eftir því að komast í sjúkraþjálfun og 

inn í endurhæfingu. Þegar hann óskaði eftir að fá að fara aftur í talþjálfun þar sem hann 

talaði svo óskýrt, þá fékk hann svarið að hann væri nú þegar búinn að útskrifast. Þetta var 

eftir fyrra áfallið. Hún hafi óskað eftir því að hann færi í próf hjá taugasálfræðingi sem 
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sýndi fram á að í mörgum tilfellum væru engar framfarir hjá honum. Í kjölfarið hafi hún 

bókað tíma hjá heimilislækni til þess að fá að sjá prófið. Hún lýsir þeirri heimsókn svona:  

[...] það er ekkert sest niður með manni og farið yfir með manni kerfisbundið yfir það, 

hvað er það sem betur má fara, hvað er það sem betur má þjálfa og svo framvegis og 

framvegis sko, eftir seinna áfallið bara látið í friði sko [...] ég hafði það á tilfinningunni 

að það skipti ekki eins miklu máli með fullorðinn mann eða eitthvað slíkt sko. 

Upplýsingar um heilabilun gætu hjálpað fólki við að skilja betur við hverju það má búast. 

Ef fólk fær ekki nægilega góðar upplýsingar getur það lifað í óvissunni sem getur leitt til 

andlegra erfileika og streitu. Jóhanna greindi frá því að óvissan um hvernig framvinda 

sjúkdómsins yrði hefði haft áhrif á hana. Hún væri enn þá hrædd við þessar skapsveiflur 

sem eru svo oft tengdar við heilabilun.  

[...] það er eiginlega það sem að ég óttast mest það er það að það verða svo miklar 

persónubreytingar á honum, þú veist mér finnst það svo hræðilegt, en eins og er þá 

er hann náttúrulega algjör ljúflingur og hérna svo þægilegur [...] þannig hann heldur 

þessu enn þá, hann er ofboðslega ljúfur, sem betur fer og ég ætla að vona að það 

haldist sko, en maður náttúrulega veit það ekki. 

4.2 Þjónusta 

Í þessu þema er farið yfir reynslu viðmælenda á þeirri formlegu þjónustu sem 

viðmælendur hafa verið að nýta sér. Undirþemunum er skipt niður í þrjá flokka sem eru 

eftirfarandi; aðkoma félagsráðgjafa og andlegur stuðningur; úrræði og viðhorf gegn 

þjónustu. Mikilvægt er að hafa í huga að viðmælendur voru frá mismunandi stöðum á 

landsbyggðinni, sem getur haft áhrif á gæði þjónustunnar og aðgang að þjónustu. 

Jóhanna og Þórdís voru þó í hæfilegri fjarlægð frá Reykjavík, svo það var ekki eins langt 

fyrir þær að sækja sérhæfða læknisþjónustu.  

 Í sveitarfélaginu þar sem Unnur býr eru úrræðin verulega takmörkuð. Henni fannst 

helst vanta dagdvöl fyrir aldraða. [...] „ég held að það sé það versta að hafa ekki dagdvöl, 

ég hefði viljað vera hálfan daginn að vinna og hafa hann þá í dagdvöl eða eitthvað“. Unnur 

sagði að það væri kona sem kæmi stundum í heimsókn sem biði manninum hennar á 

rúntinn í þeim tilgangi að hvíla hana. Unni finnst þetta skrítið boð en hefur samt hvatt 

manninn sinn til þess að nýta sér það.  

[...] það vantar ekki það er búið að bjóða mér ýmislegt, það vantar ekki en það er 

ekkert í boði fyrir hann sem sjúkling það er enginn dagdvöl hérna það er ekkert [...] 
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þetta er ekkert fyrir mína þágu [...] það verður ekki fyrr en hann verður eldri, þó hann 

sé erfiður stundum þá er það ekkert í líkingu við það sem mun koma sko. 

Maðurinn hennar Elsu hefur verið að sækja dagdvöl síðan í vor. Hann fær að vera þrjá 

daga vikunnar þar. Elsu var boðin akstursþjónusta en hún afþakkaði það. Dagdvölin var 

alltaf á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum, en núna er hún frá mánudegi til 

miðvikudags. Þessi breyting kom sér illa fyrir Elsu, þar sem hún er þá ein með hann frá 

fimmtudegi til sunnudags. Um stund kom maður og labbaði með hann nokkra daga 

vikunnar frá 10 til rúmlega 11-12. Eftir að þessi breyting átti sér stað á dagdvölinni, hefur 

maðurinn ekki komið aftur. Hún segir að samkvæmt félagsþjónustunni eigi hann að koma 

á föstudögum, en hann hefur ekki gert það. Þegar hún var spurð hvort hún hefði haft 

samband við félagsþjónustuna sagðist hún ekki nenna að ganga á eftir því, henni þætti 

eins og hún ætti ekki að þurfa þess.  

 Fríða var með manninn sinn heima í tvö ár eftir greiningu, þangað til kom að því 

að hún sótti um hvíldarinnlögn. Á þeim tímapunkti fann Fríða hvað hún var orðin þreytt 

og sótti þá um fast pláss fyrir hann. Fríða hafði ekki kynnt sér nánar þá þjónustu sem var 

í boði frá sveitarfélaginu. Hún segist frekar vilja bjarga sér sjálf. Þegar hún var spurð hvort 

hún hafi verið í einhverjum samskiptum við sveitarfélagið, sagði hún frá heimsókn þriggja 

kvenna ((á vegum sveitarfélagsins)) sem komu í spjall til þess að taka stöðuna hjá henni. 

Af frásögn Fríðu var ekki frekari aðkoma frá sveitarfélaginu en þessi heimsókn.  

 Hildur hefur íhugað að sækja um í dagdvölinni, en henni finnst enn þá ekki vera 

alveg kominn tími á það. Ef hún myndi gera það væri það aðallega upp á félagsskap fyrir 

manninn sinn. Einnig hefur hún hugleitt félagsstarf eldri borgara, en er hikandi þar sem 

hvorugt þeirra er mikið fyrir það að spila. Frásögn hennar gefur til kynna að hún vilji meiri 

fjölbreytileika. 

 Eiginmaður Þórdísar hefur nýtt sér dagþjálfun sem er sérstaklega ætluð 

einstaklingum með heilabilun. Hann fór þrisvar í viku til að byrja með, en þar sem hann er 

ekki viljugur til að fara, tekur það á hana að þurfa að rökræða við hann alltaf áður en hann 

fer, þótt hann komi brosandi heim. Hún hafi þá ákveðið að minnka niður í tvo daga í viku, 

en eftir að þriðja bylgja Covid-19 byrjaði hefur hann ekki farið í dagdvölina.   
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 Maðurinn hennar Lindu er í dagdvöl fimm daga vikunnar sem Linda sagði muna 

sig miklu.  

[...] Það var rosalega mikill léttir fyrir mig. Þá fór hann fyrst tvo daga í viku og svo þrjá, 

alla dagana fimm sem var mikill plús [...] ég þurfti bara sjálfar míns vegna þurfti ég 

að koma mér undan álaginu. 

Hún segir frá því að hún hafi ekki fengið neina hjálp fyrr en það kom inn nýr starfsmaður 

í félagsþjónustuna og nýr forstöðuaðili í dagdvölina. Hún segir að eftir að þessir 

starfsmenn komu til starfa hafi eitthvað farið að gerast hjá henni og þá upplifði hún að 

hlustað væri á hana. Upplifun hennar er sú að heilsugæslan geri ekkert í svona málum, 

því hún hafi engar bjargir. Maðurinn hennar fái síðan heimahjúkrun á morgnana til þess 

að taka lyfin en ekkert á kvöldin eða um helgar.  

[...]ég tel það og hef margoft sagt að það vantar upp á heimaþjónustu 

((heimahjúkrun)) fyrir fólk sem er heima hjá sér síðasta spölinn heima að fá bara 

morgunþjónustu og fyrir fjögur getur fengið akstursþjónusta. Það er bara ekki nóg 

[...] Þarna koma inn kenningar, það kostar peninga. 

Reynsla Jóhönnu af þjónustu sem er í boði fyrir manninn hennar miðast við takmörkun 

úrræða fyrir einstaklinga sem greinast yngri en 67 ára með heilabilun. Maðurinn hennar 

er búinn að lenda nokkrum sinnum í því að vera lagður inn í hvíldarinnlögn þar sem hinir 

sjúklingarnir eru mikið eldri en hann og komnir mun lengra í sjúkdómsferlinu. Hún lýsir 

því þegar maður hennar segir henni frá ástandinu á fólkinu og að honum finnist óþægilegt 

að sjá fólk sem er langt gengið með sama sjúkdóm og hann.  

4.2.1 Aðkoma félagsráðgjafa og andlegur stuðningur 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort það hefði komið félagsráðgjafi að máli þeirra var 

svarið oft nei, þrátt fyrir að frásögn bendi til þess að félagsráðgjafi hafi komið að máli 

þeirra. Elsa sagðist ekki hafa leitað sér sjálf að sálrænni aðstoð og ekki fengið upplýsingar 

um hvar hún gæti fengið þá þjónustu. Hún nefnir þó atvik þar sem kona kom til þess að 

ræða við hana, en hún lýsir því meira sem spjalli um hvað vitræn skerðing væri. Elsa sá 

ekki mikla aðstoð í því, þar sem hún vissi þetta allt fyrir og þar sem hún þekkti manninn 

inn og út. Þegar Unnur var spurð um það hvort félagsráðgjafi hafi komið að hennar máli 

lýsti hún viðtali sem hún skildi ekki alveg tilganginn með. Hún lýsir því svona: 
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[...] ég fékk boð um að fara í eitthvað viðtal við einhvern félagsráðgjafa eða 

fjölskylduráðgjafa ég veit ekki hvað það var [...] ég mætti þar í viðtal til einhverjar 

konu og ég vissi aldrei í hvaða tilgangi þetta var [...] þegar þetta viðtal var búið þá 

spurði hún mig, myndir þú vilja hitta mig aftur og ég sagði já, það væri svo sem allt í 

lagi [...] en það hefur ekki verið neinn fundur síðan, þannig ég veit ekkert meira um 

það [...] þannig ég efast um að ég myndi mæta í næsta viðtal sko. 

Þegar Þórdís var spurð út í hvort það hefði einhvern tímann komið félagsráðgjafi að 

hennar máli svaraði hún því neitandi. Hún vissi til þess að það væri kona frá 

félagsþjónustunni sem væri alltaf að „hóta því að koma“, en hún hefur þó aldrei komið. 

Þá hafði dóttir Þórdísar haft samband við félagsþjónustuna til að fá meiri þjónustu svo að 

það yrði betra að koma manninum hennar inn á hjúkrunarheimili þegar að því kæmi. 

Þórdís er ekki sátt við hvernig kerfið er sett upp og lýsir því svona: 

[...] á meðan að ég get verið með hann hérna heima þá verð ég með hann hérna 

heima en þegar að þar að kemur, þá viljum við náttúrulega að það sé hægt að koma 

honum inn. En þá verður þú að vera búin að taka þessa og hina hjálp öðruvísi kemst 

hann ekki inn, mér finnst þetta eitthvað sem þarf að laga, auðvitað eiga þeir sem 

þurfa hjálp að hafa hana en hinir sem að ekki þurfa hana, eiga ekkert að leggjast í 

helgan stein, það er engum hollt.  

Hún heldur áfram og segir: 

[...] ég fæ meiri rétt ef ég fæ þær til að koma og gera allt hérna, mér finnst þetta bara 

vera það heimskulegasta sem ég hef vitað [...] veistu mér finnst þetta svo asnalegt, 

af hverju þarf ég að fá alla hjálpina áður, annars kemst hann ekki inn [...] Þetta er 

eitthvað sem þarf að laga í kerfinu. 

Linda er á sama máli og Þórdís hvað varðar heimaþjónustu, hún segir: 

[...] það er verið að reyna troða á mig heimaþjónustu og eitthvað svoleiðis [...] ég hef 

verið fram að þessu alveg þrælgóð í að nýta mér bara mína eigin hjálp [...] hef aldrei 

litið það þannig að ég væri eitthvað veik eða eitthvað slíkt [...] þeim finnst alveg 

sjálfsagður hlutur að ég eigi bara að sitja einhvers staðar að hafa það gott, ég tel mig 

ekki hafa gott að því. 

Linda segist samt ekkert hafa á móti félagsskapnum. Til að komast á móts við 

þjónustuþarfir Lindu bauð félagsráðgjafinn henni upp á að fá félagsskap í stað þrifa. Hún 

finnur þó að starfsmanni heimaþjónustunnar finnist stundum erfitt að sinna því hlutverki. 

Þegar Linda var spurð út í það hvort félagsráðgjafi hafi komið að máli hennar svaraði hún 

því samt neitandi. Svo virtist vera að hún hafi ekki gert sér grein fyrir því að það væri 

félagsráðgjafi sem vann hjá félagsþjónustunni. 
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 Jóhanna var eini viðmælandinn sem fékk sálfræðiaðstoð eftir greiningu. Hún fékk 

hana í gegnum Landakot og var mjög ánægð með hana. Hún sagði að þar sem gríðarleg 

eftirspurn sé eftir sálrænni aðstoð, geti það reynst erfitt með að fá tíma. Til dæmis ef það 

kæmi upp sú staða að hún þyrfti að afbóka, þá gæti hún lent í þriggja vikna bið. Hún 

greindi frá því að hún hefði það á tilfinningunni að sálfræðingurinn ætti erfitt með að 

halda meðferð áfram, þar sem álagið væri of mikið. Hún lýsir þessu með eigin orðum 

svona: 

[...] þegar ég var hjá henni síðast þá sagði ég að ég vildi endilega koma aftur og þá, 

ég veit það ekki, það er eiginlega þannig eins og ég sé ... að ég megi eiginlega ekki 

koma aftur, hún sagði það ekki, bókaði mig á næsta tíma en það virðist vera rosalegt 

álag þarna, ja ég meina það er rosalegt álag á þessu fólki.  

Hún greinir frá því að hún ætti sjálf ekki pening til þess að borga 17.000 krónur fyrir hvern 

tíma og vill geta haldið áfram í meðferð hjá sálfræðingum hjá Landakoti. Þegar hún var 

spurð um það hvort hún hefði leitað til Alzheimersamtakanna sagðist hún hafa farið í 

viðtal hjá ráðgjafa og væri komin í einhvern frumkvöðlahóp. Hún lýsir frumkvöðlahópnum 

svona: 

[...] það ((frumkvöðlahópurinn)) er svona, það er fólk með þessa heilabilunar 

greiningu sem er svona ungt eins og Trausti og makar þeirra og hittast sko ,fara 

kannski á kaffihús, í göngu eða eitthvað 

En vegna Covid-19 faraldursins hefur ekkert orðið úr þessu og ekkert utanumhald er á 

meðan. Nokkrir félagsráðgjafar hafa komið að máli Jóhönnu sem vinna á ólíkum stöðum. 

Einn hjá Landakoti, einn hjá Borgarspítalanum og síðan frá félagsþjónustunni. Jóhanna 

hafði sjálf samband við félagsþjónustuna til þess að athuga hvort það væri ekki hægt að 

fá akstursþjónustu fyrir manninn hennar þegar hann myndi byrja í dagþjálfun. Hún nefnir 

dæmi þar sem hún fékk upplýsingar um úrræði frá félagsráðgjafa í félagsþjónustunni um 

sambýli fyrir einstaklinga með heilabilun sem hún vissi ekki að væri til.  

4.2.2 Úrræði 

Hildur upplifir skort á úrræðum fyrir einstaklinga með heilabilun. Hún segir að hún átti sig 

á því að hún þurfi kannski að sækjast sjálf eftir því hún segir:  

[...] spurningin hvort að einhver í sambandi við hann, fannst mér skorta mikið á sko, 

það fer voðalega mikið eftir því hversu samtökin eru virk á stöðunum sko, ég veit ekki 

hvort það sé Alzheimerhópur hérna, ég held ekki. 
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Þegar hún er spurð út í hvaða úrræði hún myndi vilja sjá svarar hún:  

[...] það væri kærkomið er að heilsugæslan eða dagvistun eða aðrir tengdir 

heilbrigðisþjónustunni myndu búa til svokallaða vinahópa. [...] það var góður 

iðjuþjálfi hérna ((fyrir nokkrum árum)), hún bjó til vinahópa, sem að gerðu eitthvað 

saman alltaf einu sinni í viku eða eitthvað svoleiðis, fóru eitthvað út saman, heim til 

hvors annars, hún valdi saman fólk sem hún taldi að hefði kannski svipað áhugasvið 

[...] þannig að ég, ef að mér dytti eitthvað í hug þá væri það einmitt eitthvað svona 

sem honum væri boðið í, að við þyrftum ekki að finna upp sjálf sko. 

Hún bætir því við í lokin að hún sé mikið rólegri núna í því að gera kröfur og eins láta sér 

detta eitthvað í hug, því að það sé svo mikil fyrirhöfn að hún hafi ekki orku í það.  

 Elsa bendir á að henni finnist vanta betra búsetuúrræði fyrir aldraða í 

sveitarfélaginu sínu og myndi vilja sjá litlar íbúðir fyrir aldraða. 

 Unnur segist hafa þurft að fara í 17 aðgerðir á þessu ári. Hún hafi verið að taka 

strætó kvöldinu fyrir aðgerð, farið í aðgerð um morguninn og þegar hún vaknaði tók hún 

strætó til þess að vera komin heim um kvöldið.  

[...] ég þarf að fara til Reykjarvíkur lon og don í aðgerðir og skoðun og þetta og ég 

verð alltaf í vandræðum með karlinn, það þýðir ekkert að taka hann með mér í bæinn 

því hvar á ég að hafa hann meðan ég er á spítalanum [...] ef ég væri ekki með hann 

heima svona þá hefði ég auðvitað verið í bænum, þá hefði ég ekkert verið að stressa 

mig á því að drífa mig heim sko. 

 

Hún segir:  

[...] líka það að geta aldrei slakað á í bænum, því þegar ég er vöknuð þá bara hvað er 

klukkan ég þarf að taka strætó, ég vil helst fá aðgerðirnar fyrir 10 á morgnana, þá er 

ég vöknuð nógu tímanlega fyrir strætó, svo hefur komið fyrir að ég hef þurfti að vera 

í eina nótt í viðbót því ég þurfti að verkjastilla mig og þá bara ahh bíddu þá verð ég 

að reyna redda hlutunum, það er nefnilega líka að hafa áhyggjur af því, alltaf að spá, 

geta aldrei slakað á, þó maður segir að það skiptir mig engu máli að ég taki strætó 

fram og til baka en ég hefði viljað vera. 

Unnur hafði samband við sjúkrahúsið til þess að athuga hvort maðurinn hennar gæti 

fengið að fara í hvíldarinnlögn á meðan hún færi til Reykjarvíkur í aðgerð og það þyrfti þá 

ekki meira en eina til tvær nætur. Hún sagði að svarið sem hún fékk hafi verið að það væri 

aðeins hægt að fá hvíldarinnlögn í minnst tvær vikur. Vegna aðstæðna væru þau á 

sjúkrahúsinu þó tilbúin til þess að skoða hvort það væri hægt að gera undantekningu.  
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[...]ég veit að það er erfitt að koma manninum inn í hvíldarinnlögn þegar hann er ekki 

veikari en þetta ... mig vantar bara stað þar sem ég get skutlað honum inn þegar ég 

er að fara til Reykjavíkur... það vantar bara svoleiðis stað, hann er bara ekki til, 

spítalinn tekur ekki við svona, en hugsanlega er hægt að gera þetta eins og hann 

((læknirinn)) sagði ef þú þarft að fara í aðgerð, út af það er sérstakt tilefni, leyfa 

honum að vera hjá okkur í tvo, þrjá daga eða eitthvað en það er bara hugsanlegt, 

þetta er svo mikið ferli. 

Hildur telur að þjálfun hefði hjálpað manninum hennar að ná auknum bata eftir seinna 

áfallið, en hann lenti í fimm mánaða bið eftir þjálfun og þegar hann komst loksins að var 

þjálfunin of lítil að hennar mati. Hún bendir þá á að bróðir hennar sem var í meðferð hjá 

Reykjalundi þar til þar var lokað í fyrra, gat samt haldið meðferð áfram í gegnum netið. Þá 

fengi hann æfingaáætlun senda heim sem hann ynni eftir. Hún segir að honum hafi ekki 

verið sleppt, þrátt fyrir að hann gæti ekki verið inn á stofnuninni. 

 Jóhönnu virtist brugðið yfir því hvað fá úrræði væru í boði fyrir unga sem greinda 

með heilabilun. Hún lýsir því svona:  

[...] maður heyrir í fréttum og heyrir aðra tala um eins og með þetta að það sé ekkert 

úrræði fyrir unga heilabilaða, ég tók það einu sinni ekki til mín þrátt fyrir að ég vissi 

að það væri eitthvað að honum, ég áttaði mig ekki á því að ég myndi þurfa eitthvað 

að þessum úrræðum að halda og hérna og það virðist ekki vera neitt í kortunum að 

það sé verið að gera eitthvað, ekki sem að maður veit um. 

Hún spyr sig af hverju það séu ekki fleiri úrræði og hvor það sé þá betra að fórna heilsu 

makans. Hún nefnir einnig að hún myndi vilja sjá fjárhagsaðstoð svo að hægt sé að hafa 

einstaklinga með heilabilun sem lengst heima hjá sér. Hún sé þó mjög hrifin af þeirri 

starfssemi sem á sér stað á Hlíðarbæ, hún myndi vilja sjá fleiri svona staði á landinu. Hún 

segir:  

[...] algjör synd að þetta, að það sé ekki bara fullt af þessum heimilum, af því þetta 

þyrfti að vera, af því þetta léttir líka svo á [...] þær segja það að sko þeir sem fara inn 

í Hlíðarbæ þeir eiginlega, þeir lagast, þótt ótrúlegt sé þá sko, þá allt í einu hefur 

eitthvað að gera, það upplifir eitthvað skemmtilegt yfir daginn, þú veist það er verið 

að fara í göngu eða jóga eða kaffihús eða eitthvað, þú ert að hitta fólk [...] þú veist, 

þá veit ég að hann er í öruggum höndum og líður vel [...] það vera ideal 

((fyrirmyndar)) staður og ég heyri það bara alls staðar, að það er bara svona 

demanturinn sko. 

Jóhanna nefnir þá að hún hafi heyrt að Hlíðarbær hafi verið einstaklingsframtak og að það 

muni mest þegar kemur að því að koma af stað betri þjónustu og segir: [...] „það er 

einstaklingsframtakið, það er dýrmætt“.  
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4.2.3 Viðhorf til þjónustu 

Síðustu tvö ár hefur Elsa reynt að fá hvíldarinnlögn fyrir manninn sinn, en það hefur 

gengið illa. Hún segir frá því þegar læknir sem hún fór til ætlaði að senda hana til 

Hveragerðis til að bæta hennar heilsu og á meðan senda manninn hennar í hvíldarinnlögn. 

Þetta lagðist illa í Elsu. Hún lýsti því svona:  

[...] hann sagði við mig ég skal bara panta fyrir þig í Hveragerði þá tökum við hann 

inn og ég sagði bara Haaa? Af hverju á ég að fara í Hveragerði þó ég viti að ég hafi 

gott af því, til að koma honum, myndi ég henda honum inn og fara í Hveragerði? [...] 

Ég myndi nú kannski vilja vera hérna í viku heima áður en ég færi eða eitthvað svo að 

hann vissi af mér. 

Hún segir að sjúkrahúsið í bænum sem hún býr í sé fullt af fólki sem ætti að vera komið 

með fast rými, en vegna plássleysis er það í rýmum fyrir hvíldarinnlögn. Staðan er því 

þannig að hún þyrfti að senda hann í næsta bæjarfélag.  

[...] ég held nefnilega að að það sé lang erfiðast fyrir sjúkrahús allavega út á 

landsbyggðinni að taka inn fólk sem er heilaskaðað eða heilabilað heldur en hitt 

fólkið sem er með eitthvað annað í líkamanum, því það hefur verið sagt við mig að 

það væri best fyrir hann að vera hérna á hjúkrunarheimili í ((bæjarfélaginu við hliðin 

á)), ég er ekki sammála því því hann er ekki með áttir, hann er áttalaus [...] á ég þá 

að fara alla daga í heimsókn til hans í hvaða veðri sem er. 

Þrátt fyrir að Unnur vilji sjá úrræði líkt og dagdvöl í sveitarfélaginu sínu, þá líður henni 

samt vel þar sem hún býr og hún myndi ekki vilja vera í Reykjavík með hann svona veikan. 

Hún segir að það séu endalausir biðlistar og erfitt að komast að. Unnur hefur þó áhyggjur 

af því ef maðurinn hennar þarf innlögn hvar hann myndi vera, þar sem deildin í þorpinu 

þar sem hún býr er lokuð. Það er annað hjúkrunarheimili sem henni lýst betur á og er í 

næsta þorpi þar sem dóttir hennar býr. Það hjúkrunarheimili er heimilislegt á meðan hitt 

sé bara deild. Ókosturinn sé hins vegar að hún þurfi að keyra lengri vegalengd og segist 

hún vera óörugg í hálku og snjó. 

Hún segist vera byrjuð að íhuga það ferli að sækja um fasta innlögn, en þekkir þó ekki 

ferlið  

 Út frá frásögn Lindu má sjá að upplifun hennar af heilbrigðisþjónustunni er heldur 

neikvæð þegar kemur að viðmóti til þjónustuþarfa mannsins hennar. Hún segir frá því að 

þegar hann hafi þurft að sækja hvíldarinnlögn hafi hjúkrunarfræðingar sagt að hann væri 

nógu fær til að vera heima. Hún telur að maðurinn hennar hafi náð að spila sig sjálfstæðari 
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heldur en hann er. Þetta hefur orðið til þess að maðurinn hennar var einn heima á meðan 

hún sótti meðferð í Reykjavík. Synir hennar og tengdadóttir hafa verið að fara til hans og 

athuga hvort allt sé í lagi. Linda hefur sterkar skoðanir á þessu og segir:  

[...] hann er heima núna, svo er verið að gá að því hvernig gengur. Að vera með hann 

einan heima og það var verið að reyna fá meiri pössun fyrir hann, eða, hjálp fyrir 

hann á kvöldin þegar hann kemur heim og um helgar. Svoleiðis að það væri eitthvað 

á það stólandi, því að þó að krakkarnir geti þetta ((sinnt umönnun)) þá er verið að 

stóla á þau og það er ekki hægt að gera ráð fyrir því að fullorðin börn hafi og 

barnabörn hafi tök á því að vera alltaf til staðar þegar á þarf að halda ... þú veist og 

ég hef þá skoðun að mér finnst að heilsugæslan eigi að taka við þessu en ekki börnin 

manns [...] mér bara líst illa á það, þess vegna hef ég haldið, haldið stíft í það, það er 

allt í lagi að börnin komi og fylgist með og ... og grípi inn í þegar þess þarf á að halda 

en ekki eingöngu. 

Ef maðurinn hennar Lindu fer í hvíldarinnlögn, þá má hann ekki sækja þjónustu 

dagdvalarinnar á meðan á hvíldarinnlögninni stendur. Linda er afar ósátt við þetta og 

segir:  

[...] mér hefur alltaf þótt erfitt að setja hann inn á spítala vegna þess það er ekkert 

verra. Honum hundleiðist þar, hann má ekki fara í dagdvölina [...] mér finnst það ekki 

mannsæmandi að, mér finnst eins og þegar ég þurfti að vera eins lengi og þegar ég 

fór síðast þá þurfti ég að vera í fjórar vikur, mér fannst það bara of mikið fyrir hann 

að leggja hann þar inn [...] það er ekkert verið að hugsa um skjólstæðingana [...] en 

þetta er mjög mjög erfitt þegar það kemur ekkert á móti sko.  

 

Hildur ber saman þá þjónustu sem honum var veitt við þjónustuna sem hún fékk eftir að 

hún fékk krabbameinsgreiningu: 

[...] ég finn það núna sko þegar ég er að byrja í þessari meðferð minni að það er 

greinilegt að þarna á Akureyri að það er gripið inn í strax, mér er strax boðin 

félagsráðgjafi, til að halda utan um í sambandi við fjármál, þannig ég þarf ekki að hafa 

áhyggjur af því hvar ég á að sækja um hvar ég fæ ferðarkostnað borgaðan og eitthvað 

svoleiðis, þannig ég þarf ekki að spá neitt í það, þannig það er komið, næst þegar ég 

kem allavega þá er ég búin að fá manneskju sem heldur utan um það.  

Hún heldur áfram: 

[...] engin eftirfylgni og það fannst mér svolítið ... af því maður veit það í mörgum 

löndum sko, ja bæði með krabbameinssjúkt fólk og svona, það er bara eitthvað 

öryggisnet sem grípur fólk, en ég hef það svona á tilfinningunni að það er ekki nógu 

gott hérna sko. 
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Jóhanna og fjölskylda hennar virtust hafa sett sig í ákveðinn baráttugír þar sem viðhorf 

þeirra til heilbrigðiskerfisins var það að ef þú myndir ekki berjast fyrir þjónustu myndir þú 

ekki fá hana. Hún segir:  

[...] við héldum eða þau héldu og ég í raun líka að sem sagt ef þú ert komin með tána 

inn þá máttu aldrei gefa neitt eftir út af þá er þér bara kastað út aftur og hérna þau 

héldu það að ef hann væri kominn í einhvers konar ferli innan Landspítalans og ef að 

hann svo kæmi heim þá myndum við bara sitja uppi með hann alveg sama hvernig 

hann yrði sko. 

Jóhanna greindi einnig frá því að það hafi komið henni á óvart að sambandsstaða skipti 

miklu máli þegar kemur að þjónustu sem einstaklingar með heilabilun fá. Til dæmis:  

[...] ef hann væri einstæðingur þú veist ég, ef hann væri einstæðingur þá væri hann 

annaðhvort settur inn á sambýli með mjög veiku fólki eða inn á öldrunardeild og hann 

er bara 62 ára og hann er langt frá því að eiga að vera þar, það er bara þannig og 

þetta ég fékk sjokk yfir þessu, þú veist ég hafði alveg heyrt þetta en þegar þú ert ekki 

sjálf í skotlínunni þá bara áttar maður sig bara ekki á hvað þetta er slæmt ástand [...] 

þannig að Hlíðarbær er eini staðurinn sem að ég veit um sem að er svona 

ásættanlegur fyrir unga greinda sko. 

Einnig upplifir hún að ef þau væru gift, þá myndi hún bera meiri ábyrgð samkvæmt 

lögunum. Líkt og Þórdís nefndi hér að ofan, fannst henni verið að þröngva upp á sig allri 

þjónustu til þess að vinna sér inn ákveðinn rétt. Jóhanna segir: 

[...] þetta kom mér mikið á óvart það er sem sagt, það er bara þannig ef þú átt maka 

sem er heilabilaður eða fær heilabilun þá situr þú bara uppi með hann þangað til þú 

ert búin að reyna öll úrræði, æj situr uppi með hann þetta er rosalega ljótt að segja 

svona en ég meina þú situr uppi með vandamálið en ef þú ert bara í sambúð, ég 

meina við erum alltaf með sama lögheimilið, en þá getur þú stokkið frá, þetta finnst 

mér að það er verið að mismuna fólki í raun og mér finnst bara alveg hræðilegt. 

 

4.3 Að takast á við umönnunarhlutverkið 

Að sinna umönnun maka sem er með heilabilun er erfitt verkefni eins og frásagnir 

viðmælenda bera vitni um. Í gegnum frásagnir viðmælenda mátti greina þrjú undirþemu 

sem eru: Ábyrgð og umönnunarhlutverkið, eigin heilsa og síðan aðlögun og seigla. 

4.3.1 Ábyrgð og umönnunarhlutverkið  

Ábyrgðin sem fylgir er oft mikil og getur komið fram á ýmsa vegu. Áberandi var að 

viðmælendur voru í miklu ábyrgðarhlutverki. Flestir viðmælendur töluðu um að þær væru 
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festan, klettur eða eini vinur maka síns. Makarnir virtust mjög háðir viðmælendum og 

stóluðu á þær á einn eða annan hátt. Það vildi oft hafa áhrif á félagslíf viðmælenda. Fríða 

talaði um að hún hafi verið svolítið föst heima. Þórdís sagði að hún væri voða lítið innan 

um fólk nú orðið. Hildur greindi frá því að líf þeirra hefði smækkað verulega. Hún talar um 

það að hún sakni þess að sinna eigin áhugamálum. Hún hefur gaman að félagsmálum og 

pólitík sem hún hefði viljað getað sinnt betur, hún segir 

[...] þetta sem við getum og mér hefur fundist það svona svolítið erfitt að mörgu leyti 

af því að ég var í svo mörgu, að vera kippt svona út sko, áður en þetta kom upp sko 

((krabbameinið)), að svona að mér hefur fundist svolítið erfitt, mér finnst ég ekki hafa 

neitt hlutverk [...] stundum varð ég rosa pirruð, þreytt svona að þurfa að setja mig 

þessi spor, að vera svona umönnunaraðili sko, af því að ég hef aldrei þurft þess og 

svona allt í einu að, mér fannst ég eldast smá hratt svona andlega sko. 

Hildur nefndi það einnig að þessi ábyrgð og áhyggjur hefði áhrif á félagslífið hennar. Hún 

sagði:  

en samt finn ég það að ég er voðalega mikið að hugsa þessi æj nú er hann einn heima 

allt kvöldið og nú leiðist honum og eitthvað svona og stend mig að því að vera biðjast 

afsökunar á því sko en hann lætur mig aldrei finna það að honum finnist það erfitt 

sko, [...] maður geti ekki hlaupið út þegar að manni sýnist, farið til útlanda nema 

maður gerir einhverjar ráðstafanir ... við myndum kannski vilja fara með vinahópnum 

mínum þá þarf ég alltaf að spá í það, [...] þá miðast manns daglega líf við hvað hentar 

honum sko. 

Elsa lýsir því hvernig staðan var orðin hjá henni þegar hún fann að álagið var orðið of mikið 

fyrir hana og farið að hafa áhrif á líkamlega heilsu hennar. Maðurinn hennar Elsu er vanur 

að fara í göngutúr og tala við fólkið í bænum, ýmist fara inn í fyrirtæki eða tala við fólk úti 

á götu. Á meðan á göngunni stóð var Elsa með augun á klukkunni. Hún fór að taka eftir 

því að hann var farinn að koma fyrr heim. Vegna Covid-19 faraldursins voru fyrirtæki 

farinn að læsa hurðum til þess að passa það að maðurinn hennar kæmist ekki inn. Þegar 

hún frétti þetta fór hún að reyna draga úr göngutúrunum hans, bæði til þess að passa 

hann og aðra. Við þetta varð álagið á Elsu svo mikið að hún fór að léttast og segist alveg 

hafa verið að gefast upp. Hún segir:  

[..] það má segja að ég hafi oft verið að gefast upp sko ... og alveg rosalega hérna í 

covidinu ((Covid-19)) ... ég er ekki þannig manneskja ... að ég sé hérna grenjuskjóða 

en ég bara varð grenjuskjóða ... ég bara hringdi grenjandi niður á bæjarbatteríið. 
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Lýsing á þreytu vegna álagsins kom oft fyrir og sumir greindu frá því að þráðurinn gæti oft 

á tíðum verið stuttur. Þegar Elsa var spurð út í hvernig samskiptin væru á milli þeirra 

hjóna, nefndi hún það að hún gæti stundum haft hátt þótt hún væri ekkert vond við hann. 

Hún segir um þetta:  

[...] þetta er bara svona daglegt þá er hann ekki að ná því sem ég er að segja eða ég 

þarf að segja það æði oft [...] og hérna hvaða dagur sé og hann er kannski að ónáða 

mig inn á baði og kallaði hvaða dagur sé og svona eitt og annað, þá hef ég náttúrulega 

hátt. 

Viðmælendur voru margir sammála um að þessar endalausu endurtekningar væru 

þreytandi og þær gætu stundum orðið pirraðar á því. Unnur lýsir því með eigin orðum:  

[...] að vísu verður maður stundum pirruð á þessum eilífu spurningum sko og þegar 

maður er sko, ég verð stundum alveg ótrúlega pirruð út í hann.  

Unnur og Linda greina frá því að þær geti orðið pirraðar á því að mennirnir þeirra vilji ekki 

beint viðurkenna að þeir séu með heilabilun. Unnur segir að smám saman sé hann að 

sætta sig við það að hann sé með heilabilun, en það komi dagar þar sem hann heldur því 

fram að hann sé ekki með heilabilun. Þá daga segir Unnur að hún sé gjörsamlega búin að 

fá nóg að þurfa að standa í þessu ströggli og sé stundum fljót upp í kjölfarið. Linda lýsir 

upplifun sinni af þessu umönnunarhlutverki:  

[...] þetta er djöfulsins þraut og pína, ef maður vill láta það koma svoleiðis út. En ég 

bara vill ekki láta það koma svona út þannig ég reyni bara að taka þessu bara, tek 

bara einn dag í einu og er búin að gera það í mörg ár. 

Þórdís og Jóhanna töluðu báðar um að finna fyrir skömm eftir að hafa orðið pirraðar við 

mennina sína. Þórdís segir: 

[...] ég viðurkenni það alveg og þá skammast ég mín og verð bara góð (hlær), nei, nei, 

það er bara allt í lagi þannig lagað sko, en eins og ég segi ég veit að ég get átt 

skömmina upp á mig að geta verið pirruð ef að hann er ofboðslega lengi að öllu sko, 

svo náttúrulega fer ég að hugsa þetta er bara svona, þá náttúrulega skammast maður 

sín, hættir því. 

Jóhanna segir frá atviki þar sem maðurinn hennar raðaði kössum vitlaust inn í bíl og hún 

varð pirruð út í hann. Jóhanna lýsir tilfinningum sínum eftir atvikið með tár í augunum: 

já ég veit það en manni líður samt svo ömurlega út af maður hugsar hann er 

sjúklingur, eins og þegar ég var að æsa mig yfir þessum kössum inn í bílnum ég 
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hugsaði með mér bara vá hvað ég er klikkuð, þú veist en þá var ég sjálf svo ofboðslega 

þreytt og mælirinn hjá mér var löngu löngu fullur og hérna. 

Fríða og Jóhanna eiga báðar menn sem eru inni á stofnun. Maðurinn hennar Jóhönnu er 

í hvíldarinnlögn eins og er, þangað til að náð verður tökum á þriðju bylgju Covid-19 

faraldursins. Þá fær hann pláss í dagþjálfun sem er sérstaklega ætluð einstaklingum með 

heilabilun, óháð aldri. Jóhanna fer á laugardögum til að heimsækja manninn sinn. Það 

tekur rúmlega 40 upp í 60 mínútur fyrir hana að keyra til hans, þar sem hvíldarinnlögnin 

er í öðru bæjarfélagi. Hún reynir einnig að fara einu sinni á viku eftir vinnu. Jóhanna sér 

um þvottinn hans og hefur verið að fara með ýmislegt sem gæti stytt honum stundir í 

gegnum daginn. Þess á milli tala þau mikið saman í símann. Henni finnst mjög erfitt að 

geta ekki haft hann heima, en eins og staðan er í dag er það ekki hægt, þar sem hún er í 

vinnu og getur ekki ímyndað sér að hann gæti verið einn heima allan daginn. Einnig telur 

hún að hún gæti orðið fljótt þreytt á því að vera í umönnunarhlutverkinu alla daga án þess 

að vera komin með pláss í dagþjálfun. 

Já þetta er rosalega þreytandi í raun, einstaklingar og ég þú veist veit það að vera 

með honum, ef ég ætti að vera með honum alla daga, allan mánuðinn, mánuð eftir 

mánuð þá yrði ég svo þreytt [...] hann var að hlusta á fréttir og var alltaf með 

sjónvarpið svo hátt stillt, svo sagði maður kannski „æj Trausti viltu kannski aðeins 

lækka sjónvarpið“ þú veist maður sagði það ekki dónalega, þá bara gat hann farið í 

fýlu. 

Fríða saknar einnig félagsskaparins, en hún segist hafa fundið fyrir því þegar hann flutti 

inn á hjúkrunarheimilið hvað hún hafi verið orðin þreytt.  

Já, það var náttúrulega út af svefnleysi, ég svaf aldrei sko almennilega, ég var alltaf 

að vakna ég var alltaf að gá hvort hann væri í rúminu eða hvort hann væri kominn 

fram og svo átti ég það til að sofna svo fast að ég kannski rumskaði ekki ef hann fór 

fram [...] ég var orðin svolítið hrædd sko, því hann var alltaf á brölti á nóttunni. 

Fríða greinir frá því að hún sé mikið í því að reyna útskýra fyrir honum að hann sé veikur í 

höfðinu, þótt hún sé ekki tilbúin til þess að nefna sjúkdóminn við hann. Hún talar um það 

að hún hafi þurft að vera mikið í því að útskýra fyrir honum að hann væri veikur og þess 

vegna gæti hann ekki komið heim. Hún reynir að heimsækja hann einu sinni á dag og er í 

nokkra tíma í senn.   

 Það er margt sem felst í því að sinna umönnunarhlutverkinu. Elsa talar um að það 

þurfi að vera rútína á öllu svo að hlutirnir gangi. Þórdís nefnir baðferðir og segir frá því að 
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hún hafi fengið dagdvölina til þess að sjá um það, annars komi dóttir hennar og hjálpi 

henni. Maðurinn hennar vill ekki að Þórdís sjái um þá aðstoð. Þórdís lýsir 

umönnunarhlutverkinu með þessum orðum:  

[...] maður er alltaf á vaktinni, ég setti til dæmis kaffi og með því inn til hans núna og 

hann rumskaði ekki, þannig ég hugsaði bara, hann drekkur það þegar að hann vaknar. 

Maðurinn hennar Lindu er kominn á það stig að hann þarf leiðbeiningu við daglegar 

athafnir. Linda lýsir hefðbundnum degi í umönnun 

[...] hann þarf að fá að borða, hann þarf að fá ... hann þarf hafa fataskipti, fara í bað, 

maður þarf að segja honum hvar og hvenær á að borða og hvenær á að fara að sofa, 

það hefur stoppað hann af að hann haldi að það sé kominn dagur þegar það er nótt 

[...] þú veist þá þarf að stoppa hann af, og það getur ekki hver sem er gert það. 

Linda talar einnig um að hún þurfi að bjarga honum í samskiptum við aðra, þar sem hann 

geti verið hömlulaus í umræðum. 

Hann fór bara eitt strik eins og honum sýndist, alveg sama hvað öðrum þótti eða 

öðrum fannst, og hann gerði þannig þangað til hann fór á ystu nöf og þá þurfti ég að 

bjarga honum upp. 

Mikil óvissa getur fylgt í kjölfar greiningar. Þessi óvissa getur verið mismunandi á milli 

einstaklinga. Unnur talaði um það að hún væri svo stressuð fyrst  

Fyrst þegar að hérna hann var greindur þá var maður svolítið stressaður og maður 

var farinn að gera hann veikari heldur en hann var, eða ruglaðri heldur en hann var 

og hann mátti ekki hreyfa sig, þá var ég vöknuð og farin að elta hann, „hvað ertu að 

fara gera“, „hvað ertu að gera“. 

Hún segir að það endaði með því að hann sagði henni að hætta þessu, því hún væri að 

gera hann stressaðan. Hann myndi bara vekja hana ef hann vantaði aðstoð. Hún sagði að 

eftir að hann bað hana um að hætta, þá hafi hún róast og nær núna að sofa betur á 

nóttinni.   

 Lífið er flókið og það er ýmislegt sem getur gerst. Flestir viðmælendur töluðu um 

að það væru aðrir streituvaldandi þættir sem kæmu upp í lífinu sem hefðu áhrif á þær. 

Fjárhagslegir erfiðleikar komu upp hjá þremur viðmælendum, andlát náinna 

fjölskyldumeðlima, eigið heilsufar og aðrir sjúkdómar sem herja á maka þeirra. Unnur 

telur að staða hennar væri önnur ef maðurinn hennar væri ekki með alla hina 

sjúkdómana, ef hún þyrfti ekki að fara í allar þessar aðgerðir.  
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[...] ég segi það væri bara jólin ef þetta væri bara Alzheimerinn en ekki allt hitt, segir 

maður við fólk þó að Alzheimer er mjög slæmur sjúkdómur og allt það, þetta er 

kannski einum of að vera með allan þennan pakka á sama manninum. 

4.3.2 Eigin heilsa 

Eigin heilsa virtist einnig áhrifaþáttur þegar kom að því að bera þá ábyrgð sem fylgir 

umönnunarhlutverkinu. Elsa talar einnig um að henni finnist erfitt að sækja þá þjónustu 

sem hún þurfi á að halda, þar sem hún treystir sér ekki til að keyra til Akureyrar sjálf. 

Síðast þegar hún fór í eftirlit þurfti dóttir hennar og fjölskylda að koma frá Reykjavík. Á 

meðan einn úr fjölskyldunni skutlaði henni var annar heima með manninum.  

 Þórdís er á lyfjum vegna hjartagalla. Hún segir að eftir að hún fór að taka þessi lyf 

væri hún orðin þreyttari og máttlaus. Hún nái þó enn þá að gera allt sem þarf eins og hún 

segir og nefnir þar að sinna heimilinu, hestunum, kettinum og því sem fylgir 

umönnunarhlutverkinu, en þetta sé allt mjög óþægilegt.  

 Hildur, Linda og Unnur eru allar með krabbamein og þurfa þær ekki aðeins að hafa 

áhyggjur af sjálfum sér, heldur einnig hver eigi að huga að umönnun mannsins þeirra á 

meðan þær sækja meðferðir. Yfirleitt eru það fjölskyldumeðlimir sem koma og athuga 

hvort ekki sé allt í lagi. Linda hefur verið í krabbameinsmeðferð fyrir sunnan síðan í sumar. 

Maðurinn hennar hringir mikið í hana og hún er enn þá að reyna sinna umönnun með 

ráðstöfunum og slíku þrátt fyrir að vera í meðferð. Hún greindi frá því að hún væri orðinn 

þreytt á þessu ástandi. 

Núna síðast var ég að segja við hann að [....] ég geti ekki verið að standa í því að þrasa 

við hann [...]ég væri bara alltof veik til þess, hann verði bara að hætta þessu röfli og 

taka þessu bara eins og þetta kemur fyrir, af því að honum fannst að ég ætti að vera 

koma heim [...] hann gerir sér ekki grein fyrir hvorki einu né neinu. Út af ég er 

kletturinn hans og þar af leiðandi hefur hann ekki neina rökhugsun á neinn hátt. 

4.3.3 Aðlögun og seigla 

Hér verður farið yfir helstu viðbrögð við breyttum aðstæðum og önnur atriði sem 

viðmælendur hafa notað til þess að takast á við umönnunarhlutverkið. Viðbrögð fólks við 

erfiðum aðstæðum eru mismunandi. Það var þó algengt sjónarhorn sem viðmælendur 

tóku þegar kom að því að sinna maka með heilabilun að þetta væri ekki eitthvað sem 

hægt væri að breyta. Þá var algengt að viðmælendur horfðu á þetta sem verkefni sem 

þyrfti bara að tækla.  
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Linda: [...] sko ég er nú bara þannig gerð að ég tek bara því sem að höndum ber með 

jafnaðargeði held ég og og sem sagt spái ekkert í það ég bara spái að horfa fram á við 

og það er eina sem gildir.  

Fríða: fyrst þá fannst mér þetta svo æj af hverju fór þetta svona segir maður við 

sjálfan sig, en við erum náttúrulega ekki nein unglömb lengur við erum náttúrulega 

orðin þetta fullorðin, ég held manni mætti bara þykjast góður hvert maður er komin, 

þakka fyrir það [...] nei, nei, maður verður bara að vera harður af sér. 

Þórdís taldi það mikilvægt að geta kúplað sig aðeins úr aðstæðum og það hjálpaði henni 

að geta farið út í hesthús í smá stund. [...] „það er ofsaleg hreinsun og gott að fara út í 

hesthús, ég viðurkenni það“. Þegar Þórdís fer út í hesthús eða þarf að skreppa eitthvað 

snögglega getur hún lagt traust á heimilisköttinn þeirra. Hún segir að án hans væri þetta 

erfiðara. Hún segir að það sé eins og hann passi upp á hann.  

[...] hann alveg, passar hann svona.. ef að hann fer í annað herbergi þá fer hann með 

honum og leggst við hliðin á honum alveg hvar sem hann er [...] ég veit ekki hvað 

þetta er, þeir eru ofsalega samrýmdir, ég get farið út í búð og ég get farið í nágranna 

bæjarfélag þá er það nóg. 

Kötturinn er samt sem áður orðinn gamall og Þórdís segist vera í vandræðum með að 

halda lífi í honum „Já þetta er umönnun hérna líka, flogaveikin ég þarf að gefa lyfin á 

réttum tíma tvisvar á dag og þetta er, en hann gefur alveg til baka“. 

 Allir viðmælendur nefndu að þær reyndu að finna eitthvað að gera til þess að njóta 

dagsins. Flestar nefndu það að þær færu á rúntinn. Hildur les fyrir manninn sinn og tekur 

hann með sér í leikfimi. Elsa spilar Ólsen Ólsen við manninn sinn. Jóhanna reynir að hjálpa 

manninum sínum að sinna áhugamálum sem tengjast myndlist og Þórdís reynir að finna 

sjónvarpsefni sem hún telur að manninum sínum þyki skemmtilegt. 

 Viðhorf Þórdísar á umönnunarhlutverkinu var að miklu leyti þannig að þar sem 

hlutirnir væru bara svona, þýddi ekkert að væla yfir því Hún myndi bara gera það sem hún 

þyrfti að gera. Einnig talaði hún um það sem hún mætti vera þakklát fyrir og þá aðallega 

þegar kom að jafnaðargeði mannsins hennar. Hún hafði oft heyrt að einstaklingar með 

heilabilun væru ofbeldisfullir og væru oft að týnast, en hún hafði ekki þurft að hafa 

áhyggjur af því. Jóhanna og Fríða töluðu einnig um hvað það skipti miklu máli fyrir þær að 

mennirnir þeirra hefðu haldið í ljúfmennskuna og ekki orðið reiðir. Það væri þeim mikill 

léttir.  
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Viðmælendur voru sammála um það að mikilvægt væri að vera ekki í felum með 

sjúkdóminn og það sem væri í gangi hjá maka þeirra. Hildur talar um það að fyrst hafi hún 

verið að afsaka hegðun hans og það væri að hafa áhrif á hennar líðan en viðhorf hennar 

breyttist þegar hún fór að hugsa að hann gæti ekkert að þessu gert. 

[...] þá var ég farin að gera grein fyrir því svona „hann er svona þegar hann,“ og talaði 

stundum yfir hann sko, sagði „hann er svona“ af því hann er ekki alveg í lagi og fólk 

var kjánalegt ef hann lét eitthvað út úr sér sem var kannski óviðeigandi sko, jú, jú, 

mér kveið stundum fyrir ef það komu gestir sko, en það hefur nú breyst sko, svo líka 

ef maður hættir að halda því leyndu, ég var svona fyrst að kóa með honum, bara 

segja honum að láta ekki svona en svo bara áttaði maður sig á þessu að þetta er bara 

ekki sjálfrætt sko. 

Þórdís segist aldrei hafa falið þetta og alltaf sagt öllum á hvaða stigi hann er og óhætt sé 

að tala um þetta. Jóhanna er á sömu blaðsíðu og segir einmitt frá því að með því að vera 

opin með þetta sé hún ekki að taka þátt í einhverri meðvirkni með því að þegja, þetta sé 

enginn feluleikur fyrir hana. Unnur ákvað að það væri betra að hún myndi sjálf segja 

fólkinu í bænum sem þau búa í hvað væri í gangi frekar en að það væri verið að slúðra um 

þau 

ég tók líka þann pól í hæðina að þegar hann var búinn að fá greininguna hérna að þá 

var ég hérna enn þá vinnandi að þá sagði ég öllum sem að vildu heyra að hann væri 

með Alzheimer, að hann væri greindur með Alzheimer og þetta væri svo lítið þorp að 

það væri fljótt að fara kjaftasagan og slúðrið, mér fannst betra að fólk vissi þetta frá 

mér sjálfri að þetta væri svona í staðinn fyrir að einhver væri að slúðra. 

4.4 Áhrif á parasambandið 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa því hvernig þær upplifðu áhrif heilabilunar á eigin 

líðan og á parasambandið. Skipta mátti frásögn viðmælenda upp í eftirfarandi undirþemu: 

Persónuleikabreytingar, andleg líðan og flóknar tilfinningar, staða sambandsins. 

4.4.1 Persónuleikabreytingar 

Viðmælendur töluðu flestir um þær persónuleikabreytingar sem urðu hjá mönnunum 

þeirra og lýstu því hvernig það hafði áhrif á þeirra andlegu líðan og parasambandið.  

 Elsa segir frá því hvernig breytingarnar hafa verið stigvaxandi frá því að hann varð 

fyrir áfallinu fyrir 24 árum. Hún greinir frá því að á þessum tíma hafi hann ekki náð að vera 

almennilega inn í núinu og það fór að bera meira á því fyrir nokkrum árum. Þá var hann 

farinn að gleyma hvaða dagur væri, hvort það væri vetur, sumar, vor eða haust. Einnig 
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talar hún um áráttur sem maðurinn hennar hafi þróað með sér, svo sem að vera að hækka 

í miðstöðvarofninum og spurningar um hvort hann ætti ekki að setja bílinn inn í skúr. Hún 

telur að persónuleikabreytingarnar hafi orðið svo miklar að þær hafi haft veruleg áhrif á 

viðhorf hennar til hjónabands þeirra. 

[...] þetta verður svo snögg breyting, þetta er ekkert persónan sem að maður bar 

tilfinningar til, það er bara þannig í alvörunni 

Unnur talar um áráttuhegðun hjá manninum sínum, þar sem hann fær einhverjar 

hugmyndir á heilann. Hún lýsir því svona:  

[...] hann heldur að hann sé bara fyrir öllum og að ég vilji fara losna við hann því að, 

ég veit ekki, hann er búinn að vera með dylgjur, hann er búin að vera með dylgjur 

núna undanfarið að ég sé ... að ég sé í framhjáhaldi og að ég sé að stela af honum 

peningum þú veist.. svona ranghugmyndir einhverjar og maður er bara ohh núna er 

hann kominn á það stig að hann segir að hann ætti bara að fara inn á spítala eða deild 

eða eitthvað, þá er ég laus við hann, svo á morgun getur þetta verið gleymt og þá er 

það eitthvað annað. 

Ranghugmyndir geta einnig komið upp hjá þeim sem eru með heilabilun og höfðu bæði 

Jóhanna og Unnur reynslu af því að menn þeirra væru vissir um að þær væru farnar að 

halda við aðra menn. Maðurinn hennar Jóhönnu segist vera viss um að sonur þeirra sé í 

raun ekki sonur hans og að hún hafi haldið við vinnufélaga. Jóhanna kom alveg af fjöllum 

og sagði að þótt hún hafi reynt að leiðrétta þetta hefði það ekki breytt neinu. Þau höfðu 

því ákveðið að ræða þetta ekki frekar.   

 Hildur varð vör við miklar persónuleikabreytingar hjá manninum sínum eftir seinni 

blóðtappann. Hún lýsir þeim með eigin orðum svona: 

[...] varðandi ýmsa þætti og sérstaklega þá svona dómgreind og hann var mjög svona 

eins og ég segi illa áttaður og líka þannig að hann var svo miður sín sko, ofboðslega 

stutt í grátinn og hérna, svona mátti ekki anda á hann sko eða þannig, það var allt 

svo bugað og eins það að hann áttaði sig ekkert þannig á alvarleikanum af því að 

dómgreindin var bara verulega skert.. hann gat sagt allt mögulegt án þess að finnast 

það vera óviðeigandi eða eitthvað slíkt sko og kannski verið dálítið svona nasty 

((kvikindislegt)) og svona en ef maður fann að því við hann þá var hann voðalega 

ofboðslega miður sín yfir þessu öllu saman og hann bara hafði ekki hæfileikann til 

þess að meta hvað væri viðeigandi og hvað ekki ... 

Hún minntist á það að tengdapabbi hennar hefði einnig fengið blóðtappa sem olli vitrænni 

skerðingu sem kallaði fram persónuleikabreytingar. Hún sagði að hann hefði verið mjög 

ljúfur, en eftir áfallið hefði hann orðið ofboðslega neyðarlegur og kvikindislegur og að það 
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hafi verið mjög óþægilegt að upplifa það. Hún segir að hún sjái þessa takta í manninum 

sínum. Einnig nefnir hún að það sé stuttur þráðurinn hjá honum og það hafi bitnað á 

samskiptum þeirra.  

[...] til dæmis ef ég væri og hann þurfti gjarnan ef það voru gestir eða eitthvað 

svoleiðis þá þurfti hann gjarnan að, gat hann verið svolítið svona mean eða svona 

meinlegur sko, og segja eitthvað svona sem að bara í einhverri vörn eða eitthvað sko 

sem að kannski beindist að mér og svo gerði ég svona, sparkaði í hann undir borðinu 

og hann sagði bara „af hverju ertu að sparka í mig“ eitthvað svona sko og það var 

svona ofboðslegur pirringur. 

Hildur bætir því við að þetta ástand sé búið að skána núna og að hann sé kannski bara að 

læra upp á nýtt. Hún lýsir því hvernig það var að sjá þessar breytingar hjá manninum 

sínum á eftirfarandi hátt: 

[...] þetta var alltaf dálítið erfitt sko, að sætta sig svona við þennan nýja karakter sko 

bæði mann sem var svona viðkvæmur sko og að maður vildi síður vera að skamma 

hann út af ég fann þetta, honum var ekkert sjálfrátt sko ... svo svona maður sem var 

alltaf í svona fínum balance ((jafnvægi)) og alltaf léttur í lundu og svona, svona bara 

þægilegt að búa með eins og maður segir og hann var allt í einu orðinn svona. 

Þegar Fríða lýsir breytingum á hegðun hjá manninum sínum er hún létt í lund og segir: 

Nei veistu þér að segja þá var hann alveg rosalega þægilegur, góður hérna heima, ég 

get ekkert sagt nema allt gott um það, nema náttúrulega hann spurði náttúrulega 

alltaf eins og þetta fólk gerir, alltaf að sömu hlutunum svo var hann farinn að fela allt 

fyrir mér ... Já, það var eiginlega svolítið skondið. 

 

Í frásögn Þórdísar nefndi hún oft persónuleikabreytingar hjá manninum sínum og þá 

sérstaklega þegar það kom að því hvernig hann brást við greiningunni. Maðurinn hennar 

hafði verið mikil félagsvera, verið í hljómsveit og haft verulega gaman af því að ferðast. 

Hún segir frá því að hann hafi losað sig við öll hljóðfærin sín og sýni engan áhuga á því að 

fara út úr húsi lengur. [...] „þá á hann ekkert hljóðfæri, hann lét þau öll frá sér, vildi ekki 

sjá þau hjá sér, lokar eiginlega á það, allt sem hann gerði áður“. Svo virtist vera að hann 

gæfi upp öll sín áhugamál í kjölfar greiningar.  

[...]Já, þetta er ofsaleg breyting sko, svakaleg breyting [...] það er eins og það sé 

farið[...] Þetta er náttúrulega rosaleg breyting, á öllu sko, þetta er bara umbreyting 

sko, það er ekkert hægt að segja honum það, afskaplega mikil umbreyting, 

persónubreytingar, miklar. 
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4.4.2 Andleg líðan og flóknar tilfinningar  

Miklar persónuleikabreytingar hjá maka geta kallað fram flóknar tilfinningar og haft 

veruleg áhrif á andlega líðan. Þegar viðmælendur voru beðnar um að greina frá hvaða 

tilfinningar þær myndu nota til þess að lýsa ferlinu voru oft notuð hugtökin sorg og missir. 

Í flestum tilfellum notuðu viðmælendur fyrrnefnd hugtök til þess að lýsa yfir þeirri 

tilfinningu sem þær fundu fyrir, en flestallar áttu það sameiginlegt að eiga erfitt með að 

lýsa nákvæmlega þeirri tilfinningu sem þær fundu fyrir. Linda segir í frásögn sinni að hún 

hafi tekið út sorgina og reiðina fyrir nokkrum árum, en á þeim tíma skildi hún ekkert hvað 

væri að gerast. Hún segir:  

[...] nei, eftir greininguna, þá skildi ég ekkert hvað var að gerast, átti erfitt með að 

gera mér ljóst að ég væri að gera mér grein fyrir því að ég væri að missa maka en svo 

væri ég með einhveri skel í staðinn þú veist og mér fannst það skítt. 

Hún heldur áfram og segir: 

Já, ég raunverulega gerði mér grein fyrir því ég væri ekki með sama manninum og ég 

hefði alltaf verið með. Hann var farinn eitthvað út í buskann og þá upplifði ég mikla 

sorg og erfiðleika og þá er það kannski erfiðara út af ég var ein að upplifa það [...] út 

af það er oft auðveldara að taka á því saman heldur en í sundur [...] ég hef ekkert 

haft um það að velja hvernig hann vill taka á því. 

Linda upplifir ákveðna þöggun þegar það kemur að þessari sorg. Á sama tíma telur hún 

að hún hafi grætt á sorginni núna á undanförnum árum. Hún heldur áfram og segir:  

[...] ég er búin með þann kafla að vera búin að missa manninn, það er bara einhver 

skel þarna við hliðina á mér, sem ég þarf bara að hugsa um. Þú veist það er einhvern 

veginn svoleiðis tilfinning.  

Í frásögn Elsu lýsir hún því hvernig hún fór fyrst í afneitun eftir að maðurinn hennar hafði 

farið í aðgerð. Hún segir að það hafi tekið hana tvö ár að átta sig á þeim breytingum sem 

áttu sér stað og að þær breytingar væru varanlegar eftir að hann fór í aðgerðina. Hún segir 

[...] „honum var ekki hugað líf ... hann kom ekkert heill tilbaka, engan veginn“. Hún nefnir 

viðtalið við lækninn eftir aðgerðina eftir að hún var farin að taka eftir þessum breytingum 

 [...] og þetta var náttúrlega nákvæmlega eins og maður væri búinn að missa manninn 

sinn, það bara er ekkert öðruvísi því breytingarnar verða svo miklar. 

Hildur talar um að þessar skyndilegu breytingar sem urðu á lífi þeirra hjóna eftir seinni 

blóðtappann og hvernig skortur á upplýsingum frá fagaðilum skildu hana eftir í óvissunni. 
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[...] ég vissi ekkert hverju ég ætti von, allt í einu situr maður uppi með mann sem er 

bara allt allt öðruvísi sko [...] þetta var meira svona algjört högg svona fannst mér. 

Hún heldur áfram og talar um hvað henni hafi verið brugðið vegna persónuleikabreytinga 

hjá manninum sínum.  

[...] maður var náttúrulega bara miður sín sko, fyrst og fremst, líka það að maður 

hafði aldrei lent í því að ég þurfti að hugga hann [...] hann hafði haft þessa léttu lund 

og einhvern veginn aldrei þurft að hafa sérstaklega miklar áhyggjur af því hvernig 

hann hefur tæklað hlutina sko.  

Hildur var síðan spurð hvort hún hefði fundið fyrir sorg í gegnum þetta ferli. Hún svaraði 

með tár í auga og sagðist hafa fundið fyrir henni og lýsti henni sem ákveðnu markleysi. 

Hún talaði um depurð og kvíða fyrir morgundeginum. Hún fékk síðan kvíðastillandi töflur 

sem hjálpuðu henni við að takast á við það. Hún sagði að hún væri flatari í hegðun, en 

þrátt fyrir það væru kvíðalyfin að hjálpa henni mikið.  

 Þórdís nefndi það að núna væri hún farin að hugsa um manninn sinn sem sjúkling. 

Þegar hún var spurð hvernig henni liði með það svaraði hún  

[...] Það er ekkert þægilegt en ég meina, þú verður bara að gera það, maður breytir 

þessu ekki, það breytir þessu enginn ... ég hugsa alltaf bara hann er mjög þægilegur 

sjúklingur og af því leyti eins og aðrir geta verið ofsalega erfiðir og ég þakka fyrir það, 

hann er sjúklingur í þessu húsi, við urðum að skipta um hús sko. 

Þegar hún var síðan spurð hvort hún hafi fundið fyrir sorg svaraði hún játandi og sagði 

það vera óhjákvæmilegt . 

 Jóhanna greinir frá flóknum tilfinningum í sínu sambandi. Þegar hún var spurð út 

í helstu breytingar sem urðu á lífi hennar eftir að fyrstu einkenni fóru að koma í ljós, 

svaraði hún: 

[...] ég veit það ekki bara ótrúleg sorg, og þú veist mér finnst þetta... þetta er 

hræðilegt og þú veist ég vildi óskað að ég gæti dregið hann til baka, það er ekki hægt 

[...] fyrst þegar hann fékk þessa greiningu þá hugsaði ég „er ekki bara best að hann 

verði bara strax svo slæmur að hann átti sig ekki á því, þú veist af því það er svo mikil 

sorg að finna þetta en núna held ég alveg dauðahaldi í það að hann haldi sem skásta 

ástandinu sko.  

Hún hélt áfram og sagði: 

[...] af því ég veit, ég meina að hann er ekki eilífur og hérna ég sakna hans alveg 

hrikalega en ég einhvern veginn svona, ég einhvern veginn var bara að pirra mig á 
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honum „ohhh af hverju gerði hann svona eða hinsegin“ ég var bara hundleiðinleg, 

eins og ég segi ég fékk svolítið spark í rassinn. 

4.4.3 Staða sambandsins/sambandsheild 

Þegar viðmælendur lýstu sambandi sínu við maka sinn voru ákveðin mynstur sem voru 

svipuð og önnur algjör andstæða. Þegar Elsa var spurð út í hvernig áhrif heilabilunin hafði 

á hjónabandið svaraði hún:  

Það ((hjónabandið)) náttúrulega er ekki neitt [...] það bara í rauninni gerist því að 

maður þekkir ekki þennan einstakling ... en ég hélt samt áfram að hugsa um hann en 

þetta er bara ekki hjónaband. 

Elsa greinir frá því að hún skilji vel unga fólkið sem eigi maka sem verður fyrir einhverju 

og gefist upp. Hún nefnir þá að hún var aðeins 52 ára þegar áfallið átti sér stað.  

Unnur var í þeirri stöðu að hafa íhugað skilnað, en vegna sjúkdómsins fannst henni ekki 

viðeigandi að fara frá honum. 

 Þegar Fríða var spurð hvort einhverjar breytingar hafi orðið á hjónabandinu þeirra 

svaraði hún:  

[...] Ekkert öðruvísi en venjulega sko, breyttist ekkert á milli okkar, við vorum alltaf 

góðir vinir og verðum það alltaf ... eins og hægt er, já, já, maður náttúrulega leit á 

hann sem sjúkling og tók því eins og það var, já, já, það breyttist ekkert á milli okkar, 

ekkert, okkur hefur alltaf samið vel.  

Sjúkdómurinn hafi hins vegar verið hindrun á framtíðaráformum þeirra hjóna. Þau höfðu 

keypt húsbíl og ætluðu að fara ferðast meira, en vegna sjúkdómsins hætti hann að keyra 

svo það varð ekkert meira úr því. 

 Hildur talar um að áður en að áfallið átti sér stað hefðu þau verið mjög sjálfstæð í 

sínu hjónabandi. Hún átt sína vini og hann sína. Það var oft þannig að annað þeirra þurfti 

að vera heima svo að hitt gæti farið eitthvað vegna búskaparins.  

[...] maður var svona nokkuð frjáls í sínu félagslífi og svoleiðis, vorum ekkert alltaf 

saman sko í öllu en núna bara reynir maður að stíla lífið inn á það.  

Hildur bætti því síðan við að henni finnst þetta ferli hafa styrkt hjónabandið.  

[...] þegar á heildina er litið þá hafði það ágæt áhrif þannig sko, maður bara bakkar 

dálítið mörg númer til baka [...] og leiddist stundum náttúrulega að þurfa allt í einu 

að hafa minna um að hugsa sko og svona samræður manns voru ekki eins gefandi 

fyrir vikið en, svona miða við hjónabandið okkar þá hefur þetta nú styrkt svona 
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væntumþykjuna að mörgu leyti, það er að þannig að við erum bæði orðinn svolítið 

umburðarlyndari gagnvart hvort öðru  

Jóhönnu finnst mikilvægt að finna leiðir til þess að njóta enn þá, þegar hún heimsækir 

Trausta fer hún með honum í bíltúr, þau hafa farið saman í berjamó og tala mikið saman 

við hvort annað í síma. Trausti hringir mörgum sinnum í hana á dag þar sem hann eigi í 

raun bara fjölskylduna sína að og Jóhanna segir að hún sé í raun eini vinur hans.  

[...] en við þetta allt sem sagt, greininguna [...] þá fékk ég svolítið spark í rassinn ... að 

reynast honum vel og að við gætum notið þess að vera saman á meðan að hann er 

þokkalegur sko, þótt hann að einhverju leyti virki allt í lagi þá er hann er bara orðinn 

mjög ólíkur sér, þú veist og svona eins og að halda uppi samræðum, það er svona, ég 

þarf að halda þeim uppi aðallega [...] hann hefur enn þá svo margt eins og hann var, 

þannig að ég er búin að ákveða það að ég ætla bara að njóta á meðan hægt er, við 

gerum það bæði sko. 

Jóhanna segir að hún sé stressuð yfir því að fá hann heim af því að sambandið þeirra er 

gott núna. Hún telur það mikilvægt að hann sé í viðeigandi dagþjálfun svo að það bitni 

ekki á sambandinu þeirra á milli.  

4.5 Utanaðkomandi áhrif  

Það er ekki hjá því komist að umhverfið og þeir sem eru í kringum fólk hafi áhrif á líðan 

þess. Í þessu þema er skoðað hvernig fólkið í kringum viðmælendur hafði áhrif, hvort sem 

þau voru jákvæð eða neikvæð. Sjá mátti þrjú undirþemu í frásögn viðmælenda sem eru 

eftirfarandi: Fjölskyldan, samfélagið og að lokum vinir og ættingjar. 

4.5.1 Fjölskyldan 

Allir viðmælendur höfðu fengið einhverja hjálp frá börnum sínum og þá sérstaklega þær 

sem glímdu við veikindi sjálfar. Dætur voru í áberandi miklu ábyrgðarhlutverki þegar kom 

að því að hjálpa við umönnun föður síns. Dætur Elsu gera sér reglulega ferð út á land til 

að heimsækja foreldra sína og hugsa um föður sinn ef móðir þeirra þarf að fara eitthvert. 

Einnig hafa þær fengið hann til sín til Reykjavíkur svo að móðir þeirra geti heimsótt bróður 

þeirra sem býr erlendis. Fyrst eftir að greiningin átti sér stað var önnur þeirra lengi að 

sætta sig við það sem var í gangi. Dóttir Unnar hefur séð um að allt sé í lagi með pabba 

sinn þegar Unnur hefur þurft að fara í aðgerðir í Reykjavík. Af frásögn Unnar að dæma er 

dóttir þeirra mjög inni í þeirra málum og er tilbúin til þess að hjálpa. Dóttir Þórdísar flutti 



75 

í sama bæjarfélag og foreldrar sínir til þess að geta verið nálægt þeim. Þórdís segir: [...] 

„Ég má kalla í hana þegar þess þarf og hún eiginlega flutti hingað til þess að vera viðbúin.“ 

 Í frásögn Jóhönnu má sjá að börnin hennar vita ekki alveg hvernig þau eiga að haga 

sér í garð pabba síns. Hún nefnir atvik þar sem barnabarnið þeirra spyr um afa sinn og því 

er svarað að hann sé uppi í sveit. 

[...]þeir eru að spyrja, sérstaklega þessi litli ((3 ára)) segir „hvar er afi?, hvar er Trausti 

afi ?“ ég vissi ekkert hvernig ég ætti að svara honum, ég vissi ekkert hvað mamma 

hans hafði sagt við hann eða neitt, hún sagði „segðu bara að hann sé upp í sveit að 

mála“ svo ég segi það, en eldri strákurinn hann áttar sig á að það er eitthvað skrítið. 

Hún segir að dóttir hennar sem á barnið sé þó að reyna ráðfæra sig við fagaðila um hvernig 

eigi að segja barni frá því sem er í gangi. Hún talar einnig um að dóttir þeirra, sem bjó 

heima hjá þeim áður en hann fór í greiningu, hafi orðið mjög þreytt og hafi sjálf brotnað 

niður vegna álags. Önnur dóttir þeirra hafi forðast það að miklu leyti að vera heima til 

þess að komast undan álaginu. Jóhanna lýsir því þannig að hún sé á tánum út af stelpunum 

((dætrum sínum)) vegna þess að hún er á nálum yfir því hvernig hinum líður. Einnig nefnir 

hún það að börnin hennar séu mjög hrædd um að Lewy Body sé ættgengur sjúkdómur.  

4.5.2 Samfélagið 

Eins og hefur áður komið fram hjálpaði það viðmælendum að vera ekki í felum með 

sjúkdóminn eða það sem væri í gangi. Unnur segir að það hjálpi henni að flestir í þorpinu 

viti hvað sé í gangi og nefnir þá atvik þar sem hjón úr þorpinu hélt að maðurinn hennar 

væri týndur og höfðu því strax samband við hana. Hann hafði ekki verið týndur, en hún 

kunni að meta að það var athugað með hann. Hún segir að það sé ein af jákvæðu hliðum 

þess að búa í minna þorpi 

[...] ef hann væri í alvöru villtur og enginn vissi að hann væri veikur, hvernig heldur 

þú að þetta væri þá, þannig mér fannst miklu betra að fólkið í bænum vissi þetta [...] 

en þetta er svo lítið samfélag, þetta er bara eins og lítil fjölskylda, ef eitthvað kemur 

upp á [...] í Reykjavík þá myndi ég ekki finna fyrir þessu ef hann labbaði út og færi 

eitthvað og týndist, það myndi enginn í hverfinu vita það að það væri eitthvað að 

honum. 

Síðan nefnir hún að mikilvægt sé að athuga málin ef þú sérð einhvern ráfandi og láta það 

ekki afskiptalaust. Einnig nefnir Elsa atvik þar sem maðurinn hennar týndist og allur 

bærinn tók þátt í leitinni. Hún sagði það muna miklu fyrir sig að hafa þann stuðning frá 

bænum. 
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4.5.3 Viðmót vina og ættingja  

Elsa hafði heyrt af því að maðurinn hennar ætti það til að móðga fólk í bænum þegar hann 

væri í göngutúrum. Hún sagðist ekkert kæra sig um að vita hvað hann væri að segja. Þar 

nefnir hún að fólk er misviðkvæmt og að fólk viti eflaust ekki hvað sé í gangi með hann. 

Þegar Elsa var síðan spurð hvort hún hafi orðið vör við að fólk færi að draga sig í hlé eftir 

áfallið nefnir hún atvik sem situr í henni: 

[...] hann var í klúbb, hann var einn af stofnendum þeirra hreyfingu hér ... sko hann 

fór í svona tvö ár held ég á matarfundi en svo kenndi ég mér náttúrulega um ég átti 

að hafa fylgdarmann með honum út af hann náttúrulega náði ekki því sem var verið 

að ræða á fundunum [...] sko ég veit eiginlega ekki af hverju hann hætti [...] nema 

einu sinni spurði ég einn af hverju hann hafi hætt að fara á matarfundi og hann 

sagðist ekki vilja segja mér það. 

Hún heldur áfram og lýsir tilfinningum sínum í kjölfar þessa atviks 

 [...] mér fannst þetta sárast því að í rauninni þá fara vinirnir frá þegar náttúrulega 

ekki bara þessum sjúkdóm eða veikindum heldur út af mörgum öðrum fólk er hrætt 

við krabbamein ... og hverfur það. 

Hún nefnir þó einn vin sem bjó nálægt þeim sem var alltaf góður við hann. Hún sagði að 

tengdapabbi hans hefði verið svona, þannig hann skildi hvað væri í gangi. Fríða tók einnig 

eftir breytingum á hegðun vinafólks í garð mannsins hennar eftir greiningu. Hún lýsir því 

svona:  

[...] það finnst mér svolítið skrítið, ég veit eiginlega ekki hvað það er, hvort að fólk 

þori ekki að tala um þetta eða ég hélt að þessi sjúkdómur væri bara orðinn það mikill 

og alls staðar í kringum okkur að það væri ekkert meira að tala um þetta heldur en 

annað, krabbamein og annað sem talað er um en. 

Þórdís nefnir svipað dæmi og Fríða. Hún upplifi að fólk sé hrætt við að ræða sjúkdóminn 

og að það viti ekki hvernig það eigi að haga sér. Hún upplifir fólk vandræðalegt og að því 

líði óþægilega, þrátt fyrir að hún sé búin að segja þeim því hvaða stigi hann sé og að það 

sé alveg óhætt að ræða þessa hluti. Þegar hún er spurð hvort hún hafi fundið fyrir 

fordómum svarar hún:  

[...] bara eins og fólk segir, hann er náttúrulega orðinn gamall maður og hann á að 

vera gleyminn og hann á að vera þetta og þetta, ég held að fólk hafi ekki almennilega 

hugsað að það væri þessi veiki. 
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Jóhanna lýsir öðru dæmi þar sem fólk gefur sér hvað orsakar heilabilun og að henni finnst 

það óþolandi hvernig sumir hugsa um heilabilun og segir:  

[...] þetta er skömm og ég man eftir sko, það var einn sem sagði, var eiginlega að gefa 

það í skyn af því að Trausti hefði ekki verið í einhverju voða jobi ((háttsettri vinnu)) 

sko þá hefði hann fengið heilabilun, sem sagt það væri afleiðingin. 

Linda talar um maðurinn hennar nái að spila á umhverfið, en hún finni þó að fólk sé farið 

að forðast það að hafa samskiptið við hann.  

 Hildur sagðist ekki hafa fundið fyrir fordómum í garð veikinda mannsins síns. Hún 

sagði að það munaði miklu að hafa gott fólk í kringum sig.  

[...] svo eigum við líka góða vini og til dæmis nágranni okkar, alveg yndislegur hann 

heimsækir hann a.m.k. einu sinni í viku og fer í bíltúr og fólkið okkar ((sonur og 

fjölskyldan)) er náttúrulega bara alveg yndisleg sko í einu orði sko, svo höfum við 

fengið að hafa litla barnabarnið hérna, hún er hérna þrjá daga í viku eftir hádegi [...] 

þá er hún hérna einn, tvo tíma sem gefur manni alveg svakalega mikið. 

Þó nefnir Hildur atvik þar sem frændfólk kom í heimsókn sem vissi ekki hvernig staðan 

var.  

[...] mér fannst það svolítið óþægilegt þegar maður var innan um, jú kannski í fyrra 

sumar þarna innan um frændfólk sem vissi ekki hvernig var ástætt, mér fannst það 

óþægilegt að vera að afsaka, af því maður á ekki að þurfa þess sko. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla er rannsóknarspurningum ritgerðarinnar, sem settar voru fram í inngangi, 

svarað með því að taka saman meginniðurstöður og draga ályktanir af þeim með tilvísun í 

fræðilega þekkingu. Niðurstöður eru byggðar á viðtölum við sjö konur með reynslu af því að 

sinna maka með heilabilun og er markmiðið að vekja athygli á reynslu þeirra og upplifun. Vert 

er að nefna að aðrir ytri erfileikar gætu haft áhrif á reynslu og upplifun, sem dæmi má nefna 

eigin veikindi. Undirkaflarnir eru þrír og þar er leitast við að svara einni rannsóknarspurningu 

í hverjum kafla fyrir sig. Í fyrsta kaflanum eru skoðaðar aðstæður þeirra sem sinna umönnun 

maka síns og búa í minni sveitarfélögum landsins. Þar er fræðileg þekking fléttuð saman við 

tvö af meginþemum rannsóknarinnar; greiningarferli og þjónustu. Í öðrum kafla er fjallað um 

hvernig heilabilun hefur áhrif á parasambandið. Þar er fræðilegur grunnur settur í samhengi 

við tvö önnur meginþemu; að takast á við umönnunarhlutverkið og áhrif á parasambandið. Í 

þriðja kaflanum er kannað hvernig félagsráðgjöf nýtist í þjónustu við einstaklinga með 

heilabilun og maka þeirra og hver upplifunin er af þeirri þjónustu sem boðið er upp á. Auk þess 

er skoðað hvort félagsráðgjafi hafi komið að málum þessara einstaklinga og hvernig hægt sé 

að nýta þekkingu hans betur á þessum vettvangi. Til þess að svara þeim spurningum var horft 

til fræðilegrar umfjöllunar og tekið mið af öllum fimm meginþemunum, en þá sérstaklega 

utanaðkomandi áhrifum og undirþemanu aðkoma félagsráðgjafa. 

5.1 Hver er reynsla einstaklinga sem sinna maka með heilabilun af þjónustu í minni 
sveitarfélögum? 

Svari við þessari spurningu má skipta upp í tvo flokka sem saman svara til um reynslu allra 

viðmælenda af þjónustu. Fyrsti flokkurinn fjallar því um greiningarferlið og viðmót fagaðila, 

seinni flokkurinn snýst um þjónustu. 

5.1.1 Greiningarferlið og viðmót fagaðila 

Til þess að hægt sé að átta sig á reynslu þessa hóps er gott að miða upphaf þjónustu við 

greiningarferlið. Allir viðmælendurnir þurftu að ferðast til Reykjarvíkur eða Akureyrar til þess 

að maki þeirra gæti farið í greiningu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir viðmælendur 

sem áttu maka með greiningu á Alzheimer- og Lewy body sjúkdómnum voru farnir að taka 

eftir breytingum á hegðun, persónu og minni áður en greiningarferlið hófst. Í flestum þeim 
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tilfellum þar sem formleg greining átti sér stað voru það viðmælendur sem áttu frumkvæðið 

að því að maki þeirra færi í greiningu. Niðurstöðurnar gefa því ákveðna vísbendingu um að 

aðstandendur séu í lykilhlutverki í því að taka eftir einkennum ásamt því að ýta undir það að 

einstaklingur fari í greiningu. Kerpershoek og félagar (2016) benda á mikilvægi þess að rétt sé 

farið að í greiningu svo hægt sé að bæta þjónustu við einstaklinga með heilabilun og 

aðstandendur þeirra. Tímanleg greining er grunnurinn að því að hægt sé að byrja fullnægjandi 

meðferð, kortleggja hvað þarf að gera og fara yfir hvað gæti verið framundan (Van Vliet o.fl., 

2013). Aukin fræðsla um helstu einkenni heilabilunar myndi því mögulega auka líkurnar á því 

að fólk tæki fyrr eftir einkennum og leitaði til sérfræðings fyrr í sjúkdómsferlinu. Það er einmitt 

ein af áherslunum í stefnuáætlun um málefni fólks með heilabilun. Það verður því áhugavert 

að fylgjast með á komandi árum.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að viðmót fagaðila skiptir verulega miklu máli um 

viðhorfið gagnvart þjónustunni. Af lýsingum viðmælendanna má greina að neikvætt og kalt 

viðmót frá fagaðilum hafði mjög mikil áhrif á upplifun þeirra af greiningarferlinu og ýti undir 

neikvæða andlega líðan. Helstu niðurstöður sýna að skortur er á andlegum stuðningi og 

upplýsingagjöf til beggja aðila. Bunn og félagar (2012) bentu á mikilvægi þess að auka stuðning 

og bæta aðgengi að upplýsingum eftir greiningu. Læknar eru þar í lykilstöðu og þurfa þeir því 

að geta bent fólki á hvar sé hægt að leita að þeim stuðningi. Upplýsingar um heilabilun og því 

sem fylgir henni gerir aðstandendum kleift að takast betur á við umönnunarhlutverkið. 

Upplýsingagjöf er einnig lykilatriði í gæðum þeirrar umönnunar sem maki veitir einstaklingum 

(Laakkonen o.fl., 2008). Frásagnir viðmælenda benda til að mynda á ákveðna óvissu sem fylgi 

í kjölfar áfallsins sem tengja má við skort á upplýsingagjöf til einstaklingsins og maka. 

Viðmælendur töluðu um að þurfa sjálfir að leita eftir upplýsingum, hvort sem það væri að lesa 

sér til um heilabilun eða ganga á eftir því að fá upplýsingar frá fagaðilum. Það má því sjá að 

brýnt er að auka aðkomu fagaðila og gæta þess að þeir sýni hlýlegt viðmót. Þannig væri hægt 

að hjálpa fólki að takast á við þær breytingar sem eiga sér stað og mögulega sporna við 

vandamálum sem gætu komið upp í sjúkdómsferlinu (Laakkonen o.fl., 2008; Merrilees, 2016). 

Dæmi um vandamál sem gætu komið upp er það hvernig einstaklingurinn tekur því að missa 

ökuréttindin. Frásagnir viðmælenda af því þegar makar þeirra misstu ökuréttindin gefa 

ákveðna vísbendingu um að það þurfi að auka stuðning til beggja aðila þegar kemur að því að 

einstaklingurinn missi ökuréttindin. Helstu niðurstöður úr þessu þema sýna fram á skort á 

stuðningi og upplýsingagjöf. Það er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Töru Bjarkar 
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Guðbjartardóttur og Elísabetar Hjörleifsdóttur sem gerð var 2018, þar sem niðurstöður sýndu 

að aðstandendur upplifðu óánægju vegna skorts á stuðningi og upplýsingagjöf í gegnum allt 

sjúkdómsferlið.  

5.1.2 Þjónusta  

Viðhorf viðmælenda benda helst til þess að það þurfi öðruvísi og persónumiðaðri úrræði. 

Úrræðin þurfa að koma á réttum tíma og þjónustan þarf að vera sveigjanlegri. Þegar unnið er 

að því að bæta þjónustu fyrir þennan hóp þarf að hafa þessar fjölbreyttu þarfir í huga, þar sem 

eitt getur ekki hentað öllum. Það þarf að huga að því hvar á landinu einstaklingurinn býr, 

hversu langt það er fyrir hann að sækja þjónustu og á hvaða aldri einstaklingurinn og 

umönnunaraðilinn er. Samkvæmt lýsingu frá flestum viðmælendum standa úrræði þeim til 

boða, en henta þó ekki þeim persónulega. Ólíkar ástæður fyrir því mátti finna á milli 

viðmælenda, en algengt var að úrræðin sem stæðu þeim til boða væru að koma of snemma í 

sjúkdómsferlinu. Sem dæmi má nefna að fólki stóð til boða að fá hjúkrunarfræðing í 

heimahjúkrun, en einstaklingurinn var enn þá fær um að taka lyfin sín sjálfur og þurfti ekki 

líkamlega aðhlynningu. Aðrar ástæður gátu síðan verið þær að úrræðin væru ekki nógu 

sveigjanleg eða nógu skýr. Vert er að benda á það að í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga 

nr. 40/1991 er áhersla lögð á að þjónustan skuli mótuð af þörfum einstaklingsins og 

aðstæðum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda hins vegar til þess að þjónustan sé ekki að 

mæta persónulegum þörfum þeirra sem tóku þátt í þessari rannsókn. Eins má sjá af frásögn 

viðmælenda að frekar sé verið að reyna aðlaga fólkið að kerfinu en kerfið að fólkinu. Sem 

dæmi má nefna að sá veiki þarf að nýta sér þá þjónustu sem er í boði og því þarf maki hans að 

þiggja ákveðna þjónustu, til dæmis heimilisþrif.  

 Viðmælendur þurfa ýmist að notast við þjónustu frá heilbrigðis- eða félagsþjónustu. 

Þar sem um er að ræða tvö kerfi sem bæði sinna þjónustu við þennan hóp, er ákveðin hætta 

á því að notendur lendi á milli kerfanna tveggja (Lára Björnsdóttir, 2005). Dagþjónusta er til að 

mynda úrræði sem eru á vegum félagsþjónustunnar, en algengasta úrræði sem makar 

viðmælenda nýttu sér var dagdvöl eða dagþjálfun. Í tilfelli eins viðmælanda var aðeins í boði 

dagdvöl þrisvar í viku og í öðru tilfelli stóð það hreinlega ekki til boða, þar sem sveitarfélagið 

var ekki með slíka þjónustu. Enn þá eru til sveitarfélög sem ekki bjóða upp á dagdvöl fyrir 

aldraða. Í mörgum tilfellum er þjónustan sem er í boði fyrir einstaklinga með heilabilun miðuð 

út frá 67 ára og eldri. Rannsóknir á áhrifum dagþjónustu hafa sýnt fram á að slíkt úrræði 
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minnkar líkur á streitu hjá aðstandendum sem sinna óformlegri þjónustu einstaklinga með 

heilabilun. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að álagið minnkar hjá umönnunaraðilum og þar 

með bætir það oft samskiptin á milli umönnunaraðilans og einstaklingsins 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2019, 24. júní; Lunt, Dowrick og Lloyd-Williams, 2018). Bæði má sjá í 

stefnuáætlun um málefni fólks með heilabilun og heilbrigðisstefnu til heilbrigðisþjónustu á 

Íslandi til ársins 2030, hversu mikil ábyrgð er sett á þá þjónustu sem veitt er af sveitarfélögum 

(Heilbrigðisráðuneytið, 19, 24. júní; Heilbrigðisráðuneytið, 2019). Þjónusta sem sveitarfélög 

bera ábyrgð á er mjög víðtæk og nær yfir marga málaflokka. Þessi lög, sem ná yfir til fjölda 

þjónustuhópa, flokkast undir svokölluð rammalög sem gefa sveitarfélögum ákveðið frelsi í því 

hvernig þau haga þjónustunni (Lára Björnsdóttir, 2005). Þess vegna er ákveðin hætta á því að 

gæðamunur sé á þjónustu á milli sveitarfélaga og líkur á því að minni sveitarfélög með minna 

fjármagn hafi síður tök á því að veita jafn góða þjónustu og þau stærri, eins og niðurstöður 

benda hér á með dæmi um dagþjónustu. 

 Dæmi um úrræði sem er á vegum heilbrigðisþjónustu er hvíldarinnlögnin, en 

niðurstöður bentu til þess að gæðamunur væri á aðgengi að hvíldarinnlögnum í bæjarfélögum, 

langur biðtími væri oft vegna skorts á sjúkrarými og að sú þjónusta skaraðist á við þjónustu 

sem veitt væri af hálfu sveitarfélagsins. Einn viðmælandi nefndi að maðurinn hennar gæti ekki 

sótt dagdvöl á meðan á hvíldarinnlögninni stóð, þar sem það væri úrræði frá 

félagsþjónustunni. Hvíldarinnlögn eins og dagþjónusta er mikilvægt úrræði fyrir bæði 

einstaklinginn sem er með heilabilun og maka hans.  

 Að mati rannsakanda benda niðurstöður til að brúa þurfi bilið á milli samstarfs 

heilbrigðis- og félagsþjónustu. Með því að auka samstarf telur rannsakandi að hægt væri að 

bæta þjónustuna til þessa hóps til muna. Í bókinni Heilbrigði og heildarsýn, sem kom út árið 

2005, er meðal annars fjallað um starf félagsráðgjafans í heilbrigðisþjónustu. Þrátt fyrir að 

bókin hafi komið út fyrir 15 árum, á efni hennar enn þá vel við í dag. Lára Björnsdóttir (2005) 

bendir á það í kaflanum Heildrænt skipulag í heilbrigðis- og félagsþjónustu að það sé 

óhagkvæmt fyrir notandann að hafa þessa þjónusta aðskilda. Telur hún auknar líkur á því að 

þjónustan verði brotakennd og ómarkviss. Niðurstöður sýna fram á að kerfin eru ekki að vinna 

saman og að það hafi áhrif á gæði þjónustunnar. Ef kerfin myndu vinna meira saman væri 

þjónustan að færa sig nær hugmyndum Kitwood (2007) um persónuheild og persónumiðaða 

þjónustu. 
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 Þessi aðgreining á milli kerfanna sem eiga að halda utan um einstaklinga með 

heilabilun hefur valdið því að umönnun bitnar meira á aðstandendum. Áhugavert var að sjá 

að í frásögn nánast allra viðmælenda tóku dætur virkan þátt í umönnun feðra sinna og voru 

einn helsti stuðningur mæðra sinna. Í einu tilfellinu hafði dóttir viðmælenda flutt í sama 

sveitarfélag til þess að vera nær foreldrum sínum í þeim tilgangi að geta stokkið til ef á þyrfti 

að halda. Einnig voru dæmi um það að dætur ferðuðust með foreldrum sínum og mættu með 

þeim í læknistíma. Þá sýndu frásagnir fram á að dæturnar aðstoðuðu foreldra sína við að afla 

upplýsinga um þjónustu og úrræði. Það er í takt við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

viðfangsefninu, þar sem kemur fram að dætur eru líklegri til þess að sinna umönnun foreldra 

sinna en synir (Sigurdardottir, Juliusdottir og Karlsson, 2020; Sigurdardottir og Kåreholt, 2014). 

Niðurstöður gefa því ákveðna vísbendingu um að börn viðmælenda og þá aðallega dætur 

þeirra, séu eitt helsta stuðningsnet þessa hóps. 

5.2 Hvernig áhrif hefur heilabilun á parasambandið? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að eitt af því sem hafði mikil áhrif á parasambandið 

var hlutverkabreytingin sem átti sér stað þegar einstaklingurinn greindist. Nokkrir 

viðmælendur töluðu um það að horfa á maka sinn sem sjúkling sem þær þyrftu að sinna. Ef 

litið er til félagslegu skiptakenningarinnar verður ákveðið ójafnvægi í sambandinu þegar annar 

aðilinn veikist og verður háður hinum aðilanum (Beel-Bates, Ingersoll-Dayton og Nelson, 

2007). Frásagnir viðmælenda um að álag og ábyrgð sem fylgir umönnunarhlutverkinu ýti undir 

streitueinkenni eru í takt við aðrar rannsóknir í þessum málaflokki. Einn viðmælandi kom með 

þá lýsingu að hann þyrfti alltaf að vera á vaktinni. Sú lýsing á umönnunarhlutverkinu virtist 

eiga vel við alla viðmælendurna, þar sem frásagnir þeirra gáfu til kynna að þær væru stöðugt 

að huga að velferð makans. Það mátti sjá í frásögnum að viðmælendur upplifðu að makar 

þeirra reiddu sig á þær og var það í flestum tilfellum mjög íþyngjandi. Í þeim tilfellum þar sem 

einstaklingurinn sem sá um umönnina var sjálfur með sjúkdóm, gat hann lítið einbeitt sér af 

því að ná bata sjálfur heldur var hugurinn mikið hjá makanum. Aðrar rannsóknir hafa jafnframt 

sýnt fram á að algengt sé að þeir sem eru að sinna þessari óformlegu umönnun gleymi síðan 

að hugsa um sjálfa sig (Sigurdardottir og Bravell, 2013). Ábyrgðin sem fylgir getur verið 

fjölbreytt, þar sem einstaklingurinn sem sinnir umönnuninni þarf að huga að mörgum ólíkum 

þáttum sem viðkoma hagsmunum maka síns. Sjálfkrafa eru gerðar þær kröfur til 

einstaklingsins að hann læri inn á sjúkdóminn svo að hann geti sinnt þessu hlutverki 



84 

(Laakkonen, o.fl., 2008). Það hefur þó komið fram hér að ofan að það sé ekki hlaupið að því að 

fá upplýsingar um heilabilun.  Ef litið er til atriða sem virtust hjálpa viðmælendum að takast á 

við umönnunarhlutverkið, var það helst staða sambandsins og jákvætt hugarfar. Staða 

sambandsins fyrir áfallið virðist hafa áhrif á það hvernig einstaklingarnir takast á við 

greininguna og umönnunarhlutverkið. Þeir sem höfðu átt í góðu sambandi eða haft svokallaða 

góða sambandsheild við maka sinn voru líklegri til þess að halda áfram að njóta eða horfa á 

það jákvæða. Góð vinátta og umhyggja virtust vera lykilinn að góðri sambandsheild. 

Niðurstöður staðfesta að vissu leyti það sem Evans og Lee (2014) töluðu um í sambandi við 

samheldni parsins, þar sem þeir taka sambandsheild út frá hugtakinu persónuheild úr 

kenningu Tom Kitwood. Einnig mátti sjá að hugarfar skipti miklu máli. Sjá mátti ákveðna seiglu 

hjá viðmælendum, þar sem þær höfðu náð að aðlaga sig að vel að hlutverkinu. Þótt vissulega 

kæmu upp erfiðar og flóknar tilfinningar voru viðmælendur samt sem áður að sinna maka 

sínum heima við og margir héldu í hugarfarið „einn dag í einu“. Einnig töldu margir 

viðmælendur það mikilvægt að reyna að halda í það jákvæða og að vera ekki að reyna fela 

sjúkdóminn, frekar að tala um það sem væri í gangi. Með því hefði stuðningur frá öðrum aukist 

að einhverju leyti. Utanaðkomandi stuðningur og öflugt stuðningsnet ýtir undir seigluviðbrögð 

hjá einstaklingum sem eru í erfiðri stöðu (Jones, Woodward og Moshi, 2019). Sjá mátti að 

vinafólk og ættingjar sem höfðu einhverja reynslu eða þekkingu á heilabilun voru ólíklegri til 

þess að forðast samskipti við einstaklinginn, en það er í samræmi við rannsóknir sem hafa verið 

gerðar (Innes, 2013; Connell, Page, Sheriff og Hibbert, 2017). Í frásögnum viðmælenda mátti 

finna vísbendingar um að fólk væri feimið við að tala um heilabilun og vissi ekki hvernig ætti 

að umgangast einstakling með heilabilun, þrátt fyrir að hafa þekkt hann í mörg ár. Ein af 

ástæðum þess að einstaklingar með heilabilun og makar þeirra takmarka félagslega þátttöku 

sína, er skortur annarra á þekkingu og skilningi á heilabilun. Þekkingarleysi um heilabilun 

veldur því að ákveðnir fordómar verða til gagnvart þeim einstaklingum sem glíma við slíka 

sjúkdóma (Herron og Rosenberg, 2017). Ef parið einangast frá samfélaginu gætu þau verið að 

missa mikilvægt stuðningsnet og því verður erfiðara fyrir þann sem sinnir umönnuninni að 

viðhalda seigluviðbrögðum (Howe, o.fl., 2019; Truzzi o.fl., 2008). Það má því sjá að mikilvægt 

er að hjálpa einstaklingum í þessari stöðu við að viðhalda félagsneti sínu, til dæmis með því að 

auka þekkingu á heilabilun eða auðvelda fólki að eiga samskipti við vini og ættingja með 

nýtingu tækninnar. Hugmyndin um styðjandi samfélag byggir á því að samfélagið í heild 

hjálpist að þegar kemur að því að stuðla að bættum lífskjörum og þannig sé unnið gegn 
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einangrun einstaklinga með heilabilun og aðstandenda þeirra (Innes, 2013; Connell, Page, 

Sheriff og Hibbert, 2017).  

 Niðurstöður sýna fram á að í mörgum tilfellum upplifa einstaklingar makamissi vegna 

þeirra persónuleikabreytinga sem eiga sér stað vegna sjúkdómsins. Frásagnir leiddu í ljós að 

margir viðmælendur upplifðu að maki þeirra væri nýr karakter og í sumum tilfellum hreinlega 

ekki sama manneskjan. Skapgerð makans hefur einnig áhrif, þar sem frásagnir gáfu ákveðna 

vísbendingu um að persónuleikabreytingar tengdar skapi skiptu miklu máli. Þeir viðmælendur 

sem töldu mennina sína vera geðgóða, sögðu það muna miklu fyrir sig og að þær héldu í vonina 

um að svo yrði áfram. Þeir viðmælendur sem höfðu lent upp á kant við maka sinn að sökum 

skapgerða töluðu um aukið álag. Sorg er tilfinning sem viðmælendur tengdu mikið við. Líkt og 

Shavit, Ben-Ze'ev og Israel (2019) benda á, þá er sorgin sem fylgir greiningu á heilabilun 

margþátta. Niðurstöður benda til þess að einstaklingar upplifi forsorg eftir greiningu og á 

meðan á sjúkdómsferlinu stendur. Einnig eru merki um að einstaklingar upplifi óviðurkennda 

sorg, þar sem þeir fái ekki rými til þess að tjá sorg sína eða vinna úr henni. Hér sýna niðurstöður 

enn fremur fram á að þjónustuþörfin hjá þessum hóp sé margþætt og mikilvægt sé að grípa 

fólk strax eftir greiningu. 

 Helstu niðurstöður um áhrif heilabilunar á parasambandið eru í takt við það sem 

Pozzebon, Douglas og Ames (2016) fjölluðu um í rannsókn sinni. Það er að segja að eðli 

sambandsins breytist eftir greiningu á heilabilun og sú breyting fari stigvaxandi. Niðurstöður 

sýna að persónuleikabreytingar skipta mjög miklu máli fyrir eðli sambandsins. Einnig mátti sjá 

að ákveðið valdaójafnvægi átti sér stað innan sambandsins, þar sem makinn fór að horfa á 

einstaklinginn sem sjúkling fremur en maka sinn. Gefur það ákveðna vísbendingu um að slíkt 

viðhorf og eðli sjúkdómsins minnki líkamlega nánd í parasambandi (Pozzebon, Douglas og 

Ames, 2016).  

  

5.3 Hvernig getur félagsráðgjöf nýst í þjónustu við einstaklinga með heilabilun og 
maka þeirra? 

Samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa er markmið félagsráðgjafar að vinna að lausn á 

félagslegum og persónulegum vanda ásamt því að sporna gegn félagslegu ranglæti 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á bæði 

félagslegan og persónulegan vanda hjá viðmælendum. Þær sýndu þó einnig fram á 
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takmarkaða aðkomu félagsráðgjafa. Það mátti sjá í frásögnum viðmælenda að margt í 

umhverfinu hefur áhrif á líðan þeirra og hvernig þeim gengur að takast á við 

umönnunarhlutverkið. Varðandi aðkomu félagsráðgjafa var merkilegt að heyra að 

viðmælendur neituðu því að félagsráðgjafi hefði komið við sögu við úrlausn þeirra mála. 

Viðmælendur töluðu um að starfsmenn félagsþjónustunnar hefðu komið að máli þeirra og 

nefndu þá með fullu nafni. Þessar frásagnir gefa til kynna að í minni sveitarfélögum þar sem 

kunningsskapur er mikill, þá séu skjólstæðingar líklegri til þess að horfa á félagsráðgjafann sem 

manneskju sem þeir þekkja úr samfélaginu frekar en fagaðila sem er að vinna í málum þeirra. 

Einnig má sjá í niðurstöðum að það vanti töluvert upp á aðkomu félagsráðgjafa þegar kemur 

að greiningarferlinu. Rannsakandi telur að mikilvægt sé að félagsráðgjafar verði sýnilegri í 

málefnum einstaklinga með heilabilun. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aðkoma félagsráðgjafa 

getur reynst mjög dýrmæt fyrir einstaklinga sem eru að ganga í gegnum þá erfiðleika sem fylgir 

greiningu á heilabilun (Rizzo og Rowe, 2014; Kaplan og Berkman, 2011). Félagsráðgjafar þurfa 

að þekkja til samfélagsins, vita hvaða þjónusta er í boði og vinna út frá kenningum sem 

viðkoma mannlegri hegðun, ásamt því að skilja hvernig fólk hefur áhrif á umhverfið og öfugt 

(Lára Björnsdóttir, 2005). Hugtakið heildarsýn er lykilatriði í vinnu félagsráðgjafans, en þá er 

horft á vanda einstaklingsins út frá áhrifum úr nær- og fjærumhverfi hans, svo hægt sé að vinna 

úr vandanum (Sigrún Júlíusdóttir, 2005). Með því að horfa á umhverfið, einstaklinginn, 

parasambandið og reynslu hans af þjónustu, má sjá heildarmynd af aðstæðum einstaklinganna 

sem tóku þátt í rannsókninni.  

 Í fyrstu rannsóknarspurningunni, þar sem fjallað var um þjónustu, mátti sjá hvernig 

skipulag á heilbrigðis- og félagsþjónustunni veldur því að notendur falla á milli kerfanna. 

Félagsráðgjafar eru yfirleitt þeir sem starfa hjá félagsþjónustunni, en á undanförnum árum 

hefur hlutfall félagsráðgjafa sem starfa innan heilbrigðisstofnana hækkað. Í stefnu um 

heilbrigðisþjónustu var talað um að auka þyrfti samvinnu, ekki aðeins á milli kerfanna heldur 

einnig á milli fagaðila. Slík vinna kallast þverfaglegt (e. interdisciplinary) samstarf, en þá koma 

saman fagaðilar af ólíkum starfstéttum, deila sínum viðhorfum til þjónustu og vinna að 

sameiginlegu markmiði. Með þverfaglegri kunnáttu má auka samskipti við félagsþjónustuna, 

sem er sérstaklega mikilvægt þegar kemur að þjónustu fyrir aldraða, fólk með langvinna 

sjúkdóma eða önnur fjölþætt heilbrigðisvandamál (Heilbrigðisráðuneytið, 2019; Lessard, 

Morin og Sylvain, 2008). 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að einstaklingar sem sinna maka sínum heima við hafa 

fjölbreytilegar þarfir sem ekki er verið að mæta. Það þarf að huga að andlegum, félagslegum 

og líkamlegum þáttum þegar kemur að því að bæta þjónustu fyrir þennan hóp. Nálgun út frá 

heildarsýn er því viðeigandi þegar unnið er að bættri þjónustu. Það mátti sjá áberandi skort á 

stuðningi, upplýsingagjöf og viðeigandi persónubundnum úrræðum. Einnig mátti sjá skort á 

aðkomu félagsráðgjafa og skort á skilningi viðmælenda á starfi félagsráðgjafans. Höfundur 

telur að með þverfaglegum teymum og samvinnu á milli heilbrigðis- og félagsþjónustu væri 

hægt að halda betur utan um einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra. 

Heilbrigðisráðuneytið hefur sett fram tvær stefnuáætlanir, þar sem tekin eru mið af þessum 

atriðum og stefnir að umbótum í þessum málaflokki. Því verður áhugavert að sjá stöðuna eftir 

nokkur ár, ef vel verður unnið að þeirri stefnuáætlun sem heilbrigðisráðuneytið hefur gefið út. 

Mikil ábyrgð er lögð á sveitarfélög um að sinna þjónustu við fjölbreytta hópa, en hætta er á að 

gæðamunur verði þjónustu á milli sveitafélaga. Það er því mat höfundar að núverandi kerfi og 

flækjustig innan þess leiði til þess að lögð sé óþarflega mikil ábyrgð á þann sem sinnir 

óformlegri umönnun.  

 Markmiðið var að skoða reynslu einstaklinga sem sinna maka með heilabilun í minni 

sveitarfélögum. Höfundur sér tækifæri í aukinni tæknivæðingu í þjónustu við einstaklinga með 

heilabilun og aðstandendur. Rannsóknin hefur vakið upp spurningar hjá höfundi og þá 

sérstaklega þegar kemur að dagdvölum, til dæmis af hverju dagþjónusta er ekki hluti af fastri 

þjónustu hjá sveitarfélögum. Áhugavert væri að sjá rannsókn þar sem úrtakið er stærra og 

jafnvel þar sem tekin væru viðtöl við einstaklinga sem búa á höfuðborgarsvæðinu einnig til 

samanburðar. Einnig væri áhugavert að rannsaka viðfangsefnið út frá reynslu einstaklingsins 

sem er með heilabilun og fá þannig dýpri innsýn í veruleika þeirra. Með meiri umfjöllun um þá 

sem búa með einstaklingum með heilabilun er hægt að auka skilning á aðstæðum þeirra. Það 

er von höfundar að með nýrri stefnuáætlun og niðurstöðum þessarar rannsóknar sé hægt að 

koma á móts við þennan hóp og auka þekkingu bæði þeirra sem búa með einstaklingum með 

heilabilun og samfélagsins í heild. 

 

____________________________________ 

Karen Birna Ómarsdóttir 
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einstaklinga með heilabilun. 

Þingskjal 2122/2019-2020. Skýrsla skv. beiðni félags- og barnamálaráðherra um stöðu eldri 
borgara hérlendis og erlendis. 

  



96 



97 

Viðauki 1 

Kynningarbréf 

Kæri viðtakandi, 

 

Undirrituð er meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háksóla Íslands. Ég er að vinna 

að lokaverkefni mínu sem er rannsókn á upplifun og reynslu einstaklinga sem sinna umönnun 

maka með heilabilun heima við.  

 Tilgangur rannsóknarinnar er að fá aukinn skilning á reynslu einstaklinga sem sinna 

slíkri umönnun í minni sveitarfélögum á landsbyggðinni og varpa ljósi á aðstæður þeirra. Ég 

hefur lengi unnið með einstaklingum með heilabilun ásamt því að hafa áhuga á málefnum sem 

tengjast þeim hóp og aðstandendum þeirra. Niðurstöður rannsóknar verða birtar í MA 

verkefni mínu sem verður aðgengilegt á www.skemman.is.  

 Ef þú ert á aldrinum 65 til 80 ára og sinnir umönnun maka þíns sem hefur fengið 

greiningu á heilabilunarsjúkdómi þá óska ég eftir þátttöku þinni. 

 Notast verður við eigindlegar aðferðir þar sem tekin verða hálfstöðluð viðtöl við 

þátttakendur sem verða hljóðrituð og seinna meir afrituð. Eitt viðtal verður tekið við hvern 

þátttakanda og mun viðtalið taka rúma klukkustund. Áætlað er að viðtöl fari fram í september 

2020. Þátttaka viðmælenda er forsenda þess að hægt verði að framkvæma rannsóknina en 

þátttakendum er heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu án frekari 

útskýringa. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningar þeirra í samræmi við lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar 

verður gætt og munu raunveruleg nöfn viðmælenda hvergi koma fram. Að rannsókn lokinni 

verður öllum gögnum eytt.  

 Leiðbeinendur mínir og ábyrgðaraðilar rannsóknar eru dr. Sigurveig H. Sigurðardóttir 

dósent við félagsráðgjafadeild Háksóla Íslands og Sirrý Sif Sigurlaugardóttir MA, félagsráðgjafi 

hjá Sveitarfélaginu Skagafirði. Ef nánari upplýsinga er óskað eða spurningar vakna er varða 

rannsóknina er þér velkomið að hafa samband við mig í netfang kbo7@hi.is eða í síma 845-

0354. Einnig er hægt að hafa samband við ábyrgðaraðila rannsóknar. 

 

Með ósk um góðar viðtökur, 

 

dr. Sigurveig H. Sigurðardóttir  

Dósent við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, leiðbeinandi og ábyrgðaraðili rannsóknar 

 

Sirrý Sif Siglaugardóttir 

Félagsráðgjafi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði, leiðbeinandi og ábyrgðaraðili rannsóknar 

 

Karen Birna Ómarsdóttir  

Meistaranemi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háksóla Íslands 

Kbo7@hi.is 

http://www.skemman.is/
mailto:kbo7@hi.is
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Viðauki 2 

Upplýst samþykki 

Samþykki vegna þátttöku 

 

Í rannsókn þessari er markmiðið að kanna upplifun og reynslu þeirra sem sinna umönnun maka 

með heilabilun heima við. Tekin verða hálfstöðluð viðtöl við þátttakendur. Eitt viðtal sem mun 

taka rúmlega klukkustund, viðtalið verður hljóðritað og síðar afritað. Farið verður með 

persónuupplýsingar og skráningar þeirra samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsing. Þátttakendum verða gefin dulnefni og passað verður upp á að ekki 

sé hægt að rekja persónuupplýsingar til þeirra í meistararitgerðinni. Aðeins rannsakandi sjálfur 

og ábyrgðaaðilar rannsóknar hafa aðgang að gögnum hennar. Að rannsókn lokinni verður 

öllum gögnum eytt.  

 Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni án frekari útskýringar hvenær 

sem er á meðan á rannsókn stendur.  

  

Mér ____________________________ hefur verið kynnt efni rannsóknarinnar þann_______ 

og það hvað felst í þátttöku minni. Ég samþykki hér með að vera þátttakandi í meistaraverkefni 

þessu, um upplifun og reynslu af því að sinna umönnun maka með heilabilun heima við.   

 

 

Rannsakandi                                                                                                         

 

________________________                                                                                    
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Viðauki 3 

 Viðtalsvísir 

1. Hvernig fór greiningin fram?  

- Hvenær fékk hann/hún greiningu 

- Hvenær tókst þú fyrst eftir einkennum 

- Hvernig brást hann/hún við greiningu, en þú?  

 

2. Hver er reynsla þín af sjúkdómsferlinu almennt?  

- Líðan/tilfinningar 
 

3. Hvernig er hefðbundinn dagur í ykkar lífi?  

 

4. Hvaða þjónustu hafið þið nýtt ykkur? 

- Hvaðan fái þið upplýsingar um þjónustu?  

- Hver eru þín viðhorf og reynsla af þeirri þjónustu? 

- Hefur félagsráðgjafi komið að ykkar máli? 

 

5. Urðu einhverjar breytingar á þínu lífi í kjölfar sjúkdómsins?  

- Hafði sjúkdómurinn áhrif á sambandið ykkar? 

- Hvernig þá 

- Hvernig myndir þú lýsa samskiptum ykkar? 

- Hefur þú fundið fyrir sorg í gegnum þetta ferli?  

- Hvernig lýsir hún sér? 

- Hvernig myndir þú lýsa tilfinningunum þínum í þessu ferli?  

 

6. Viðhorf vinafólks og ættingja  

- Finnst þér viðhorf þeirra í kringum ykkur hafa breyst eftir sjúkdómsgreiningu? 

 

7. Eitthvað sem þú vilt bæta við í lokinn?  


