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Útdráttur 

Tilgangur þessarar heimildasamantektar er að sýna fram á þýðingu minningameðferðar í 

umönnun einstaklinga með heilabilun. Á síðustu árum hefur orðið töluverð breyting á 

hugmyndafræði í umönnun aldraðra og þá sérstaklega fólks með heilabilun. Aukin áhersla 

er lögð á einstaklingsmiðaða umönnun og minningavinnu með þátttöku einstaklingsins og 

fjölskyldu hans. Kenningar breska sálfræðingsins Kitwood um fimm grunnþarfir 

einstaklinga með heilabilun, þ.e. huggun, tengsl, hlutdeild, virkni og sjálfsmynd eru 

hafðar að leiðarljósi. Skráning lífssögu einstaklinga með heilabilun er nauðsynleg 

forsenda þess að kynnast manneskjunni á bak við sjúkdóminn. Lífssaga er grundvöllur 

þess að hægt sé að stunda minningavinnu með öldruðum einstaklingum. Rannsóknir sýna 

að vinna í minningavinnuhópum gefst vel til að mæta áður nefndum fimm grunnþörfum 

og finnur fólk til andlegrar vellíðunar eftir slíka vinnu og hún eflir virkni. Minningavinna 

getur farið fram í daglegri umönnun og geta allir sem að henni koma, þ.e. starfsfólk, 

vistmenn og fjölskyldur þeirra eða aðrir aðstandendur, verið þátttakendur. Einnig er hægt 

að nota minningavinnu í misstórum hópum, þar sem starfsmaður stjórnar umræðum um 

ákveðið efni. Heimilislegt umhverfi og hjálpartæki s.s. persónulegir munir þátttakenda og 

tilbúið fræðsluefni er grundvöllur velheppnaðrar vinnu. Rannsóknir sýna að fólk sem er í 

heimilislegu og kunnuglegu umhverfi heldur lengur færni og virkni í daglegu lífi. 

Rannsóknirnar í samantektinni voru eigindlegar og megindlegar, auk 

samantektarrannsókna, sem getið er í ritrýndum fræðiritum.  

Lykilorð: einstaklingsmiðuð umönnun, lífssaga, minningavinna, aldraðir og heilabilun. 
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Abstract  

The purpose of this reference compilation is to prove the relevance of reminiscence in the 

care of individuals with dementia. In the last years there has been a considerable change 

in the ideology of the care of elderly people, especially people with dementia. There is an 

increased emphasis on person-centred care and reminiscence with the participation of the 

individual and his or her family. The compilation revolves around the theories of the 

British psychologist Kitwood on the five basic needs of individuals with dementia, i.e. 

comfort, attachment, inclusion, occupation and identity. The registry of the life story of 

individuals with dementia is the necessary grounds of getting to know the person behind 

the illness. The life story is the basis of one being able to practice reminiscence with 

elderly individuals. Research has shown that the work being done in reminiscence groups 

is ideal to meet the five aforementioned needs, furthermore that people experiences a 

mental wellbeing following such work and that it enforces activity. Reminiscence can 

take place in the people’s daily care and everybody involved, i.e. staff, inmates, families 

or other relatives, can be involved. Furthermore, reminiscence can be used in groups of 

variable sizes, wherein a member of the staff leads a discussion on a certain topic. An 

environment and aids that are homelike, e.g. participants’ personal belongings, along with 

pre-prepared educational texts, is the basis for a successful work. Research has shown 

that people in home-like and familiar environment are able to maintain for a longer time 

their skills and activities in their daily lives. The compilation contains research that is 

qualitative and quantitative and furthermore we reference compilation researches from 

peer-reviewed academic journals. 

Keywords:  Person-centred care, lifestory, reminicence, elderly people, dementia.  



vi 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .......................................................................................................................................... iv 

Þakkarorð....................................................................................................................................... viii 

Gullkorn........................................................................................................................................... ix 

1. Kafli – Inngangur ....................................................................................................................... 10 

2.  Kafli – Hvernig geta hjúkrunarfræðingar nýtt sér lífssögu og minningavinnu til að auka 

virkni og efla sjálfsmynd fólks með heilabilun? ............................................................................ 14 

2.1. Heilabilun .............................................................................................................................. 14 

2.1.2  Skilgreining heilabilunar. ............................................................................................. 14 

2.2.3. Einkenni og greining heilabilunar. ................................................................................ 16 

2.1.4. Samantekt. ..................................................................................................................... 18 

2.2  Gamlar og nýjar hugmyndir um umönnun fólks með heilabilun ......................................... 19 

2.2.1 Viðhorf hjúkrunarfræðinga gagnvart fólki með heilabilun ........................................... 21 

2.2.2 Ný sýn á umönnunarþarfir fólks með heilabilun. .......................................................... 22 

2.2.3 Mikilvægi minninga m.t.t virkni og sjálfsmyndar ........................................................ 23 

2.2.4 Samantekt ...................................................................................................................... 25 

2.3  Umönnun heilabilaðra sem tekur m.a. mið af persónu, þörfum og virkni ........................... 25 

2.3.1 Einstaklingurinn á bak við sjúkdóminn – að vera einstök manneskja. ......................... 26 

2.3.2 Umönnunarþarfir fólks með heilabilun. ........................................................................ 27 

2.3.3.  Virkni. ........................................................................................................................... 29 

2.3.4 Samantekt. ..................................................................................................................... 33 

2.4  Skráning lífssögu og minningavinna .................................................................................... 34 

2.4.1  Lífssaga. ....................................................................................................................... 35 

2.4.2  Minningavinna. ............................................................................................................ 38 

2.4.3 Samantekt ...................................................................................................................... 44 

3. Kafli -  Umræður ................................................................................................................... 44 



vii 

 
3.1  Mikilvægi samantektarinnar fyrir hjúkrunarfræðina ............................................................ 44 

3.2 Mikilvægar spurningar .......................................................................................................... 47 

3.3 Samantekt. ............................................................................................................................. 48 

4. Kafli -  Lokaorð .................................................................................................................... 49 

Heimildaskrá .................................................................................................................................. 50 

 

 

 

 

  



viii 

 

Þakkarorð 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkur Dr. Hermanni Óskarssyni dósent við Háskólann á 

Akureyri fyrir góða leiðsögn og hvatningu við gerð þessa lokaverkefnis. 

Arndísi Þorvaldsdóttur og Jóni Svani Jónssyni viljum við þakka fyrir yfirlestur og 

þýðingu. 

Við viljum þakka fjölskyldu okkar fyrir þolinmæði og stuðning á meðan á náminu stóð. 

Við þökkum hvor annari fyrir einstaklega gott, skemmtilegt samstarf og hvatningu á 

meðan á náminu stóð.  

Að lokum viljum við tileinka þetta verkefni og þakka íbúum Dvalar- og 

hjúkrunarheimilisins Hulduhlíð á Eskifirði fyrir ánægjulegar samverustundir á liðnum 

árum og megi Guð og gæfa fylgja byggingu nýrrar Hulduhlíðar . 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Gullkorn 

Sönn saga. 

Ég hikaði við dyrnar á elliheimilinu  

Og kveið því að hitta gamla dalabóndann og sveitaskáldið 

Sem alist hafði upp í faðmi fjalla þar sem fornar sagnir höfðu að geyma 

Sögur um blómlega byggð. 

Hann virtist glaður að sjá mig þó hann myndi ekki nafnið mitt og ætti orðið sína tilveru 

í annarri veröld. 

Þegar við kvöddumst spurði ég varkár: „Og hvernig líður þér svo ?“ 

„Bara vel“ svaraði hann og benti hróðugur út um gluggann þar sem turn Hallgrímskirkju 

gnæfði yfir himininn. 

„þú sérð að loksins kom að því að hlustað væri á mig og endurbyggð kirkja hér 

á dalnum“. 

    A.Þ. 

 

 

 

  



10 

 

1. Kafli – Inngangur 

Viðfangsefni þessarar samantektar er einstaklingsmiðuð umönnun aldraðs fólks með 

heilabilun og hvernig við getum aukið virkni og bætt sjálfstraust þess með 

minningavinnu.  Við heimildaleit voru notuð gagnasöfnin Google scholar og Cinahl, 

ásamt því að nýtt voru millisafnalán frá bókasafni Háskólans á Akureyri. Leitarorðin sem 

notuð voru við leitina voru: person-centred care, lifestory, reminicence, elderly people, 

activity og dementia. Lítið er um rannsóknir þar sem einstaklingurinn sjálfur segir frá 

sinni reynslu, en við fjöllum um rannsóknir frá 1995 og 2007 þar sem talað var við 

þátttakendur og skráð niður virkni. Þá fer gagnasöfnun fram á vettvangi og skráðar eru 

niður daglegar athafnir jafnt á við viðtöl.  Leitað var að rannsóknum þar sem þátttakendur 

voru aldraðir og höfðu fengið minningameðferð  sem inngrip vegna t.d. þunglyndis og 

rannsóknum á hvernig hægt er að nýta lífssöguna til að kynnast einstaklingnum á bak við 

sjúkdóminn. 

Hjúkrunarheimili eru í eðli sínu formlegar stofnanir sem einkennast af uppbyggingu 

þar sem miðað er við ákveðinn fjölda starfsmanna og reglur um vinnulag og framkomu. Í 

stað þessarar stofnanamenningar viljum við sjá einstaklingsmiðaða nálgun í umönnun. 

Í Fjarðabyggð er verið að byggja nýtt hjúkrunarheimili, það fyrsta sinnar tegundar á 

Íslandi,  þar sem ný viðmið um skipulag hjúkrunarheimila eru notuð. Er það hannað í 

samræmi við breytta hugmyndafræði um skipulag og byggir á rétti íbúa til að lifa sem 

eðlilegasta heimilislífi, njóta friðhelgis einkalífs og búa við sjálfstæði og fá stuðning til 

sjálfshjálpar (Velferðarráðuneytið, 2008). 

Tilgangurinn með ritgerðinni er að deila nýrri sýn á umönnun aldraðra og heilabilaðra 

og að hvetja aðra sem eiga eftir að vinna í framtíðinni með þessum hópi skjólstæðinga til 

að tileinka sér þessa hugmyndafræði.  
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Gildi þessarar samantektar fyrir hjúkrun er að upplýsa hjúkrunarfræðinga um 

mikilvægi þessarar hugmyndafræði í umönnun fólks með heilabilun þar sem skráning 

lífssögu er grundvöllur fyrir einstaklingsmiðaðri umönnun fólks og fjölskyldan er 

mikilvægur þátttakandi við lífssögu skráninguna. Rannsóknir sýna að minningavinna 

eykur, m.a. virkni og eflir sjálfstraust þátttakenda og heimilislegt umhverfi og þátttaka í 

daglegum störfum gefur lífinu tilgang. Mikilvægt er að stjórnendur hjúkrunarheimila geri 

sér grein fyrir gildi þessarar hugmyndafræði og tileinki sér hana til þess að geta mætt 

þörfum einstaklingsins. 

Helstu hugtök sem eru notuð eru í heimildasamantektinni eru: Eðlisfar/ personhood, 

einstaklingur sem persóna, heilabilun, lífssaga, minningavinna, virkni og sjálfsmynd. 

Hugtakið eðlisfar nær best til að lýsa enska orðinu „personhood“. Eðlisfar merkir 

ástand og eðli einstaklingsins, hin náttúruleg gerð hans (Mörður Árnason, 2002). 

Hugtakið persóna /einstaklingur. Að vera einstaklingur felst í mismunandi 

menningu, kyni, skapgerð, þjóðfélagsstöðu, lífsstíl, framtíðarhorfum, 

skoðunum, gildismati, einurð, smekk og áhugamálum. Að auki á hvert okkar 

sér sögu sem er frábrugðin öllum öðrum. Öll erum við það sem við erum því að 

við erum mótuð af því lífi sem við höfum lifað (Kitwood, 2007). 

Hugtakið virkni. „ Að vera virkur þýðir að vera þátttakandi í lífinu á þann hátt sem 

skiptir hvern og einn máli og nýtir hæfileika hans og krafta” (Kitwood,2007, bls 146).  

Hugtakið sjálfsmynd. Að hafa sjálfsmynd er að vita hver maður er, skilvitlega og 

tilfinningalega. Það þýðir að vera í tengslum við fortíðina og hafa einhverja sögu að segja. 

(Kitwood, 2007). 

Hugtakið lífssaga. Með lífssögu er átt við persónulega sögu einstaklingsins og þau 

atriði sem hafa haft mótandi áhrif á líf hans. Það skiptir sköpum að umönnunaraðilinn 

þekki lífssögu t.d þegar minni sjúklings er ekki fyrir hendi, þegar talhæfileikinn er skertur 
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og þegar tjáningarformið er brenglað. Það er því mikilvægur þáttur í umönnun 

einstaklinga með heilabilun að þekkja til persónulegrar lífsögu þeirra (Svava Aradóttir, 

2003-a).  

Hugtakið minningavinna er þýðing á enska orðinu reminiscence sem þýðir í raun 

upprifjun minninga og atburða úr fortíðinni. Hugtakið er notað þegar skipulega er farið 

yfir minningar einstaklings (Burnside og Haight, 1994). Minningavinna er samheiti yfir 

það að nota minningar og upprifjun þeirra með skjólstæðingum til að bæta líðan þeirra 

ýmsan hátt. Í persónulegri umönnun er minningavinna notuð til að nýta minningar 

aldraðra sem styrk, uppsprettu sátta og sjálfstyrkingar (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2005). Starfssemi undir heitinu minningavinna þekkist í margs konar öðru formi og í 

samhengi svo sem í meðferðarhópum eða einstaklingsviðtölum og er þá notað í 

meðferðarskyni eða þá til að safna heimildum um liðna tíð (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2008-b).  

Í heimildasamantekinni er leitast við að svara eftirfarandi spurningum.  

1. Hvaða áhrif hefur lífssaga og minningavinna á virkni og sjálfsmynd fólks með 

heilabilun? 

2. Hvernig geta hjúkrunarfræðingar nýtt sér lífssögu og minningavinnu í 

einstaklingsmiðaðri umönnun fólks með heilabilun? 

Ástæðan fyrir vali höfunda á efni ritgerðarinnar er tilkomin vegna reynslu okkar í 

öldrunarhjúkrun. Við erum báðar með langan starfsaldur við umönnun aldraðra í frekar 

stofnunarlegu umhverfi. Kenningar sálfræðingsins Kitwoods opnuðu okkur nýja sýn á 

umönnun heilabilaðra aldraðra einstaklinga. Við höfum búið í litlu samfélagi þar sem allir 

þekkja alla, en með breyttum forsendum og stækkun bæjarfélagsins hefur þetta breyst 

þannig að við þekkjum ekki lengur jafn vel til skjólstæðinga okkar. Hefur það kynnt undir 
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áhuga okkar á skráningu lífssögu sem forsendu þess að kynnast manneskjunni á bak við 

heilabilunarsjúkdóminn.  

Rannsóknir á þessu efni eru gerðar á fólki með heilabilun. Það veldur ákveðnum 

erfiðleikum og takmörkunum í gagnasöfnun. Við erum með rannsóknir og heimildir frá 

1992-2010. Rannsóknir byggja oft á því að meta árangur ákveðinnar meðferðar, upprifjun 

minninga, með því að bera saman niðurstöður ákveðinna mælinga áður og eftir að 

meðferð lauk. Túlkun niðurstaða er því oft byggð á upplifun starfsfólks, aðstandenda og 

rannsakenda á breytingum sem verða á þátttakendunum. 

Í byrjun þessarar samantektar gerum við úttekt á einstaklingsmiðaðri umönnun og 

fimm grunnþörfum sem mætast í einni þörf fyrir kærleika, þ.e. huggun, tengsl, hlutdeild, 

virkni og sjálfsmynd. Tekin er fyrir lífssaga og hvernig unnið er með hana. Þar á eftir 

mismunandi gerðir minningavinnu og þróun hennar í umönnun. Síðasti kaflinn í 

samantektinni lýsir hvernig hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér fræðsluefni tengt 

minningameðferð.  

Samantekt: Í Fjarðabyggð á að byggja hjúkrunarheimili eftir nýrri hugmyndafræði 

íslenskra stjórnvalda. Kenningar um verndun eðlisfars með því að styrkja grunnþarfir 

einstaklingsins er forsenda einstaklingsmiðaðar umönnunar fólks með heilabilun. 

Tilgangur með ritgerðinni er að deila þeirri sýn á umönnun aldraðra og heilabilaðra og 

upplýsa hjúkrunarfræðinga um gildi þessarar hugmyndafræði og að hvetja til skráningu 

lífssögu og að hún sé nýtt í minningameðferð.  
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2.  Kafli – Hvernig geta hjúkrunarfræðingar nýtt sér lífssögu og minningavinnu til 

að auka virkni og efla sjálfsmynd fólks með heilabilun? 

2.1. Heilabilun 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru 4576 manns með væga eða erfiða heilabilun 

árið 2010 , en áætlað er að þessi fjöldi verði komin í 7074 árið 2030. Þessar tölur sýna 

okkur að fjöldi fólks sem á við heilabilunarsjúkdóma að stríða mun fjölga mjög á næstu 

áratugum og verður því að hafa þessa aukningu huga þegar hugað er að vistunarmálum 

aldraðra (Velferðarráðuneyti, e.d). Algengasta ástæða vistunarmats á öldrunarstofnun er 

heilabilun (Oddur Ingimarsson, Thor Aspelund og Pálmi V. Jónsson, 2004). 

Félags- og Tryggingamálaráðuneytið metur hve hátt hlutfall hjúkrunarrýma skuli 

sérstaklega ætlað heilabiluðum. Um 67 % aldraðra á hjúkrunarheimilum eru með einhver 

einkenni heilabilunar. Um 27 % hópsins er með Alzheimerssjúkdóm en um 40 % með 

aðra minnissjúkdóma. Ekki er þörf fyrir sérstök úrræði fyrir alla sem greindir eru með 

heilabilun heldur ræðst það af því á hve háu stigi heilabilunareinkennin eru 

(Velferðarráðuneyti, e.d). 

2.1.2  Skilgreining heilabilunar. Heilabilun er óafturkræf skerðing á 

vitsmunastarfsemi og eykst með hækkandi aldri en getur einnig komið upp hjá yngra 

fólki. Hún á venjulega rætur sínar að rekja til hrörnunarsjúkdóma í miðtaugakerfinu eða 

sjúkdóma í heilaæðum. Slíkar hrörnunarbreytingar eru ekki eðlilegar afleiðingar öldrunar 

þó svo að tíðni þeirra aukist með hækkandi aldri (Ebersole, Touhy, Jett og Hess, 2010). 

Orsakir heilabilunar eru margir sjúkdómar og einn sjúkdómur útilokar ekki annan. Hér á 

eftir kemur umfjöllun um helstu heilabilunarsjúkdómana.  
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Einn algengasti heilabilunarsjúkdómurinn er Alzheimerssjúkdómur en hann er 

taugahrörnunarsjúkdómur af óþekktum toga. Hann leggst fyrst og fremst á aftari hluta 

heilans. Einkenni hans eru væg í byrjun en versna nokkuð jafnt. Helstu einkenni 

sjúkdómsins eru minnisskerðing, málstol og verkstol ásamt skertri rúmskynjun, 

rýmdarskynjun, óhlutbundinni hugsun, framkvæmd og stýringu hugsunar, innsæi og 

dómgreind. Einnig eru algeng geðræn einkenni eins og kvíði, þunglyndi, tilfinningaleg 

viðkvæmni, ranghugmyndir, ofskynjanir auk þess að eiga í erfiðleikum með svefn (Björn 

Einarsson, 2007). 

Æðaheilabilun er vegna sjúkdóms í heilaæðum og leggst öfugt við 

Alzheimerssjúkdóminn á framhluta heilans og innanbarkarhvítusvæði hans. Einkennin 

geta byrjað snögglega eins og eftir heilablóðfall eða hægt og sígandi ef blóðtappar verða í 

litlum æðum heilans. Einkennin geta verið svipuð og í Alzheimerssjúkdómnum, 

persónubreytingar verða meira áberandi, sinnuleysi og hegðunartruflanir (Björn 

Einarsson, 2007). 

Lewys sjúkdómur. Er taugahrörnunarsjúkdómur með breytingar í heila sem líkjast 

bæði Parkisonssjúkdómi og Alzheimerssjúkdómi. Aðaleinkenni eru köst þar sem athygli 

og meðvitund er skert. Parkinsonlík einkenni og sjónrænar ofskynjanir með ruglástandi 

og ranghugmyndum. Fólk með þessi einkenni verður dettið og erfitt er að meðhöndla það 

með geðlyfjum (Björn Einarsson, 2007). 

Framheilabilun er tiltölulega sjaldgæft samsafn taugahrörnunarsjúkdóma. Þar eru 

einkenni málstol með skertri tjáningu eða skilningi og persónuleika- og 

hegðunarbreytingar eins og hömluleysi, framtaksleysi og skert innsæi (Björn Einarsson, 

2007). 
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Aðrir sjúkdómar í heila svo sem Parkisonsjúkdómur og skyldir sjúkdómar, stækkuð 

vökvahólf í heila, heilablæðing og æxli geta líka verð orsakir heilabilunar auk langt 

gengna geðsjúkdóma (Björn Einarsson, 2007). 

Heilabilunarsjúkdómur er því ekki eingöngu skerðing á vitsmunalegri færni 

einstaklings vegna rýrnunar á heilavef, heldur flókið samspil fleiri þátta, meðal annars 

persónuleika viðkomandi og lífssögu hans, líkamlegs heilbrigðis og ekki síst áhrifa frá 

umönnunaraðilum (Kitwood, 2007).  

2.1.3 Einkenni og greining heilabilunar. Heilabilun er að jafnaði stigvaxandi 

sjúkdómur þar sem einkenni verða meiri og alvarlegri með tímanum. Þróun  einkenna og 

hversu hratt þau aukast er þó einstaklingsbundið og samhliða eiga sér stað tvenns konar 

breytingar. Annars vegar er um að ræða hægfara og stigversnandi skerðingu á andlegu 

atgervi eins og minni, rökhugsun og skilningi (Kitwood, 2007). Hins vegar eru það 

breytingar á félagssálfræðilegu umhverfi, athöfnum eins og að útrétta, versla og sækja 

mannamót. Þá missir fólk með tímanum getuna til að elda mat, hirða heimili, klæða sig og 

þrífa og vera sjálfbjarga á salerni (Björn Einarsson, 2007). 

Það er alltaf mjög vandasamt að setja fram sjúkdómsgreininguna heilabilun. Einfaldar 

sálfræðilegar aðferðir eru til við að greina heilabilun eins og minnispróf (Mini-mental 

state Examination, MMSE), en þau áætla einungis gróflega frammistöðu einstaklingsins á 

ákveðnum tíma en taka á engann hátt mið af ástandi hans á fyrri stigum hvað varðar 

menntun og aðra færni sem einstaklingurinn hefur þróað með sér (Landlæknisembættið, 

2007). Hjúkrunarfræðingur getur gert upphafsmat á vitrænni getu með því að nota MMSE 

próf ef grunur er um minnisskerðingu. Til viðmiðunar má nota MMSE- skalann til að 

meta alvarleika heilabilunar. Væg heilabilun (mild) er 21-26 stig á MMSE prófi. 

Meðalsvæsin heilabilun (moderate) er 10 -20 stig á MMSE prófi. Meðalslæm til slæm 
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heilabilun (moderately severe) er 10-14 stig á MMSE prófi og síðan langt gengin 

heilabilun (severe) minna en 10 stig á MMSE prófi (Landlæknisembættið, 2007). 

Til að staðfesta heilabilun þarf viðtækari greiningu. Í klínískum leiðbeiningum 

Landlæknisembættisins er bent á að æskilegt sé að leita að öðrum samverkandi 

sjúkdómum, myndgreiningu, sjúkrasögu og mismunagreiningum og taugasálfræðimats 

við greiningu heilabilunar (Landlæknisembættið, 2007). 

Það að vera með minnisörðugleika er að gleyma nýliðnum atburðum eða upplýsingum 

og setja frá sér hluti annars staðar en venjulega og villast í kunnulegu umhverfi eða eins 

og áður hefur komið fram að eiga í við athafnir daglegs lífs. Fólk verður óöruggt, á erfitt 

með að meta aðstæður rétt og á í erfiðleikum með óhlutbundna hugsun og að setja sig í 

spor annarra. Þetta kemur fram sem breyting á skapi og hegðun og skorti á frumkvæði 

sem kemur út sem framtaksleysi (Kitwood, 2007). Fólk, sem veikist af 

heilabilunarsjúkdómum, tapar smátt og smátt samhenginu í tilveru sinni. Lífið og 

umhverfið einkennist af ringulreið sem hefur í för með sér angist og óróleika. 

Einstaklingur sem alla tíð hefur verið friðsemdarmanneskja, getur orðið reiður, 

uppstökkur og jafnvel farið að slá frá sér. Margir verða hömlulausir og orðljótir þannig að 

tilfinningatjáningin verður afar sterk. Ef umhverfið bregst við með höfnun og stöðugum 

leiðréttingum eykst óöryggið og viðbrögð hins sjúka geta orðið enn tilfinningaþrungnari. 

Sjálfsvitundin fer að brotna niður, hægt og bítandi (Svava Aradóttir, 2003-b). 

Í grein Monaghan og Begley (2004) er fjallað um hvort rétt sé að útiloka einstaklinga, 

sem hafa verið greindir með heilabilun frá því að vera þátttakendur í umræðunni um eigið 

sjúkdómsferli. Markmið greinarinnar var að draga í efa þær ályktanir sem til eru um þetta 

málefni. Einnig var tilgangurinn að varpa ljósi á þörfina á samvinnu heilbrigðisstarfsfólks 

þegar við blasa siðferðileg álitamál á borð við það, hvort upplýsa eigi einstakling sem 

greinist með heilabilun eður ei. Mikilvægt var að þegar upp komu siðferðileg álitamál þá 
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þurfti að skapa umræður meðal heilbrigðisstarfsfólks um málefi hvers og eins fyrir sig. 

Að veita einstaklingi réttar upplýsingar varðandi greiningu á heilabilun getur bætt og ýtt 

undir sjálfræði hans. Það getur valdið hjúkrunarfræðingum miklum áhyggjum í starfi að 

takast á við siðferðilegar ákvarðanir varðandi sjúklinga sína. Þar sem ekki eru til neinar 

reglur sem geta hjálpað til við ákvarðanatökur. Þá er mikilvægt og gefur 

hjúkrunarfræðingum mikið gildi að hafa faglega þekkingu á siðferðilegri afstöðu þegar 

taka þarf erfiðar ákvarðanir í starfi. Grundvallarhlutverk heilbrigðisstarfsmanna er að 

vinna í þverfaglegu samstarfi. Monaghan og Begley (2004) fjalla um 67 ára gamlan 

karlmann sem lagður er inn á sjúkrahús til mats og var hann greindur með heilabilun. 

Eiginkona hans vildi ekki að eiginmaðurinn væri látin vita af sjúkdómsgreiningunni, 

vegna þess að hún taldi að hann gæti ekki sætt sig við niðurstöðuna og hún mundi valda 

honum kvíða. Mismunandi skoðanir voru hjá starfsfólki á þessari ákvörðun 

eiginkonunnar. Niðurstaða Monaghan og Begley (2004) var sú að við þessar aðstæður 

væri það óverjandi að leyna sjúklinginn sannleikanum. Það að segja sannleikann er 

mikilvægt heilbrigðisstarfsfólki, siðferðislega séð. Í íslenskum lögum um lög og réttindi 

sjúklinga nr. 74 frá árinu 1997 stendur í 5. grein „sjúklingur á rétt á upplýsingum um: a ) 

heilsufar, þar á meðal læknisfræðilegar upplýsingar um ástand og batahorfur, b) 

fyrirhugaða meðferð ásamt upplýsingum um framgang hennar, áhættu og gagnsemi“. Í 

siðareglum hjúkrunarfræðinga segir í 1. grein „hjúkrunarfræðingur á umfram allt skyldum 

að gegna við þá sem þarfnast hjúkrunar. Frumskylda hans er að virða velferð og 

mannhelgi skjólstæðings“ (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). 

2.1.4 Samantekt. Spáð er aukningu heilabilunar á næstu árum svo ljóst er að auka 

þarf hjúkrunarrými fyrir fólk með slíka sjúkdóma. Nú þegar er heilabilun helsta ástæða 

vistunarmats á hjúkrunardeild og ákveður Velferðarráðuneyti þörfina hverju sinni. Með 

hækkandi aldri aukast líkur á heilabilun. Heilabilun er hrörnunarsjúkdómur í heila en 
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einskorðast ekki við eldra fólk. Hrörnunarbreytingar eru ekki hluti af eðlilegu 

öldrunarferli sem er flókið ferli margra þátta, persónuleika og umhverfis. Heilabilun er 

stigvaxandi einstaklingsbundinn sjúkdómur. Einkenni eins og minni rökhugsun, skerðing 

á andlegu atgervi og skilningi eru birtingarmyndir sjúkdómsins, auk minnkaðrar getu til 

athafna daglegs lífs. Það er vandasamt að greina sjúkdóminn og þarf að hafa í huga 

mismunagreiningar. Hjúkrunarfræðingur getur gert minnispróf (MMSE) á vitrænni getu 

ef grunur leikur á minnisskerðingu. Til viðmiðunar alvarleika minnisskerðingar er 

notaður MMSE-skali. Fólk sem veikist af minnissjúkdómi missir fótanna í tilveru sinni og 

verður fyrir persónuleikabreytingum. Ef umhverfið bregst neikvætt við, geta viðbrögð 

einstaklingsins orðið neikvæð og sterk sem getur valdið öryggisleysi. 

Heilbrigðisstarfsfólk getur lent í þeirri aðstöðu að ættingjar einstaklings sem greinist með 

heilbilunarsjúkdóm vilji ekki að hann taki þátt í umræðum um sjúkdómsferli sitt. 

2.2  Gamlar og nýjar hugmyndir um umönnun fólks með heilabilun 

Langtíma umönnun aldraðra hófst á hælum fyrir fátæka í Bretlandi fyrir um 300 árum. 

Þar bjó fólk sem gat ekki séð fyrir sér og vann við að hlúa að gamalmennum fyrir 

húsaskjól og mat (Dudman, 2007). Það var ekki fyrr en á fyrri hluta tuttugustu aldar sem 

farið var að tala um stofnanavæðingu í umönnun aldraða ogvar það gert til að koma til 

móts við fólk sem var komið í kör, þ.e. algjörlega rúmliggjandi (Dudman, 2007). Fyrr á 

tímum fólst hún í að hafa áhyggjur af síðari stigum sjúkdómsins og var þá byggð á 

læknisfræði, forræðishyggju og stofnunarmiðaðri nálgun og miðaðist umönnunin við 

líkamlegar þarfir frekar en andlega umönnun einstaklingsins(Adams, 2008 og Nolan, 

Davies, Brown, Keady og Nolan, (2004). Hjúkrun fólks með heilabilun hefur breyst 

mikið undanfarin 30 ár og voru það nokkrir áhrifamenn í sálfræði, bæði í Bandaríkjunum 

og á Bretlandi sem komu fram með byltingarkenndar hugmyndir sem hafa leitt til þess að 
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þverfagleg samvinna er í dag eðlilegur hluti í umönnun aldraðra (Sigrún Huld 

Þorgrímsdóttir, 2008-b).  

Kitwood (2007) segir að tvær menningarhefðir séu í heilabilunarumönnun, gömul 

menningarhefð og ný menningarhefð. Samkvæmt gömlu menningarhefðinni var almenn 

sýn á heilabilun að hún væri tortímandi sjúkdómur í miðtaugakerfinu, persónuleiki og 

sjálfsmynd viðkomandi mundi eyðileggjast smám saman. Í dag er samkvæmt Kitwood 

(2007) litið á heilabilunarsjúkdóma fyrst og fremst sem ákveðna fötlun og hafi gæði 

umönnunar úrslitaþýðingu fyrir áhrif sjúkdómsins á einstaklinginn. Áður fyrr var 

heilabilun það sem læknar og heilasérfræðingar höfðu áreiðanlegustu, réttustu og 

mikilvægustu þekkinguna á og álitu þeir að ekki væri unnt að gera mikið fyrir heilabilun 

fyrr en ný lyf kæmu á markaðinn. Allir áttu að fara eftir því sem þeir sögðu. Í dag eru það 

þjálfaðir og skilningsríkir starfsmenn sem búa yfir áreiðanlegustu, réttustu og 

mikilvægustu þekkingunni og mikilvægt er að auka mannlegan skilning á sjúkdómnum. 

Umönnunin snýst öðru fremur um að viðhalda og styrkja eðlisfar einstaklingsins, tryggja 

öruggt umhverfi, uppfylla grunnþarfir og veita líkamlega hjúkrun, sem er aðeins hluti af 

umönnun einstaklingsins en áður var það að veita líkamlega hjúkrun á faglegan máta í 

forgrunni (Kitwood, 2007). Áður var talið að ferli heilabilunar væri hægt að kortleggja 

eftir stigum hnignunar en í dag er mikilvægt að hafa skýran og nákvæman skilning á 

færni einstaklingsins, smekk hans, áhugamálum, gildum og andlegu lífi. Einkenni 

heilabilunar eru mjög persónubundin. Í gömlu menningarhefðinni segir Kitwood (2007) 

að þegar einstaklingur sýndi vandamálahegðun hafi hún verið meðhöndluð faglega og 

örugglega en í dag er litið á svokallaða vandamálahegðun sem tilraun einstaklingsins til 

tjáskipta sem tengist þörfum hans. Þá er nauðsynlegt fyrir starfsmanninn að skilja 

skilaboðin og sinna óuppfylltum þörfum hans (Kitwood, 2007).  
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2.2.1 Viðhorf hjúkrunarfræðinga gagnvart fólki með heilabilun. Reynsla okkar 

af því að vinna með fólk með heilabilunarsjúkdóma, er að það er erfitt en jafnfram 

gefandi starf. Við höfum einnig fundið fyrir neikvæðri umræðu um vinnu á 

öldrunarstofunum og vinnu með heilabiluðum og hér á eftir kemur eigindleg og meginleg 

rannsókn sem gerð var á hjúkrunarfræðingum sem unnu á hjúkrunarheimili í Svíþjóð. 

Norbergh, Helin, Dahl, Hellzén og Asplund (2004) framkvæmdu rannsókn á hver viðhorf 

hjúkrunarfræðinga væru gagnvart heilabiluðum. Á því hafa margar rannsóknir verið 

gerðar og niðurstöður þeirra rannsókna hafa leitt í ljós að hjúkrunarfræðingar hafa viðhorf 

gagnvart skjólstæðingum en þessi rannsókn miðaði að því að kortleggja hvaða viðhorf 

væru um að ræða, bæði jákvæð og neikvæð. Þátttakendur í þessari rannsókn voru 181 

hjúkrunarfræðingur, meðaldur var 47 ár og voru konur 90% þátttakenda. Starfsreynsla var 

að meðaltali tíu ár og þurfti viðkomandi að vera fastráðinn og hafa vilja til þátttöku. 

Sendir voru út spurningalistar þar sem raða þurfti saman lýsingarorð til að 

hjúkrunarfræðingurinn gæti gert grein fyrir tilfinningum sínum til skjólstæðings. Tekin 

voru viðtöl við þátttakendur og fóru fram umræður í rýnihópum þar sem þátttakendur 

lýstu reynslu sinni í umönnun fólks með heilabilun. Við úrvinnslu á rannsókninni komu í 

ljós fjögur aðalþemu sem byggðust á mati hjúkrunarfræðingsins á skjólstæðingi sínum. 

Þemun sem fram komu voru: Siðfræðileg og fagurfræðileg geta, möguleikar sjúklings til 

að upplifa reynslu, geta sjúklings til að skilja og geta sjúklings til félagslegrar virkni. Til 

að mæla þessar niðurstöður var notaður kvarði sem mat merkingarfræðilegan mismun. 

Niðurstöður sýndu að þegar borið var saman jákvætt og neikvætt viðhorf 

hjúkrunarfræðinganna var það jákvæða viðhorfið sem hafði vinninginn. Sýnir það að 

jákvætt viðhorf gagnvart skjólstæðingum er frumskilyrði í einstaklingsmiðaðri umönnun 

og eykur gæði þjónustu (Norbergh o.fl.,2004).  
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2.2.2 Ný sýn á umönnunarþarfir fólks með heilabilun. Um 1980 setti breski 

sálfræðingurinn Tom Kitwood fram nýjar kenningar um einstaklingsmiðaða umönnun. 

Þar með beitti hann sér gegn hinu hefðbundna viðhorfi til heilabilunar. Hefðbundna 

viðhorfið var að heilabilunarsjúkdómur væri sálrænt ástand, vitglöp, afleiðing af 

vefrænum sjúkdómi, versnandi hrörnun í heila sem endaði með því að hin sjúki varð 

„líkami án sálar“ (Svava Aradóttir, 2003-b). Það sem er svo einstakt við hugmyndafræði 

Kitwood er að hann nálgast efnið á þverfaglegan hátt. Í samantektargrein Nolan, Davies, 

Brown, Keady og Nolan(2004) kemur fram að kenningar Kitwoods séu góðar og þær beri 

að þróa áfram þannig að þaðverði ekki bara samvinna milli einstaklingsins, 

umönnunaraðila heldur líka á milli hans, umönnunaraðila og fjölskyldu hans.  

Rannsókn Margrétar Gústafsdóttur (2006) var gerð á átta deildum á þremur 

hjúkrunarheimilum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

reynslu aðstandenda af heimsóknum á hjúkrunarheimili og varpa ljósi á samskipti þeirra 

við starfsfólk og áhrif slíkra samskipta á umönnun. Þátttakendur voru aðstandendur 15 

aldraðra heimilsmanna og 16 hópar starfsfólks, alls 75 starfsmenn, en 4-5 starfsmenn voru 

í hverjum hópi. Gagnasöfnun fól í sér viðtöl við hvern aðstandenda og eitt viðtal við 

hvern hóp starfsfólks samhliða vettvangsathugunum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að aðstandendur sem tóku þátt í rannsókninni leituðust við að sætta sig við stofnanavistun 

nákomins ættingja og halda áfram að eiga hlut í lífi hans (Margrét Gústafsdóttir, 2006). 

Undanfarið hefur í auknum mæli verið beint sjónum að fjölskyldunni og hvernig hún 

getur verið meiri þátttakandi en áður. Fjölskyldutengsl og samskipti breytast þegar 

einstaklingur fær aukin einkenni heilabilunar og þarf heilbrigðisstarfsfólk að vera vakandi 

fyrir því að fjölskyldan glati ekki sambandi vegna persónubreytinga (Nolan, Grant og 

Nolan, 1995) hjá hinum aldraða. Þarf fjölskyldan stundum að kynnast viðkomandi upp á 
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nýtt og jafnvel að læra að koma í heimsókn (Margrét Gústafsdóttir, 2006 og Nolan o.fl., 

1995). Hér síðar í umfjölluninni verða kynntar fimm grunnþarfir fyrir kærleika sem 

Kitwood (2007) telur að þurfi að fullnægja svo megi viðhalda eðlisfarinu. Tvær af þessum 

grunnþörfum tökum við sérstaklega fyrir í þessari umfjöllun en þ.e. sjálfsmynd og virkni. 

2.2.3 Mikilvægi minninga m.t.t virkni og sjálfsmyndar. Minningavinna sem 

virkni með öldruðum er algengt form á Íslandi og er bæði stunduð með fólki sem hefur 

óskert minni og fólki sem þjáist af minnissjúkdómum. Minningavinnan á að vera inngrip 

sem er ætlað að hafa jákvæð áhrif á líðan, skapa tengsl, og stuðla að tilfinningalegri og 

félagslegri örvun og styrkja sjálfsmynd. Einnig á hún að gefa öldruðum tækifæri á að vera 

veitendur og gefa stjórnandanum skilning á skjólstæðingi sínum og styrkja eðlisfar hans 

(Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008-a). Í þessari samantekt leggjum við áherslu á 

minningavinnu sem virkni og sem hugmyndafræði og verkfæri í umönnun aldraðra. 

Tilgangur minningavinnu er að auka virkni, tengslamyndun og örva fjarminni með 

upprifjunum. Minningavinna sem hugmyndafræði og verkfæri við umönnun aldraðra, er 

ætlað til að draga úr þunglyndi, efla sjálfstraust, auka vellíðan, vinna gegn einmanaleika 

og mynda tengsl og bæta vitræna skerðingu, þ.e. með því að sækja til fjarminnisins 

minningar sem enn eru fyrir hendi. Þarna getur almennt starfsfólk annast alla framkvæmd 

undir handleiðslu hjúkrunarfræðinga. Þá eru aðferðirnar notaðar í daglegu lífi á 

hjúkrunarheimili til að auka lífsgæði og virkni og draga úr hegðunarvanda á meðal íbúa, 

sem flestir eru minnisskertir að einhverju leyti. Samhliða þessu eru tekin æviágrip allra 

íbúanna og notuð sem útgangspunktur (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Í 

einstaklingsmiðaðri umönnun sem fjallað var um hér að framan kom í ljós hvernig við 

getum nýtt okkur lífssöguna og minningarvinnu í vinnu okkar með fólki með heilabilun. 
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Til að sýna fram á mikilvægi virkni í umönnun fólks með heilabilun gerðu Harmer og 

Orrell (2008) eigindlega rannsókn. Þátttakendur urðu að vera 65 ára og eldri og með 

greinda heilabilun. Þetta voru 17 einstaklingar af þremur hjúkrunarheimilum í London 

ásamt 15 umönnunaraðilum og átta ættingjum þeirra tóku þátt. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að kanna hvaða hugmyndir aldraðir hefðu um mikilvægi virkni í sínu daglega lífi á 

hjúkrunarheimili og hvaða áhrif það hefði á umönnunaraðila og fjölskyldur þeirra. 

Rannsóknin var byggð á rýnihópum og áhersla lögð á einstaklingsviðtöl með 

spurningalistum til að ramma inn umræðurnar. Aðlagað tilraunasnið var notað og voru 

þátttakendur hvattir til að tjá sig og var stuðst við opnar spurningar um virkni. Umræður í 

rýnihópunum fóru fram á hjúkrunarheimilunum og stóðu í mislangan tíma og fór það eftir 

því hvort var verið að tala við sjúklingana, starfsfólkið eða fjölskylduna. Fjögur 

mikilvægustu þemun úr rannsókninni voru: Minningavinna, vinna með tónlist, fjölskylda 

og félagsleg virkni og einstaklingsframtak í virkni. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu 

að virkni er mikilvæg í sístækkandi hópi aldraðra sem búa á hjúkrunarheimilum og eru 

með heilabilunarsjúkdóma. Niðurstöður sýndu vísbendingar um að heilabilaðir 

einstaklingar hafa líka getu og þörf til að segja frá upplifununum sínum og skoðun sinni á 

því að vera einstaklingur með heilabilun. Minningarnar hjálpuðu þátttakendum við að 

rifja upp fyrri virkni sem var þeim daglegt brauð áður fyrr í lífi þeirra en þá vantaði 

skilning á gildi minningavinnunnar (Harmer og Orrell, 2008). Rannsóknir sýna að 

upprifjun minninga eflir vináttu, eykur félagslega virkni, sjálfsálit og árvekni og dregur úr 

einangrun. 

Minningameðferð í þeim tilgangi að bæta andlega líðan er meðferð sem oftast fer 

fram í hópum en einnig er hægt að hafa hana einstaklingsmiðaða. Hana má rekja til geð- 

og sálmeðferðar og þarf fagaðila til að vinna með hana. Að lokum er það minningavinna 
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sem varðveisla menningararfsins. Þar sem megin tilgangur er að afla upplýsinga um lífið 

fyrr á tíð. Minningavinna á Íslandi er tiltölulega ný og sækir að mestu í fyrirmyndir til 

Danmerkur og Bretlands og því stunduð sem virkni fremur en meðferð (Sigrún Huld 

Þorgrímsdóttir, 2008-b). 

2.2.4 Samantekt. Umönnun aldraðra hefur breyst undanfarna áratugi. Áður fyrr 

beindist hún að líkamlegum þörfum frekar en andlegum og aldraðir voru settir á stofnun 

og var litið á þá sem líkama án sálar. Í dag beinist umönnun meira að andlegum þörfum 

einstaklingsins og hafa kenningar Kitwoods beint sjónum fólks að einstaklingnum á bak 

við sjúkdóminn. Nú er litið á að umönnun aldraðra sé samvinna þriggja aðila þ.e. hans 

sjálfs, umönnunaraðila hans og fjölskyldu. Aukin samvinna á milli þessara aðila eykur 

gæði þjónustunnar. Rannsóknir sýna að virkni er mjög mikilvæg öldruðum og það sé 

manninum eðlislægt að halda í þá virkni sem hann hafði. Minningavinna er notuð sem 

verkfæri til að auka virkni, efla sjálfstraust, mynda tengsl, vinna gegn einmanaleika og 

draga úr þunglyndi. Almennt starfsfólk getur annast framkvæmd undir handleiðslu 

hjúkrunarfræðinga. Þessar aðferðir er hægt að nota í daglegu lífi á hjúkrunarheimilum og 

auka þær lífsgæði og virkni og draga úr hegðunarvanda. Framhald á virkum lífsstíl á efri 

árum hefur jákvæð áhrif á lífsgæði aldraðra. 

2.3  Umönnun heilabilaðra sem tekur m.a. mið af persónu, þörfum og virkni 

Athafnakenningin eða virknikenningin telur að það sé manninum eðlilegt að verjast 

því að eldast eins lengi og stætt er og halda í þá sjálfsmynd og lífshætti sem hann hefur 

tamið sér, lífsánægjan er háð því og á sama máta vill fólk líka verja efri árum (Jón 

Björnsson, 2004). Ekki halda þó allir aldraðir í virknina. Til er svo kölluð 

hlédrægniskenning en þá er hinum aldraða eðlislægt að draga sig í hlé frá skarkala lífsins, 

hætta áhyggjum af hinu daglega amstri og hvílast á ævikvöldinu (Jón Björnsson, 2004).  
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Heimilislegt umhverfi er mikilvægt íbúum öldrunarheimila sem hafa þörf fyrir 

stuðning og öryggi í umhverfi sínu. Sömuleiðis hafa þeir þörf fyrir að halda áfram fyrri 

athöfnum þrátt fyrir að vera að byrja nýtt líf á nýjum stað. Til þess að halda uppi starfsemi 

sem styður aldraða í ýmiskonar virkni þarf skipulagningar við taka þarf ákvarðanir í 

samvinnu við viðkomandi og kanna hverju hann hefur áhuga á. Styðja þarf við 

vináttutengsl, bæði gömul og ný, því hætta er á að hinn aldraði einangrist í sjúkdómi 

sínum. Til að auka lífsgæði verður að skilja forgangsröðun í lífi hvers einstaklings. Þar 

sem mat fólks á því hvað eru lífsgæði er engan veginn það sama (Reed, 2007). 

Kenningar Kitwood um umönnun heilabilaðra segja að leggja eigi áherslu á að 

nærgætni og umhyggju og samkennd frá umhverfinu því það skipti sköpum í lífsgæðum 

hins heilabilaða. Því skiptir miklu að skilja hegðun og framkomu sjúklingsins en ekki að 

þvinga hann til hegðunarbreytinga sem kunna að henta umhverfinu og þeirra sem annast 

þá. 

Æskilegast væri að taka strax lífssögu ef einstaklingurinn er að leggjast inn vegna 

heilabilunarsjúkdóms (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008-a). Nauðsynlegt er að hafa gott 

samstarf milli þriggja áður nefndra til þess að gildin og fjölskylduhefðin haldist þrátt fyrir 

að einstaklingurinn sé kominn til dvalar og vistunar á hjúkrunarheimili (Nolan o.fl., 

2004). 

2.3.1 Einstaklingurinn á bak við sjúkdóminn – að vera einstök manneskja. 

Persóna sem þjáist af heilabilun getur týnst bak við sjúkdómseinkennin. Kitwood beinir 

sjónum að einstaklingnum en ekki sjúkdómnum og setur persónu hans í forgrunn. Það að 

vera persóna er ekki bara að hafa dómgreind og sjálfsforræði heldur einnig að hafa 

tilfinningar, skynjun og félagsleg tengsl. Hver maður lítur á sig sem sjálfstæða, einstaka 

manneskju og þeir sem þekkja okkur líta á okkur með sömu augum. Það gerir okkur að 

þeim einstakling sem við erum og til að geta varðveitt eðlisfar okkar verðum við að finna 
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fyrir virðingu og trausti frá umhverfinu sem við lifum í (Svava Aradóttir, 2003-b og 

Nolan o.fl.1995). 

Umönnun snýst öðru fremur um að viðhalda eðlisfari og styrkja það. Það er mikilvægt 

að tryggja öruggt umhverfi, uppfylla grunnþarfir og veita líkamlega hjúkrun, en það er 

aðeins hluti af því sem þarf (Kitwood, 2007). 

Lykillinn að árangursríkum samskiptum við fólk með heilabilunarsjúkdóma er að 

koma fram við það þar sem það er, í núinu og veita því þann stuðning sem það þarfnast 

hér og nú og að skilja tengslin á milli sjúkdómsins og aðferða einstaklingsins til að tjá sig 

(Svava Aradóttir, 2003-b). Nærgætni, umhyggja og samkennd frá umhverfi skipta 

sköpum um lífsgæði hins sjúka og alla framvindu sjúkdómsins (Kitwood, 2007). Megin 

markmið í umönnun er að styrkja mannlega reisn hins heilabilaða og auka lífsgæði hans. 

Umönnunin þarf að vera byggð á gleði, umhyggju, samhygð og virðingu. Til þess að geta 

þetta verðum við að þekkja lífssögu einstaklingsins og nota hana til að finna leiðir í  

umönnun hans til að gera líf hans sem best (Kitwood, 2007). 

2.3.2 Umönnunarþarfir fólks með heilabilun. Eins og áður hefur komið fram þá 

telur Kitwood (2007) að ein mikilvægasta þörf fólks með heilabilun sé kærleikur. Um er 

að ræða fimm þarfir sem skarast og mætast í einni meginþörf fyrir kærleika, þ.e. þörf fyrir 

huggun, tengsl, hlutdeild, virkni og sjálfsmynd. Í umfjöllun um rannsóknir hér á eftir er 

sýnt fram á að hægt er að styrkja þessa þætti með minningavinnu. Það má gera ráð fyrir 

að þessar þarfir séu til staðar hjá öllum manneskjum, en þær eru yfirleitt ekki öðrum 

ljósar. Líklegasta ástæðan fyrir því er að þörfunum er nægilega vel sinnt til að 

einstaklingurinn geti sýnt lágmarks virkni. Þessar þarfir koma í ljós ef einstaklingur er 

undir miklu álagi eða hann líður skort á kærleika eða gamalt og dulið sár opnast. Þessar 

þarfir geta þá orðið óseðjandi og þrálátar (Kitwood, 2007). Uppfylling einnar þarfar mun í 

mörgum tilvikum stuðla að uppfyllingu annarrar. Munurinn á þessum þörfum er oft óljós 
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og er fólk með heilabilun mun berskjaldaðra og oftast ófært um að eiga frumkvæði að 

daglegum athöfnum. Hver og einn einstaklingur er einstakur og með mismunandi 

bakgrunn, þarfir og langanir. Þegar einkenni heilabilunarsjúkdóma ágerast verður þörfin 

til að fullnægja þeim meira áberandi í hegðun hans (Kitwood,2007). 

Fimm grunnþarfir einstaklings sem sameinast í þörf fyrir kærleika að mati Kitwoods: 

 Orðið huggun felur í sér nærgætni og nærveru að lina verki, sefa sorg og angist og 

veita þá öryggistilfinningu sem skapast við að vera nákomin annarri manneskju. Við 

heilabilun má búast við að þörfin fyrir huggun sé afar mikil því að persónan þarf að takast 

á við mikinn missi, hvort sem það er ástvinamissir, minnkandi geta eða endalok þess lífs 

sem hún þekkir. Þetta kemur fram á mikilvægum augnablikum, til dæmis á 

skilnaðarstundum. Sú aukna kynlöngun sem sumt fólk með heilabilun finnur fyrir getur, 

að minnsta kosti að einhverju leyti, verið merki um þessa þörf (Kitwood, 2007). 

Tengsl helst í hendur við huggun. Við mannfólkið erum félagsverur og það að fara á 

mis við frumtengsl grefur undan öryggistilfinningu (Kitwood, 2007). Félagsleg samskipti 

eru óaðskiljanlegur hluti einstaklingsins og mótun hans í gegnum þroskaárin hafa áhrif á 

hann allt hans líf (Hermann Óskarsson, 2005). Þörfin er sú sama þó að við eldumst og 

getur verið jafnsterk og í bernsku. Óvissa og áhyggjur skyggja á aðra þætti lífsins og 

margar góðar minningar frá liðinni tíð glatast. Fólk með heilabilun er sífellt í aðstæðum 

sem það upplifir sem „undarlegar“ og það gerir þörfina fyrir tengsl enn sterkari (Kitwood, 

2007). 

Hlutdeild. Félagseðli mannsins á sér aðra hlið en það er sú staðreynd að manneskjan 

hefur sem tegund þróast til að lifa í hópi og í nánum tengslum við aðra. Að tilheyra 

slíkum hópi er forsendan fyrir því að lifa af. Þörfin fyrir að tilheyra hópi kemur á áberandi 

hátt upp á yfirborðið hjá fólki með heilabilun (Kitwood, 2007). Félagsleg samskipti eru 
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óaðskiljanlegur hluti mannsins, honum er eðlislegt að bindast einhverri annarri manneskju 

tilfinningaböndum (Hermann Óskarsson, 2005). Mjög oft fjarar félagslíf fólks með 

heilabilun út þegar framgangur sjúkdómsins eykst. Í einstaklingsmiðaðri umönnun er gert 

ráð fyrir þörf fólks að tilheyra heild (Kitwood, 2007). 

Að vera virkur þýðir að vera þátttakandi í lífinu á þann hátt sem skiptir hvern og einn 

máli og nýtir hæfileika hans og krafta. Andstæða við virkni er þegar manneskjunni leiðist 

og tilfinningadeyfð og framtaksleysi eru áberandi. Einstaklingur getur verið virkur hvort 

heldur er í félagsskap við aðra eða einn síns liðs. Virkni merkir oft að „ hafa eitthvað á 

prjónunum“, annað hvort í vinnu eða í frístundum; virkni getur líka einfaldlega falist í 

leik og á rætur að rekja til bernskuna. Ef möguleikar fólks til að vera virkt eru teknir frá 

því tekur færni þess að rýrna og sjálfsvirðing þverr. Þörfin fyrir virkni er áfram fyrir hendi 

hjá fólki með heilabilun og það að hafa eitthvað að gera sem hefur tilgang er mikilvæg í 

lífi einstaklingsins. Skráning lífssögu, að kynnast einstaklingnum á bak við sjúkdóminn er 

því mikilvægt í einstaklingsmiðaðri umönnun fólks með heilabilun (Kitwood, 2007). 

Að hafa sjálfsmynd þýðir að vera í tengslum við fortíðina og hafa einhverja sögu að 

segja. Hver einstaklingur byggir sjálfsmynd sína upp á einstæðan hátt með þeirri 

félagsmótun sem hann verður fyrir í gegnum lífið (umhverfi og erfðir). Við vitum hversu 

mikið er hægt að gera til að viðhalda sjálfsmyndinni þegar fólk stendur frammi fyrir 

minniskerðingu vegna heilabilunarsjúkdóma og skiptir þá miklu máli að þekkja lífsögu 

einstaklingsins (Kitwood, 2007). 

2.3.3 Virkni. Til að hægt sé að vinna að markvissri heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða 

er mikilvægt að skilja reynslu þeirra af heilbrigði og jákvæðum og neikvæðum 

áhrifaþáttum heilbrigðis. Guðrún Elín Bónónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir (2009) gerðu eigindlega rannsókn á tíu einstaklingum á aldrinum 69 til 87 

ára, fimm konur og fimm karlar. Þátttakendur voru búsettir á eigin heimilum ýmist í 
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þéttbýli eða í dreifbýli. Tilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við 

rannsóknarspurningunni: „ Hver er reynsla aldraðra, sem búsettir eru á eigin heimili, af 

heilbrigði og af því hvað viðheldur og eflir heilsu á efri árum?“ Aðferðin sem 

rannsakendur notuðu var Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði og unnið var úr 16 viðtölum 

við tíu einstaklinga. Úrtakið var tilgangsúrtak þar sem rannsakendur leituðust við að ná til 

eldri einstaklinga sem voru tilbúnir og færir um að deila með þeim persónulegri reynslu af 

heilbrigði, viðhaldi og eflingu heilsunnar. Sjö tengiliðir voru fengnir til að benda á 

hugsanlega þátttakendur sem gátu uppfyllt skilyrði, sem voru að vera komnir á 

eftirlaunaaldur og vera búsettir í eigin hússnæði. Tengiliðir sáu um að afhenda 

kynningarbréf þar sem boðið var upp á þátttöku í rannsókninni. Þátttakendur höfðu svo 

samband símleiðis ef þeir voru tilbúinir til að taka þátt í rannsókninni. Í viðtölum við 

þátttakendur voru nokkrar viðtalspurningar hafðar til hliðsjónar um heilbrigði þátttakenda 

og upplifun þeirra af eigin heilbrigði. Fundin voru út þemu í viðtölunum og fundin eitt 

yfirþema sem var rauði þráðurinn í lýsingum þátttakenda. Meginniðurstöður 

rannsóknarinnar voru lýsingar þátttakenda á þeim þáttum sem þeir töldu að hefðu áhrif á 

eflingu og viðhald heilsu þeirra. Meðvitund þeirra um viðhald heilsunnar jókst með 

hækkandi aldri og leituðu þeir sér aðstoðar og fundu sér upplýsingar eftir þörfum. 

Þátttakendum fannst mikilvægt að finna tilgang og gleði í lífinu, vera jákvæðir og horfa á 

björtu hliðarnar, takast á við breyttar aðstæður og læra af reynslunni. Þeir lögðu jafnfram 

áherslu á jákvæð áhrif hreyfingar og að viðhalda eigin færni, vera virkir í samfélaginu og 

sækja sér félagsskap við hæfi (Guðrún Elín Benónýsdóttir o.fl., 2009). Niðurstöður voru 

þær að eldra fólk er meðvitaðra um heilsuna en áður fyrr og vinnur í því að halda heilsu 

og færni með því að stunda ýmiskonar virkni. Í Heilbrigðisáætlun 2010 sem Heilbrigðis-

og tryggingamálaráðuneytið gaf út 2001 eru sett fram þau markmið að yfir 75 % þeirra 

sem náð hafa 80 ára aldri séu við nægilega góða heilsu til þess að geta búið heima með 
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viðeigandi stuðningi. Til að ná fram þessu markmiði þarf heilsueflandi aðgerðir (Guðrún 

Elín Benónýsdóttir o.fl., 2009). Fólk um miðjan aldur í dag, virðist vera mun betur 

líkamlega á sig komið heldur en afar og þeirra og ömmur voru á þeirra aldri. Vinnulag og 

framþróun á Íslandi á stóran þátt í því.  

Sólveig Ása Árnadóttir (2010) lauk doktorsrannsókn sinni við Háskólann í Umeå í 

Svíþjóð. Fylgst var með hreyfingu 186 eldri borgara á aldrinum 65 til 88 ára. Þátttakendur 

máttu skora 24 stig á MMSE prófi til að vera gjaldgengir í rannsókninni. Einnig þurftu 

þeir að geta uppfyllt ákveðin samskipti eins og að tala í síma og ákveða stefnumót með 

rannsakanda. Markmið rannsóknarinnar var að kanna þátttöku þeirra í ýmsum 

einstaklingsbundnum og félagslegum athöfnum og mati þeirra á eigin heilsu. Þetta var 

þversniðsrannsókn byggð á slembi úrtaki úr þjóðskrá á Íslandi og voru þátttakendur bæði 

úr dreifbýli og þéttbýli á Norðurlandi. Notaðar voru staðlaðar spurningar og matstæki. 

Dæmi um meginbreytur í rannsókninni voru, hreyfingar þátttakenda í daglegu lífi 

tómstundum, heimilisstörfum eða tengdar atvinnu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sem snéru að hreyfingu aldraðra sýndu að á heildina litið 

var ekki munur á daglegri hreyfingu hjá eldra fólki í dreifbýli og þéttbýli. Hjá báðum 

hópum voru heimilisstörf vettvangur hreyfingar bæði hjá körlum og konum, en konur í 

dreifbýli hreyfðu sig þó mest af öllum við heimilisstörfin. Karlar í dreifbýli hreyfðu sig 

mest tengt atvinnu. Meiri dagleg hreyfing, búseta í þéttbýli, vitræn færni, lægri aldur og 

færri þunglyndiseinkenni tengdust meiri þátttöku í ýmsum athöfnum. Þátttaka var á hinn 

bóginn takmörkuð hjá þeim sem bjuggu í dreifbýli, sem höfðu þunglyndiseinkenni, voru 

ekki í vinnu eða réðu illa við athafnir sem reyndu mikið á fótleggi (Sólveig Ása 

Árnadóttir, 2010). 
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Phinney, Chaudhury og O´Connor (2007) gerðu eigindlega rannsókn sem greind var 

með  túlkandi fyrirbærafræði. Rannsóknin beindist að því hvaða áhrif sjúkdómurinn hefði 

á siði og venjur fólks með væga eða meðalvæga heilabilun og hvernig þau tækjust á við 

sjúkdómseinkenni sín í daglegu lífi. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig fólk 

með væga eða miðlungs væga heilabilun skildi og skynjaði mikilvægi þess að láta til sín 

taka í lífinu. Talað var við átta einstaklinga sem þurftu að vera 60 ára eða eldri með 

byrjandi Alzheimer sjúkdóm og þurftu að hafa fengið greiningu hjá fagmönnum. 

Rannsóknin var gerð  heima hjá þátttakendum og fólst í þrem djúpviðtölum sem voru 

tekin á tveggja til sex mánaða tímabili. Þátttakendur voru spurðir opinna spurninga eins 

og hvernig væri að lifa með sjúkdóminn og hvernig þeir fyndu fyrir áhrifum hans í sínu 

lífi. Viðtölin stóðu í 45 til 100 mínútur og voru tekin upp og vélrituð orðrétt. Einnig voru 

skráðar niður athugasemdir þar sem athöfnum þátttakenda var lýst, þetta var gert til að fá 

dýpri og ítarlegri skilning á  túlkun daglegs lífs.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fólk með heilabilun telur að eftir þátttöku 

í daglegri virkni eins og húsverkum, ýmiskonar afþreyingu og leikfimi finni það fyrir 

hlutdeild og sjálfstæði, öðlist betri sjálfsmynd og finni fyrir því að vera þátttakendur í 

samfélaginu. Niðurstöðurnar sýndu einnig mikilvægi þess að þekkja umhverfi sitt og er 

það stór þáttur sem styður andlega og líkamlega virkni. Þó að það hafi ekki verið sett 

fram sem rannsóknarspurning í upphafi bentu niðurstöðurnar eindregið til þess. Þetta 

gefur til kynna að reglulegt líferni hefur áhrif á lífsgæði og verndun eðlisfarsins (Phinney 

o.fl., 2007). 

Nolan og félagar (1995) gerðu rannsókn sem var bæði megindleg og eigindleg og var 

hluti af stærri rannsókn. Bornar voru saman tvær hjúkrunardeildir sem voru mjög líkar. 

Alls tóku 49 sjúklingar og 24 starfsmenn þátt. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 
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virkni og „aðgerðaleysi“ (framtaksleysi) meðal mismunandi hópa af öldruðum 

sjúklingum. Fylgst var með sex einstaklingum í sex klukkustundir í senn og skráð virkni 

þeirra á tíu mínútna fresti. Margþætt gagnaöflun var notuð til þess að sjá muninn á 

deildunum og til að fá einhverja sýn/mynd á stofnunina áður en rannsóknin var gerð. 

Gagna var aflað með hálfstöðluðum viðtölum og var haldin skrá yfir hvern og einn 

þátttakenda sem fylgt var eftir með spurningalistum og þátttökuathugunum. Fylgst var 

með sjúklingahóp og skráð niður virkni á tíu mínútna fresti. Hópaskiptingin var miðuð 

við langtímadvöl, skammtímadvöl og hvíldarinnlögn. Deildirnar voru með mismikla 

virkniþjálfun, önnur með sjúkraþjálfun daglega á meðan hin bauð upp á sjúkraþjálfun 

tvisvar í viku. Niðurstöður voru þær að á deildinni þar sem var regluleg sjúkraþjálfun var 

mun meira af skipulagðri virkni, meiri samskipti og félagsþörf sinnt á meðan hin deildin 

notaði sjónvarp til afþreyingar fyrir sitt fólk. Erfitt er að gera rannsókn af þessu tagi vegna 

annmarka sjúklinganna vegna sjúkdómsástands þeirra. Hins vegar benda niðurstöður til 

þess að virkniþjálfun viðhaldi sjálfsvirðingu eldra fólks (Nolan o.fl., 1995).  

2.3.4 Samantekt. Öldrunarkenning eins og athafnakenning telur að það sé 

manninum eðlislægt að verjast því að eldast eins lengi og hægt er á meðan 

hlédrægniskenningin segir að hinum aldraða sé eðlislegt að draga sig í hlé. Heimilislegt 

umhverfi öldrunarheimila þar sem hinn aldraði fær öryggi og stuðning til að viðhalda 

fyrri daglegum athöfnum, þarf að vera samvinna hans og umönnunaraðila til þess að 

minnka líkurnar á því að hann einangrist í einkennum sjúkdómsins. Til að þekkja 

einstakling á bak við heilabilunarsjúkdóm er æskilegt að skrá lífssögu hans og skilja 

hegðun hans og framkomu í því umhverfi sem honum líður vel í. Hver maður lítur á sig 

sem sérstakan ásamt sögu vonum og væntingum. Umönnun snýst um að viðhalda eðlisfari 

þessa einstaklings og upplifa líkamlegar og andlegar grunnþarfir hans. Samskipti verða að 

vera á þeim stað sem einstaklingurinn er hverju sinni og stuðningur, nærgætni og virðing 
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skiptir sköpum í lífsgæðum. Fimm þarfir, þ.e. fyrir huggun, tengsl, hlutdeild, virkni og 

sjálfsmynd. telur Kitwood vera grunnþarfir einstaklingsins sem mætist í meginþörfinni 

fyrir kærleika. Ætla má að hver einstaklingur hafi þessar þarfir en ef ekki er hlúð 

nægilega að þeim geta birst í ýmiskonar óæskilegri hegðun. Virknirannsóknir sýna að öll 

dagleg hreyfing minnkar einkenni þunglyndis og er virknihvetjandi ( Kitwood, 2007).  

2.4  Skráning lífssögu og minningavinna 

Þróun lífssögu hefur verið nokkur í gegnum árin og var bandaríski sálfræðingurinn 

Allport einn af brautryðjendunum í að rannsaka persónuleikann. Í byrjum 1940 vakti hann 

athygli á notkun persónulegra frásagna við sálfræðimeðferð. Hann hvatti meðal annars 

rannsakendur til að skýra betur muninn á sjálfsævisögu og ævisögu (Allport, 1942). Í 

kjölfarið var farið að beina sjónum sínum að eldra fólki í lífssöguvinnu og mikilvægi 

minningavinnu í öldrunarferli einstaklingsins. Straumhvörf urðu þegar bandaríski 

geðlæknirinn Robert Butler skrifaði tímamótagrein í tímaritið Psychiatry árið 1963 um að 

upprifjun minninga gæti haft jákvæða geðræna þýðingu fyrir aldraða. Þessi skrif voru 

tímamót í minningavinnu því áður var talið að minningavinna með öldruðum væri þeim 

skaðleg og gæti valdið auknu þunglyndi að rifja upp æskuárin. Þessi ummæli voru sögð í 

skugga seinni heimsstyrjaldarinnar og þótti áhrifaríkara að eldra fólk sem nú væri 

upptekið af öðru æviskeiði og hefði lifað í skugga dauðans væri ekki að velta sér upp úr 

fortíðinni (Butler, 1963). Það var þó ekki fyrr en um 1990 að mikilvægi persónulegra 

minningavinnu og sjálfstjáning í gegnum skrif fór að festa rætur. Þannig þróaðist 

lífssöguferlið í tímanns rás frá því að vera munnleg frásögn í það að farið var skrá niður 

lífssögur einstaklinga eins og Hagemaster (1992) lýsir í grein sinni. Hagemaster er 

aðstoðarprófessor við Háskólann í Kansas og hún skrifaði grein um þróun lífssöguritunar 

og lýsti henni sem aðferð sem samanstandi af sex þrepum sem eru byggð upp eins og 
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eigindleg rannsóknaraðferð. Með aðferðinni fær starfsfólk kost á því að kynnast og skrá 

heilsufars sögu einstaklinga. Notkun lífssögu gerir hjúkrunarfræðingum kleift að þekkja 

til æviferils einstaklinga sem nýtist við umönnun þeirra. Lykillinn að árangursríkri 

lífssögu skráningu er traustið sem þróast út frá gagnkvæmum skilningi milli spyrjandans 

og þátttakandans. Ennfremur segir Hagemaster að lífssöguformið sé áskorun fyrir 

hjúkrunarfræðinga sem verkfæri til að öðlast skilning á hegðun og framkomu 

einstaklingsins sem verið er að vinna með. Einnig eykur það skilning starfsfólks. Margir  

rannsakendur sem beita eigindlegum aðferðum deila um hvort ytra rannsóknarréttmætið 

sé nógu marktækt og gagnrýna aðferðafræðilegu nálgunina. Í okkar huga er það ekki 

rannsóknaraðferðin sem slík sem skiptir meginmáli heldur sú samvinna sem skapast milli 

starfsfólks, ættingja og einstaklingsins sem verður liður í betri umönnun. Starfsfólk öðlast 

dýpri skilning á skjólstæðingnum og á milli hans og þess skapast traust og tengsl.  

2.4.1  Lífssaga. Með lífssögu er átt við persónulega sögu einstaklingsins og þau 

atriði sem hafa haft mótandi áhrif á líf hans. Það skiptir sköpum að umönnunaraðilinn 

þekki lífssögu,  t.d þegar minni sjúklings er ekki fyrir hendi, þegar talhæfileikinn er 

skertur eða þegar tjáningaformið er brenglað. Með því að þekkja lífssöguna er hægt að 

hjálpa til við að raða saman minningabrotum. Það er því mikilvægur þáttur í umönnun 

einstaklinga með heilabilun að þekkja til persónulegrar lífssögu þeirra (Nolan o.fl., 2004 

og Svava Aradóttir, 2003). 

Hægt er að vinna með lífssögur á margan hátt, t.d í gegnum minningavinnu og 

sjálfsævisögu. Það er mikilvægt fyrir hinn aldraðra að geta horft til baka og talað um 

lífsreynslu sína. Lífssaga hefur þróast út frá minningavinnu og hefur þetta vakið mikla 

hrifningu innan öldrunargeirans (Ebersole, o.fl., 2010).   

Það sem mestu máli skiptir þegar verið er að nálgast einstaklinga og lífssögur þeirra 

eru óskir þeirra og gildi. Slíka nálgun er hægt að gera á tvennan hátt: í fyrsta lagi að rifja 
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upp lífssögur og frá hvaða tíma þær eru. Eru þá upplýsingar um sögurnar kallaðar fram og 

hægt að nota þær í einstaklingsmiðaðri hjúkrunarmeðferð. Í öðru lagi  munu niðurstöður 

bæta kunnáttu og þekkingu starfsfólksins á einstaklingnum bak við persónuna þannig að 

umönnunin verður einstaklingsmiðaðri (Bridges, 2007). Lífssöguvinnu er hægt að 

framkvæma á margan hátt, t.d með lífssögualbúmi, hópvinnu með fjölskyldu, sjúklings og 

starfsmanni eða maður á mann. 

Til þess að gefa innsýn í hvaða áhrif lífssöguvinna hefur á aldraða einstaklinga ætlum 

við að segja frá rannsókn Sierpina (2007). Frá henni segir í grein sem hún byggir á 

doktorsritgerð sem hún gerði við Háskóla í Texas. Rannsóknin fólst í að skrifa niður 

minningar eldra fólks í hópvinnu. Tilgangur rannsóknarinnar var að finna út hvað það 

væri sem auðgaði líf einstaklinganna sem tóku þátt í lífssöguvinnu. Þátttakendur tóku þátt 

í hópvinnu sem náði yfir langt tímabil og voru skilyrðin að þeir væru á svipuðum aldri. 

Hóparnir hittust vikulega í tvær klukkustundir í senn og skiptust á skoðunum og 

upplifunum af atburðum sem einstaklingarnir höfðu lifað og voru í hættu á að falla í 

gleymsku. Þátttakendur unnu sig upp í hópa og tókust á við erfiðari og meira krefjandi 

verkefni. Þurfti hver þátttakandi að rita niður minningar sínar og lesa fyrir hina. Þetta var 

gert í þeim tilgangi að segja frá og að læra að hlusta á aðra. Sierpina (2007) vitnar í einn 

þátttakanda þar sem hann lýsir því að þegar hann skrifi niður lífssögu sína, þá sé það gert 

til að deila henni með börnum og barnabörnum. Með því að segja sögu af ævintýralegu 

lífi sínu þá er hann að bæta kjöti á beinin. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að fólk 

fékk nýja sýn á lífsreynslu og öðlaðist betri skilning á lífi sínu. Tengsl mynduðust á milli 

þátttakenda og skilningur fólks á mismunandi aðstæðum jókst. Fólk upplifði sig sem 

sjálfstæðari einstaklinga á eftir. Þessi niðurstaða sýndi að vinna með minningar er 

mikilvæg fyrir aldraða einstaklinga og eykur sjálfstraust og hefur jákvæð áhrif t.d. dregur 
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úr þunglyndi (Sierpina, 2007). Einnig segir frá því að kostnaður við þessa vinnu er mjög 

lítill og er það jákvætt á tímum sparnaðar og aðhalds. 

Í grein Guse, Inglis, Chicoine, Leche, Stadnyk og Whitbread (2000) segir frá einu 

formi lífssögu sem nýtist vel í vinnu með öldruðum en það er vinna með lífssögualbúm. 

Þá er tvinnað saman minningavinnu og myndum sem skýra líf hins aldraðra í máli og 

myndum. Verkefni sem Guse og félagar gerðu á þrettán þátttakendum á öldrunarheimili, 

starfsfólki og fjölskyldum. Verkefnið fólst í vinnu við að þátttakendur komu sögu sinni í 

sýnilegt form í albúmi. Verkefnavinnan náði yfir átta vikur. Hvert lífssögualbúm var 

einstaklingsbundið og innihélt myndir ásamt texta sem hafði sérstaka þýðingu fyrir hinn 

aldraða sem átti í erfiðleikum með að muna einstaka atburði. Með þessu formi lífssögu 

upplifði hinn aldraði bæði, að minningar voru áþreifanlegar og jafnframt myndrænar. 

Ávinningur verkefnisins var sá að allir íbúarnir virtust ánægðir með verkefnið og jákvætt 

samband skapaðist milli ættingja og starfsfólks. Starfsfólkið fékk meiri og nýjan skilning 

á lífi hins aldraða sem það var að annast eða hafði jafnvel annast í mörg ár. Það jók 

þörfina á fleira starfsfólki því fleira starfsfólk þarf við að vinna við lífssögualbúm, það er 

tímafrekt. Flestir af þátttakendunum þrettán gátu kallað fram vitneskju um atburði og gátu 

sagt frá myndunum í albúmi sínu (Guse o.fl., 2000) 

Rannsóknir á heilabiluðum einstaklingum getur verið erfið vegna þeirra einkenna sem 

fylgja heilabilunarsjúkdómnum. Þess vegna hafa rannsóknir oftast miðast við túlkun 

rannsakenda og starfsfólks til að meta hvort eitthvað ákveðið inngrip hafi skilað árangri. 

Til að fá betri skilning á þessu, skoðum við eigindlega rannsókn sem gerð var á fólki með 

heilabilun. 

Rannsakendurnir Russel og Timmons (2009) gerðu rannsókn um notkun lífssögu á 

fimm einstaklingum eldri en 65 ára á hjúkrunarheimili fyrir aldraða með heilabilun. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í sjálfsskilning fólks með heilabilun. 
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Aðferðafræði rannsóknarinnar byggði á frásögnum sjúklinga með upplýsingaöflun. 

Viðtölin tóku u.þ.b 45 mínútur með óstöluðum spurningum og stjórnuðust viðtölin af því 

hvað þátttakendur vildu segja en stjórnandi notaðist samt við ákveðin þemu. Ekki var 

hægt að greina gögnin á hefðbundinn hátt vegna þess að viðtölin voru mjög misjöfn og 

þemun sköruðust lítið. Staðreyndin var sú að umræðuefnin og sögurnar sem voru sagðar 

voru svo fjölbreyttar og þátttakendur töluðu slitrótt og ekki hægt að setja þær í kóða. 

Niðurstöður voru að þátttakendur öðluðust aukin skilning á lífi sínu og starfsfólk fékk 

innsýn á líf skjólstæðingsins sem bætti einstaklingsmiðaða umönnun.   

2.4.2  Minningavinna. Minningavinna sem hugmyndafræði er góð leið og verkfæri 

starfsfólks til að flétta inn í daglega umönnun. Sigrún Huld Þorgrímsdóttir (2005) segir 

frá verkefni Kjer og Swane (2003) sem um dæmi um nálgun byggða á minningavinnu en 

það var frumkvöðlaverkefni sem þeir hrintu í framkvæmd í Danmörku á árunum 2000-

2003. Þar voru aðferðir minningameðferðar notaðar í daglegu lífi á hjúkrunarheimili til að 

auka lífsgæði og virkni og til að draga úr hegðunarvanda íbúanna, sem flestir voru 

minnisskertir í einhverjum mæli. Samhliða þessu voru tekin saman æviágrip allra íbúa 

heimilisins og þau notuð sem útgangspunktur. Almennt starfsfólk annaðist framkvæmd 

verkefnisins sem byggði á þrem þáttum: 1. Daglegri umönnun; 2. Samveru, svo sem við 

máltíðir; 3. Í sérstökum athöfnum þar sem hjálpartæki eins og fræðsluefni og spil voru 

notuð við umönnunina (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Þessi hugmyndafræði er að 

ryðja sér til rúms hér á Íslandi og finnst okkur þetta vera mjög áhugaverð nálgun.   

Í Bandaríkjunum hefur minningavinna alla tíð verið notuð í meðferðarskyni og heldur 

áfram að vera tengd uppruna sínum það er að segja í sál- og geðmeðferð. Í Skandinavíu 

hefur minningavinna þróast samkvæmt breskri fyrirmynd (Bridges, 2007) og hafa Danir 

verið þar framarlega í þeirri vinnu (Svava Aradóttir, 2003-a). 
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Tveir bandarískir hjúkrunarfræðingar Burnside og Haight (1994) hafa fjallað um 

inngrip tengda minningavinnu. Almenn minningavinna sem hluti meðferðar felur ekki í 

sér endurmat og er ekki eins skipulögð og þegar verið er að skrá niður lífssögur fólks. Í 

minningavinnu er lögð áhersla á ánægjulegar minningar frekar en erfiða reynslu og þarf 

þessi upprifjun ekki að ná til allrar ævinnar (Burnside og Haight, 1994). Þær sýndu einnig 

fram á að nauðsynleg einkenni upprifjunar séu: 1) samræður á milli þess sem vekur upp 

minningar,þ.e. stjórnandans og eins eða fleiri einstaklinga; 2) samskipti sem fela í sér að 

rifja upp eða segja frá gamalli eða minnisstæðri reynslu; og 3) umræða um atburði eða 

reynslu sem ekki er ný af nálinni (Burnside og Haight, 1992). 

Helga Jónsdóttir, Edda Steingrímsdóttir og Bjarney Tryggvadóttir (1999) gerðu 

rannsókn á níu sjúklingum sem voru á hjúkrunardeild Vífilsstaðaspítala. Viðmið við val á 

þátttakendum var að þeir yrðu að vera aldraðir með langt genginn lungnasjúkdóm, vel 

áttaðir, gætu tjáð sig, minnið væri í lagi og að þeir hefðu áhuga á að taka þátt í umræðum. 

Ekki náðu allir að klára þátttöku vegna þess að þeir féllu frá. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort minningavinna sem meðferðarform 

henti fólki með langt gengna lungasjúkdóma til að draga úr andlegri og félagslegri 

vanlíðan. Settar voru fram tvær rannsóknatilgátur: 

1. Einkenni þunglyndis hjá fólki með langt gengna langvinna lungnasjúkdóma minnka við 

þátttöku í reglulegum fundum þar sem rifjaðar eru upp minningar 

2. Sjálfsmat  fólks með langt gengna langvinna lungnasjúkdóma eykst við þátttöku í 

reglulegum fundum þar sem rifjaðar eru upp minningar. 

Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar var aðlagað tilraunasnið (quasi-experiment) en í 

því felst að metinn var árangur ákveðinnar meðferðar, upprifjun minninga, með því að 
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bera saman niðurstöður ákveðinna mælinga áður en meðferðin hefst og eftir að henni 

lýkur. 

Notuð voru mælitæki Rosenbergs á sjálfsáliti og Becks á þunglyndi. Einnig var leitað 

álits hjá þátttakendum á meðferðinni með hálfstöðluðum viðtölum og lagt gæðabundið 

mat á hjúkrunargreininguna. Tólf einstaklingar tóku þátt og var meðferðin „upprifjun 

minninga” í 13 skipti í eina klukkustund í senn. Kynntu hjúkrunarfræðingarnir, sem 

stjórnuðu meðferðinni, sér lífssögu þátttakenda áður en fundirnir hófust. Fundirnir 

byrjuðu á slökun og síðan hófst upprifjun minninga. Tekið var fyrir ákveðið þema á 

hverjum fundi og var það ákveðið í upphafi meðferðar af hjúkrunarfræðingunum. 

Hjúkrunarfræðingunum sem tóku þátt í rannsókninni fannst undirbúningur alltof 

tímafrekur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hvorug ofantalinna tilgátna var studd 

en hins vegar komu fram þrjú þemu: a) ánægjulegt og skemmtilegt; b) að líða vel; c) 

opnari samskipti, aukin samkennd og viðurkenning (Helga o.fl., 1999). Gallinn á þessari 

rannsókn var að enginn samanburðarhópur var til viðmiðunar og að sami hópur lauk ekki 

meðferðinni. Önnur sambærileg rannsókn og með samanburðarhóp var gerð af Chao og 

o.fl., (2006) á öldrunarheimili í Taiwan og átti hún að meta hvort þátttaka í 

minningavinnu hefði áhrif á þunglyndi, sjálfsvirðingu og lífsánægju. Til að geta tekið þátt 

í tilrauninni þurfti viðkomandi að vera á milli 65-85 ára og skora ekki meira en 24 stig á 

MMSE prófi. Tilgangur rannsóknarinnar var forkönnun á því hvernig hægt væri að hanna 

og skipuleggja minningavinnuhópa og útskýra áhrif þátttöku í minnishópum sem meðferð 

á öldrunarheimilum. Gerður var markviss samanburður á þátttakendum og á hópi sem var 

í annars konar skipulögðu hópastarfi sem ekki var tilgreint frekar. Notuð voru fimm 

mælitæki í rannsókninni. Eitt sem var búið til af rannsakendum,  spurningalisti um virkni 

daglegs lífs, kínversk útgáfa af GDS-S ( Geriatric Depressive Scale-Short Edition) til að 

mæla þunglyndi, mælitæki Rosenberg á sjálfsáliti og lífsgæðakvarði. Galli á þessari 
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rannsókn var að ekki náðu allir að klára meðferðina vegna útskriftar, en sama fjölda 

þátttakenda í hópunum var haldið og bætt við nýju fólki. Tilraunin var aðlagað 

rannsóknarsnið (quasi-experiment) eins og í íslensku rannsókninni en einnig með 

samanburðarhóp. Athugað var hvort mælanlegur munur væri á þunglyndi, sjálfsvirðingu 

og lífsánægju, og var markviss samanburður gerður á þátttakendum. Sett var upp níu 

vikna prógram sem stóð í eina klukkustund í senn og tóku 12 aldraðir einstaklingar þátt í 

tilraunahópnum á meðan annar 12 manna samanburðarhópur var til viðmiðunar og var 

hann ekki á skipulögðum umræðufundum. Fyrir rannsóknina fóru báðir hóparnir í 20-25 

mín viðtal og síðan aftur í viðtal einni viku eftir að síðasti fundur var haldinn. Þeir fundir 

tóku einn og hálfan klukkutíma og voru teknir upp og gögn skrifuð. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að meðferð í minningavinnu bæti verulega sjálfsálit. 

Framkvæmd fundanna var í höndum hjúkrunarfræðinga sem notuðu gamlar 

tímaritsgreinar, myndaalbúm frá þátttakendum og fréttatengt efni til að kveikja á 

minningunum. Leitast var við að hafa umhverfið heimilislegt og hjúkrunarfræðingur 

stjórnaði umræðum og hafði áhrif á að beina þátttakendum á rétta braut. Á síðasta 

fundinum var fjölskyldum þátttakenda boðið að vera með og deila frásögnum með 

ástvinum sínum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að áhrif þátttöku í minningavinnu á 

þunglyndi og lífsánægju voru jákvæð en ekki marktæk og eru þetta svipaðar niðurstöður 

og úr íslensku rannsókninni hér að ofan (Chao, o.fl., 2006). Niðurstöður studdu hins vegar 

að þátttaka í minningarvinnu færði fólki aukið sjálfstraust og bætti samskipti við aðra. 

Fundirnir virkuðu hvetjandi fyrir þátttakendur til að deila með sér minningum bæði af 

persónulegum og sögulegum atburðum sem höfðu mótað líf þeirra (Chao, o.fl., 2006). 

Í þessum tveimur rannsóknum, sem sagt er frá hér að ofan, eru notaðar 

minningakveikjur til að koma af stað umræðum. Í rannsókn Helgu og félaga (1999) er 

talað um tímann sem fer í undirbúning fyrir minningafundina og bent á að vinna við 
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hjúkrun krefjist óskiptar athygli og orku hjúkrunarfræðingsins og því verði lítill tími 

afgangs til að sinna fræðistörfum og að erfitt sé að flétta slíka vinnu inn í klínísk störf 

hans. Niðurstöður þessara tveggja rannsókna eru svipaðar þrátt fyrir ólíkan 

menningarheim og bakgrunn þátttakenda. 

Meistararannsókn Sigrúnar Huldar Þorgrímsdóttir (2008) var gerð til að meta 

fræðsluefni í minningavinnu. Hún skilgreindi fræðsluefnið sem hjálpartæki og það var 

þróað með það í huga og tóku tillögur hennar til úrbóta mið af hugmyndafræði 

einstaklingsmiðaðrar umönnunar. Við gerð fræðsluefnisins var leitast við að safna saman 

fróðleik sem gæfi yfirlit yfir helstu sögulegu viðburði innanlands á tímabilinu 1925 til 

1955. Áherslan var á að veita innsýn í daglegt líf fólks, verkhætti, heimilis- og 

fjölskyldulíf.  

Markmið rannsóknar var að laga þetta hjálpartæki sem best að þörfum þeirra sem það 

var ætlað og voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar. 

1. Hvert er notagildi hjálpartækis sem inniheldur sagnfræðilegar upplýsingar í 

minningavinnu, og hvernig má bæta það?  

2.  Hvaða máli skiptir staðreyndaþekking í minningavinnu? Hver „á“ minningarnar sem 

koma fram?  

3.  Hvað einkennir minningavinnu með öldruðum Íslendingum og hvað álítur starfsfólkið 

sem sinnir henni að sé gildi og tilgangur starfsins. 

Rannsóknin var eigindleg og notaðir voru rýnihópar til að svara þessum 

rannsóknarspurningum. Þátttakendur voru skilgreindir sem sérfræðingar á þessu sviði auk 

þess að vera fulltrúar fyrir þann markhóp sem fræðsluefnið var ætlað. Haft var samband 

við stofnanir sem hafa með öldrunarmál bæði að gera og kannað hvort hjá þeim færi fram 

minningavinna. Eftir svar frá þeim var haft samband símleiðis við 25 konur  á aldrinum 
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31-64 ára sem allar störfuðu við minningavinnu og þær beðnar um að taka þátt í rýnihóp 

um fræðsluefnið.  Alls tóku 18 konur þátt og áttu þær það sameiginlegt að hafa stundað 

minningavinnu með öldruðum Íslendingum. Öllum þátttakendum var sent kynningarbréf 

þrem vikum fyrir fyrsta fund þar sem þeir gátu kynnt sér fræðsluefnið um lifnaðarhætti og 

viðburði á Íslandi frá árunum 1925-1955. Haldnir voru þrír fundir og gagnagreining fór 

fram með því að hlustað var á upptekna umræðufundi og þeir vélritaðir og stuðst við 

leiðbeiningar Kvale (1996) í greiningu eigindlegra viðtala og fundin út þemu. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var að fræðsluefnið til að nota í minningavinnunni væri gott og kom 

skýrt fram hjá yngri þátttakendum að efnið hjálpaði þeim til að setja sig inn í þær 

aðstæður sem eldra fólkið hafði búið við. Eldri þátttakendunum fannst efnið vera 

fræðandi og það hjálpað þeim að stunda vinnu sína og bætti þekkingu þeirra og færni til 

að stunda minningavinnu (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008-b). Fræðsluefnið hjálpaði 

líka erlendu starfsfólki að fá aukinn skilning á skjólstæðingum sínum og gaf þeim innsýn  

í bakgrunn þeirra (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008-b).  

Þátttakendur töldu að helsti árangur og gildi minningavinnunnar væri gleði og ánægja 

við að rifja upp minningar, tilfinning fyrir sameiginlegum bakgrunni og reynslu og að 

breytast úr skjólstæðingi í persónu með sérstaka sögu, að tengjast öðru fólki og að 

starfsfólk sem annaðist aldraða fékk nýja sýn á viðkomandi. Í þessari rannsókn leitaðist 

Sigrún Huld einnig við að tengja minningavinnu við hjúkrun og umönnun, og er hún því 

framlag í þá átt að gera hjúkrun og umönnun aldraðra einstaklingsmiðaðri og um leið að 

vekja athygli  íslenskra hjúkrunarfræðinga á minningavinnu sem úrræði í umönnun 

aldraðra. Þar sem þetta er frumrannsókn vakna upp margar spurningar og álitamál. 

Sigrúnu Huld sagði að sér hefði fundist þörf á að ræða betur ýmis atriði og hefði hún þess 

vegna viljað kalla hópana aftur saman til að vinna með nýjan og bættan spurningalista, en 

ekki voru aðstæður til þess að þessu sinni. 
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2.4.3 Samantekt. Fyrst var farið að tala um að skrá minningar í umönnun aldraðra 

um 1940. Eftir það komu byltingarkenndar hugmyndir um þýðingu upprifjun minninga í 

umönnun um 1963. Skráning minninga í þjónustu við aldraða fór að festa rætur um 1990. 

Þróun lífssögunnar hefur þróast í það að vera áskorun fyrir hjúkrunarfræðinga til að 

kynnast skjólstæðingi sínum. Við skráningu á lífssögu skapast samvinna á milli 

skjólstæðings, fjölskyldu hans og starfsmanns. Ein af mikilvægustu samskiptaleiðunum er 

að hlusta á lífssögu og aðstoða við að raða saman minningabrotum. Minningavinna er 

verkfæri starfsfólks sem hægt er flétta inn í daglega umönnun og þarf ekki sérmenntað 

starfsfólk til. Þessar leiðir eru ódýrar og auka lífsgæði og virkni og draga úr 

hegðunarvanda. Gott hjálpartæki til að kveikja á minningum, t.d. í hópvinnu eru 

persónuleg myndaalbúm eða tilbúið fræðsluefni sem hjálpar stjórnanda hópsins í 

umræðunum. 

3. Kafli -  Umræður  

3.1  Mikilvægi samantektarinnar fyrir hjúkrunarfræðina 

 

Í þessari heimildasamantekt skoðuðum við megindlegar og eigindlegar rannsóknir, auk 

samantektarannsókna og fræðigreina. 

Gildi samantektarinnar fyrir hjúkrun er að okkar mati þrí þætt þ.e. einstaklingsmiðuð 

nálgun í umönnun fólks með heilabilun. Mikilvægi þess að skrá niður lífssögu fólks svo 

hægt sé að kynnast einstaklingnum á bak við sjúkdóminn. Hvernig hjúkrunarfræðingar 

geta nýtt sér minningavinnu til að auka virkni og efla sjálfsmynd fólks með heilabilun. 

Einstaklingsmiðuð umönnun, sem byggð er á kenningum breska sálfræðingsins 

Kitwood hefur opnað nýja sýn á umönnun fólks með heilabilun og hafa þessar kenningar 

haft áhrif á stefnu hérlendra stjórnvalda. Í heimabyggð okkar Fjarðabyggð er nú í 

byggingu nýtt hjúkrunarheimili þar sem í fyrsta skipti hérlendis er fylgt nýjum áherslum 
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og hugmyndafræði við að búa heimilismönnun vistlegt heimili sem líkist því sem þeir 

hafa átt að venjast. Í því starfsumhverfi sem hefur verið ríkjandi í öldrunarhjúkrun á 

Íslandi á undanförnum árum hefur umönnun miðast meira við líkamlegar þarfir heldur en 

andlegar og félagslegar. Sú ákvörðun stjórnvalda að taka upp einstaklingsmiðaða 

umönnun er því fagnaðarefni og rétt að fylgja því úr hlaði með því að kynna 

hugmyndafræðina á bak við einstaklingsmiðaða umönnun. Flestir hjúkrunarfræðingar 

þekkja úr starfi sínu að tala við skjólstæðinga sína, kynnast þeim og halda uppi 

samræðum á meðan líkamlegum þörfum er sinnt. Það er gert í því skyni að kynnast þeim 

betur og mynda tengsl. Að skrá niður lífssögu er grundvöllur minningavinnunnar sem við 

höfum fjallað um í verkefninu. Tilgangur minningavinnu í hjúkrun er fyrst og fremst 

samskipti. Lífssagan er verkfæri fyrir hjúkrunarfræðinga til að kynnast skjólstæðingum 

sínum og gefur þá möguleika á að umönnunin verði einstaklingsmiðaðri. Ef 

einstaklingurinn sjálfur getur ekki miðlað til starfsfólks lífssögu sinni þurfum við að skrá 

hana í samvinnu við ættingja hans.  

Þrátt fyrir mikilvægi þess að skrá lífssögu þá verðum við að virða það ef einstaklingur vill 

ekki deila með okkur lífssögu sinni. Lífssaga er alltaf mjög persónuleg og á milli 

einstaklingsins og þess sem hana tekur verður að ríkja traust og trúnaður. Fólk sem segir 

lífssögu sína er oft að gefa viðkvæmar persónulegar upplýsingar sem það er hugsanlega 

ekki tilbúið að deila með öðrum. Í sveitarfélaginu okkar hafa hafa orðið hörmuleg stórslys 

bæði á sjó og landi sem var á sínum tíma, löngu áður en áfallahjálp var þekkt fyrirbæri,  

tekist á við með samhug og þrautsegju íbúana en síðan stungið í svefnþorn og ekki nefnd 

meir. 

Þess vegna er það mikilvægt að þátttakandi taki sjálfviljugur og af fúsum og frjálsum 

vilja þátt í að skrá lífssögu sína. Reynsla okkar sýnir að uppgjör tilfinninga fylgir oft 
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heilabiluninni, og oft hefur okkur vantað, í starfi okkar upplýsingar til þess að geta tekið 

rétt á málum. 

Að lifa í skugga minnissjúkdóms veldur óöryggi, einstaklingurinn hverfur inn í 

sjúkdóminn og tapar smá saman getu sinni til sjálfsbjargar. 

Með minningavinnu er verið að skapa tengsl á milli starfsmanns og einstaklings og 

stuðla að tilfinningalegri og félagslegri örvun. Þátttakendur í minningahópum finna til 

vellíðunar og upplifa að þeir séu þátttakendur í samfélagi á sínum eigin forsendum, þ.e. 

samfélaginu innan heimilisins. Það að taka þátt í minningavinnu, er að rifja upp fyrri tíma 

og fyrri störf og kalla fram minningar. Það styrkir sjálfsmynd þátttakenda sem upplifa að 

þeir muni og geti sagt frá. Þátttaka í minningahópi styrkir einstaklinginn í grunnþörfunum 

og hann upplifir aukið sjálfstraust við að rifja upp minningar og atburði sem hafa ekki 

fallið í gleymsku. Ef öllum þessum grunnþörfum er fullnægt þá líður einstaklingnum vel 

og engin óæskileg hegðun er fyrir hendi (Kitwood,2007). 

Í gegnum þessa aðferðir öðlast hjúkrunarfræðingurinn dýpri skilning á bakgrunni hins 

aldraða, óskum hans og væntingum sem gerir einstaklingsmiðaða umönnun markvissari 

og betri.  

Hugmyndir höfunda að minningavinnu fyrir aldraða:  

 Þegar einstaklingur leggst inn á hjúkrunarheimili er æskilegt fyllt sé út lífssöguformsblöð, 

með aðstoð hjúkrunarfræðings og e.t.v. aðstandenda. 

 Nota skal lífssögu einstaklingsins í minningavinnu í skipulögðu hópstarfi eða á milli hans 

og starfsmanns. Ef um hópavinnu er að ræða er æskilegur fjöldi sex til sjö manns og að 

þátttakendur hafi svipaðan bakgrunn og séu staddir á svipuðum stað í sjúkdómsferlinu. 

 Gæta verðu þess að fundirnir verði ekki of langir og teljum við heppilegt að miða við 30 

til 45 mínútur til að þátttakendur missi ekki einbeitingu. 
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 Mikilvægt er að stjórnandi hafi yfirsýn og stjórni fundinum þannig að þátttakendur haldi 

sig við efnið. 

 Mikilvægt er að hafa umhverfið notalegt og heimilislegt og nota fræðsluefni sem kveikir 

á minningum, t.d. frá þátttakendum sjálfum eða fræðsluefni sem er frá þeim tíma þegar  

þátttakendur voru ungir. Fræðsluefni eins og Sigrún Huld Þorgrímsdóttir (2009) var með í 

sinni rannsókn er gott nota í minnngavinnu, en það þarf að uppfæra reglulega, því það 

gengur úr sér í tímana rás. Þessa punkta hér fyrir ofan er gott að hafa að leiðarljósi þegar 

vinna á með öldruðum einstaklingum og er það von okkur að lífssaga og minningavinna 

verði í framtíðinni daglegur þáttur vinnu starfsfólks á öldrunarheimilum. 

 

3.2 Mikilvægar spurningar  

Á Íslandi er víða verið að vinna að minningavinnu. Stefna stjórnvalda í 

öldrunarmálum er að taka upp hugmyndafræði þar sem einstaklingurinn er í öndvegi. Það 

verður því að styðja við bakið á henni með aukinni fræðslu og kynningu. Einnig verða 

stjórnendur öldrunarheimila að vera meðvitaðir um mikilvægi þessarar hugmyndafræði í 

umönnun aldraðra.  

Hjúkrunarfræðingar hafa ábyrgð á allri skipulagningu sem viðkemur hjúkrun og 

umönnun aldraðra á Íslandi. Áhyggjuefni höfunda er, að ekki er lögð næg áhersla á gildi 

minningavinnu í námi og vinnu hjúkrunarfræðinga, meðan að í námi starfsstétta eins og 

iðjuþjálfa og þroskaþjálfa er lögð áhersla á gildi minningavinnu með þeirra 

skjólstæðingum.  
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3.3 Samantekt. 

Ný sýn á umönnun fólks með heilabilun og hvernig hægt er að nýta lífssögu í 

minningameðferð til að auka virkni og efla sjálfstraust er ný og spennandi leið í umönnun 

aldraðra. Skráning lífssögu krefst þjálfunar og þarf hjúkrunarfræðingurinn að hafa í huga 

að hann gæti verið að taka viðkvæmar upplýsingar sem þarf að nálgast með nærgætni og 

virðingu. Hópvinna í minningameðferð hefur reynst vel til að bæta andlega líðan og getur 

tilbúið fræðsluefni ásamt persónulegum hlutum hjálpað stjórnanda að kveikja á 

minningum. Notalegt og heimilislegt umhverfi er grunnur að árangursríkri 

minningameðferð, þar sem þátttakandi kemur út sem sterkari einstaklingur á sinni eigin 

forsendu (í núinu) og hvetur hann til dáða. Hjúkrunarfræðingurinn öðlast dýpri skilning á 

bakgrunni hins aldraða, óskum hans og væntingum sem gerir einstaklingsmiðaða 

umönnun markvissari og betri.  
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4. Kafli -  Lokaorð 

 

Við horfum björtum augum til framtíðar í von um að á Eskifirði rísi nýtt og glæsilegt 

hjúkrunarheimili, þar sem þessi hugmyndafræði verði höfð að leiðarljósi og hægt verði að 

stunda formlega minningavinnu jafnt sem óformlega til að vernda eðlisfar einstaklings. 

Í námi hjúkrunarfræðinga er ekki mikil áhersla lögð á þessa vinnu, en hún er kennd í 

námi iðjuþjálfa og þroskaþjálfanema og finnst okkur mætti gefa henni meira vægi í 

hjúkrunarnáminu. Við sem búum á landsbyggðinni höfum ekki jafn fjölbreyttan mannauð 

eins og er í stærri byggðarlögum og finnst okkur því nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar 

tileinki sér þessi vinnubrögð svo þeir geti stjórnað minningavinnuhópum og leiðbeint 

starfsfólki við slíka vinnu sem er bæði ódýr og auðveld í framkvæmd. 
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