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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig hjúkrunarheimilis-
vistun aldraðra einstaklinga sem þjást af heilabilun ber að og hvernig náinn ættingi 
reynir slík umskipti. Um er að ræða túlkandi fyrirbærafræðilega rannsókn þar sem 
tekin voru tvö u.þ.b. klukkustundarlöng viðtöl við sjö dætur aldraðra foreldra sem 
nýlega höfðu flutt á sérdeildir fyrir þennan hóp sjúklinga á fimm 
hjúkrunarheimilum. Fyrra viðtalið fór fram á fyrstu fjórum til sex vikum eftir 
flutninginn og það síðara innan þriggja mánaða. Úrvinnsla gagna fólst í því að 
greina og túlka inntak viðtalanna til þess að varpa ljósi á upplifun viðmælenda 
minna við þessi þáttaskil.  

Niðurstöður eru settar fram í eftirfarandi fjórum meginþemum sem eru:  
A) „Að þrauka við að halda hlutum gangandi“ B) „Að setja foreldri sitt frá sér“  
C) „Að fara úr stað í stað“ og D) „Að foreldri manns búi við svona lítil lífsgæði.“  

Fyrsta þemað „Að þrauka við að halda hlutum gangandi“ endurspeglar að 
aldraðir sem þjást af heilabilun séu lengur heima en heilsa og aðstæður leyfa með 
góðu móti. Það kom fram að dæturnar í þessari rannsókn höfðu reynt allt sem þær 
gátu til að halda foreldrum sínum heima sem lengst með því m.a. að fá 
heimahjúkrun og aðra aðstoð sem til féll. Dæturnar töldu sig góðu vanar þegar þær 
vísuðu til þjónustu dagdeilda sem starfræktar eru fyrir sjúklinga sem þjást af 
heilabilun. Þegar dæturnar sáu fram á að geta ekki þraukað lengur við að sinna 
lasburða foreldrum sínum heima áttu þær hvergi innangengt á hjúkrunarheimili og 
vissu ekki hvenær úrlausn fengist.  

Annað þemað „Að setja foreldri sitt frá sér“ sýnir að það fylgdi því mikið 
átak fyrir aðstandendur að þiggja pláss á hjúkrunarheimili og setja foreldra sína frá 
sér. Þátttakendur töldu sig ekki hafa val um hjúkrunarheimili þegar til kastanna 
kom. Fyrirvarinn að innlögn var stuttur, oft einn til tveir dagar. Dætrunum fannst 
skorta á aðstoð, stuðning og leiðbeiningar frá heilbrigðisstarfsmönnun við þau 
afdrifaríku tímamót sem flutningur á hjúkrunarheimili er. Sérstaklega hvað varðar 
upplýsingar um starfsemi hjúkrunarheimila, þá þjónustu sem þau veita og ekki síst 
undirbúning fyrir flutning. Skipulögð aðlögun var ónóg. Í stað þess spyrja menn 
sig áfram. Það veitti þátttakendum öryggistilfinningu og var léttir þegar 
foreldrarnir komust inn á hjúkrunarheimili. Eftir flutning upplifðu dæturnar eftirsjá 
og missi. Þær söknuðu „þess sem var.“  

Eins og kemur fram í þriðja þemanu „að fara úr stað í stað“ kom það mjög 
á óvart hversu mikill þvælingur var á foreldrum viðmælenda minna innan 
hjúkrunarheimilanna og flestar dæturnar komust að því að þær höfðu litla stjórn á 
aðstæðum þegar inn var komið. Þvælingurinn og það að vera óheppinn með 
herbergisfélaga hafði slæm áhrif. Þeim foreldrum sem leið verst fannst þeir hvergi 
eiga heima. Það kom fram í viðtölunum að allir foreldrarnir voru í raun í óvissu um 
endanlegan íverustað á hjúkrunarheimilunum.  

Í fjórða þemanu „Að foreldri manns búi við svona lítil lífsgæði“ kemur 
fram að heimilisbragur á deildunum var fremur bágborinn. Deildirnar virkuðu 
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líflausar og óvirkar og stærri deildirnar órólegri en þær minni. Þetta gerði það að 
verkum að dæturnar litu á deildirnar sem geymslustaði frekar en heimili. Að öllu 
jöfnu fannst þeim þó grunnþörfum þokkalega sinnt og mataræði gott. Dætrunum 
fannst skipta miklu máli að starfsfólk legði metnað sinn í að hugsa um foreldrana 
og stuðla að því að þeim liði vel, eins og á góðum heimilum. Í því fólst m.a. að þeir 
væru huggulegir til fara. Mikilvægt var einnig fyrir öryggistilfinningu foreldranna 
að starfssemin væri í föstum skorðum með góðu eftirliti. Þjálfun og afþreying var 
mun minni en vonir dætranna stóðu til og alltof lítið var farið út af stofnununum í 
t.d. göngutúra að þeirra mati. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að álaginu við flutning og þessi 
miklu umskipti er veitt lítil athygli. Mikilvægt er að bæta upplýsingar, fræðslu og 
veita stuðning við þessi þáttaskil. Einnig þarf að huga að því að efla faglegan þátt 
þjónustunnar á sérdeildum fyrir sjúklinga sem þjást af heilabilun. 
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Abstract 

Daughters' experience of the transition of parents suffering from dementia 
to nursing homes. 

 
Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir 

 
The purpose of the study is to give insight into how admittance of elderly 

individuals, suffering from dementia, to a nursing home comes about and how a 
close relative experiences such a change. This is an interpretative 
phenomenological study that entails two interviews, one hour each, with seven 
daughters of elderly parents who had recently been admitted to a special ward for 
this group of patients in five different nursing homes. The former interview took 
place during the first four to six weeks after the admittance and the latter within 
three months of the transfer. In the analysis and interpretation of the data, the 
experience of my interviewees of this transition was brought forward. 

Four main themes emerged that were put forward as follows: “To persevere 
and keep things going”; “To place one’s parent away”; “Moving from one place to 
another” and “That one’s parent should experience such a limited quality of life.” 

The first theme, “To persevere and keep going” reflects that elderly persons 
who suffers from dementia stays longer at home than their health and condition 
would normally permit. It also reveals that the daughters in this study had tried 
their very best to keep their parents at home for as long as possible by getting the 
services of a visiting nurse and other occasional assistance. The daughters spoke 
very highly of the services of the day care centers where most of the parents had 
been taken care of. When the daughters realised that they were unable to persevere 
any longer in attending their feeble parents at home, they were unable to secure a 
place for them in a nursing home and didn’t know when a solution might be found. 

The second theme, “To place one’s parent away”, shows that it was a 
considerable effort for the relatives to accept such notion as a place in a nursing 
home and send their parent away. The participants felt that when the time came, 
they did not have a real choice of nursing homes. The notice of admittance was 
short, usually one or two days. The daughters experienced lack of assistance, 
support and instructions from the nursing staff at this critical juncture that a 
transfer to a nursing home is, especially as regards information on the practices 
within a nursing home, on the services available and last, but not least, on how to 
prepare for the transfer. Organized adjustment was insufficient and instead people 
had to ask their way around. It gave the participants a sense of security and was a 
relief when their parents were admitted to a nursing home. The daughters 
experienced sorrow and loss when the transfer had occurred. They missed “what 
had been.” 

As is revealed in the third theme, “Moving from one place to another”, it 
came as a complete surprise to the interviewees how often their parents had to 
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exchange location within the nursing home and most of the daughters realized that 
they had very little control over the circumstances their parents were in. This 
change of placements and mismatching roommates had severe effects. The parents 
who suffered the most felt that they did not belong anywhere. It was brought 
forward in the interviews that the parents were in fact uncertain about where their 
permanent place within the nursing homes would be. 

The fourth theme, “That one´s parent should experience such limited 
quality of live”, reflects that the domestic atmosphere of the wards is rather poor. 
The wards seemed to be insentient and inactive, and the larger wards were more 
fidgety than the smaller ones. Consequently, the daughters considered the wards to 
be more of a depository than a home. But on the whole they felt that their parents´ 
basic needs were adequately attended to and the food was good. The daughters 
considered it to be of great importance that the nursing staff should put their pride 
in being attentive to the parents and secure their well being, by e.g. dressing them 
nicely, as if they were in a good private home. It was also considered important for 
the parents´sense of security that the daily activities were routinized and the 
nursing home care was well supervised. There was considerably less exercise and 
recreation available than the daughters had expected and outdoor activities, such as 
short walks, were rare. 

The conclusion of this study is that the stress of the transfer and the 
implications of the transition are given scant notice. It is important to improve the 
flow of information to relatives and to render support at this transition in life. It 
should also be considered to intensify the professional aspect of the service in 
special wards for patients suffering from dementia.  
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Inngangur 

Enn sem komið er, er heilabilun ekki læknanleg og því skiptir öll umönnun 

og félagslegur stuðningur við sjúklingana og aðstandendur þeirra miklu máli. 

Aðstandendur sjúklinga sem þjást af heilabilun vita oftast að innlögn á 

hjúkrunarheimili er óumflýjanleg áður en yfir lýkur þar sem heilabilun leiðir til 

meiri fötlunar með tímanum. Því getur fylgt kvíði, samviskubit og jafnvel reiði að 

þurfa að vista náinn ættingja á stofnun. Aðstandendum finnst stundum sem þeim 

hafi mistekist þegar þeir þurfa að sjá á eftir sínum nánustu inn á hjúkrunarheimili. 

Mörgum finnst skorta á aðstoð, stuðning og leiðbeiningar frá 

heilbrigðisstarfsmönnun. Venjulega tengist hjúkrunarheimilisvistun einnig miklum 

breytingum á heilsu og/eða breytingu á félagslegum stuðningi, t.d. eins og við 

dauða maka (Fink og Picot, 1995; Hagen, 2001; Lee, Woo og Mackenzie, 2002; 

Wilson, 1997). 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að líðan aðstandenda heilabilaðra. 

Kannað verður hvernig hjúkrunarheimilisvistun ber að og hvernig náinn 

aðstandandi reynir slík umskipti. Aðaláherslan er lögð á vistaskiptin, þ.e. þá 

reynslu að flytja náinn ættingja á hjúkrunarheimili og viðbrigðin sem því fylgja. Í 

rannsókninni er leitast við að greina þá þætti sem hafa áhrif á líðan aðstandenda og 

auðvelda eða torvelda aðlögun við slík þáttaskil. Reynt var að átta sig á hvaða 

möguleika aðstandendur sjá til að hafa áhrif á eigin líðan og hvernig þeir nýta 

þessa möguleika. Allar breytingar krefjast orku og vellíðan ættingja skiptir miklu 

fyrir vellíðan sjúklinga. Rannsóknin mun væntanlega auka skilning okkar á líðan 
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aðstandenda heilabilaðra þegar kemur að hjúkrunarheimilisvistun náins ættingja 

þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst við að styðja aðstandendur við þessi 

þáttaskil og bæta þar með aðlögun þeirra. Í umfjöllun um bakgrunn 

rannsóknarinnar er gerð grein fyrir aðdraganda að hjúkrunarheimilisvistun, álagi 

fjölskyldna við umönnun heilabilaðra heima, reynslu þeirra af 

hjúkrunarheimilisvistun og loks er gerð grein fyrir þáttum sem teljast til gæða í 

umönnun á hjúkrunarheimilum.  

Við leit að fræðilegu efni var sótt í ýmsa gagnagrunna, s.s. Cinahl og Ovid. 

Flestar þær rannsóknir sem vísað er til beita eigindlegri aðferðafræði og eru 

skrifaðar á ensku eða íslensku. Lykilorð sem stuðst var við voru m.a. entry into a 

nursing home, nursing home placement, transition to nursing home, dementia, 

elderly.  

Í rannsókninni styðst ég við kenningu sem Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-

Messias and Schumacher (2000) hafa þróað og samanstendur af ólíkum gerðum og 

mynstrum umskipta, þeim eiginleikum sem reynsla af umskiptum felur í sér, þeim 

aðstæðum sem auðvelda þær eða takmarka, ferli og útkomu umskipta og 

hjúkrunarúrræðum. 

Breytingar á heilsu og veikindi einstaklinga leiða oftast til þáttaskila eða 

umskipta. Skjólstæðingar sem reyna slík umskipti eiga það til að vera viðkvæmari 

fyrir áhættuþáttum sem síðan geta haft áhrif á heilsu þeirra. Skilningur á 

umskiptaferlinu auðveldar að bera kennsl á slíka áhættuþætti (Meleis o. fl., 2000).  

2



 

 
3

Rætt verður hvernig þróa megi stuðningshópa sem meðferðarform í 

hjúkrun til að hjálpa aðstandendum að takast á við umskipti, en slíkir 

stuðningshópar gætu flýtt fyrir aðlögun þeirra að breyttum aðstæðum (Júlíana 

Sigurveig Guðjónsdóttir, 2001). Gerð verður grein fyrir aðferðafræði 

rannsóknarinnar, niðurstöðum (þ.e. greiningu og túlkun gagna) og loks eru 

umræður um niðurstöður. 

Ég hef unnið með öldruðum og aðstandendum þeirra mestan hluta 

starfsævi minnar og er nú hjúkrunarstjóri á deild fyrir heilabilaða á 

hjúkrunarheimilinu Sóltúni í Reykjavík. Áhugi minn á þessu viðfangsefni hefur 

því vaxið mjög á undangengnum misserum. 
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Aðdragandi að hjúkrunarheimilisvistun 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvernig hjúkrunarheimilisvistun 

ber að í ljósi sjúkdómsmyndar heilabilunar. Fjallað verður um orsakir, áhættuþætti, 

einkenni og afleiðingar heilabilunar. Síðan verður rætt um afstöðu almennings og 

vísindasamfélagsins til Alzheimers-sjúkdómsins, um reynslu aðstandenda af 

umönnun og síðast þætti sem teljast til gæða í umönnun á hjúkrunarheimilum. 

Sjúkdómsmynd heilabilunar 

Heilabilun er ástand (heilkenni) samanber hjarta- og nýrnabilun. Undir 

heilabilun heyra ýmsir sjúkdómar sem lýsa sér að mörgu leyti eins og Alzheimers-

sjúkdómur, en geta falið í sér fleiri einkenni og geta orsakast af a.m.k. 50 

mismunandi sjúkdómum (Jón Snædal, 2000). 

Hugtakið „heilabilun“ er nú notað í stað þess að áður var vísað til orða eins 

og ,,kölkunar“, ,,ellióra“ eða ,,heilarýrnunar“ þegar fólki var farið var að förlast í 

hugsun og háttum. Heilabilun er þýðing á latnesku orðunum de - mens sem 

upphaflega þýða frá – hugur. (Guðrún K. Þórsdóttir og Ingibjörg Á. Gunnarsdóttir, 

1999). Um tíma var reynt að nota hugtökin minnissýki eða minnisskerðing, en 

þessir sjúkdómar í heila valda mun víðtækari vitrænni skerðingu en aðeins á 

minninu. Heilabilun lýsir flokki einkenna, en ekki þeim sjúkdómum sem valda 

einkennunum (Mace og Rabins, 1991). 

Langalgengastur þeirra sjúkdóma sem valda heilabilun er Alzheimers-

sjúkdómurinn, sem veldur 50-60% tilfella, æðavitglöp valda 10-15%, sjaldgæfari 
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sjúkdómar, s.s. Levy-body, (Picks, Parkinsons-veiki o.fl.), valda 10-15% og 

framheilabilun veldur um 5-10% (Sæmundur Haraldsson, 2002). 

Alzheimers-sjúkdómur er nefndur eftir þýskum taugasjúkdómafræðingi, 

Alois Alzheimer, sem árið 1907 skilgreindi þær breytingar í heilanum sem 

einkenna þennan sjúkdóm. Þessar ákveðnu breytingar, útfellingar eða elliskellur, 

(neuritic plaques) og flækjur í taugaendum, (neurofibriling tangles), sem hindra 

eðlilega starfsemi heilans, eru eingöngu sjáanlegar í smásjá og eðli þeirra er flókið. 

Þær leiða til þess að mikill fjöldi heilafrumna starfar ekki, einkum taugafrumur í 

ytra lagi heilans (Lay og Woods, 1992; Maas o.fl., 2001). 

Í eftirfarandi umfjöllun verður fyrst og fremst rætt um sjúkdómsmynd 

Alzheimers- sjúkdómsins. 

Þróun sjúkdómsmyndar Alzheimer 

Í grein Petersen o. fl. (2001) kemur fram að telja megi að minni skilningur 

sé fyrir hendi á eðlilegri öldrun heilans en sjúklegri þar sem skýr sjúkdómsgreining 

og rannsóknarviðmið heilabilunar liggja nú fyrir í alþjóðlegri sjúkdómaflokkun. 

Fyrri tilraunir til að auðkenna vitrænar, eðlislægar breytingar við eðlilega öldrun 

hafa getið af sér nokkur orðatiltæki eins og góðkynja öldrunargleymsku og 

aldurstengda vitræna hnignun. Væg vitræn minnisbreyting eða MCI (mild cognitve 

impairment) er ólík eðlilegri öldrun og árangur samanburðarrannsókna bendir til að 

þeir sem þjást af slíkum einkennum séu líklegri til að fá Alzheimers-sjúkdóm 

(Petersen o. fl., 2001). 
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Samanburðarrannsóknir sýna að menn með fyrstu einkenni Alzheimers-

sjúkdóms ná lakari árangri á minnisprófum heldur en eldri, heilbrigðir menn, þar 

með talið að þeir eru lengur að rifja upp og ná iðulega minni árangri í prófum þar 

sem þeir eiga að tileinka sér nýja þekkingu. Einnig finna þeir oft fyrir málstoli, 

skorti á framtakssemi og athygli. Skerðing á fleiri en einu vitrænu sviði er skýrari 

vísbending um mildan Alzheimers-sjúkdóm en minnistapið eitt og sér (Petersen o. 

fl., 2001). 

Það getur verið erfitt í byrjun að aðgreina Alzheimers-sjúkdóm frá öðrum 

sjúkdómum í heila, geðsjúkdómum eða eðlilegum aldursbreytingum (Jón Snædal, 

2000). Alzheimers-sjúkdóm er ekki unnt að greina eingöngu með 

taugasálfræðilegri prófun. Ýmsir þættir hafa áhrif á slíka prófun, s.s. menntun, 

aldur, menningarlegur bakgrunnur og aðrir sjúkdómar. Ætíð er þörf á klínísku mati 

(Petersen o. fl., 2001). 

Hafa ber þrennt í huga ef menn finna fyrir þverrandi minni. Í fyrsta lagi 

hvort minnið sé lakara við streitu, sem getur verið afskaplega eðlilegt, í öðru lagi 

aldur viðkomandi og í þriðja lagi hvort minnið fari versnandi þegar til lengri tíma 

er litið. 

Það er eðlilegt að lítilsháttar gleymska geri vart við sig á efri árum. Það sem 

ber að taka alvarlega er þegar minnið fer ótvírætt versnandi og minnistruflanir 

valda erfiðleikum í daglegu lífi. Það er vitað að þeir sem greinast með Alzheimers-

sjúkdóm hafa oftast fundið fyrir minnkandi minni í all langan tíma (Jón Snædal, 

2000). 

6



 

 
7

Erfðir skýra tilkomu sjúkdómsins í litlum hluta tilfella, en rannsóknir á 

þeim hafa gefið mikla vitneskju um þróun hans. Ljóst er hvernig óeðlilegar 

útfellingar í heila myndast og í stórum dráttum hvaða efnaferli koma þar við sögu. 

Þó er enn óskýrt hvað kemur þessu ferli af stað (Hreinn Stefánsson og Þorgeir 

Þorgeirsson, 2002). 

Tíðni og áhættuþættir 

Tíðni Alzheimers-sjúkdómsins eykst með aldrinum. Með auknum lífslíkum 

aldraðs fólks meðal íbúa á Vesturlöndum, fjölgar tilfellum sjúkdómsins (Jón 

Snædal, 2000). 

Talið er að 2-3000 Íslendingar, 65 ára og eldri, séu með heilabilun. Hætta á 

sjúkdómnum er um 1% við 65 ára aldur, en tvöfaldast eftir það við hver fimm 

aldursár sem við bætast. Við 85 ára aldur er talið að 30% til 45% fólks beri merki 

um andlega hrörnun eða vitglöp (Coleman, 2000; Jón Snædal, 2000). 

Í grein Petersen o. fl. (2001) kemur fram að rannsóknir sýni að tíðni 

ellitengds minnistaps sé frá 17%-34%, en aldurstengd vitsmunahrörnun hefur verið 

talin nema 26%. Aðrir rannsakendur hafa gefið í skyn að tíðni á aldurstengdri 

minnishrörnun geti náð 85% og veltur það á því hvaða sérhæfðum minnisprófum 

er beitt við viðmiðunina (Petersen o. fl., 2001). 

Um 80%-90% fólks með heilabilun fær geðræn einkenni einhvern tíma á 

sjúkdómsferlinu. Helstu geðrænu einkennin eru: þunglyndi og atferlistruflanir, 

árásargirni (í orðum eða verki), óróleiki, ráp, svefntruflanir, ofskynjanir og 

ranghugmyndir (Jón Snædal, 2000). 
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Orsök sjúkdómsins er ókunn. Einn aðaláhættuþátturinn er hár aldur. Útiloka 

þarf með rannsóknum aðrar orsakir heilabilunareinkenna, til dæmis þunglyndi, 

efnaskiptasjúkdóma svo sem vanstarfsemi á skjaldkirtli, sýkingar, B12 

vítamínskort, skort á fólinsýru, hátt kalsíum magn í blóði, lágan blóðsykur, 

áfengis- og lyfjamisnotkun, aukaverkanir lyfja, nýrnabilun eða öndunarbilun. 

Einnig þarf að útiloka aðra hrörnunarsjúkdóma sem geta orsakað 

heilabilunareinkenni, svo sem Huntington, Parkinson eða aðrar ástæður, svo sem 

heilaæxli, blæðingu, sýkingu, og fleira mætti nefna (Lay og Woods, 1992; 

Sæmundur Haraldsson, 2002). Greining sjúkdómsins fer eftir þeim einkennum sem 

hann veldur. 

Einkenni 

Helsta einkenni Alzheimers-sjúkdóms er dvínandi minni. Heilabilun af 

Alzheimers-toga er gjarnan skipt í þrjú stig. Alla jafna er talið að hvert stig taki um 

þrjú ár, þó er allur gangur á því. Einkennin við aðrar tegundir heilabilunar eru um 

margt svipuð, þó einstaka hliðar geti verið frábrugðnar. 

Í töflu 1 er yfirlit yfir einkenni sem geta komið fram á byrjunarstigi (væg 

heilabilun), millistigi (allslæm heilabilun) og lokastigi (alvarleg heilabilun).  

Einkennin skarast oft á milli stiga og það er mismunandi hvaða einkenni 

fólk fær. Sumir eru alltaf ljúfir og meðfærilegir, aðrir eru erfiðir í lengri tíma. 
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Tafla 1. Einkenni heilabilunar á byrjunarstigi, millistigi og lokastigi. 

Væg heilabilun Allslæm heilabilun Alvarleg heilabilun 

Skammtímaminnisleysi 
Gleymni á nýafstaðna 

atburði 

Ófær um að rata, ráf, 

jafnvægistruflanir 

Áhugaleysi Vill ræða um liðna tíð 
Man ekki atburði í 

nokkrar mínútur 

Ófær um aðlögun Dægurvilla 
Endurtekur 

setningar/hljóð 

Frumkvæðisleysi Villist í ókunnu umhverfi 
Ófær um að stjórna 

þvaglátum/hægðum 

Áttar sig ekki á flóknum 

hugmyndum 

Man ekki nöfn á hlutum 

eða fólki. Gleymir 

nöfnum vina/ættingja 

Þekkir ekki 

vini/ættingja 

Sinnuleysi 
Verður miður sín eða 

reiðist fljótt 
Árásargirni 

Upptekinn af sjálfum sér og 

minni áhyggjur af öðrum 

Gleymir að slökkva á 

eldavél 

Þarfnast hjálpar við 

athafnir daglegs lífs 

Endurtekur sig. Gleymnari á 

nýafstaðna atburði 
Óviðeigandi hegðun 

Erfiðleikar við að skilja 

það sem sagt er 

Gleymir stefnumótum Ofsjónir-ofheyrnir Svarar oft út í hött 

Týnir þræði í samræðum Endurtekningar 
Óróleiki-eirðarleysi, 

svefnleysi 

Týnir hlutum 

Segist hafa gert hluti 

(borðað, baðast) sem 

standast ekki 

Leitar að látnum 

ættingja eða barni 

Vænisýki Ráf Hreyfiskerðing 

(Hutchinson og Wilson,1998; Jón Snædal, 2000; Lay og Woods, 1992). 
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Afleiðingar 

Eftir því sem sjúkdómurinn ágerist þarf viðkomandi sjúklingur stöðugt 

meiri aðstoð. Flestir búa heima hjá sér lengi vel, en meginreglan er að þeir þurfi að 

vistast á hjúkrunarheimili á lokastigi sjúkdómsins. Heilabilun er ólæknandi. 

Meðallíftími eftir greiningu er 6-10 ár (Coleman, 2000). 

Dánarorsakir fólks með heilabilun eru mismunandi. Fyrir utan dauðsföll af 

heilabiluninni sjálfri getur heilabilað fólk verið viðkvæmt fyrir breytingum, 

flensum og sjúkdómum, fengið lungnabólgu, þvagfærasýkingu, strítt við 

kyngingarerfiðleika og svo framvegis (Sæmundur Haraldsson, 2002). 

Afstaða almennings og vísindasamfélagsins til Alzheimers-sjúkdómsins 

Vitneskja almennings um Alzheimers-sjúkdóminn hefur aukist mikið síðan 

1980. Alzheimers-sjúkdómur kallar fram í hugann tákn um alvarleg veikindi 

einstaklings og hefur hann verið kallaður ,,sjúkdómur aldarinnar“, ,,heilaþjófur“, 

,,hægfara heiladauði“ og er eitt af stærstu vandamálum sem aldraðir, vísindamenn 

og þjóðfélög þurfa að glíma við á næstu áratugum (Fox, 1989). 

Aukin umræða, fræðsla og vitund almennings hefur orðið til þess að 

sjúkdómurinn, sem var nær óþekktur og sjaldan greindur, var undir lok síðustu 

aldar orðinn fjórða til fimmta algengasta dánarorsök í Bandaríkjunum, eða yfir 

100.000 einstaklingar ár hvert (Coleman, 2000; Fox, 1989). 

Menn innan bandarísku öldrunarstofnunarinnar, sem áttu hlut að þróun 

Alzheimers- rannsóknarsjóðsins, mynduðu bandalag við einstaklinga og 

hagsmunahópa um úrræði til að auka líf- og læknisfræðilegar rannsóknir á 
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sjúkdómnum. Nauðsynlegt þótti að vekja athygli almennings og vísindamanna á 

Alzheimers-sjúkdómnum til þess að auka líkur á styrk frá þinginu (Congress) til 

rannsókna. Án fræðslu hefði verið erfitt að fá almenning til að berjast fyrir auknu 

fé til Alzheimers-rannsókna (Fox, 1989). 

Bandalögin sem hafa verið mynduð á þennan hátt milli vísindamanna, 

talsmanna ríkisins, velunnara innan fjölmiðlanna og almennings hafa verið mjög 

mikilvæg í viðureigninni við Alzheimers-sjúkdóminn. Menn þurftu að breyta 

grundvallarhugsunarhætti sínum að nokkru leyti, það er að segja þeim 

hugsunarhætti að þeir sem þjást af Alzheimers-sjúkdómi væru aðeins aldraðir. Það 

þurfti að sýna mun á eðlilegri öldrun og þeim óeðlilegu útfellingum og rýrnun í 

heilavef sem á sér stað í Alzheimers-sjúkdómnum. Mikilvægt var að hugsa ekki 

um sjúkdóminn sem eingöngu öldrunarsjúkdóm, því að þá var hann ekki bara 

,,gleymska“ eða ,,elliglöp“, heldur ákveðinn sjúkdómur með ákveðin einkenni og 

eiginleika (Fox, 1989). 

Árið 1979 var stofnað félag um Alzheimers-sjúkdóminn (Alzheimer’s 

Disease Society) eða ADS í New York. Margir voru áhugasamir um stofnun þess 

konar félagasamtaka vegna þess hve erfitt þeim hafði reynst að fá nákvæmar 

upplýsingar um sjúkdóminn. Markmið samtakanna hefur verið að veita fræðslu til 

almennings og upplýsingar til heilbrigðisgeirans, auk þess að hvetja til rannsókna 

og styðja þær (Fox, 1989). 

Fjölmargir slíkir grasrótar hópar hafa verið skipulagðir víðsvegar um 

Bandaríkin, sem einbeita sér að vandamálum heilabilaðra. Sumir af þessum hópum 
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voru stofnaðir af vísindamönnum, en aðrir af aðstandendum sem höfðu reynslu af 

erfiðleikum við að fá nákvæma sjúkdómsgreiningu, auk þess sem þá vantaði 

stuðning (félagslegan, andlegan og fjárhagslegan). Reynsla ættingja var oft 

hvatning til stofnunar slíkra grasrótar hópa þar sem fólk gat rætt sameiginlega 

erfiðleika og hafði skilning á erfiðleikum hvers annars, auk þess að geta stutt hvert 

annað. Margar fjölskyldur í Bandaríkjunum hafa orðið illa staddar andlega og 

fjárhagslega eftir langtíma umönnun Alzheimers-sjúklings. 

Þegar farið var að stofna stuðningshópa urðu þeir til mikils gagns og 

kostnaðurinn við stofnun hópsins var lítill miðað við ávinninginn sem hlaust af 

starfi hans (Fox, 1989). 

Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimers-sjúklinga og annarra skyldra 

sjúkdóma (F.A.A.S.) var stofnað hér á landi árið 1985. Markmið félagsins er að 

styðja við bakið á aðstandendum Alzheimers-sjúklinga og annarra minnissjúkra og 

gæta hagsmuna þeirra (Guðrún K. Þórsdóttir og Ingibjörg Á. Gunnarsdóttir, 1999). 

Félagið er með opna fræðslufundi yfir vetrarmánuðina, en einnig býður F.A.A.S. 

félagsmönnum sínum símaþjónustu, heimastuðning og þátttöku í stuðningshópum 

(Alzheimerssjúkdómur, e.d.). 

Álag á fjölskyldur í kjölfar heilabilunar 

Talið er að um 70% (fjórar milljónir einstaklinga) einstaklinga í 

Bandaríkjunum sem eru með heilabilun njóti umönnunar heima fyrir án greiðslu 

frá því opinbera eða heilbrigðiskerfinu (Butcher, Holkup og Buckwalter, 2001). 
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Þetta hlutfall gefur til kynna hversu stóru hlutverki fjölskyldan gegnir í 

umönnun aldraðra ættingja sinna og hve mjög fjölskyldan er almennt tilbúin eða 

knúin til að annast aldraðan ættingja sinn heima. 

Reynsla fjölskyldna af umönnun heilabilaðra er mismunandi. Heilabilun 

versnar með tímanum, einkennin eru áþreifanleg, einstaklingsbundin og 

sjúklingurinn og aðrir nálægir geta uppgötvað byrjunareinkennin. Aðstandendur 

vita þó ekki alltaf hvað er að gerast eða hvaða hjálp er hægt að fá. Í rannsókn 

Wackerbarth og Johnson (2002) kemur fram að þátttakendur höfðu að jafnaði 

uppgötvað heilabilunareinkenni hjá aðstandenda sínum 6,5 árum áður en 

rannsóknin fór fram og höfðu verið aðalumönnunaraðilar í að meðaltali 4,7 ár. 

Umönnunaraðilar fengu staðfesta greiningu að meðaltali 3,2 árum eftir að fyrstu 

einkenni komu fram. Bandarískar rannsóknir sýna að minna en einn fjórði 

umönnunaraðila heilabilaðra fær fræðslu og stuðning frá fagaðilum eftir greiningu 

(Wackerbarth og Johnson, 2002). Sum einkenni geta verið erfiðari 

umönnunaraðilum en önnur, t.d. svefnleysi, ráf og árasarhneigð (Butcher o.fl., 

2001; Hutchinson og Wilson, 1998). 

Mace og Rabins (1991) benda á að mannlegar tilfinningar séu flókin 

fyrirbæri og viðbrögð aðstandenda við því að komast að því að nákominn 

einstaklingur þjáist af heilabilun séu mismunandi. Margir umönnunaraðilar finna 

til hryggðar, ráðleysis og einsemdar, en einnig reiði, sektar eða vonar þegar 

ólæknandi sjúkdómur er annars vegar. Þau segja alvanalegt að menn beri blendnar 

tilfinningar í brjósti, að menn geti elskað einhvern en haft andúð á honum um leið. 
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Sambandið milli sjúklings, sem þjáist af heilabilun, og fullorðinna barna 

hans breytist oft. Slíkar breytingar geta verið erfiðar. Mörgum börnum finnst erfitt 

að hjúkra foreldrum sínum, t.d. að baða foreldri sitt. Fólk sem þjáist af heilabilun 

getur virst kröfuhart og heimtufrekt, sem getur leitt til reiði hjá ættingjum, en 

reiðinni fylgir oft sektarkennd. 

Sjúklingurinn verður að aðlagast breytingu á hlutverki sínu í fjölskyldunni. 

Þessu fylgir oft að hann verður að gefa upp á bátinn hluta af sjálfstæði sínu, ábyrgð 

eða forræði og það getur reynst erfitt fyrir hvern sem er. Hætt er við að hann verði 

niðurdreginn eða þunglyndur þegar hann finnur hvernig starfsgetan dvínar (Mace 

og Rabins, 1991). 

Væntingar fjölskyldumeðlima hvers til annars verða aðrar við breytingu á 

hlutverki sjúklings. Breytingar á hlutverkum leiða oft til árekstra, misskilnings og 

ólíkra væntinga. Sumir í fjölskyldunni taka minni þátt í aðhlynningunni vegna þess 

að þeir eiga bágt með að sætta sig við sjúkdóminn og afleiðingar hans. 

Það er oft ofætlun fyrir eina manneskju að annast sjúkling, sem þjáist af 

heilabilun. Því er mikilvægt að einhver aðstoð sé í boði, þannig að menn eigi 

einhverjar frístundir og fái stuðning og uppörvun (Mace og Rabins, 1991). 

Mikilvægt er að fræðast um sjúkdóminn og gera sér ljóst að breyting á 

hlutverkum er ekki til bráðabirgða heldur til langframa. Þegar sjúkdómurinn ágerist 

þurfa umönnunaraðilar að taka á sig ábyrgð á æ fleiri sviðum. Þeim getur fundist 

þetta allt jafn-dapurlegt og yfirþyrmandi, en þetta er liður í því sorgarferli sem 

einatt fylgir ólæknandi sjúkdómi. 
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Það kemur að því að álagið verður yfirþyrmandi. Þá verða menn að þekkja 

takmörk sín og gera ráðstafanir. Menn finna það best sjálfir þegar þeir treysta sér 

ekki lengur til að annast sjúklinginn (Mace og Rabins, 1991). 

Reynsla fjölskyldna af umönnun heilabilaðra 

Í rannsókn Wilsons (1989) skilgreinir hún vandann við þá neikvæðu 

valkosti, sem staðið er frammi fyrir við umönnun heilabilaðra, sem þriggja þrepa 

ferli. Fyrsta þrepið er að taka að sér umönnun þegar enginn annar valkostur er fyrir 

hendi. Það felur í sér óöryggi þegar nýtt hlutverk bætist við fyrri skyldur og felur í 

sér miklar breytingar á lífsstíl. Skortur er á fræðslu og upplýsingum um stuðning 

félagasamtaka og heilbrigðiskerfisins þegar upp koma aðstæður sem ekki var hægt 

að sjá fyrir. Á öðru þrepi er tekist á við umönnunina. Þá kemur í ljós röð 

vandamála sem hafa í för með sér langvarandi þreytu. Stöðug umönnun gerir fólk 

bæði andlega og líkamlega útkeyrt og viðbrögð annarra í umhverfinu geta verið allt 

frá vandræðalegum lofræðum til sársaukafullrar gagnrýni. Á þriðja stigi er 

umönnunin falin öðrum aðilum. Þetta gerist smám saman. Oft skeður það í kjölfar 

alvarlegra veikinda og þegar umönnunin þyngist stöðugt neyðist umönnunaraðilinn 

til að íhuga hvaða afleiðingar umönnunin hefur á hans eigið líf. 

Rannsóknir á umönnun aldraðra heima fyrir sýna að áhrifin á 

umönnunaraðilann og fjölskyldu hans eru umtalsverð. Umönnunaraðilar 

(sérstaklega makar og þeir sem eru að sinna sjúklingum með hegðunarvandamál) 

eiga frekar á hættu að fá líkamlega og andlega sjúkdóma, þ.m.t. þunglyndi, og 

mótstöðuafl varnarkerfis líkamans getur minnkað. Álag, svefnleysi, kvíði, 
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fjölskylduvandamál og einangrun geta komið fram (Dunham og Dietz, 2003; 

Liken, 2001; Narayan, Lewis, Tornatore, Hepburn og Corcoran-Perry, 2001). Í 

rannsókn Nolan og Grant (1989) kemur fram að eitt af aðalvandamálunum sem 

aðstandendur standa frammi fyrir er að sinna eigin þörfum. Margir láta eigin þarfir 

víkja fyrir þörfum þess er þeir annast. Sumir lýstu því þannig að þeir ættu ekkert líf 

utan umönnunarinnar og fyndu til sektarkenndar ef þeir hugsuðu um eigin þarfir. 

Í rannsókn Wackerbarth og Johnson (2002) var meirihluti umönnunaraðila 

sjúklinga konur, eða þrír fjórðu hlutar. Flestar konurnar voru annaðhvort dætur eða 

eiginkonur sjúklinganna, 73,6% þeirra önnuðust foreldra sína en 26,4% önnuðust 

eiginmenn sína. 

Fjölskyldumynstrið breytist oft þegar eiginkonur og dætur gerast 

umönnunaraðilar og hætta að vinna utan heimilis eða minnka við sig vinnu. 

Tæplega 40% kvenna í rannsókn Neufeld og Harrison, (2003) unnu utan heimilis. 

Þær konur sem eru útivinnandi hafa þar með tvöfalt vinnuálag. Breytingar á 

vinnuhlutfalli utan heimilis geta haft í för með sér breytingar á fjárhag 

fjölskyldunnar. Hætta er á að umönnunaraðilar einangrist ef þeir eru eingöngu 

heima, því að þeir hafa ekki sömu tækifæri og áður að sinna félagslífi og 

áhugamálum sínum (Colerick og George, 1986). 

Í rannsókn Dunham og Dietz (2003) voru tekin viðtöl við 26 konur sem 

allar voru útivinnandi og önnuðust ættingja með Alzheimers-sjúkdóm. Þar kom 

fram að konurnar höfðu talsverðar áhyggjur af því að þær veittu ekki þá umönnun 

sem ættinginn ætti skilið vegna margskonar krafna sem gerðar voru til þeirra bæði 
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heima og í vinnunni. Það var þeim mikilvægt að hafa sveigjaleika í vinnunni til að 

geta uppfyllt bæði hlutverk. Konur skipta um vinnu eða hætta að vinna, fara jafnvel 

úr vel launuðum störfum, geti þær ekki sett fjölskyldur sínar í fyrsta sæti. Þær 

þurfa oft að fresta stöðuhækkunum og starfsframi þeirra er ekki látinn ganga fyrir. 

Þrátt fyrir álagið líður konum oft betur að vinna úti en að vera eingöngu heima, því 

það getur verið hvíld í því að fara út af heimilinu part úr degi (Dunham og Dietz, 

2003). 

Innbyrðis fjölskyldutengsl geta breyst. Það þarf orku til að tileinka sér nýja 

vitneskju og taka á sig nýja ábyrgð, ekki síst þegar nóg er að gera fyrir. Maki getur 

uppgötvað smám saman að hann situr einn uppi með vandamálin, hann hefur 

glatað þeirri manneskju sem hann deildi vanda sínum með (Mace og Rabins, 

1991). 

Neikvæð fjölskyldutengsl hafa áhrif á andlega heilsu umönnunaraðila. 

Neufeld og Harrison (2003) gerðu rannsókn á upplifun kvenna af viðmóti vina og 

ættingja á meðan þær voru aðalumönnunaraðilar aðstandanda sinna, sem þjáðust af 

heilabilun. Í rannsókninni var neikvæður stuðningur eða skortur á stuðningi 

skilgreindur sem óánægja þess sem annaðist sjúklinginn með skort á stuðningi frá 

þeim sem stóðu viðkomandi næst. Konur búast frekar við stuðningi en karlar án 

þess að vilja biðja um hann. Þetta gengur oft ekki eftir og væntingar um aðstoð eru 

meiri en aðstoðin sem fengin er. Einnig var neikvætt samband við nána ættingja 

gjarnan vandamál fyrir konur (Neufeld og Harrison, 2003). 
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Rannsóknir sýna að það er oft ágreiningur í sambandi kvenna, sem annast 

aðstandendur sína með heilabilun, við ættingja sína og vini. Eiginmenn sem annast 

eiginkonur sínar stríða sjaldnast við ágreining fyrir og eftir hjúkrunarheimilisvistun 

(Neufeld og Harrison, 2003). 

Pillemer og Suitor (í Neufeld og Harrison, 2003) rannsökuðu neikvæðar 

hliðar á sambandi kvenna sem voru að annast foreldra sína með Alzheimers-

sjúkdóm og komust að því að systkini sem stóðu sig ekki í að aðstoða 

umönnunaraðilann voru mesta uppspretta álags og kvíða hjá umönnunaraðilanum. 

Ætlast er til að fjölskyldan hjálpi; ekki er til eins mikils ætlast af vinum í þessu 

sambandi. 

Í rannsókn Stanford (í Martinson, Muwaswes, Gilliss, Doyle og 

Zimmerman, 1995) er bent á að þrjú af hverjum fjórum umkvörtunarefnum 

umönnunaraðila séu vegna truflandi hegðunar sjúklinganna, sem talin var bein 

afleiðing af vitrænni skerðingu þeirra. Stærstur hluti þessara vandamála (80%) var 

talinn nær óþolandi fyrir áframhaldandi umönnun aðstandenda í heimahúsi. Aðrir 

hafa einnig lýst áhrifum einkenna sem koma fram hjá sjúklingum, sérstaklega með 

tilliti til truflandi hegðunar. 

Líkur á stofnanavistun sjúklings með Alzheimers-sjúkdóm aukast í réttu 

hlutfalli við álag á fjölskyldumeðlimi. Álagið eykst eftir því sem líkamlegt ástand 

sjúklingsins versnar, en sérstaklega er talið að skert andleg hæfni auki streitu hjá 

umönnunaraðilum (Brody, Dempsey og Pruchno, 1990; Liken, 2001). 
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Alvarleiki sjúkdómsins birtist í mismunandi einkennum sem sjúklingurinn 

og aðstandendur hans þurfa að takast á við. Þrír þættir kenningarinnar „The Theory 

of Unpleasant Symptoms,“ sem Lenz og félagar (1997) þróuðu, eru einkennin sjálf, 

þætti sem hafa áhrif á einkennin og afleiðingar einkenna. Þessir þrír þættir 

kenningarinnar hafa áhrif hver á annan. Bæði fagmenn og aðstandendur hjálpast að 

við að kljást við einkenni sjúklinga. Martinson, Muwaswes, Gilliss, Doyle og 

Zimmerman (1995) gera ráð fyrir að bolmagn aðstandenda, kunnátta, leikni og 

skilningur sem þeir njóta ráði miklu um jákvæða/neikvæða upplifun fjölskyldunnar 

og vellíðan umönnunaraðila. Einnig hafa sumir vísindamenn talið að aðrir þættir, 

svo sem stuðningur og önnur úrræði til að létta á álaginu, auk aðlögunarhæfileika 

umönnunaraðila, gæti skipt verulegu máli í að jafna byrðar (Martinson o. fl., 1995). 

Umönnunaraðilar upplifa bæði neikvæð og jákvæð viðbrögð við umönnun. 

Deimling og Bass (í Martinson o.fl.,1995) hafa sett fram kenningu þar sem 

heilabilun er skýrð sem þriggja vídda fyrirbæri: Það er minnkuð félagsleg virkni, 

truflandi hegðun og vitræn skerðing, en þættirnir eru taldir leggja mismunandi 

byrðar á umönnunaraðila. Niðurstaða þeirra var sú að fyrstu tveir þættirnir hefðu 

meiri streituáhrif á umönnunaraðila en sá þriðji. Talið hefur verið að vitræn geta 

skjólstæðings ákveði alvarleika hegðunarvandamála, en af því að skjólstæðingar 

með svipaða skerðingu á vitrænni getu sýna mismunandi mikil hegðunarvandamál 

hljóta aðrir þættir að hafa áhrif. Eiginmaður konu með Alzheimers-sjúkdóm kemst 

svo að orði þegar hann ræðir hegðunarvandamál í umönnun konu sinnar.  
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Verði Alzheimers-sjúklingur fyrir röngu áreiti getur það tekið hann langan 

tíma að jafna sig. Umönnunaraðilinn verður að lifa sig inn í 

kringumstæður sjúklingsins. Menn sjá það á atferli sjúklingsins hvort 

honum líkar það sem verið er að gera eða ekki. Allt fólk sem vinnur með 

Alzheimers-sjúklingum verður að hafa í huga að ef það lendir í átökum við 

sjúklinginn verði það að hugsa hvað það hafi nú gert rangt. „Vertu mér 

best þegar þér finnst ég eigi það minnst skilið, þá þarfnast ég þess mest.“ 

Þessi orð eru höfð eftir einstaklingi með geðröskun, en geta einnig átt við 

um heilabilaða einstaklinga („Okkar dásamlegustu stundir“, 2002). 

Rannsókn Martinson o. fl. (1995) var gerð til að auka skilning 

hjúkrunarfræðinga á hvaða hegðunarvandamál hjá Alzheimers-sjúklingum væru 

algengust og helst truflandi fyrir aðstandendur sem annast sjúklingana heima. Í 

rannsókninni tóku þátt þrjátíu einstaklingar með Alzheimers-sjúkdóm og 

umönnunaraðilar þeirra. Meðalaldur sjúklingana var 74 ár (á bilinu 59-86 ára). 

Meirihluti umönnunaraðila voru konur, eða átján (60%), þar af voru þrjár 

eiginkonur, fimmtán dætur; jafnframt fjórum sonum og átta eiginmönnum. 

Meðalaldur umönnunaraðila var 57 ár. Rannsóknin stóð yfir í eitt og hálft ár. 

Einkenni eftir 6 mánuði, 12 mánuði og 18 mánuði frá því að rannsókn hófst, voru 

metin. Meirihluti einkenna sem birtust voru í samræmi við þá vitrænu skerðingu 

sem fylgir Alzheimers-sjúkdómnum. Einkennin sem komu fram eftir sex mánuði 

birtust í endurteknum spurningum, vandamálum með að koma orðum að 

hugsunum, erfiðleikum við að einbeita sér og muna hvað skeði rétt í þessu. Á 
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næsta tímabili hafði andlega getan versnað. Einkennin endurspegluðust í minni 

áttun, þ.e. það varð algengara að einstaklingurinn þekkti ekki lengur 

fjölskyldumeðlimi. Eins birtust einkennin í pirringi og endurteknum hreyfingum. 

Samhliða versna líkamleg einkenni svo sem samhæfingarvandamál, en þau lýsa sér 

einkum í því að einstaklingarnir hafa ekki stjórn á þvagi og hægðum, eiga erfitt 

með að kyngja og þjást af auknum jafnvægistruflunum. Upplifun sjúklinga af 

haldvillum (delusions) var algengari en upplifun af ofskynjunum á öllum 

tímabilunum. Meira en helmingur umönnunaraðila sagði að erfiðustu og mest 

þreytandi vandamálin eftir sex mánuði kæmu fram í endurteknum spurningum 

sjúklings, pirringi hans, því að geta ekki tjáð hugsanir sínar, vandamáli með 

einbeitingu og að muna ekki það sem var að gerast. Eitt einkenni sjúklinga var 

sérstaklega erfitt fyrir aðstandendur, en það var depurð. Tvö önnur einkenni sem 

birst gátu hjá sjúklingi voru einnig mjög erfið fyrir aðstandendur, en þau voru ráf 

og jafnvægisvandamál. Þessi vandamál kröfðust nánast gjörgæslu yfir sjúklingnum 

vegna hættu á skaða. Aðstandendur á öllum tímabilunum flokkuðu vandamálið að 

hafa ekki stjórn á þvagi og hægðum sem mjög erfitt. Eftir átján mánuði frá upphafi 

rannsóknar voru aðeins níu einstaklingar með Alzheimer-sjúkdóm enn heima. Átta 

höfðu látist og átta voru komnir á stofnun. Fimm fjölskyldur hættu þátttöku í 

rannsókninni. 

Samkvæmt Hutchinson og Wilson (1998) á fólk sem þjáist af heilabilun oft 

erfitt með að höndla streituvaldandi eða erfið fjölskyldusambönd. Það kemur fram 

hjá Silliman, Sternberg, og Fretwell (í Hutchinson og Wilson, 1998) að hegðun 
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viðkomandi batnar þegar þeir eru fjarlægðir frá slíkum fjölskyldum. Í rannsókn 

þeirra Hutchinson og Wilson sagðist einn þátttakandinn ekki tilbúinn að setja 

móður sína á stofnun vegna sektarkenndar og fjárhags. Hún gat hins vegar lýst því 

vel og nákvæmlega hversu reið hún gæti orðið, hversu nálægt því hún væri að 

meiða móður sína, hversu mikið samviskubit hún fengi og hversu mikið uppnámið, 

óreiðan og gleymskan versnaði. Með því að hjálpa þeim mæðgum að finna leið til 

að fjármagna dagvistun fyrir móðurina og hjálpa dótturinni að losa sig við 

samviskubitið lagaðist líðan beggja. 

Reynsla fjölskyldna af hjúkrunarheimilisvistun 

Fyrir margar fjölskyldur er ákvörðun um hjúkrunarheimilisvistun ættingja 

sinna með heilabilun sú erfiðasta og sársaukafyllsta sem þær hafa tekið. Eins og 

einn eiginmaður útskýrði, ,,það var auðveldara að jarða konu mína en að setja hana 

inn á hjúkrunarheimili“ (Dellasega og Mastrian, 1995). Það er oft í kjölfar áfalla að 

sýnt er að ekki gangi lengur að hjúkra viðkomandi heima. Þetta gerir það að 

verkum að menn eru oft illa undirbúnir fyrir vistunina (Chenitz, 1983; Dellasega 

og Mastrian, 1995). Rannsóknir hafa sýnt að við vistun ættingja með Alzheimers-

sjúkdóm á stofnun, upplifa fjölskyldur oft óvissu um ákvörðunina og eftir vistun 

upplifa umönnunaraðilar oft samviskubit og það að hafa brugðist (Liken, 2001). 

Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun vita hversu erfitt er fyrir aðstandendur fólks 

með heilabilun að taka ákvörðun um stofnanavistun og aðstandendur þurfa 

upplýsingar og aðstoð frá fagfólki til að auðvelda slíka ákvörðun (Hagen, 2001). 
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Dellasega og Mastrian (1995) tóku viðtöl við sjö umönnunaraðila um ferlið 

við að ákveða hjúkrunarheimilisvistun. Rannsókn þeirra var afturvirk en 

umönnunaraðilar lýstu ferlinu eftir að aðstandandinn var kominn inn á 

hjúkrunarheimili. Niðurstöður rannsóknarinnar voru settar fram í fjórum þemum. 

Fyrsta þemað sýndi að umönnunaraðilanum fannst hann standa einn að 

ákvöðuninni. Í öðru þemanu kom fram að ákvörðunin var tekin í kjölfar einhvers 

áfalls. Þriðja þemað endurspeglaði þörf fyrir að finnast maður vera fullkominn 

umönnunaraðili. Fjórða þemað sýndi svo hversu mikilvægu hlutverki vinir gegna 

með stuðningi sínum við umönnunaraðilann fyrir og eftir ákvörðunartöku um 

stofnanavistun. Fink og Picot (1995) tóku einnig fyrir ferli ákvörðunartöku við 

vistun fjölskyldumeðlims á hjúkrunarheimili. Þar kom fram að umönnunaraðilum 

fannst þeir einir í ákvörðuninni þrátt fyrir að þeir reyndu að fá stuðning frá þeim 

sem þeir önnuðust eða fagfólki. 

Liken (2001) tók viðtöl við tuttugu fjölskyldur sem höfðu annast ættingja 

með Alzheimers-sjúkdóm heima, en höfðu þurft að vista ættingjann á stofnun allt 

að sex mánuðum áður en viðtölin fóru fram. Upplifun og reynsla umönnunaraðila 

við þessi tímamót voru skoðuð. Fjölskyldurnar höfðu reynt allt sem þær gátu til að 

halda ættingja sínum heima sem lengst, t.d. með því að fá keypta aðstoð heim, með 

heimahjúkrun eða með aðstoð frá systkinum. Var meirihluti umönnunaraðila dætur 

eða tengdadætur, 17% voru synir, 8% systur, 4% eiginkonur og 4% eiginmenn. 

Umönnunaraðilar voru á aldrinum 38 til 83 ára, árstekjur þeirra voru $47.000 að 

meðaltali og 90% þeirra höfðu einhverja háskólamenntun. Umönnunaraðilar lýstu 
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atvikum sem urðu til þess að ákvörðun um vistun var tekin og lífi sínu eftir vistun 

ættingjans á stofnun. Niðurstöður voru þær helstar að aðstandendum fannst þá 

skorta upplýsingar um þróun Alzheimers-sjúkdómsins eftir greiningu til þess að 

geta undirbúið sig betur fyrir yfirvofandi vistun ættingja sinna á stofnun. Vistun 

kom oftast í kjölfar slyss, falls, eða skorts á næringu. Sjúklingarnir gátu ekki lengur 

hugsað um sig sjálfir að neinu leyti. Umönnunaraðilar voru stundum útkeyrðir á sál 

og líkama vegna svefnleysis. Dóttir lýsti því t.d. þegar faðir hennar, sem var 

aðalumönnunaraðili, var vistaður á geðdeild eftir að hafa reynt að drepa móður 

hennar sem var með Alzheimers-sjúkdóm. Vistun móðurinnar á stofnun var 

óumflýjanleg eftir atvikið.  

Árekstrar innan fjölskyldna voru algengir þegar systkini 

aðalumönnunaraðila tóku ekki nægan þátt í umönnuninni. Umönnunaraðilar stóðu 

frammi fyrir því að verða að hætta að vinna, vanrækja sig og aðra 

fjölskyldumeðlimi, eða velja stofnun fyrir ættingja sinn (Liken, 2001). Eftir vistun 

ættingjans á stofnun lýstu átján af tuttugu fjölskyldum jákvæðri upplifun eða 

reynslu af vistuninni. Umönnunaraðilunum fannst þá ættinginn í öruggum höndum 

á stofnuninni, að ættingjanum liði vel og starfsfólkið væri hæft til að hjálpað 

honum. Ef ættinginn var ánægður var fjölskyldan ánægð og taldi sig hafa tekið 

rétta ákvörðun. Sumum fannst þeir fá líf sitt til baka eftir vistun ættingjans á 

stofnun, þeir gætu ferðast og haft meiri tíma til að njóta barnabarnanna. Öðrum 

fannst dásamlegt að geta nú fengið almennilegan svefn. Tvær fjölskyldur lýstu 
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neikvæðri reynslu af vistuninni. Þeim fannst þá ættingjanum líða illa, hann vera 

óánægður á stofnuninni og fundu til pirrings út í starfsfólkið (Liken, 2001). 

Eloniemi-Sulkava, Rahkonen, Suihkonen, Halonen, Hentinen og Sulkava 

(2002) könnuðu líðan umönnunaraðila eftir vistun ættingja á hjúkrunarheimili eða 

dauða hans. Sextíu og fjórir umönnunaraðilar tóku þátt í símakönnun, 73% 

þátttakenda voru konur og einn af hverjum tveimur voru makar. Af þeim sem ekki 

voru makar voru 16 (af 64) dætur, sjö synir, átta tengdadætur, ein systir og ein 

frænka. Umönnunin hafði staðið yfir í að meðaltali sjö ár frá því að einkenni um 

minnisskerðingu komu fyrst fram. Í 75% tilfella hafði ættinginn verið vistaður á 

stofnun og voru að meðaltali 3,2 ár síðan þegar viðtölin fóru fram. Rúmlega 

helmingur (56%) umönnunaraðila hafði tekið þátt í stuðningshópum fyrir 

aðstandendur fólks sem þjáist af heilabilun í a.m.k. tvö ár áður en umönnun heima 

fyrir lauk. Í stuðningshópunum fór fram fræðsla, víðtækur stuðningur og virkni 

fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. 

Niðurstöður voru þær að umönnunaraðilar sem höfðu tekið þátt í 

stuðningshópum voru síður líklegir til að upplifa einmanakennd, 

þunglyndistilfinningar og sorg en umönnunaraðilar sem ekki nutu utanaðkomandi 

stuðnings. Makar fundu sterkar fyrir tilfinningum eins og einmanakennd, 

þunglyndi og sorg en aðrir ættingjar. Léttir við lok umönnunar heima kom fram hjá 

öðrum ættingjum en mökum. Meiri einmanakennd og sorg fylgdi ef dauði var 

ástæðan fyrir lok umönnunar heima. Því styttra sem liðið var frá lokum umönnunar 

heima þeim mun meiri þunglyndistilfinningar voru til staðar hjá umönnunaraðilum. 
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Meirihluti umönnunaraðila, eða 43 af 64, upplifðu jákvæða breytingu á lífi 

sínu eftir að umönnun heima lauk. Menn nutu fleiri frístunda og fundu fyrir létti og 

auknu frelsi. 

Tuttugu og níu af 64 umönnunnaraðilum upplifðu hins vegar líka einhverjar 

neikvæðar breytingar á lífi sínu eftir að umönnun heima lauk. Einmanaleiki og 

aukin heilsufarsvandamál voru oftast nefnd; einmanaleiki hrjáði ellefu (36%) maka 

og sjö (21%) aðra ættingja og aukin heilsuvandamál komu upp hjá tíu (32%) 

mökum og þremur (9%) öðrum ættingjum (Eloniemi-Sukava, o.fl., 2002). 

Hagen (2001) gerði eigindlega rannsókn á því hvaða þættir auðvelduðu og 

torvelduðu ákvörðun um vistun ættingja á hjúkrunarheimili. Tekin voru viðtöl við 

fimm umönnunaraðila, tvær dætur, tvær eiginkonur og einn son, sem höfðu hugsað 

um hjúkrunarheimilisvistun fyrir aðstandendur sína en ekki enn sótt um vistun. 

Umönnunaraðilarnir voru á aldursbilinu 34 til 72 ára. Tekin voru fjögur viðtöl við 

hvern umönnunaraðila. Í rannsókninni komu fram sex þættir sem höfðu sérstaklega 

mikil áhrif á ákvörðunartöku um vistun. Í fyrsta lagi sjálfstæði í sambandi 

umönnunaraðila og sjúklings. Umönnunaraðilar sem höfðu verið háðir skoðunum 

sjúklings (ósjálfstæðir) áttu erfiðara með að taka ákvörðun um stofnanavistun hans. 

Í öðru lagi kom fram að skynjun umönnunaraðila á stuðningi frá ættingjum og/eða 

vinum við ákvörðunartökuna auðveldaði ferlið. Í þriðja lagi kom fram hræðsla við 

einmanakennd eftir vistun, sérstaklega hjá mökum sjúklinga. Í fjórða lagi hafði 

neikvæð ímynd á hjúkrunarheimilum mikil áhrif ákvörðunartökuna. Í fimmta lagi 

fannst ummönnunaraðilum sem þeir hefðu annan tilgang í lífinu en eingöngu að 
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sinna umönnunarhlutverkinu, og það auðveldaði ákvörðunina um vistun. Því má 

telja það nauðsynlegt að vera hæfilega sjálfselskur í þessu sambandi. Loks var 

nokkuð um óskiljanlegt og óraunhæft samviskubit meðal umönnunaraðila yfir að 

hafa ekki gert nóg fyrir aðstandanda sinn. Sérstaklega átti þetta við um maka 

sjúklinga, en í minna mæli um börn þeirra. 

Zarit og Whitlatch (1992) gerðu megindlega rannsókn á reynslu 

aðstandenda af hjúkrunarheimilisvistun sjúklinga sem þjást af heilabilun. Allir 

aðstandendurnir höfðu tekið mikinn þátt í umönnun ættingja sinna heima, fyrir 

innlögn. Þau (Zarit og Whitlatch) athuguðu ferlið og afleiðingarnar af innlögn á 

aðstandendur sjúklinga á þrjá vegu. Í fyrsta lagi skoðuðu þau streituvalda sem 

aðstandendur upplifðu strax eftir hjúkrunarheimilisvistun, í öðru lagi áhrif vistunar 

á streituálag sem fjölskyldan (umönnunaraðilar) upplifði og í þriðja lagi voru áhrif 

innlagnar athuguð í ljósi mynstra af breytingum í samskiptum einstaklinga. 

Mönnum fannst erfiðast að finna gott hjúkrunarheimili þar sem gæði umönnunar 

væru mikil. Næstum helmingi aðspurðra fannst leitin að góðu plássi mjög erfið. 

Eftir vistun var mesta breytingin sú að aðstandendur fundu fyrir minna líkamlegu 

álagi, minni þreytu og að þeir höfðu meiri tíma fyrir sig. Áhrifin á andlega vellíðan 

umönnunaraðila eru flóknari. Niðustöðurnar sýndu að stofnanavistun er 

tilfinningalega erfið fyrir aðstandendur. Álagsvaldar héldu áfram eftir vistun. 

Aðstandendur láta sig varða gæði umönnunarinnar á stofnuninni, vellíðan ættingja 

sinna þar, rækja skyldur sínar gagnvart ættingja sínum og sjá oft um fjármál hans. 

Umönnunaraðilar veita margskonar aðstoð eftir vistun, en ábyrgðarsviðin breytast 
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(Zarit og Whitlatch, 1992). Góð líðan fjölskyldunnar er mikilvæg fyrir vellíðan 

sjúklingsins. Ef fjölskyldan er í slæmu ástandi andlega, með sektarkennd og 

vanlíðan, getur hún ekki stutt sjúklinginn eins og skyldi (Ferris, 1992). 

Í grein eftir Wilson (1997) kemur fram að 7% fólks sem er 75 til 84 ára að 

aldri og 20% þeirra sem eru yfir 85 ára eru á stofnunum í Bandaríkjunum. Hér á 

landi er í forsendum heilbrigðisáætlunar til ársins 2010 miðað við að 25% þeirra 

sem 80 ára eru og eldri vistist að jafnaði á öldrunarstofnunum. Spár um þróun 

fjölda aldraðra gera ráð fyrir að íbúum 80 ára og eldri fjölgi um 29% á sama 

tímabili (Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið, 2002).  

Flutning á hjúkrunarheimili má telja ógn við sjálfstæði og gæði lífs. 

Ákvörðun um að flytjast á hjúkrunarheimili tengist oft miklum breytingu á heilsu, 

skorti á getu til að hugsa um sig sjálfur, félagslegri stöðu (fráfalli maka) og 

fjárhagslegri stöðu. Hinn aldraði skilur oft ekki ástæðurnar fyrir því að hann skuli 

vera settur á stofnun og finnst hann vera yfirgefinn af ættingjum sínum. 

Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að veita þessu athygli og aðalumönnunaraðilar þurfa 

að kynnast nýja vistmanninum og vinna traust hans og fjölskyldunnar svo öllum 

líði vel (Chenitz, 1983). 

Í skrifum um hjúkrunarheimilisvistun aldraðra kemur fram að fyrstu 

vikurnar eftir flutning eru erfiðastar. Það tekur oft þrjá til sex mánuði fyrir íbúa að 

jafna sig eftir flutning inn á hjúkrunarheimili. Í rannsókn Brooke (1989a) komu 

fram fjögur þrep í aðlögun einstaklinga að hjúkrunarheimilisvistun. Í úrtakinu voru 

42 einstaklingar sem voru að flytjast á hjúkrunarheimili og 66% þeirra þjáðust af 
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heilabilun. Þrepin fjögur, sem í ljós komu, voru: óskipulag, endurskipulagning, að 

mynda sambönd og stöðugleiki. Innan átta mánaða höfðu 93% vistmanna farið í 

gegnum þessi fjögur þrep. Brooke (1989b) nefnir að hjúkrunarfræðingar eigi að 

veita og geti veitt stuðning á öllum þrepunum til að auðvelda aðlögun einstaklinga. 

Þegar óskipulag ríkir er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar veiti stuðning vegna 

missis á heilsu og heimili einstaklingsins og hjálpi honum að lagast að breyttu 

umhverfi. Þegar endurskipulagning hefst eiga hjúkrunarfræðingar að leggja áherslu 

á að styðja einstaklinginn við að leysa vandamál sem upp koma, hjálpa honum að 

aðlagast veru sinni á nýju heimili og hvetja hann til sjálfshjálpar. Á þriðja þrepi er 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar eigi frumkvæði að því að aðstoða einstaklingana 

við að mynda sambönd við starfsfólk og aðra heimilismenn, sem og að styrkja 

fjölskylduböndin og er það mjög mikilvægur þáttur í ferli aðlögunar. Þegar 

stöðugleika er náð byggir hjúkrunin á heildrænum stuðningi við einstaklingana. En 

menn geta samt sem áður fundið fyrir kvíða, hræðslu og óvissu um framtíðina þó 

þeir hafi komið sér fyrir á nýju heimili. Þá er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

auðveldi einstaklingnum þessi umskipti með því að nota virka hlustun og vera 

styðjandi á öllum þrepum aðlögunar. Margir þátttakendur nefndu mikilvægi þess 

að hafa eitthvert val og vera með í ákvörðuninni að flytjast á stofnun. Það hafði 

góð áhrif á aðlögunina ef nýja umhverfið stóðst væntingar og stuðningur frá 

fjölskyldinni meðan á flutningi stóð og eftir flutning var mjög mikilvægur. Það 

hafði jákvæð áhrif á aðlögun að ná góðum félagslegum samskiptum við aðra 

heimilismenn og síðan skipti einnig máli að vera sáttur við líf sitt og sjá eitthvað 
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jákvætt við flutninginn. Nýlegur missir gat hins vegar haft neikvæð áhrif á 

aðlögunina, sem og það að vera ósáttur við líf sitt, óánægja með fyrra heimilislíf og 

skortur á félagslegum stuðningi (Brooke, 1989b). 

Hvað telst til gæða í umönnun á hjúkrunarheimilum? 

Gæðaráð Landlæknisembættisins í öldrunarhjúkrun (Landlæknisembættið, 

2001) hefur bent á „að fullnægjandi hjúkrun á hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými 

á öldrunarstofnun verði fyrst og fremst tryggð með viðeigandi mönnun. 

Nauðsynlegur fjöldi hæfs starfsfólks þarf að vera fyrir hendi til þess að uppfylla 

þarfir viðkomandi sjúklingahóps með það fyrir augum að stuðla að sem bestri 

heilsu og vellíðan hvers og eins“ (bls. 5).  

Bandaríski hjúkrunarfræðingurinn Marilyn Rantz og hennar samstarfsmenn 

hafa gert fjölda rannsókna á því hvað neytendur þjónustunnar, aðstandendur þeirra 

og starfsfólk telja til gæða í umönnun á hjúkrunarheimilum.  

Neytendur í Bandaríkjunum og annars staðar gera kröfur um góða þjónustu, 

mikla umhyggju og að hjúkrunarheimilin hafi hæft fólk í starfi. Auk þess er þess 

krafist að umhverfið sé persónulegt, heimilislegt og því vel við haldið til að 

hámarka lífsgæði. Aðstæður í Bandaríkjunum eru öðruvísi en hér, þar eð neytendur 

þar hafa miklu meira val um hjúkrunarheimili en þekkist hér á landi. Þar í landi 

gefst fólki kostur á að borga sjálft meira fyrir betri þjónustu. 

Aðstandendur, sem koma inn á öldrunarstofnun, sjá oft og meta þjónustu 

með öðrum hætti en hinn aldraði sem þar býr eða umönnunaraðilinn sem hjúkrar. 

Sá sem hefur áhuga á að skoða aðstæður og atferli á ekki margra kosta völ við 
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upplýsingasöfnun. Hann getur spurt starfsfólk um hvað sé gert eða horft á hvernig 

unnið er. 

Rantz o.fl. (2002) benda neytendum sem standa frammi fyrir því að velja 

gott hjúkrunarheimili fyrir ástvin sinn á að hafa eftirfarandi hluti í huga þegar þeir 

skoða hjúkrunarheimili og ræða við starfsfólk: Eru íbúar á fótum, klæddir, hreinir 

og vel snyrtir? Eru íbúar frammi við þó þeir noti hjálpartæki og aðstoðar starfsfólk 

þá við hreyfingu? Er boðið upp á sjúkra- og iðjuþjálfun? Er góð og fjölbreytt 

afþreying í boði og eru íbúar hvattir og hjálpað til að vera með? Er fæðið gott og 

fjölbreytt og lítur það lystaukandi út? Aðstoðar starfsfólk íbúa við að matast? Eiga 

íbúar sem þjást af heilabilun möguleika á öruggu svæði innanhúss sem utan til að 

vera á ferli og fá útrás fyrir hreyfiþörf sína (Anna Birna Jensdóttir, Júlíana 

Sigurveig Guðjónsdóttir, Hlíf Guðmundsdóttir og Ingibjörg Hjaltadóttir, 1999-

2000; Rantz, Anna Birna Jensdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir, Hlíf Guðmundsdóttir, 

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, Brunton, og Rook, 2002). Starfsfólkið á að vera 

sýnilegt og virkt í umönnun og samskiptum við íbúana. Samskipti eiga að vera 

góð, og vel á að fara á með öldruðum, aðstandendum og starfsfólki. Starfsfólk á að 

gefa sér tíma til samvista með íbúunum, sem eru virkir þátttakendur í athöfnum og 

samræðum við starfsfólkið. Fjölskyldur eru með í ráðum og spurðar álits á hlutum 

sem varða foreldrið og þær fá áheyrn þegar það á við. Það á að vera velkomið að 

aðstandendur komi með ábendingar um venjur og smekk viðkomandi foreldris og 

að tekið sé tillit til óska þeirra. Spyrja þarf hvort litið sé á fjölskylduna sem 

jafningja í umönnunarteyminu? Einnig er lögð áhersla á að aðstandendur og 
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starfsfólk myndi tengsl til að byggja upp traust og hvatt til þess að aðstandendur 

myndi hópa innan heimilanna til að styðja hvern annan (Rantz, Popejoy og 

Zwygart-Stauffacher 2001). 

Gott hjúkrunarheimili hefur á að skipa góðu starfsfólki og er vel mannað. 

Starfsfólk á að búa yfir fagþekkingu og reynslu og hjúkrunarfræðingar eiga að bera 

ábyrgð á gerð hjúkrunaráætlunar og framkvæmd hennar gagnvart íbúunum. Góðir 

starfsmenn eru vel upplýstir, umhyggjusamir og vel launaðir. Þeir vinna gjarnan 

lengi hjá sömu stofnun og íbúar njóta góðs af stöðugleika í starfsmannahaldi. Góð 

hjúkrunarheimili fylgjast með líðan íbúa, aðstandenda og starfsfólks (Rantz o.fl., 

2001). 

Hjúkrunarfræðingar eiga að vera til staðar til að meta ástand og breytingar á 

heilsu íbúanna, auk þess að fylgjast með því að íbúar séu að fá þá umönnun sem 

þeim ber. Beita á einstaklingshæfðri hjúkrun sem byggir á því að starfsfólkið þekki 

hjúkrunarþarfir og heilsufarssögu hvers íbúa og hvað hann/hún hefur staðið fyrir á 

lífsleiðinni (Rantz o.fl., 2001). Gæðaráð Landlæknisembættisins (2001) leggur 

áherslu á „mikilvægi einstaklingsbundins mats á heilsufarslegum þörfum hins 

aldraða. Engir tveir einstaklingar hafa sömu þarfir og sömu vandamál og eins getur 

ástand og líðan breyst frá einni stund til annarrar. Í þessu tilliti þarf 

hjúkrunarfræðingur ávallt að vera til taks til að meta slíkar breytingar og taka 

afstöðu til þess hvernig best sé að bregðast við þeim“ (bls. 14). 

Umhverfið á að vera heimilislegt, vel upplýst, rúmgott og vel við haldið. 

Menn eiga að búa á einbýlum með sína hluti hjá sér. Heimilin eiga að vera líflegir, 
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vinalegir og virkir en rólegir og friðsælir staðir. Engin ólykt á að finnast, en lykt af 

þvagi og hægðum gefur vísbendingu um að umönnun sé ábótavant. 

Hugmyndafræði heimilanna á að vera ljós öllum sem vinna, búa og heimsækja 

staðinn (Rantz o.fl., 2001). 

Samantekt 

            Þegar að því kemur að menn ákveða að ekki gangi lengur að hjúkra 

viðkomandi heima er það því oft í kjölfar áfalla. Þetta gerir það að verkun að menn 

eru oft illa undirbúnir fyrir vistunina (Chenitz, 1983; Delasega og Mastrian, 1995). 

Fyrir margar fjölskyldur er ákvörðun um hjúkrunarheimilisvistun ættingja sinna 

með heilabilun sú erfiðasta og sársaukafyllsta sem þeir hafa tekið. 

Hjúkrunarfræðingar aðallega í heimahjúkrun vita hversu erfitt er fyrir 

aðstandendur fólks, sem þjáist af heilabilun, að taka ákvörðun um stofnanavistun 

og aðstandendur þurfa upplýsingar og aðstoð frá fagfólki til að auðvelda slíka 

ákvörðun (Hagen, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að við vistun ættingja með 

Alzheimers-sjúkdóm á stofnun, upplifa fjölskyldur oft óvissu um réttmæti 

ákvörðunarinnar, einnig upplifa aðstandendur oft samviskubit og að þeir hafi 

brugðist (Liken, 2001). Fink og Picot (1995) tóku fyrir feril ákvörðunartöku við 

vistun fjölskyldumeðlims á hjúkrunarheimili. Þar kom fram að umönnunaraðilar 

fundust þeir einir í ákvörðunartökunni þrátt fyrir að reyna að fá stuðning frá þeim 

sem þeir önnuðust eða fagfólki. Í rannsókn Liken (2001) kom einnig fram að 

mönnum fannst skorta á upplýsingar um þróun Alzheimers-sjúkdómsins eftir 

greiningu, en þeir töldu sig hafa getað undirbúið sig betur fyrir yfirvofandi vistun 
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ættingja sinna á stofnun. Zarit og Whitlatch (1992) komust að því að 

stofnanavistun er tilfinningalega erfið fyrir aðstandendur. Álagsvaldar héldu áfram 

eftir vistun. Aðstandendur láta sig varða gæði umönnunarinnar á stofnuninni, 

vellíðan ættingja sinna þar, skyldur sínar gagnvart ættingja sínum og sjá oft um 

fjármál hans. Aðstandendur veita margskonar aðstoð eftir vistun en ábyrgðarsviðin 

breytast (Zarit og Whitlatch, 1992). Góð líðan fjölskyldunnar er mikilvæg fyrir 

vellíðan sjúklingsins. Ef fjölskyldan er í slæmu ástandi andlega, með sektarkennd 

og vanlíðan, getur hún ekki stutt sjúklinginn eins og skyldi (Ferris, 1992).  

Einnig er mikilvægt að hjúkrunarheimili setji sér gæðastaðal og markmið 

með starfsemi sinni. Bandaríski hjúkrunarfræðingurinn Marilyn Rantz og hennar 

samstarfsmenn hafa gert fjölda rannsókna á því hvað neytendur þjónustunnar, 

aðstandendur þeirra og starfsfólk telja til gæða í umönnun á hjúkrunarheimilum.  
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Reynsla af umskiptum eða þáttaskilum 

Í þessum kafla fjalla ég um kenningarramma rannsóknarinnar. Í 

rannsókninni styðst ég við kenningu sem Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias og 

Schumacher, (2000) hafa þróað og samanstendur af ólíkum gerðum og mynstrum 

umskipta, þeim eiginleikum sem reynsla af umskiptum felur í sér, þeim aðstæðum 

sem auðvelda þær eða takmarka, ferlivísum, útkomuvísum og hjúkrunarúrræðum. 

Breytingar á heilsu og veikindi einstaklinga leiða til þáttaskila eða umskipta í lífi 

hans og þeirra sem næst honum standa. Skjólstæðingar sem reyna slík umskipti 

eiga það til að vera viðkvæmari fyrir áhættuþáttum sem síðan getur haft áhrif á 

heilsu þeirra. Skilningur á umskiptaferlinu auðveldar að bera kennsl á slíka 

áhættuþætti (Meleis o.fl., 2000).  

Hjúkrunarfræðingar sinna umönnun skjólstæðinga og fjölskyldna þeirra 

sem eru að ganga í gegnum mikil umskipti. Þeir fylgjast með þeim kröfum sem 

umskiptin hafa á daglegt líf skjólstæðinga og fjölskyldur þeirra. Ennfremur eru 

hjúkrunarfræðingar gjarnan þeir aðilar sem undirbúa skjólstæðinga fyrir 

yfirvofandi umskipti og gera þeim kleift að öðlast nýja kunnáttu sem tengist heilsu 

þeirra og veikindum (Meleis o.fl., 2000). 

Dæmi um umskipti sem geta gert skjólstæðinga varnarlausa eru upplifun 

veikinda, svo sem sjúkdómsgreining, skurðaðgerðir, endurhæfing og bati; þróun og 

umbreytingar á æviskeiðinu, t.d. gelgjuskeið, þungun, foreldrahlutverk, tíðahvörf 

og öldrun; félagslegar og menningarlegar umbreytingar svo sem umönnun 

fjölskyldu, búferlaflutningar og starfslok (Meleis o.fl., 2000). 
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Umskipti hafa um skeið verið grundvallarhugmynd í hjúkrun og verið 

skoðuð ofan í kjölinn. Ákveðinn rammi hefur verið skilgreindur til að skýra og 

endurspegla tengslin milli einstakra þátta umbreytingar. Umskipti hafa verið notuð 

bæði sem sjónarhóll og sem rammi í hjúkrunarrannsóknum.  

Með rannsóknum hefur orðið til víðtækara, fræðilegt líkan af umskiptum 

sem samanstendur af : 

• Gerðum, mynstrum og eiginleikum reynslunnar sem umbreytingin felur í 

sér 

• Aðstæðum umbreytinga; því sem léttir og hindrar umskipti 

• Ferlivísum 

• Útkomuvísum 

• Hjúkrunarúrræðum 

Tengslin milli hinna fimm þátta líkansins eru sýnd á skýringarmynd 1. 
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Mynd 1 - Umbreyting: Meðalvíðtæk kenning (Meleis, o. fl., 2000, bls. 17) 
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Umbreyting 

Eðli umbreytinga 

Gerðir umskipta sem hjúkrunarfræðingar mæta í starfi sínu með 

sjúklingum og fjölskyldum hafa verið auðkenndar sem þroskabundnar, heilsu- og 

veikindabundnar, aðstæðubundnar og skipulagsbundnar. Einnig styðja rannsóknir 

þá hugmynd að þær séu margþættar og flóknar (Meleis o.fl., 2000). 

Niðurstöður rannsókna benda til að flokkun í mismunandi gerðir sé 

dæmigerð fyrir umbreytingar sem mynda kjarnann í hjúkrun. Greiningar á eðli 

umbreytinga, sem sýnt hefur verið fram á í rannsóknum, sýna að hjúkrunar-

fræðingar þurfa jafnframt að íhuga mynstur allra þýðingamikilla umbreytinga hjá 

einstaklingnum eða í fjölskyldulífi hans fremur en að beina sjónum eingöngu að 

sérstakri gerð umbreytinga. Þegar litið er til mynsturs umbreytinga er tekið tillit til 

þess hvort skjólstæðingurinn upplifir einfalda umbreytingu eða margþættar 

umbreytingar. Einnig skiptir miklu máli hvort hinar margþættu umbreytingar eiga 

sér stað á raðbundinn hátt eða allar í einu, og sömuleiðis umfang skörunar meðal 

umbreytinganna og eðli tengslanna við ólíka viðburði sem koma umbreytingum 

hjá skjólstæðingi af stað (Meleis o. fl., 2000). Umbreytingar eru flóknar og 

fjölþættar, en sýnt hefur verið fram á að eiginleikar reynslunnar ráðast af: 

• Vitund eða skilningi 

• Þátttöku eða hlutdeild 
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• Breytingu og mismun 

• Tímaskeiði umbreytingarinnar 

• Afdrifaríkum tímamótum og atvikum 

Þessir eiginleikar eru ekki endilega aðskildir. Þetta eru fremur tengdir 

eiginleikar flókins ferlis (Meleis o.fl., 2000). 

Skilningur eða vitund tengist skynjun, þekkingu og viðurkenningu á 

umbreytingarreynslu. Höfundar benda þó á að þótt skilningur virðist vera 

þýðingarmikill þáttur umbreytingar, útiloki skortur á merkjum um slíkan skilning 

ekki upphaf umbreytingarreynslu. Meleis o. fl. telja að rannsóknir hafi ekki 

fyllilega skorið úr um hvort vitund skjólstæðings um umbreytingu eða þekking 

hjúkrunarfræðinga á því hvort skjólstæðingar séu í umbreytingu myndi upphaf 

ferilsins.  

Þátttaka eða hlutdeild. Hlutdeild er skilgreind eftir því hvað persónan sýnir 

að miklu leyti þátttöku í ferlinu sem fylgir umbreytingunni. Dæmi um hlutdeild er 

það að afla upplýsinga, nota fyrirmyndir, undirbúa á virkan hátt og gera ráðstafanir 

til þess að haga virkni á annan hátt. Vitund hefur áhrif á hlutdeild að því leyti að 

þátttaka á sér ekki stað án skilnings. 

Breyting og mismunur eru óaðskiljanlegir þættir í eiginleikum 

umbreytinga. (Umbreyting getur verið afleiðing breytinga eða getur leitt til 

breytinga). Þótt þessir þættir séu keimlíkir eru þessir eiginleikar hvorki víxlanlegir 

né sömu merkingar og umbreytingin. Til að skilja umbreytingaferlið fyllilega er 

nauðsynlegt að afhjúpa og lýsa áhrifum og þýðingu þeirra breytinga sem koma við 
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sögu. Þær hliðar á breytingum sem kanna þarf eru eðli þeirra, tímalengd, ætlað 

mikilvægi eða örðugleikar sem fylgja þeim og persónulegar, fjölskyldu- og 

félagsbundnar venjur og væntingar. Breyting kann að vera tengd tvísýnum 

atburðum, atburðum sem raska jafnvægi, truflunum á tengslum eða á venjum, 

hugmyndum, upplifun eða sjálfsvitund (Meleis o.fl., 2000). 

Annar eiginleiki sem umbreytingar fela í sér er að horfast í augu við 

mismun og er dæmi um ófylltar eða ólíkar væntingar. Það að líða öðruvísi er 

skynjað eins og að vera öðruvísi eða að sjá veröldina í öðru ljósi. En væntingar eru 

margskonar og einstaklingsbundnar og mismunurinn á væntingum og veruleika er 

ekki alltaf af hinu illa. Við skoðun á umbreytingareynslu er nauðsynlegt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að íhuga hvernig skjólstæðingi líður með breytingarnar og 

ræður við þær (Meleis o.fl., 2000). 

Tímaskeið. Allar umbreytingar einkennast af rennsli og hreyfingu í lengri 

eða skemmri tíma. Meleis o. fl. vísa til Bridges sem lýsir umbreytingu sem 

tímaskeiði með þekkjanlegum endapunkti sem næði frá fyrstu merkjum um 

fyrirboða, skynjun eða sönnun um breytingu; um tímabil óstöðugleika, uppnáms 

og þjáningar uns að lokum komi að nýrri byrjun eða tímabili stöðugleika. Engu að 

síður benda niðurstöður þeirrar rannsóknar sem Meleis o. fl. vísa til að það kunni 

að vera erfitt eða ógerlegt, og jafnvel skaðlegt, að setja tímamörk á tímaskeið 

tiltekinnar umbreytingareynslu. Þegar meta skal umbreytingareynslu er 

þýðingarmikið að hafa stöðuga breytingu og breytileika í tímans rás í huga, en það 

kann að krefjast endurmats á niðurstöðunum (Meleis o.fl., 2000). 
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Afdrifarík tímamót og atburðir. Sumar umbreytingar tengjast tilteknum 

atburði eins og fæðingu, andláti, tíðahvörfum eða sjúkdómsgreiningu, en við aðrar 

umbreytingar er ekki um eins augljós atvik að ræða. Öll afdrifarík tímamót krefjast 

athygli hjúkrunarfræðinga, þekkingar og reynslu á margvíslegan hátt. Sem dæmi 

má nefna fjölskylduumönnun þar sem Meleis o.fl. benda á fjögur afdrifarík 

tímabil. 

1. Sjúkdómsgreiningartímabilið 

2. Afdrifarík tímabil hliðarverkana vegna lyfjameðferðar 

3. Skil milli mismunandi meðferðartegunda 

4. Lok meðferðar 

Þetta voru tímabil aukins varnarleysis, en meðan á því stóð áttu 

þátttakendur í erfiðleikum með sjálfsumönnun og umönnun. Umönnunaraðstæður í 

veikindum breyttust, sjálfsumönnun og umönnunarmynstur breyttust og 

þátttakendur upplifðu óvissu og kvíða (Meleis o.fl., 2000). 

Aðstæður umbreytingar: Hvað hjálpar og hvað hindrar? 

Í hjúkrun eru hjúkrunarfræðingar skilgreindir sem virkir meðferðaraðilar 

sem skynja og takast á við aðstæður sem varða heilbrigði og veikindi. Á þessa 

skynjun og þýðingu orka þær aðstæður sem fyrir hendi eru þegar umbreyting á sér 

stað. Í því skyni að öðlast skilning á reynslu skjólstæðinga meðan á umbreytingu 

stendur er nauðsynlegt að átta sig á þeim persónulegu og umhverfislegu þáttum 

sem létta eða hindra ferlið að ná heilbrigðri umbreytingu (Meleis o.fl., 2000). Þær 

merkingar sem taldar eru tengjast atvikum sem hrundu umbreytingu og sjálfu 
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umbreytingarferlinu af stað geta auðveldað eða hindrað heilbrigða umbreytingu. 

Hlutlaust eða jákvætt mat á breytingu (t.d af að verða móðir) kann að auðvelda 

umbreytinguna. Í lífi og starfi höldum við óumflýjanlega í einhverja sannfæringu 

(belief) sem leiðbeinir okkur í lífinu. Sannfæring okkar (eða okkar sannleikur) 

hefur áhrif á hvernig við högum okkur í samskiptum við aðra. Menn hafa 

mismunandi sannfæringu vegna þess að líf þeirra og reynsla er mismunandi. 

Aðstoð heilbrigðisstarfsmanna við einstaklinga og fjölskyldur sem eru að kljást við 

líkamlega og/eða andlega þjáningu vegna veikinda verður aðeins áhrifarík ef 

heilbrigðisstarfsmenn geta hlustað af athygli og reynt að skilja á næman hátt innsta 

kjarna sannfæringar þeirra sem þeir eiga samskipti við (Wright, Watson og Bell, 

1996). Engir tveir einstaklingar upplifa veikindi eins þó sjúkdómsgreiningin sé sú 

sama. Það sem menn trúa, sannfæring (belief) þeirra um ákveðin veikindi er 

áhrifamikið innlegg í það hvernig hann kemur til með að upplifa veikindin, hvort 

sem um er að ræða kvef eða einhver önnur veikindi. Sannfæring (belief) okkar 

mótar reynslu okkar við veikindi meira en sjúkdómurinn sjálfur (Wright, Watson 

og Bell, 1996). 

Þar sem smán tengist umbreytingu (eins og t.d. tíðahvörfum í kóreskri 

siðmenningu) kann tjáning tilfinninga sem tengist henni að vera bæld niður. Vera 

má að í siðmenningu Asíu og Mið-Austurlanda komi sálræn einkenni við slíka 

umbreytingu fram sem líkamlegir kvillar vegna ótta einstaklingsins við að verða 

sér til skammar (Meleis o.fl., 2000). Annað sem getur hindrað heilbrigða 
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umbreytingu er lág félagsleg staða og bágur efnahagur. Þeir sem við þær aðstæður 

búa eru líklegri til að upplifa sálfræðileg heilkenni. 

Undirbúningur fyrir umbreytingu auðveldar reynsluna, en hins vegar 

kemur skortur á undirbúningi í veg fyrir að umbreyting verði jákvæð/heilbrigð. 

Sjálfsagður þáttur við undirbúninginn er að veita vitneskju um það sem í vændum 

er á meðan á umbreytingunni stendur og hvaða aðgerðir geta komið að gagni við 

að ná tökum á henni (Meleis o.fl., 2000). 

Samfélagslegar aðstæður. Úrræði samfélagsins auðvelda einnig eða hindra 

umbreytingar. Dæmi eru viðeigandi upplýsingar sem aflað er hjá ábyggilegu 

heilsugæslufólki, á námskeiðum og í rituðum heimildum. Sjálft þjóðfélagið getur 

einnig auðveldað eða hindrað umbreytingar.  

Sé umbreyting talin skammarleg eða ómerkileg kann það að trufla 

heilbrigða umbreytingu (Meleis o.fl., 2000). 

Viðbragðamynstur 

Viðbragðamynstur viðkomandi einstaklings er skilgreint með hliðsjón af 

ferlivísum og útkomuvísum. Meleis o.fl. benda á, í ljósi rannsókna sinna, að mat á 

heilbrigði einkennist bæði af ferli- og útkomuvísum, þar sem litið er á heilbrigði 

og skynjun vellíðunar sem útkomu.  

Ferlivísar taka mið af tilfinningu um tengsl, samskiptum, staðsetningu, 

sjálftrausti og tilfinningu um að spjara sig.  

Tilfinning um tengsl. Þörfin fyrir að finna til tengsla og vera í tengslum er 

áberandi þáttur í mörgum sögum af umskiptum. Menn nýta sér félagsleg kynni til 
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að afla upplýsinga og fá stuðning. Annar mikilvægur þáttur í jákvæðri 

umbreytingarreynslu er að finna til tengsla við heilbrigðisstarfsmenn sem geta 

svarað spurningum og notalegt er að umgangast. Góð umönnun og samskipti á 

sjúkrahúsum krefjast samfelldni í tengslum hjúkrunarfólks og sjúklinga (Meleis 

o.fl., 2000). 

Samskipti. Hjá fólki með alvarlegan sjúkdóm og ættingjum sem annast það 

eru gagnvirk áhrif sjúklings og umönnunaraðila afdrifaríkur þáttur í 

umbreytingunni. Með gagnvirkum áhrifum kemur í ljós að inntak 

umbreytingarinnar og hegðun, eða viðbrögðin við henni þróast. Inntak 

umbreytingarinnar skýrist og hlýtur viðurkenningu. Hjá sumum samskiptaaðilum 

hindrar sjúklingurinn myndun tengsla með því að leitast við að annast sig sjálfur. 

Hjá öðrum er tengslunum fagnað sem votti af stuðningi. Þessi úrræði skýrast með 

gagnvirkni og nánari íhugun um nýtt og vaxandi samband. Með gagnvirkni mynda 

sjúklingur og sá sem er honum nákominn samband þar sem sjálfsumönnun og 

umönnun getur átt sér stað á áhrifaríkan hátt í góðu samlyndi (Meleis o.fl., 2000). 

Staðsetning skiptir miklu máli við flestar umbreytingar. Menn bera saman 

líf sitt, reynslu, venjur og viðhorf fyrir og eftir breytingar. Eitt af einkennum 

umbreytinga er myndun nýrrar merkingar og skynjana. Samanburður er aðferð til 

að staðsetja sig í tíma, rúmi og í tengslum, leið til að útskýra og hugsanlega að 

réttlæta hvernig eða af hverju umbreyting fór af stað (Meleis o.fl., 2000). 

Þróun sjálfstraust og bjargráða. Önnur hlið sem endurspeglar eðli 

umbreytingaferlisins er mynstur sem gefur til kynna að þeir einstaklingar sem þar 
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koma við sögu verða varir við að sjálfstraust þeirra hefur aukist. Vaxandi 

sjálfstraust kemur fram í þeim skilningi sem viðkomandi öðlast á ólíku ferli sem 

fylgir sjúkdómsgreininu, meðferð, bata og því að búa við takmarkanir, sem og í 

nýtingu á úrræðum og í þróun aðferða við að spjara sig. Ýmsar hliðar þroska eða 

þróunar og sjálfstraust vaxa frá einum áfanga til annars í umbreytingaferlinu. 

Menn sýna vaxandi skilning á aðstæðum, aukinn skilning á tvísýnum og 

áhrifaríkum stundum og eins konar visku sem lærst hefur á lífsleiðinni (Meleis 

o.fl., 2000).  

Útkomuvísar fela í sér vald á nýrri kunnáttu eða leikni sem þörf var fyrir til 

að hafa stjórn á umbreytingu og þróun sjálfsvitundar sem er sveigjanleg og opin en 

um leið samþættandi. 

Ákvörðunin um að umbreytingu sé lokið þarf að vera sveigjanleg og 

breytileg og í samræmi við þá breytingu eða atvik sem kom umbreytingunni af 

stað, eðli hennar og mynstur. Við sumar umbreytingar er auðveldara að ákveða 

upphaf en endalok. Huglægir þættir koma við sögu við allar umbreytingar til að 

finna til jafnvægiskenndar í lífi sínu. Heilbrigð útkoma umbreytingaferlisins 

endurspeglast í hæfni og nýrri tilfinningu um eigin sjálfsvitund (Meleis o.fl.,2000). 

Leikni. Vel heppnuð lok umskipta fara eftir því hvernig einstaklingi tekst 

að sýna þá leikni og hegðun sem þörf er á til að ná valdi á nýjum aðstæðum eða 

umhverfi. Við umskipti er þörf á þekkingu og leikni til að unnt sé að fylgjast með 

og túlka einkenni, taka ákvarðanir og hefja aðgerðir, koma umönnun í kring og 

eiga samstarf við umönnunaraðila og heilsugæslukerfið. Rannsóknir á 
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fjölskylduhjúkrun benda til að leikni skapist af því að blanda saman kunnáttu sem 

þegar var fyrir hendi og þeirri kunnáttu sem hefur þróast meðan á 

umbreytingarferlinu stóð. Kunnátta eykst einnig með tímanum og menn læra af 

reynslunni. Af þessum sökum er ólíklegt að leikni komi í ljós snemma á 

umbreytingatímanum. Þegar skjólstæðingar hafa fundið til nýs stöðugleika, um 

það leyti sem umbreytingunni er að ljúka, mun sjást á leikni þeirra hve langt þeir 

hafa náð við árangursríka umbreytingu (Meleis o.fl., 2000). 

Sveigjanleg sjálfsmynd. Reynsla af umbreytingum leiðir til mótunar nýrrar 

sjálfsvitundar eftir því sem umbreytingaferlinu vindur fram.  

Meleis o.fl. benda á að skilningur á eiginleikum umbreytingaferlisins og 

þeim aðstæðum (skilyrðum) sem það markast af muni leiða til þróunar 

hjúkrunarúrræða sem sniðin séu að einstakri reynslu skjólstæðinga og fjölskyldna 

þeirra og stuðli að heilsusamlegum eða heilnæmum viðbrögðum við umskiptum. 

Umbreyting eða þáttaskil við hjúkrunarheimilisvistun 

Eins og fram hefur komið fylgir ákvörðun um varanlega vistun náins 

ættingja á hjúkrunarheimili oft samviskubit, tómleikatilfinning og kvíði hjá 

aðstandendum. Breytingar á heilsu og veikindi einstaklings leiða til umbreytinga 

eða þáttaskila í lífi hans og þeirra sem næst honum standa. Skjólstæðingar og 

aðstandendur þeirra sem reyna slík umskipti eiga það til að vera viðkvæmari fyrir 

áhættuþáttum sem síðar geta haft áhrif á heilsu þeirra. Skilningur á umskiptaferlinu 

auðveldar heilbrigðisstarfsmönnum og skjólstæðingum þeirra að bera kennsl á 

slíka áhættuþætti.  
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Stuðningur, skilningur og fræðsla frá fagfólki skiptir hér miklu máli til að 

auðvelda aðlögun að breyttum aðstæðum. Öll afdrifarík tímamót krefjast athygli 

hjúkrunarfræðinga, þekkingar og reynslu á margvíslegan hátt. Mikilvægt er að 

aðstandendur undirbúi sig á virkan hátt með því að afla upplýsinga. Sjálfsagður 

þáttur við undirbúninginn felur í sér vitneskju (þekkingu) um það sem í vændum er 

á meðan á umbreytingunni stendur og hvaða aðgerðir geta komið að gagni við að 

ná tökum á henni. 

Þörfin fyrir að finna til tengsla og vera í tengslum er áberandi þáttur í 

mörgum sögum af umskiptum. Menn nýta sér félagsleg kynni til að afla 

upplýsinga og fá stuðning. Annar mikilvægur þáttur í jákvæðri 

umbreytingareynslu er að finna til tengsla við heilbrigðisstarfsmenn sem geta 

svarað spurningum og notalegt er að umgangast.  

Slæmt er þegar aðstandendum finnst þeir vera einir í ákvörðunartökunni 

þrátt fyrir að reyna að fá stuðning frá fagfólki, eins og kom fram hér að framan, og 

einnig að þeim finnst skorta á upplýsingar um þróun Alzheimers-sjúkdómsins eftir 

greiningu, en aðstandendur töldu að þeir hefðu getað undirbúið sig betur fyrir 

yfirvofandi vistun ættingja sinna á stofnun, hefðu þeir fengið meiri upplýsingar.  

Margt bendir til þess að m.a. megi beita meðferð með stuðningshópum sem 

hjúkrunarúrræði þegar aðstandendur ganga í gegnum þá reynslu að vista nákominn 

ættingja á hjúkrunarheimili. 
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Í eftirfarandi umfjöllun mun ég ræða um hvernig þróa megi stuðningshópa 

sem meðferðarform í hjúkrun til að hjálpa aðstandendum að takast á við þau 

umskipti sem fylgja slíkri reynslu. 

Hjúkrunarúrræði - Stuðningshópar 

Minnissjúkdómar koma oft í veg fyrir félagsleg samskipti aðstandenda og 

ættingja þeirra. Aðstandendur veita öldruðum á stofnunum mikinn tilfinningalegan 

stuðning. Heimsóknir þeirra eru mjög bætandi fyrir andlega líðan eldra fólksins, en 

vekja stundum kvíða hjá aðstandendum (Matthiesen, 1989). Aðstandendur veita 

stuðning þrátt fyrir vanlíðan og hafa oft talsverða þörf fyrir stuðning sjálfir. 

Það hefur verið mikið skrifað um þarfir aldraðra inni á stofnun en mjög lítið 

talað um þarfir aðstandenda þeirra. Aldraðir inni á stofnun hafa lítil samskipti við 

lífið utan dyra hjúkrunarheimilisins, nema í gegnum heimsóknir aðstandenda sinna 

(Campbell og Linc, 1996). Einnig hefur verið sýnt fram á að með markvissri 

fræðslu og stuðningi til aðstandenda er hægt að kenna þeim árangursríkari nálgun 

við ættingja sína með minnissjúkdóma til að auka ánægju beggja í heimsóknum 

(McCallion, Toseland og Freeman, 1999). 

Aðstandendur hafa sums staðar hvatt til að komið yrði á fót 

stuðningshópum innan hjúkrunarheimila þar sem fram færi m.a. fræðsla um 

hjúkrunina á heimilinu, væntingar hjúkrunarfræðinga til aðstandenda, hvernig hægt 

væri að auka samskipti starfsfólks og ættingja, auk fræðslu um eðlilega hnignun 

líkama og hugar. 
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Öldrunarhjúkrunarfræðingar eiga auðvelt með að koma á fót 

stuðningshópum meðal aðstandenda og geta þannig stuðlað að betri hjúkrun 

aldraðra á stofnunum. Vinna sem þessi er mjög gefandi fyrir alla sem að henni 

koma (Campbell og Linc, 1996). 

Stuðningshópar sem meðferðarform  

Notkun stuðningshópa sem meðferðarform í hjúkrun hefur aukist mikið 

undanfarin ár. Meðlimum stuðningshóps er ætlað að takast á við erfiðleika sína 

með gagnkvæmum stuðningi innan hans. 

Stuðningshópar eru mismunandi bæði með tilliti til uppbyggingar og 

tilgangs. Stundum er hópunum raðað sérstaklega saman (hópar sem hittast) eða 

ekki (tölvusamskipti). Flestir hópar hittast eða nota tölvu til samskipta. 

Stuðningshópar eru ýmist kostaðir af heilbrigðisstofnunum, ríkisreknir, reknir af 

alþjóðlegum samtökum eða eru sjálfstæðir. Stuðningshópar eru annað hvort 

tímabundnir (t.d. vikulegir fundir í sex til átta vikur) eða halda úti stöðugri 

starfsemi. Nýliðun fer annaðhvort fram með boði eða sjálfvali. Stuðningshópum er 

annaðhvort stýrt af fagaðilum, meðlimum hópsins, fagaðilum og meðlimum í 

sameiningu eða án formlegrar forystu. Starfssemi hópanna er annaðhvort formleg, 

hálf óformlegar eða óformleg. Fólk hittist vikulega eða sjaldnar, en 

tölvusamskiptahópar hafa jafnan samskipti daglega. Oftast er útkoma hópanna 

samskipti, tilfinningalegur stuðningur og fræðsla (Helga Bragadóttir, 1999). 

Mismunur er á gerð hópa, en oftast er um að ræða annaðhvort 

sjálfshjálparhópa (self-help groups) eða stuðningshópa (support groups). 
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Sjálfshjálparhópar eru hópar af fólki með svipuð vandamálum (s.s. fíklar, fólk með 

sérstaka andlega eða líkamlega sjúkdóma, o.s.frv.). Fólkið deilir reynslu sinni með 

öðrum í hópnum, venjulega án stýringar fagaðila. Sjálfhjálparhópar hittast oftast í 

kringum eitt verkefni og markmiðið hjá meðlimum eru persónulegar breytingar. 

Fagaðliar halda hins vegar utan um stuðningshópa eða stýra þeim (Helga 

Bragadóttir, 1999). 

Skilgreining hjúkrunar 

Stuðningshópameðferð (support groups) hefur verið skilgreind á ýmsa 

vegu, bæði innan sem utan hjúkrunarfræðinnar. Samkvæmt Campbell (1984) 

verður stuðningur og samstaða frá öðrum með svipuð vandamál til að minnka 

kvíða og einmanaleika og styrkja andlega heilsu. Með öðrum orðum getur 

stuðningshópameðferð stuðlað að ákveðinni breytingu í hátterni og tilfinningu 

vegna þess að þar eru tekin fyrir ákveðin sameiginleg vandamál og samhjálpin er í 

fyrirrúmi. 

Stuðningshópar hafa þann tilgang að veita tilfinninganlegan stuðning og 

fræðslu til meðlima með svipuð vandamál. Hjúkrunarfræðingar halda oft utan um 

þá. Oft er stuðningshópur einn hlekkur í stærri keðju (t.d stuðningshópur 

aðstandenda vistmanna á hjúkrunarheimili). Fundir eru tiltölulega óformlegir og 

dagskrá ólíkleg til að vera bundin einhverri sérstakri hugmyndafræði. Ef 

stuðningshópar verða til vegna ytri vandamála er tilgangur þeirra að aðstoða 

meðlimi við að takast á við erfiðleikana á uppbyggilegan hátt (Helga Bragadóttir, 

1999). 
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Stuðningshópar geta verið öflug aðferð til að treysta aðlögun eða vinna að 

ákveðnum markmiðum og hafa um tíma verið notaðir sem eitt af mörgum formum 

hjúkrunarmeðferðar. 

 

Tafla 1. Samband milli félaglegra þarfa, hjúkrunargreiningar og væntanlegs gagns 
af stuðningshópameðferð. 

Félagsleg þörf Hjúkrunargreining Hugsanlegt gagn af 
stuðningshópum 

Handleiðsla Ónóg þekking Miðlun upplýsinga 

Þörf fyrir fullvissu á 
verðugleika Röskun á sjálfsvirðingu 

Andlegur stuðningur 
Kærleikur 
Fræðsla 

Stuðningur við 
ákvörðunartöku 

Þörf fyrir öruggt/traust 
samband/bandalag 

Félagsleg einangrun 
Meðferð ekki fylgt 
Hætta á meiðslum 

Árangurslaus afneitun 

Samstaða 
Fræðsla 

Efling öryggis 

Þörf fyrir tækifæri á 
alúðleika, hlýju og stuðningi 

Sálarangist 
Vanmáttarkennd 

Vonleysi 

Glæðing vonar 
Úrvinnsla sektarkenndar 

Nærvera, kærleikur, 
samstaða, samkennd 
Efling aðlögunarleiða 

Þörf fyrir vináttu og 
væntumþykju 

Ótti 
Kvíði 

Fyrirboði sorgarviðbragða 
Eðlileg sorgarviðbrögð 

Samstaða 
Glæðing vonar 

Þörf fyrir að tilheyra 
félagslegri heild 

Skortur á dægrastyttingu 
Breyting á fjölskyldulífi 

Breyting á foreldrahlutverki 
Ófullnægjandi 

aðlögunarleiðir einstaklings 
Skert aðlögun 

Fræðsla 
Samstaða 

(Ásta Thoroddsen og Anna Björg Aradóttir, 1997; Bulechek og McCloskey, 1992). 
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Forsendur þess að setja á fót stuðningshóp 

Í grófum dráttum má segja að hjúkrunarfræðingur þurfi að vinna að 

eftirfarandi undirbúningi þegar fyrirhugað er að koma á fót stuðningshópum til að 

mæta þörfum aðstandenda: 

1. Meta þörf á stuðningi, þ.e hvaða úrræði hefur viðkomandi tiltæk og hvað 

vantar upp á að þörfum sé mætt. 

2. Kanna áhuga aðstandenda á stuðningshópum. 

3. Skoða fyrri reynslu aðstandenda af stuðningshópum. 

4. Meta eðli stuðningshópa m.t.t. þess tilgangs sem hann á að þjóna (sbr. hver 

eru sameiginleg vandamál hópmeðlima?). 

5. Velja stuðningshóp m.t.t. þess árangurs sem sóst er eftir (þ.e. 

meðferðhópar, umræður, ráðleggingar, sjálfshjálparhópar). 

6. Hvetja til virkrar þátttöku aðstandenda í hópunum. 

7. Meta stuðningshópameðferð m.t.t. einstaklingsbundinna þarfa og þess 

árangurs sem sóst er eftir (t.d. úrvinnsla sektarkenndar, glæðing vonar, 

upplifun samkenndar). 

(Bulechek og McCloskey, 1992; Helga Bragadóttir, 1999). 

Hagnýting stuðningshópa fyrir aðstandendur  

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið í klínískum aðstæðum sýna 

fram á gildi þess að nota stuðningshópa í hjúkrun skjólstæðinga við ýmsar 

aðstæður og fyrir mismunandi hópa, eins og t.d. aðstandendur vistmanna á 

hjúkrunarheimilum. 
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Aðstandendur sjúklinga eru hluti af skjólstæðingum hjúkrunar (Pillemer, 

Hegeman, Albright og Henderson, 1998). Stuðningsmeðferðum er ætlað að koma á 

framfæri fræðslu, auk stuðnings, til að draga úr streitu hjá aðstandendum og bæta 

samskipti aðstandenda og umönnunaraðila á stofnun. 

Aðstandendur eiga mikilvægan þátt í lífi vistmanna á hjúkrunarheimilum. 

Með því að styðja tilfinningaleg tengsl utan hjúkrunarheimilisins við aðstandendur 

stuðla hjúkrunarfræðingar að betri líðan skjólstæðinga sinna inni á stofnunum 

(Campbell og Linc, 1996). 

Samvinna við aðstandendur er nauðsynleg til að tryggja vellíðan í 

víðtækum skilningi. Til að hægt sé að veita heildræna hjúkrun þarf fjölskyldan að 

vera með í ráðum (Anderson, Hobson, Steiner og Rodel, 1992). 

Rökstuðningur fyrir notagildi meðferðar 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á notagildi stuðningshópa á 

hjúkrunarheimilum og útfærsla þeirra er mjög mismunandi. En þær rannsóknir sem 

til eru benda til þess að rökstuðningur fyrir því að nota stuðningshópameðferð sé 

m.a.: 

• að upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er skila sér ekki alltaf til 

almennings (Johnson, 1990); 

• að mikilvægt er að viðhalda fjölskylduböndum eftir vistun ættingja á 

stofnun, þessi þáttaskil eru nógu erfið samt; 
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• að góð samskipti milli fjölskyldumeðlima og hjúkrunarstarfsfólks verða til 

að auka gæði lífs vistmanna, þannig nást auðveldar fram breytingar ef þörf 

er á (Pillemer o.fl., 1998); 

• að tilfinningalegur stuðningur frá aðstandendum er mikilvægur öldruðum á 

stofnun, en heimsóknir eru oft kvíðavekjandi fyrir aðstandendur því þeir 

vita ekki alltaf hvernig þeir eiga að bera sig að (Margrét Gústafsdóttir, 

1999);  

• að of lítið er vitað um þarfir aðstandenda (Campbell og Linc, 1996); 

• að oft þarf að aðstoða ráðþrota aðstandendur við að bæta líðan ættingja 

sinna með elliglöp og þeirra eigin í leiðinni (Anderson o.fl., 1992); 

• að hægt er að hjálpa fjölskyldumeðlimum að halda uppi merkingarbærum, 

gagnkvæmum samskiptum og að hjálpa fólki að ná til ættingja með 

heilabilun (McCallion o.fl.,1999). 

 

Vísbendingar rannsókna gefa til kynna að stuðningshópar geti leitt til 

eftirfarandi árangurs: 

• Léttis við að fá stund og stað til að tjá tilfinningar 

• Fræðslu sem er mikilvæg 

• Gagnkvæms skilnings og virðingar 

• Betri samskiptatækni 

• Aukinna samskipta, aukinnar víðsýni 
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• Meira samráðs við fjölskyldur 

• Aukningu á ánægju og trausti 

• Aukinnar vellíðanar þátttakenda 

• Meiri gæða í samskiptum (fjölskyldumeðlima og ættingja) 

• Hegðunarvandamál vistmanna með elliglöp voru minni 

(Anderson o.fl., 1992; Campbell og Linc, 1996; Matthiesen, 1989; 

McCallion o.fl., 1999; Johnson, 1990; Pillemer o.fl.1998). 

Í rannsókn McCallion o.fl. (1999) var mat lagt á árangur 

stuðningsmeðferðar með margskonar klínískum kvörðum. Þar kom fram að 

samskipti fjölskyldumeðlima við ættingja sína á stofnun urðu betri og meira 

gefandi eftir meðferð, jafnframt urðu  hegðunarvandamál, s.s. þunglyndi og 

pirringur, marktækt minni hjá vistmönnum með elliglöp. Af því leiðir að með því 

að sinna aðstandendum er verið að sinna vistmönnum. 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um reynslu af umskiptum. Umskipti hafa 

verið notuð bæði sem sjónarhóll og sem rammi í hjúkrunarrannsóknum. Dæmi um 

umskipti sem geta gert skjólstæðinga varnarlausa eru eins og fyrr segir upplifun 

veikinda, þróun og umbreytingar á æviskeiðinu og félagslegar og menningarlegar 

umbreytingar.  
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Hjúkrunarfræðingar eru gjarnan þeir aðilar sem undirbúa skjólstæðinga 

fyrir yfirvofandi umskipti og gera þeim kleift að öðlast nýja kunnáttu sem tengist 

heilsu þeirra og veikindum (Meleis o. fl., 2000).  

Margt bendir til þess að m.a. megi beita meðferð með stuðningshópum sem 

hjúkrunarúrræði þegar aðstandendur ganga í gegnum þá reynslu að vista nákominn 

ættingja á hjúkrunarheimili. Í umfjöllun minni hér að framan hef ég rætt um 

hvernig þróa megi stuðningshópa sem meðferðarform í hjúkrun til að hjálpa 

aðstandendum að takast á við þau umskipti sem fylgja slíkri reynslu.  
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Aðferðafræði 

Í þessum kafla er í upphafi sagt frá markmiði rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningum, og forsendum mínum fyrir að taka fyrir þetta 

rannsóknarverkefni. Síðan verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar 

(túlkandi fyrirbærafræði). Í lokin verður sagt frá vali á þátttakendum, gagnasöfnun 

og greiningu gagna og þá rætt um mat á úrvinnslu gagna. 

Markmið rannsóknar þessarar er, eins og fyrr segir, að kanna hvernig 

hjúkrunarheimilisvistun aldraðra einstaklinga, sem þjást af heilabilun, ber að og 

hvernig náinn ættingi reynir slík umskipti/þáttaskil. Í rannsókninni verður leitast 

við að greina þá þætti sem hafa áhrif á líðan hins aldraða og fjölskyldu hans og 

auðvelda eða torvelda aðlögun beggja aðila við slík þáttaskil. Reynt er að skilja 

hvaða möguleika aðstandendur sjá til að hafa áhrif á aðstæður og stuðla að vellíðan 

ættingja síns á hjúkrunarheimilinu. Ég hef kosið að tala eingöngu við dætur í 

þessari rannsókn því ég hef oftar talað við dætur á mínum ferli sem 

öldrunarhjúkrunarfræðingur en aðra aðstandendur og það er reynsla mín að þær 

hafa ósjaldan þörf fyrir að tjá sig um tilfinningar sínar, upplifun og reynslu. Auk 

þess sýna rannsóknir að dætur virðast oftar taka að sér umönnunarhlutverkið en 

aðrir aðstandendur (Johnson, 1990; Matthiesen, 1989). Þá fannst mér mikilvægt að 

velja aðferðafræði sem gæfi dætrum í þessari aðstöðu færi á að segja frá reynslu 

sinni, upplifun, þörfum og hugmyndum. Ég tel skipta miklu máli fyrir framþóun í 

hjúkrun að komast eftir reynslu þeirra og sjónarhorni þar sem þær virðast láta sig 

málið varða og hafa oft þörf fyrir að ræða það, eins og fyrr segir.  
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Rannsóknarspurningar 

Í  rannsókninni verður m.a. leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hver er aðdragandinn að hjúkrunarheimilisvistuninni og hvaða væntingar 

hafa aðstandendur til þjónustu hjúkrunarheimilisins? 

• Hver er upplifun fjölskyldunnar af því að flytja náinn ættingja á 

hjúkrunarheimili? 

• Hvernig hafa aðstæður á hjúkrunarheimilinu áhrif á aðlögun sjúklinganna 

og aðstandendur þeirra? 

Mikilvægi rannsóknarinnar 

Þátttakendur í rannsókninni munu ekki hafa bein not af henni. Hins vegar 

er það markmið rannsóknarinnar að niðurstöður hennar megi varpa ljósi á þá þætti 

er tengjast og geta stuðlað að því að auðvelda hjúkrunarheimilisvistun fyrir aldraða 

sem þjást af heilabilun og aðstandendur þeirra. Nýjar upplýsingar um þessa þætti 

og rödd þátttakenda, sem mun endurspeglast í niðurstöður rannsóknarinnar, geta 

stuðlað að bættri umönnun fjölskyldna aldraðra sem þjást af heilabilun og vistast 

þurfa á hjúkrunarheimilum. Einnig getur slík þekking stuðlað að bættum 

leiðbeiningum til aldraðra og aðstandenda þeirra sem standa frammi fyrir 

ákvörðun um vistun og auðveldað þróun klínískra leiðbeininga um móttöku slíkra 

sjúklinga á hjúkrunarheimilum, sem hjúkrunarfræðingar geta síðan stuðst við. 
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Forsendur rannsóknarinnar 

Af reynslu minni sem hjúkrunarfræðingur síðastliðin tuttugu ár hef ég haft 

mikil afskipti af öldruðum, sem hafa verið að kljást við langvarandi veikindi, og af 

fjölskyldum þeirra. Reynsla mín og annarra segir mér að ákvörðun um varanlega 

vistun á stofnun er erfið fyrir aðstandendur, ekki síst ef ættinginn þjáist af 

langvarandi sjúkdómi eins og heilabilun þar sem tjáskipti við hann eru þá að 

einhverju leyti heft. Í slíkum aðstæðum mæðir enn meira á aðstandendum hvað 

varðar umönnun og alla ákvörðunartöku um aðgerðir. Ég tel að ákvörðun um 

hjúkrunarheimilisvistun geti fylgt tilfinningar á borð við tómleika, kvíða og 

samviskubit hjá aðstandendum.  

Í frumathugun minni (pilot study) tók ég tvö viðtöl, annað við dóttur konu 

og hitt við eiginkonu manns sem nýlega (< 6 vikur) höfðu fengið varanlega vistun 

á hjúkrunarheimili og þjáðust af heilabilun. Þessi viðtöl voru mér mjög lærdómsrík 

og veittu mér innsýn inn í reynsluheim þessara tveggja aðstandenda. Þau opnuðu 

augu mín enn betur fyrir því hversu erfið reynsla það getur verið að flytja ættingja 

sinn inn á hjúkrunarheimili, bæði hvað varðar aðdragandann og það hvað fólk telur 

sig í raun hafa lítið val og vald yfir aðstæðum. Einnig varð mér ljósara hvað þessu 

tímabili fylgir óhjákvæmilega mikið óöryggi. Þessir aðstandendur hefðu viljað 

hafa þjónustuna sveigjanlegri, hafa meira afgerandi val um híbýli, upplýsingar 

aðgengilegar og aðstoðina tiltæka þegar á þurfti að halda. 
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 Sumar spurningar í spurningaviðmiði , sem stuðst var við í frumathugun 

og mér fannst auka notagildi niðurstaðna, nota ég svo aftur í þessari aðalrannsókn 

minni.  

Tímabil aðlögunar getur líka tekið talsvert á, sérstaklega ef hinn veiki 

ættingi er ósáttur, er alltaf á leiðinni heim eða vill ekki dvelja á stofnunni. Ég hef 

mikið og lengi velt því fyrir mér hvernig best sé að auðvelda þetta ferli öllum í 

hag. Til dæmis kom fram í viðtali við aðstandanda konu, sem hefur þjáðst af 

heilabilun um árabil, að þegar að stofnanavistun kemur er mikilvægur styrkur fyrir 

aðstandendur að finna að sjálfsagt sé að þeir fái að vera eins mikið hjá sínum og 

þeir kjósa og geta („Okkar dásamlegustu stundir“, 2002). 

Túlkandi fyrirbærafræði 

Túlkandi fyrirbærafræði (hermeneutic phenomenology) er ólík flestum 

öðrum rannsóknaraðferðum í vísindum, því hún leitast við að veita lýsandi innsýn 

í þá reynslu sem við höfum af heiminum án kerfisbundinnar flokkunar eða 

sértækrar sýnar á heiminn (Van Manen, 1990). Markmið túlkandi fyrirbærafræði 

er að leiða í ljós eða afhjúpa sameiginlega þætti eða frávik þeirra aðstæðna sem 

fólk sér sig í og hvernig það ber sig að við þær aðstæður (Benner, 1994).  

Túlkandi fyrirbærafræði beinir sjónum sínum að merkingu fyrirbæra og er 

því frábrugðin öðrum félags- eða mannvísindum sem beina athygli sinni aðallega 

að tölfræðilegum samböndum breytna, viðteknum skoðunum fólks í samfélaginu 

eða að tíðni vissrar hegðunar meðal fólks, svo eitthvað sé nefnt (Van Manen, 

1990). 
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Sem rannsóknaraðferð fyrir þetta verkefni hef ég valið þá grein túlkandi 

fyrirbærafræði, sem kennd er við heimspekinginn Heidegger, (Heideggerian 

hermeneutic phenomenology). Það er eigindleg rannsóknaraðferðafræði sem þróuð 

er úr heimspeki Heideggers og hann setti fram á þriðja áratug síðustu aldar 

(Benner, 1994). Benner (1994) hefur, m.a. í ljósi skrifa heimspekingsins Dreyfus, 

útskýrt vel bakgrunn og möguleika þessarar aðferðar við rannsóknir í 

hjúkrunarfræði og sýnt notkun á aðferðarfræðinni í rannsóknum á heilbrigði og 

veikindum. 

Þeir sem aðhyllast fyrirbærafræði Heideggers telja rétt að athuga fyrirbæri 

á grundvelli verufræðilegra sjónarmiða. Í því felst að svara spurningunum: Hvað er 

í því fólgið að vera manneskja og hvernig getum við skilið heiminn sem hún 

hrærist í? Með því að átta okkur á spurningum af þessum toga gengur okkur betur 

að skilja manneskjuna og þann heim sem hún er hluti af (Koch, 1995; Leonard, 

1994). 

Í fyrirbærafræði er lögð mikil áhersla á tengsl einstaklinga við heiminn. Í 

þessu sambandi hefur orðið heimur svolítið aðra merkingu en í daglegu tali. Það 

vísar til merkingabærra samskipta. Manneskjan er mótuð af heiminum, hann var til 

staðar þegar hún kom í heiminn og eins er heimurinn mótaður af manneskjunni. 

Heimurinn er hvort tveggja í senn myndaður af sjálfinu og nauðsynlegur hluti þess 

(Koch, 1995; Leonard, 1994). 

Eins er gert ráð fyrir að líkami og sál séu samsömuð. Í ljósi fyrirbærafræði 

Heideggers er heilbrigði það ástand þegar líkami og sál mynda órofna heild. Við 
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sjúkdóma rofnar geta manneskjunnar til eðlilegra hreyfinga, manneskjan getur 

ekki lengur ómeðvitað og á sjálfsagðan hátt gengið að færni líkamans vísri 

(Leonard, 1994). 

Samkvæmt Leonard lagði Heidegger út af því að hver einstaklingur væri 

það sem hann sæktist eftir og það sem honum væri annt um og að við skildum 

okkur sjálf og tilveru okkar í gegnum athafnir okkar og það sem við bærum fyrir 

brjósti (Leonard, 1994). 

Ein af grundvallarforsendum í þessari aðferðafræði er sú að menn eru 

staðsettir í sínum heimi og mótaðir af sinni veröld. Menn sinna sínum 

hverdagslegu athöfnum og eru leiddir áfram af því sem fyrir þeim vakir í daglegu 

lífi sínu (Chesla, 1995). Merking er ekki bundin einstaklingnum heldur er merking 

þegar til staðar í sameiginlegu tungumáli og athöfnum. Með því að skoða ákveðnar 

hliðar á skipulagi daglegs lífs í gegnum frásagnir af þeim, er merking þeirra 

afhjúpuð. Þegar frásögn er skoðuð og túlkuð koma fram ákveðnar aðstæður, 

tímabundin tengsl/samskipti verða sýnileg, venjulegt tungumál er notað og 

manneskjan í frásögninni verður ljós (Wright o.fl., 1996). 

Í grundvallaratriðum túlkar manneskjan sjálfa sig og athafnir sínar. Því þarf 

rannsakandi alltaf að túlka mannlega hegðun og þá túlkun manneskjunnar sem 

verið er að athuga. Þessi nálgun nefnist túlkunarfræði og er markmið hennar að 

skilja kunnáttu, athafnir og reynslu og finna það sem þessu er sameiginlegt eða 

sértækt.  
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Þegar stuðst er við fyrirbærafræðina sem grunn að þekkingaröflun er horfið 

frá þeim hugmyndum að viðhalda óhlutdrægni með það að markmiði að segja fyrir 

um útkomu við ákveðin skilyrði og stjórna ákveðnum fyrirbærum. Öll þekking á 

upptök sín í og stafar frá manneskjum sem eru í heiminum og leitast við að skilja 

aðrar manneskjur sem einnig er í heiminum. Við þekkingaröflun á grundvelli 

fyrirbærafræði deila rannsakandi og þátttakandi rannsóknar með sér sameiginlegri 

túlkun og hversdagslegum athöfnum vegna sameiginlegrar menningar og 

tungumáls (Koch, 1995). Fyrirbærafræðin lítur til þess hvað menningarbundnar 

merkingar eiga sameiginlegt og á hvern hátt frávik og mismunur er mögulegur 

með tilliti til þess (Benner, 1994).  

Af sjónarhóli fyrirbærafræði er öll þekking bundin tíma. Þekking um 

mannlega hegðun, óháð tíma, sögu og heiminum, er ekki til (Leonard, 1994).  

Fyrirbærafræðin lítur á aðgang að reynslu manneskjunnar sem tækifæri til 

að öðlast dýpri skilning á manneskjunni. Þessi nálgun þekkingar gefur 

hjúkrunarfræðingum tækifæri til þess að skilja betur hinn margbreytilega og flókna 

heim sem einstaklingurinn sem þeim er annt um og þeir bera fyrir brjósti, lifir og 

hrærist í (Leonard, 1994).  

Túlkandi fyrirbærafræðileg nálgun á margt sameiginlegt með hefðbundnu 

starfi hjúkrunarfræðinga sem er m.a. að fylgjast með líðan skjólstæðinga í gegnum 

samskipti, samtöl og almenna athugun, þannig að rannsakandinn, á sama hátt og 

hjúkrunarfræðingurinn, er virkur þátttakandi í upplifun skjólstæðingsins eða 

þátttakandans (Koch, 1995). Sú þekking sem verður til í samskiptum rannsakanda 
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og þátttakanda er sköpuð af báðum aðilum (Helga Jónsdóttir, 1992). Mikilvægasta 

afleiðingin er sú að þátttakandinn getur haft gagn af þessari nálgun, enda nýtur 

þessi rannsóknaraðferð vaxandi fylgis á meðal hjúkrunarfræðinga (Helga 

Jónsdóttir, 1992; Koch, 1995).  

Rannsakandinn verður að geta einbeitt sér algjörlega að viðfangsefninu og 

orðið hluti af gögnunum. Þeir eiginleikar sem hann þarf að búa yfir eru 

sveigjanleiki og sjálfsþekking (Polit og Hungler, 1999). Rannsakandinn stýrir 

umræðunni með fyrirfram ákveðnu spurningaviðmiði og er aðaltilgangurinn að 

lýsa meginþemum í frásögn viðmælandans af upplifun sinni og skilja þau og hvaða 

þýðingu þau hafa fyrir viðmælandann (Kvale, 1996). Rannsakandinn dregur síðan 

upp heildræna mynd af frásögninni með því að greina og túlka orðin sem sögð eru 

með aðferðafræðilegri nálgun. Litið er á einstaklinginn sem opið kerfi sem tekur 

stöðugum breytingum. Hann verður fyrir áhrifum frá umhverfi sínu og hefur 

jafnframt áhrif á umhverfi sitt (Helga Jónsdóttir, 1992). 

Túlkunarfræði eru gömul fræði sem rekja má til Grikkja til forna. 

Forngrískar rætur orðsins hermeneutics benda til þeirrar hugmyndar að ná 

skilningi, sérstaklega í úrvinnslu tungumálsins. Ruglingsleg reynsla manna er 

opinberuð þannig að hún verður kunnugleg og skiljanleg. 

Nú á tímum hefur túlkandi fyrirbærafræði tvo mismunandi áhersluþætti. Í 

fyrsta lagi eru það reglur, aðferðir eða kenningar sem lúta að fræðilegri 

textaskýringu eða túlkunarfræði. Í öðru lagi hefur áhersla fyrirbærafræðinnar verið 
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á heimspekilegar kannanir á einkennum skilnings og skilyrðum fyrir honum 

(Leonard, 1994). 

Að leitast við að skilja sjálfan sig og aðra í gegnum athafnir og tjáningu er 

grundvallartilverumáti mannsins samkvæmt greiningu Heideggers á tilvist í tíma, 

snemma á 20. öldinni. Fyrirbærafræðin skiptir máli fyrir nútímavísindi í dag, 

einkum vegna skrifa hans (Leonard, 1994). 

Beiting túlkandi fyrirbærafræði sem aðferðafræði 

Í umræðu Plager (1994) um heimspeki Heideggers fjallar hún um ákveðnar 

forsendur og grundvallaratriði í túlkandi fyrirbærafræði og segir:  

1. Maðurinn er félags- og samræðuvera. 

2. Skilningur er ætíð frammi fyrir okkur í sameiginlegum háttum sem við 

göngum út frá; þ.e. í mannlegu samfélagi þjóða og menningar, í 

tungumálinu, í kunnáttu okkar og athöfnum og í gagnkvæmum og 

sameiginlegum merkingarþáttum. 

3. Við erum alltaf í túlkandi umgjörð skilningsins. 

4. Við túlkun er gert ráð fyrir sameiginlegum skilningi og hefur hún af 

þeim sökum þrefalda for-formgerð. 

5. Við túlkun tengjast túlkandinn og það sem túlkað er í samræðu (Plager, 

1994, bls. 71).  

Plager bendir á að þessar forsendur geri okkur kleift að skoða nánar ýmsa 

grundvallarþætti túlkandi fyrirbærafræði m.t.t. beitingar hennar sem aðferðafræði. 

Jafnframt er aðildarþátturinn þýðingarmikill við beitingu túlkandi fyrirbærafræði 
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af tveimur ástæðum: (a) Hann staðsetur aðild okkar í túlkunarrannsóknum og (b) 

hann staðsetur þátttakendur rannsóknar í daglegum athöfnum þeirra og þeirra eigin 

túlkun á sjálfum sér (Plager, 1994).  

Sameiginlegur heimur fólks er mótaður af kunnugleika þess sem við 

göngum út frá og gerir lífið skiljanlegt. Aðeins vegna þessa skilnings, sem er ávallt 

frammi fyrir okkur, er túlkun möguleg. Við nálgumst túlkunarverkefni okkar með 

ákveðnum fyrirfram gefnum skilningi, í ákveðinni hringrás skilnings (Plager, 

1994). Öll túlkun er byggð á þrefaldri for-formgerð skilnings, en hún felur í sér: 

1. Forvitneskju (A fore-having): Við komum að aðstæðum með hagnýtan 

kunnugleika, þ.e. með háttum úr okkar bakgrunni mótaðan af okkar heimi 

sem gera túlkun mögulega. 

2. Forsýn (A fore-sight): Sökum bakgrunns okkar höfum við sjónarhorn sem 

við tökum mið af við túlkun. 

3. Forhugmynd (A fore-conception): Sökum bakgrunns okkar höfum við 

einhverjar væntingar um hvað komi fram í túlkun (Plager, 1994, bls. 72). 

Forvitneskja: Reynsla mín, uppeldi og umhvefi hefur mótað mig, eins og 

þátttakendur mína, og endurspeglast í hugmyndum beggja aðila um viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Ég kem með minn skilning á þeim aðstæðum sem um er að ræða 

inn í verkefnið. Ég er dóttir, eiginkona, móðir, systir, frænka, lútersk, 

hjúkrunarfræðingur og öll hafa þessi hlutverk mótað mig, meira og minna. Ég átti 

tvær ömmur sem þjáðust af heilabilun og hef reynslu sem sonar- og dótturdóttir af 
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hjúkrunarheimilisvistun þeirra. Auk þessa hafa margir fræðimenn haft áhrif á 

lífsskoðun mína og heimssýn.   

Í ljósi þekkingar minnar og reynslu geng ég út frá því að breytingar á heilsu 

og veikindi einstaklinga leiði til þáttaskila eða umskipta í lífi hans og þeirra sem 

næst honum standa. Í rannsókninni styðst ég við kenningu sem Meleis o.fl., (2000) 

hafa þróað og samanstendur af ólíkum gerðum og mynstrum umskipta, þeim 

eiginleikum sem reynsla af umskiptum felur í sér, þeim aðstæðum sem auðvelda 

þær eða takmarka. Eins kem ég að þessari rannsókn með þá vitneskju um sjúklinga 

sem þjást af heilabilun og fjölskyldur þeirra sem fjallað er um í fræðilegum 

bakgrunni ritgerðarinnar. Þá setur sýn mín á manninn af sjónarhóli 

fyrirbærafræðinnar að sjálfsögðu mark sitt á aðkomu mína að þessari rannsókn.  

Forsýn: Út frá reynslu minni í starfi og lestri á rannsóknum fræðimanna hef 

ég ákveðið sjónarhorn, eins og lýst er að ofan. Þetta sjónarhorn kemur fram í 

spurningaviðmiði rannsóknarinnar. Þess vegna spyr ég út í aðdragandann að 

hjúkrunarheimilisvistuninni: hvernig umsóknarferlið gekk fyrir sig, hvernig 

fræðslu viðkomandi fékk, hvernig móttöku á heimilunum var háttað, hvernig aðilar 

brugðust við flutningum, hvernig aðlögunin gekk fyrir sig, hvað var erfitt og hvað 

auðvelt í þessu sambandi, hvernig starfsfólk studdi viðkomandi og samband við 

starfsfólk, hvaða þættir umönnunar skipta mestu máli og hvernig starfsfólk brást 

við sérþörfum. 

Forhugmynd: Ég vonast til, með þessum spurningum, að skilja betur 

reynslu/upplifun þátttakenda af hjúkrunarheimilisvistun, hvað er erfitt og hvað það 
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er sem gæti hugsanlega auðveldað ferlið. Þörfin fyrir að finna til tengsla og vera í 

tengslum er áberandi þáttur í mörgum sögum af umskiptum. Menn nýta sér 

félagsleg kynni til að afla upplýsinga og fá stuðning. Annar mikilvægur þáttur í 

jákvæðri umbreytingareynslu er að finna til tengsla við heilbrigðisstarfsmenn sem 

geta svarað spurningum og notalegt er að umgangast (Meleis o.fl., 2000).  

Slæmt er þegar aðstandendum finnst þeir vera einir í ákvörðunartökunni 

þrátt fyrir að reyna að fá stuðning frá fagfólki, eins og kom fram hér að framan, og 

einnig að mönnum finnist skorta á upplýsingar um þróun Alzheimers-sjúkdómsins 

eftir greiningu, en aðstandendur töldu að þeir hefðu getað undirbúið sig betur fyrir 

yfirvofandi vistun ættingja sinna á stofnun, hefðu þeir fengið meiri upplýsingar.  

For-formgerðin tengir saman skilning og túlkun. Öll höfum við 

hversdaglegar og varfærnar túlkanir á gangi dagslegs lífs þegar við tökumst 

umhugsunarlaust á við viðfangsefnin, en það sem talið er sjálfsagt er hluti af 

bakgrunninum. Þetta á bæði við um rannsakandann og þátttakandann. Hvað sem 

því líður þarf að árétta að tvennu leyti for-formgerðina þegar túlkun er beitt sem 

rannsóknaraðferð. Í fyrsta lagi lýsir rannsakandinn, til að auka trúverðugleika 

verkefnisins, hleypidómum sínum, hlutdrægni, fyrri reynslu og hugsanlega 

tilgátum sem gera verkefnið þýðingarmikið í augum rannsakandans, en það kann 

að hafa áhrif á hvernig túlkunin þróast. Í öðru lagi kann rannsakandinn að leggja 

fram for-formgerð skilnings fyrir þátttakendur rannsóknarinnar. Þetta gæti verið 

hluti frásagnarinnar sem rannsakandinn laðar fram í rannsókninni til að átta sig á 

aðstæðum þátttakendanna (Plager, 1994).  
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Við göngum alltaf út frá ákveðnum skilningi í okkar heimi sem hefur þegar 

öðlast merkingu og er skiljanlegur þar sem athöfnum okkar er ætlað að vera 

skynsamlegar. Í umgjörð skilningsins skiljum við og túlkum eitthvað sem eitthvað 

af því að við búum yfir sameiginlegum, mannlegum háttum. Skilningurinn gerir 

okkur kleift að eiga aðild að daglegum athöfum á merkingarbæran hátt, þ.e.a.s. við 

eigum aðild að einhverju sem er eitthvað (Plager, 1994).  

Um aðild að umgjörð skilnings verður ekki valið því án skilnings myndi 

merkingin glatast. Án kunnugleika á sameiginlegum bakgrunni umheims okkar 

myndi allt missa merkingu sína og verða óskiljanlegt. Allir möguleikar okkar og 

viðbrögð í hinum margvíslegu aðstæðum lífsins eru möguleg vegna persónulegrar 

og menningarlegrar sögu. Af því leiðir að allar mannlegar athafnir, þ.á.m. 

rannsóknir, eiga sér stað innan þessarar umgjarðar verufræðinnar (Plager, 1994). 

Plager vísar í Heidegger sem lýsir hinum þremur tengdu aðildarháttum eða 

afskiptum af búnaði eða hagnýtri starfsemi sem að höndum ber í daglegu lífi. Þetta 

nefnir hann það að vera tiltækur (ready-to-hand), ekki tiltækur (unready-to-hand) 

og hjásetu ( present-to-hand). Rannsóknarstarf á sér einnig stað innan þessara hátta 

í raun- og hugvísindum. 

Þegar allt er tiltækt (ready-to-hand) sem á þarf að halda gengur allt eins og 

í sögu. Maðurinn einbeitir kröftum sínum þannig að athöfnum er varla veitt 

teljandi athygli. Þegar fjölskyldan er heilbrigð og allt leikur í lyndi verða 

samskiptin innan hennar óþvinguð. Í þessum aðildarhætti kemur fram 

upprunalegasta og beinasta aðgengi að mannlegum háttum sökum þess að hér 
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beinist athyglin að venjulegum athöfnum í daglegu lífi. Í túlkandi 

fyrirbærafræðilegri rannsóknaraðferð einbeita menn sér að þessum aðildarhætti og 

einnig að þeim næsta (Plager, 1994). 

Ef hins vegar eitthvað vantar upp á snurðulausa aðild eða afskipti í gangi 

mála hefur eins konar truflun átt sér stað í óskertu flæði athafna (unready-to-hand). 

Hér verða athafnir og gangur þeirra athugaverð í augum þess sem á hlut að máli. 

Undir þessum kringumstæðum beinast sjónir að ákveðnum hliðum búnaðar eða 

hagnýtra athafna sem hafa gengið úrskeiðis. Af þessari ástæðu kunna rannsakendur 

að einblína á þennan athafnarhátt. Hvað sem því líður, sé lesið til baka frá þessum 

aðildarhætti til hins tiltæka er óvíst hvort réttmæt túlkun kemur fram. Séu t.d. 

óheilbrigðar fjölskyldur rannsakaðar gæti vel hugsast að misskilningur myndaðist 

fremur en skilningur á jákvæðu heilsufari í fjölskyldunni (Plager, 1994). 

Lokaaðildarhátturinn er hjáseta (present-to-hand). Í þessum aðildarhætti 

hættir nytsöm hversdagleg starfsemi og viðkomandi stendur aðgerðarlaus hjá, 

fylgist með eða íhugar ástandið. Við hjúkrunarheimilisvistun ættingja sinna sem 

þjást af heilabilun geta aðstandendur dvalið lengi í þessum aðildarhætti og sumir 

sætta sig jafnvel aldrei við orðinn hlut.   

Í hjásetuhætti er litið á búnað og athafnir sem hluti með eiginleikum og 

einkennum sem hægt er að skilja að og afmarka. Mannlegar athafnir eru útskýrðar 

með afgerandi kennimörkum. Það er í þessum aðildarhætti sem kunnáttusamlegar, 

vísindalegar athafnir, fræðileg íhugun, athuganir og tilraunir eiga sér stað.  

70



 

 
71

Gagnasöfnun 

Aðgengi 

Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni til Vísindasiðanefndar og tilkynning 

send til Persónuverndar sem síðan var staðfest (Fylgiskjöl E og F). Einnig var sótt 

um leyfi fyrir aðgengi að hjúkrunarheimilunum til hjúkrunarforstjóra viðkomandi 

heimila (Fylgiskjal D). 

Vettvangur 

Leitað var til fimm hjúkrunarheimila á Stór-Reykjavíkursvæðinu, sem hafa 

sérdeildir fyrir sjúklinga sem þjást af heilabilun þar eð ég vildi kynna mér 

sérstaklega aðbúnað þessa hóps aldraðra. Deildirnar voru mismunandi 

uppbyggðar, þannig voru þrjár minni deildir eða sambýli með 8-12 íbúum. 

Mismunandi var hvort menn voru þar í einbýlum eða tvíbýlum. Tvær deildir voru 

stærri, með 20-22 íbúum hvor deild. Stærri deildirnar bjóða upp á einhver einbýli, 

en flest herbergin eru tvíbýli. 

Gögnum var safnað á fimm hjúkrunarheimilum til að síður væri hægt að 

rekja upplýsingar til einstaklinga eða stofnana. 

Val á þátttakendum 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö dætur aldraðra foreldra (þ.e. 67 ára og 

eldri), sem þjáðust af heilabilun og sem nýlega höfðu flutt á hjúkrunarheimili (<4-

6 vikur).  
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Í upphafi var rannsóknin kynnt fyrir deildarstjórum viðkomandi deilda og 

þeir beðnir um að hafa milligöngu við væntanlega þátttakendur um að taka þátt í 

rannsókninni. Deildarstjórar höfðu svo samband við rannsakanda þegar 

aðaltalsmenn fjölskyldnanna voru dætur. Deildarstjórunum var þá afhent bréf sem 

þeir voru beðnir að afhenda hugsanlegum þátttakendum. Í bréfinu var farið fram á 

þátttöku þeirra og þær beðnar að segja af eða á um þátttöku, eftir að hafa hugsað 

sig um og tekið afstöðu (Fylgiskjal A). Sjö af átta aðstandendum sem beðnir voru 

um þátttöku samþykktu hana og voru síðan beðnir um skriflega yfirlýsingu þess 

efnis (Fylgiskjal B). 

Aldraðir, sem þjást af langt genginni heilabilun, eru viðkvæmur hópur og 

oftast ekki færir um að taka upplýsta ákvörðun um hvort þeir vilja taka þátt í 

rannsókn. Það er engu að síður mikilvægt að rannsaka hvernig bæta megi líðan 

þessara einstaklinga. Aðeins í undantekningartilfellum eru slíkir einstaklingar 

sviptir sjálfræði og þarf þá lögformlega að skipa umsjónarmann. Því er leitað til 

nánasta aðstandanda í öllu sem viðkemur meðferð og umönnun, þó svo að 

samkvæmt lögum séu aðstandendur ekki forráðamenn sjúklingsins. Það er með 

vitund Dómsmálaráðuneytisins að unnið er á gráu svæði laganna í ýmsu því er 

viðkemur meðferð þessara einstaklinga. Þar má til að mynda nefna að þessir 

einstaklingar eru vistaðir á deildum þar sem eru nægilega flóknar læsingar á 

hurðum til að þeir geta ekki komist út. Þetta er gert til öryggis fyrir sjúklingana þó 

að lagalega verði að svipta fólk sjálfræði til að halda megi því inni á læstri deild til 

meðferðar eða umönnunar. Það hefur hins vegar verið álit manna að það sé of 
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harkalegt að svipta menn sjálfræði með öllu á síðustu árum farsællar ævi. Í þessu 

rannsóknarverkefni var því eingöngu leitað eftir skriflegu leyfi nánasta 

aðstandanda sjúklingsins. 

Dæturnar sem tóku þátt í þessari rannsókn virtust axla meginábyrgð á 

umönnun foreldra sinna þrátt fyrir að önnur systkini kæmu einnig að umönnuninni 

í öllum tilfellum, eða jafnvel þó hitt foreldrið væri á lífi eins og var í einu tilviki. 

Hins vegar er ekki alltaf fullljóst hvernig ábyrgð dreifðist milli systkina, en 

dæturnar í þessari rannsókn virtust taka meiri ábyrgð en systkini sín. Þrjár voru 

einkadætur, tvær áttu aðrar systur sem voru annað hvort fatlaðar, veikar eða 

bjuggu erlendis og í tveimur tilfellum virtist aldursröð systkina ráða skiptingu 

ábyrgðar. Allar dæturnar voru á miðjum aldri. Foreldrar þeirra voru á aldrinum 77 

til 88 ára, en um var að ræða sex mæður og einn föður.  

Aðferð við gagnasöfnun 

Helstu aðferðir við gagnasöfnun í túlkandi fyrirbærafræði eru opin (semi-

structured) viðtöl, bæði formleg og óformleg, sem síðan eru vélrituð eftir 

hljóðupptöku. Viðtölin eru samræður, þar sem rannsakandinn kynnir fyrir 

þátttakendum í rannsókninni ákveðin atriði sem aðalviðfangsefni samræðnanna 

(Helga Jónsdóttir, 1992).  

Tekin voru tvö u.þ.b. klukkustundarlöng viðtöl við hvern einstakling, alls 

fjórtán viðtöl. Fyrra viðtalið fór fram á fyrstu fjórum til sex vikum eftir flutning 

foreldris á hjúkrunarheimili og það síðara innan þriggja mánaða frá fyrra viðtali. 

Viðtölin voru tekin á stað og stund sem hentaði þátttakendum. Tvö viðtöl voru 

73



 

 
74

tekin á vinnustað eins þátttakanda, sex voru tekin í Eirbergi og sex voru tekin á 

skrifstofu rannsakanda. Öll viðtölin voru tekin á árinu 2004 fyrir utan það síðasta 

sem fór fram í byrjun árs 2005. Þátttakendur reyndust mjög viðræðugóðir og 

tilbúnir að ræða reynslu sína. 

Stuðst var við meðfylgjandi spurningaviðmið (Fylgiskjal C) í fyrra 

viðtalinu, en í seinna viðtalinu var því fylgt eftir sem fram kom í fyrra viðtalinu og 

leitast við að varpa skýrara ljósi á inntak þess. Eins var, í seinna viðtalinu, spurt 

hvernig hlutirnir hefðu gengið fyrir sig milli viðtala. 

Í eigindlegum rannsóknum, þar sem beitt er viðtölum við gagnasöfnun, 

verður þekking til í samskiptum rannsakanda og þátttakanda (Kvale, 1996). 

Samkvæmt Kvale þá er markmið slíkra viðtala að fá lýsingar á upplifuðum heimi 

viðmælanda og tengslum hans við umheiminn. Tilgangurinn er að lýsa og skilja 

þau meginþemu sem endurspegla reynslu viðmælenda. Mikilvægt er að skilja 

merkingu þess sem viðmælendur er að reyna að segja. Það er nauðsynlegt að 

hlusta á skýrar lýsingar og merkingar auk þess að reyna að „lesa á milli línanna.“ 

Þannig er sóst eftir lýsingum á sérstökum aðstæðum frá sjónarhorni þátttakenda, 

en það er ekki verið að sækjast eftir almennu áliti. Viðtalið getur verið mjög 

jákvæð reynsla fyrir bæði viðmælandann og rannsakandann og í raun getur verið 

erfitt að hætta slíku viðtali, því viðmælendur gætu viljað halda áfram að skoða 

þemu og þá innsýn sem fengin er um viðfangsefnið (Kvale, 1996). 

Kvale bendir á að í opnu viðtali ræði tveir einstaklingar á fordómalausan 

hátt um ákveðið afmarkað viðfangsefni sem þeir hafa báðir áhuga á. Viðtöl í 
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eigindlegum rannsóknum varða sérstaka viðburði í lífi viðmælanda þar sem hann 

lýsir reynslu sinni og tilfinningum eins nákvæmlega og kostur er. Leitað er að 

lýsandi mynd af ákveðinni reynslu og eins miklum upplýsingum og unnt er og 

reynt að fá fram margar hliðar á því sem um er rætt. Þó viðtal sé opið snýst það um 

tiltekið viðfangsefni sem rannsakandi leiðir umræðuna að, en gætir þess að vera 

opinn fyrir nýjum og óvæntum hliðum efnisins. Margrét Gústafsdóttir (2001) vísar 

til Benner þar sem fram kemur eftirfarandi: 

„Það er munur á frásögnum af raunverulegum aðstæðum og spurningum 

um skoðanir, hugmyndir eða jafnvel það sem maður gerir venjulega, vegna þess að 

sá sem talar þarf að einbeita sér við að muna hvað skeði við þessar aðstæður. Það 

að segja frá gefur viðkomandi færi á að fara út í smáatriði og taka með það sem 

skiptir máli í upplifun hans á atburðum. Fólk man sögu af atburði með tilliti til 

þess hvað skipti það máli við þessar aðstæður, og skilnings þess á aðstæðum. Í 

ljósi þessa eru frásagnir merkingabærar frásögur sem benda til þess hvað 

viðkomandi sögumaður upplifði, hvað var þess virði að taka eftir og muna“ 

(Benner, 1994, bls. 110). 

Gagnagreining 

Mikilvægt er að hafa í huga við greiningu gagna að persónuleg reynsla 

rannsakenda skiptir máli í allri túlkun, og ákvarðanir og forsendur þeirra þurfa að 

koma fram. Auk þess er mikilvægt að bera túlkunina undir fólkið sem spurt er. 

Samtölin voru hljóðrituð og síðan umrituð í texta. Textinn var greindur 

með aðferðum túlkandi fyrirbærafræði (interpretive phenomenology). Við 
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greiningu textans var leitað eftir sameiginlegum þræði í frásögn þátttakenda eða 

sérstökum frávikum, ályktað um þemu og sögudæmi sem fram komu og þau 

túlkuð. Við túlkunina eru gefin dæmi með tilvitnunum um reynslu og afstöðu 

einstaklinganna til að varpa ljósi á og skýra þau þemu sem fjallað er um.  

Greining gagnanna felur í sér túlkun á merkingu og tilgangi mannlegra 

hátta, til að auka skilning okkar á tilfinningum og upplifunum. Næmni þarf á 

skilning á upplifun. Túlkunin verður að vera trúverðug, en hún getur ekki orðin 

tæmandi. Kafað er djúpt í rannsóknarefnið til að fá dýpri skilning.  

Benner bendir á að fyrirbærafræðin taki mið af fimm sameiginlegum 

þáttum í mannlegri reynslu. Þeir eru: aðstæður (situation), yfirbragð og framganga 

(embodiment), tímans rás (temporality), það sem fólk elur önn fyrir eða ber fyrir 

brjósti (concerns) og viðtekinni merkingi (common meanings) (Benner, 1994). Við 

tökum mið af þessum fimm þáttum þegar við leggjum upp rannsóknarspurningar 

og síðan þegar gögnin eru greind (Margrét Gústafsdóttir, 2001). 

Markmið túlkandi greinargerðar í úrvinnslu gagna er að skilja 

hversdagslega kunnáttu, hætti og reynslu, þ.e. að finna það sem er sameiginlegt í 

merkingu, kunnáttu og reynslu fólks við ákveðnar aðstæður þannig að út komi 

þemu, dæmi um eða viðtök sem fela í sér merkingu daglegra hátta. Þetta þarf að 

gera á þann hátt að dæmin, þemun og viðtökin séu ekki eyðilögð, afbökuð, tekin úr 

samhengi sínu eða gerð lítilmótleg (Benner, tilvísun í Leonard, 1994). 

Við úrvinnslu gagnanna byrjaði ég á að hlusta á hljóðupptökurnar auk þess 

að lesa yfir umritaðan texta aftur og aftur. Því næst skrifaði ég ítarlega samantekt 
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úr hverju viðtali fyrir sig. Í hverri samantekt fléttaði ég saman tilvitnunum til þess 

að draga saman megininntak hvers viðtals.  

Samantektirnar voru síðan innihaldsgreindar og flokkaðar og þannig komu út 

ákveðnar hliðar á reynslu þátttakenda. Leiðbeinandi minn las yfir öll gögn, bæði 

viðtöl og samantektir og við hittumst vikulega meðan á þessu ferli stóð. Við 

ræddum innihald gagnanna og mögulega túlkun þeirra frá mismunandi hliðum. 

Leitast var við að ná yfir kjarnann í reynslu þátttakenda með því að rýna 

endurtekið í gögnin og leggja út af þeim sameiginlegu þáttum í mannlegri reynslu 

sem fyrirbærafræðin tekur mið af. Viðtölin, og þá sér í lagi samantektirnar sjö, 

voru lesnar jöfnum höndum. Við fyrstu túlkun var fyrst og fremst stuðst við viðtöl 

við þrjá þátttakendur, en þessi viðtöl stóðu út úr því þau gáfu afgerandi lýsandi 

mynd af reynslu þátttakenda og voru mjög samhljóða. Síðan var lagt út af 

viðtölunum við hina fjóra þátttakendurna í ljósi þessarar upphafstúlkunar og leitað 

eftir sameiginlegum þræði eða sérstökum frávikum til að dýpka skilning og leggja 

út af þessari sameiginlegu reynslu þátttakenda. Upp úr þessari vinnu byrjuðu 

þemun að þróast eitt af öðru. Allar sjö samantektirnar af viðtölunum fjórtán renndu 

stoðum undir sameiginlega þætti í reynslu þátttakenda af umskiptunum og studdu 

þemun og túlkunina.  

Mat á niðurstöðum 

Í eigindlegum rannsóknum vísar hugtakið réttmæti fyrst og fremst til 

trúverðugleika rannsóknar en Plager minnir á nauðsyn þess að rannsakandi lýsi 

fyrri reynslu sinni, forsendum og mikilvægi rannsóknar til að auka trúverðugleika 
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hennar, eins og ég hef gert í byrjun þessa kafla. Jafnframt því, samkvæmt Packer 

og Addison (1989), þurfa niðurstöður að vera sannfærandi, koma heim og saman 

við aðrar heimildir og geta hugsanlega breytt starfsháttum. 

Við undirbúning þessa verkefnis ákvað ég að afla ekki gagna á mínum 

vinnustað vegna stöðu minnar þar og hættu á að það hefði áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Ég ákvað því að leita til fimm hjúkrunarheimila þar sem ég hef 

engin áhrif á daglegan rekstur og þar sem ég gat verið eingöngu óháður 

rannsakandi. Það getur verið erfitt að meta hversu opnir viðmælendur mínir vilja 

vera og geta verið með tilliti til viðkvæmrar stöðu sinnar. Þeir eru háðir 

starfsfólkinu og góðvild stofnunarinnar og vilja því e.t.v. síður gagnrýna þessa 

aðila. Með því að ítreka nafnleynd og að ég væri utankomandi og óháð stofnuninni 

vonast ég til að þessar sjö dætur hafi getað rætt opið við mig um reynslu sína. Í 

seinna viðtalinu ræddi ég minn skilning á reynslu þeirra og bað um þeirra mat. 

Þetta var gert til að treysta skilning minn á reynslu þeirra. Mettun virtist nást í 

viðtölunum, þ.e. greining gagna og niðurstöður studdu samantektir allra viðtalanna 

og samræmi var milli þeirra.  

Það eykur á trúverðugleika rannsóknarinnar hversu samhljóma gögnin eru. 

Það gerir niðurstöður hennar einnig sannfærandi að þessar mjög svo áþekku 

reynslusögur eru sagðar af sjö dætrum sem þekkjast ekki innbyrðis og segja sögu 

af fimm mismunandi stofnunum. Þá eru viðtölin tekin yfir tólf mánaða tímabil eins 

og að framan segir. Auk þess samræmast niðurstöður öðrum heimildum eins og 

fram kemur í umræðukaflanum.  
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Greining og túlkun gagna 

Eins og greint hefur verið frá voru sjö dætur þátttakendur í þessari 

rannsókn og verður vísað til þeirra með tilbúnum nöfnum í eftirfarandi umfjöllun. 

Fyrst verður sagt stuttlega frá aðstæðum foreldra þeirra og hvernig flutninginn á 

hjúkrunarheimilið bar að. Þá verður fjallað um aðdraganda flutnings, þáttaskilin, 

áhrif fræðslu og stuðnings og síðast lagt út af meginþemunum fjórum í 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem eru: „Að þrauka við að halda hlutum gangandi,“ 

„Að setja foreldri sitt frá sér,“ „Að fara úr stað í stað“ og „Að foreldri manns búi 

við svona lítil lífsgæði.“ 

Hagir foreldranna 

Í rannsókninni koma við sögu mæður Önnu, Bjarkar, Söru, Ellenar, Evu og 

Mörtu, jafnframt föður Lindu. 

Móðir Önnu er um áttrætt. Hún er ekkja og á þrjá syni auk Önnu. Hún var 

greind með heilabilun fyrir u.þ.b. 8 árum. Í byrjun bjó móðirin ein heima og Anna 

reyndi að fjarstýra henni úr vinnunni þar, en móðirin var hætt að muna eftir að 

borða eða taka lyfin sín og hafði lagt mikið af, auk þess sem hún var hætt að þrífa í 

kringum sig. Anna var með stórt heimili, í fullri vinnu og það tók hana u.þ.b. 20 

mínútur að keyra til móður sinnar. Anna kom með mat til hennar á kvöldin og sat 

yfir henni á meðan hún borðaði.  

Hún fór síðar með hana til heimilislæknis sem sendi þær til öldrunarlæknis, 

þar sem gert var á henni mat árið 1996. Þá kom í ljós við frekari rannsóknir á 
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Borgarspítala að hún var með skemmdir í heila eftir blóðtappa. Hún fékk pláss á 

dagdeild og tveimur árum síðar pláss á stoðbýli, þar sem hún var í nokkur ár. Anna 

þurfti sjálf að ýta á eftir innlögn á stoðbýlið með því að vera alltaf að hringja og 

spyrja hvort eitthvað væri að losna.  

Móðirin fór síðan beint af stoðbýlinu á hjúkrunarheimili þegar komið var 

að þeim tímapunkti að hún þurfti hjúkrunar við allan sólarhringinn. Hún réð þá 

ekki lengur við á fara sjálf á klósett, þurfti mötun og algjöra stýringu við athafnir 

daglegs lífs. Systkinunum leist vel á hjúkrunarheimilið sem hún fór á enda búa tvö 

þeirra nálægt því. Systkinin fóru ekkert um og skoðuðu heimili en töldu sig fá 

viðunandi upplýsingar um möguleg hjúkrunarheimili.  

Anna telur sig hafa fengið góðar upplýsingar og fræðslu um þróun 

sjúkdómsins. 

Móðir Bjarkar er 83ja ára, ekkja og á tvö börn, dreng og stúlku. Hún var 

greind með heilabilun fyrir u.þ.b. 5 árum. Móðirin fékk greininguna á Landakoti. 

Vistunarmatið var gert árið 2000 og sótt um hjúkrunarheimili.  

Systkinin höfðu sótt um hjúkrunarheimili fyrir báða foreldra sína og voru 

búin að bíða í tvö ár þegar faðirinn lést. Það varð vendipunktur því móðirin var þá 

orðin ein heima og gat það ekki þrátt fyrir þá umsjón sem hún fékk frá 

heimahjúkrun. Göngufærnin var nær alveg farin og hún var oft að detta heima. 

Starfsfólk Minnismóttöku hafði hjálpað fjölskyldunni að sækja um dagdeild fyrir 

móðurina sem skipti sköpum í umönnun hennar. Þar var hún í u.þ.b. tvö ár, frá kl. 

9–16 á daginn. Þegar hún kom heim á daginn vaktaði dóttirin hana eftir að pabbi 
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hennar dó. Björk kom á hverjum degi til móður sinnar frá kl. 17-20. Hún var sífellt 

hrædd um að móðir sín dytti. Skortur á hreyfifærni var stærsta vandamálið.  

Björk var ánægð með að móðirin fékk inni á þessu ákveðna 

hjúkrunarheimili, vegna þess að hún býr frekar nálægt því. Aðdragandinn að 

vistuninni var sá að móðirin fékk lungnabólgu haustið 2003 og var lögð inn á 

spítala og þaðan fór hún beint á hjúkrunarheimilið þremur mánuðum seinna. Björk 

fannst átakanlegt að sjá móður sína á spítalanum, búna að ná sér af 

lungnabólgunni, oftast eina og á náttfötunum. Hún yrði að minnsta kosti klædd á 

hjúkrunarheimili. Hún beið eftir því á hverjum einasta degi að kallið kæmi. Hún 

rak talsvert á eftir heimilum á síðasta ári (2003). Svörin voru þau að ekkert væri 

tekið inn umfram skipulagðan biðlista. Það var mikill léttir fyrir dótturina þegar 

móðirin komst inn á hjúkrunarheimilið. Björk telur þau systkini hafa fengið góða 

fræðslu á spítalanum. 

Móðir Söru er 84 ára, ekkja og fimm barna móðir. Hún var greind með 

heilabilun fyrir u.þ.b. 3 árum. Móðirin fékk greininguna, Alzheimers-sjúkdómur 

og æðavitglöp, á Landakoti. Aðdragandinn að vistuninni var sá að hún lenti á 

spítala eftir að hafa tekið óvart öll lyfin sín í einu og þaðan fór hún beint á 

hjúkrunarheimilið. Að sögn Söru líður móðurinni miklu betur á 

hjúkrunarheimilinu en á spítalanum, sem Söru fannst meira eins og geymslustaður. 

Móðirin vildi ekki fara á stofnun, því kveið Sara því að fara með hana, en svo varð 

flutningurinn ekki neitt mál. Söru finnst mikið öryggi og léttir felast í því fyrir sig 

að móðirin er á stofnun, og ekki síður fyrir móðurina sjálfa að þurfa ekki lengur að 
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vera ein heima. Sara hugsar meira um móður sína en systkini hennar. Hún er yngst 

og þær mæðgur hafa alltaf verið mjög nánar. Söru fannst hryllilegt, fyrst þegar hún 

kom að skoða hjúkrunarheimilið, hvað deildin virkaði lokuð.  

Móðir Ellenar er 76 ára, fráskilin og fjögurra barna móðir. Hún var greind 

með heilabilun fyrir u.þ.b. 8 árum á Minnismóttökunni. Hún lenti í slysi fáum 

árum áður og missti að hluta til minnið. Málið fór strax í réttan farveg og hún 

hefur verið hjá sama öldrunarlækninum síðan. Hún var ekki greind strax með 

Alzheimers-sjúkdóm, það var gert seinna. Ellen hefur komið mest að umönnun 

móður sinnar, vegna þess að hún er dóttirin sem býr á Íslandi. Móðirin fékk góða 

þjónustu á meðan hún var heima, frá heimahjúkrun og félagsþjónustunni, fékk 

matarbakka og svo var ræst hjá henni aðra hverja viku.  

Aðdragandinn að því að hún flutti á hjúkrunarheimili var sá að hún var 

búin að vera í heilt ár á dagdeild fyrir minnissjúka, en var hætt að nærast þegar hún 

var ekki á dagdeildinni. Hún átti líka til að fara ein út og rata ekki heim aftur.  

Ellen ákvað að sækja um þetta ákveðna heimili vegna þess að hún er í 

nálægð við hana þar. Ellen segist ekki lengur hafa áhyggjur af því að hún sé að 

fara út. Hún segir: ,,Ég þarf ekki að leita að henni lengur. Hún er komin í öruggar 

hendur.“ 

Móðir Evu er 77 ára. Hún er ekkja og á tvö börn, dreng og stúlku. Hún var 

greind með heilabilun fyrir u.þ.b. 3 árum á Minnismóttökunni. Þessi greining kom 

Evu á óvart. 
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Áður en til greiningar kom voru mikil hlaup á milli lækna og óteljandi 

rannsóknir sem aldrei leiddu neitt í ljós. Evu finnst kerfið okkar þungt og ekki síst 

þegar um er að ræða einstaklinga sem eru svolítið farnir að tapa sér. Það var orðin 

töluverð vinna hjá henni að stoppa af alls konar rannsóknir, vegna þess að móðir 

hennar þoldi þær ekki. Í tilfelli móður Evu liðu u.þ.b. tvö ár, áður en hún fékk 

greiningu og áður en kerfið fór að halda utan um hana. Í einni spítalavistuninni var 

þeim bent á að fara með hana til öldrunarlæknis og þar fékk hún síðar rétta 

greiningu.  

Heimilislæknir hjálpaði Evu að sækja um stuðning fyrir móðurina. Hún var 

með heimahjúkrun heima og reynt var að koma á matarsendingum, en hún ýmist 

afpantaði þær eða henti í ruslið. Heimahjúkrun benti Evu á að sækja um á 

dagdeild, þar sem móðirin var í eitt og hálft ár, því hún var að tapa sér í einverunni 

heima.  

Á dagdeildinni fékk hún fastan lækni sem hélt utan um hennar mál. 

Vistunarmatið var gert á meðan hún var heima og sótt um pláss á hjúkrunarheimili. 

Síðan var annað vistunarmat gert í dagvistuninni. Lengi voru vandræði heima í 

kringum hennar einveru, m.a. því hún vildi ekki nærast, var með mikið verkstol og 

í fallhættu. 

Eva var búin að sækja um hjúkrunarheimili á ýmsum stöðum, því henni var 

ráðlagt að senda umsóknir inn á marga staði.  

Faðir Lindu er 88 ára. Hann á eiginkonu á lífi og bjó með henni til 

haustsins 2003. Þau hjón eiga sex uppkomin börn. Einn sonur býr erlendis og tvær 
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dætur þeirra eru miklir sjúklingar. Linda er sú eina systranna sem er virk í 

umönnun föður síns ásamt tveimur bræðrum. Faðirinn var lagður inn á sjúkrahús 

vegna slappleika, vanlíðunar og e.t.v. þunglyndis. Þar fór minnisskerðingin ört 

vaxandi og ekki var hægt að útskrifa hann aftur heim. Hann var greindur á 

Landakoti, með Alzheimers-sjúkdóm, í janúar 2004 og þá var vistunarmat gert og 

sótt um pláss á hjúkrunarheimili. Aðstandendur fengu góða fræðslu á spítalanum. 

Það fór illa í föður Lindu að þvælast á milli deilda á spítalanum, hann varð enn 

ruglaðri við það. Hann fékk tiltölulega snemma inni á hjúkrunarheimili og fór 

beint af spítalanum þangað. Einn bróðirinn sá alfarið um að heimsækja 

hjúkrunarheimilin sem voru á óskalista. Hann var búinn að skoða [nafn á heimili]. 

[Nafn á heimili] var líka í umræðunni. Þau upplifðu þrátt fyrir það að þau hefðu í 

raun ekkert val um stað. „Þetta er spurning um hvar losnar – sko auðvitað urðum 

við að taka því sem losnaði.“ 

Móðir Mörtu er 77 ára. Hún varð ekkja fáum árum fyrir aldarmótin síðustu 

og á fimm börn, þrjá syni og tvær dætur. Marta er þriðja elst, tveir bræður eru eldri 

og einn bróðir yngri svo systir yngst, tíu árum yngri en Marta. Marta fór með 

móður sína til öldrunarlæknis á Landakoti fyrir fimm til sex árum þegar fór að bera 

á mikilli gleymsku og þunglyndi í henni. Þar var hún greind með heilabilun. Síðan 

fór hún til þessa sama öldrunarlæknis á hálfs árs fresti og hann fylgdist með henni. 

Hann gerði vistunarmatið og sótt var um hjúkrunarheimilispláss. Fyrir einu og 

hálfu ári bauðst móður Mörtu pláss á dagdeild en hún átti orðið erfitt með að vera 

ein heima. Hún var á dagdeildinni í eitt og hálft ár. Þar var gert vistunarmat. Hún 
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hafði heimahjúkrun á meðan hún var heima. Móðir Mörtu gat verið lengi heima 

með því að systkinin fimm skiptu með sér að sinna henni. Það var alltaf einhver 

sem heimsótti hana á hverju kvöldi. Öll systkinin eru mjög ábyrg að sögn 

dótturinnar. Móðirin var farin að týnast en skilaði sér nú alltaf aftur heim, orðin 

eirðarlaus og var farin að missa mikið tímaskynið. Flutningurinn á 

hjúkrunarheimilið gekk betur heldur en Marta þorði að vona og hún fékk strax 

einbýli. Systkinin skiptast á að heimsækja hana á hjúkrunarheimilið, þannig á 

hvert sína viku.  

Marta sér um fjármál móðurinnar. Hún á enn íbúðina sína. Þeim finnst 

ekkert liggja á að selja hana, enda sögðu þau við móður sína þegar hún flutti á 

hjúkrunarheimilið að þau skildu bara prófa – hún ætti alltaf íbúðina sína. 

Þáttaskil 

Eins og fram kemur í umfjöllun um hagi foreldra dætranna sjö var 

aðdragandi að flutningi á hjúkrunarheimili langur. Sjúkdómsgreiningunni 

heilabilun (af einhverjum toga) fylgja ákveðin þáttaskil. Í sex af sjö tilfellum lá hún 

fyrir þremur til átta árum fyrir flutning á hjúkrunarheimili. Einn einstaklingur, sá 

elsti, var fyrst greindur skömmu fyrir flutning á hjúkrunarheimili, en hann veiktist 

skyndilega, lenti á sjúkrahúsi þar sem greiningin var gerð og þaðan átti hann ekki 

afturkvæmt aftur á gamla heimilið sitt.  

Fyrir sjúkdómsgreiningu höfðu allir þátttakendur tekið eftir að eitthvað var 

breytt í fari foreldra sinna, en á mismunandi hátt. Til dæmis komu fram breytingar 

í skapi og hegðun, framtaksleysi og skert dómgreind. Í rannsókn Wackerbarth og 
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Johnson (2002), sem fyrr er greint frá, kemur fram að umönnunaraðilar fengu 

staðfesta greiningu að meðaltali 3,2 árum eftir að fyrstu einkenni gleymsku komu 

fram. Þó dæturnar í þessari rannsókn hafi fundið að eitthvað var að í fari foreldra 

sinna, sumar mörgum árum fyrir greiningu, gerðu þær sér oft ekki grein fyrir því 

hvað var á seyði, enda eru þetta oft litlir hversdagslegir hlutir í byrjun sem geta 

hent hvern sem er í amstri dagsins, eins og að gleyma hvar menn lögðu frá sér 

ákveðnum hlut. Þegar dæturnar litu til baka eftir að greiningin á sjúkdómnum lá 

fyrir sáu þær oft mörg viðvörunarmerki. Einstaklingar með byrjandi heilabilun eru 

líka almennt snillingar í að fela fyrstu einkenni eins og komið hefur fram í fjölda 

rannsókna. Í ljósi þessa má sjá að sjúkdómsferlið er oft mjög langt. 

Fræðsla og stuðningur 

Bandarískar rannsóknir sýna að minna en einn fjórði umönnunaraðila 

heilabilaðra fær fræðslu og stuðning frá fagaðilum eftir greiningu (Wackerbarth og 

Johnson, 2002). Þessu virðist mun betur farið hér á landi. Leitin að skýringu á 

hegðunarbreytingum foreldranna var í öllum tilfellum, nema einu, nokkuð greið.  

Ein dóttirin leitaði fyrst til heimilislæknis, sem benti henni á að fara til 

öldrunarlæknis. Fjórar leituðu, að því er virðist án milligöngu annarra, til 

öldrunarlæknis. Einni var beint á að panta tíma hjá öldrunarlækni eftir eina af 

mörgum spítalainnlögnum móðurinnar og einn sjúklingurinn var greindur 

inniliggjandi á spítala. 

Allir öldrunarlæknar á Reykjavíkursvæðinu sem eru með sérhæfingu í 

minnissjúkdómum eru í tengslum við Minnismóttöku göngudeildar öldrunarsviðs á 
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Landakoti. Þar virðist mjög faglega staðið að málum. Það kemur fram í 

upplýsingabæklingi frá Minnismóttökunni að markmið deildarinnar sé að greina 

minnissjúkdóma hjá einstaklingum sem hafa einkenni um minnistap eða heilabilun 

og veita meðferð og stuðning við skjólstæðinga og aðstandendur. Ef um 

minnissjúkdóm er að ræða er boðið upp á stuðning og eftirfylgni, bæði fyrir 

sjúkling og fjölskyldu, eftir þörfum hvers og eins. Þar er einnig bent á að á 

deildinni sé unnið samkvæmt einstaklingshæfðri hjúkrun. Einn ákveðinn 

hjúkrunarfræðingur er ábyrgur fyrir hjúkrun hvers sjúklings. Læknar og 

hjúkrunarfræðingar eru tengiliðir göngudeildar við sjúklinga og aðstandendur 

þeirra. Þeir veita ráðgjöf um sjúkdóma, þjónustu, félagsleg réttindi, meðferð og 

umönnun eða vísa áfram til annarra fagaðila, svo sem félagsráðgjafa, 

sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa eða sálfræðings.  

Einnig er boðið upp á stuðningshópa þar sem aðstandendur fá tækifæri til 

að deila reynslu sinni og fræðast um gang minnissjúkdómsins. Á göngudeildinni er 

aðstandendum boðið umsóknareyðublað um félagsaðild að F.A.A.S. (Félagi 

áhugafólks og aðstandenda Alzheimers-sjúklinga og annarra minnisskertra) hafi 

þeir áhuga á því. Starfsfólk göngudeildar starfar í nánu sambandi við 

heimilislækna, heimahjúkrun, félagsþjónustu, dagvistanir, Tryggingastofnun og 

aðra er koma að þjónustu við aldraðra og aðstoða aðstandendur við að meta og 

sækja um þá hjálp sem þörf er á í heimahúsi (Guðlaug Guðmundsdóttir og Hlíf 

Guðmundsdóttir, 2003).  
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Viðmælendur mínir voru almennt mjög ánægðir með þjónustu fagfólks 

Minnismóttöku og öldrunarlækna eftir að sjúkdómsgreiningin lá fyrir. Eftir fyrstu 

heimsókn fylgdi sami öldrunarlæknir sjúklingnum eftir, í öllum tilfellum nema 

einu þar sem heimilislæknir með mikla reynslu af meðferð aldraðra fylgdi 

viðkomandi eftir. Auk þess fengu dæturnar fræðslu um næstu skref og stuðning við 

ákvörðunartöku, eins og áður segir. Í viðtölunum kom fram að aðstandendur átta 

sig ekki alltaf á hvað álagið er orðið mikið eða geta orðið samdauna ástandinu 

heima. Það kom líka fram að aðstandendur velta oft fyrir sér hvort þeir séu að 

ofmeta eða vanmeta ástand foreldra sinna. Þess vegna er góð fræðsla og stuðningur 

frá fagaðilum mikilvægur. 

Móðir Ellenar lenti í slysi fyrir tíu árum. Í framhaldi af því fór hún að fara 

reglulega á Minnismóttökuna á öldrunarsviði LSH. Ekki hafði blætt inn á heilann 

en hún missti minnið að hluta til. Ellen sagði:  

Þetta er nú búið að vera að gerast hægt og sígandi en þetta fór strax í 

réttan farveg. Sami öldrunarlæknirinn hefur haft hana með höndum upp frá 

því. Hann vildi ekki greina hana strax með Alzheimers-sjúkdóm, bara 

meira svona með minnissjúkdóm. Það var...gert...síðar.  

Mál móður Evu fór hins vegar ekki strax í réttan farveg því réttur farvegur 

felur í sér rétta sjúkdómsgreiningu og í kjölfar þess býðst viðkomandi skilvirkari 

þjónusta. Evu fannst mikið álag meðan á því tímabili stóð. Hún sagði:  

Kerfið okkar er ofboðslega þungt og erfitt og [ekki síst] þegar um er að 

ræða einstaklinga sem eru svolítið farnir að tapa sér - að hún hefur í raun 
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og veru algerlega fullt frelsi til þess að ganga á milli lækna og aðila og fá 

lyf og rannsóknir eiginlega í það óendanlega. Það var orðin töluverð vinna 

hjá mér að stoppa þetta af, vegna þess að hún þoldi ekki öll þessi lyf...og 

rannsóknir...í hennar tilfelli líða ca. tvö ár, áður en hún fær greininguna 

[Alzheimers-sjúklingur] og áður en kerfið fer að halda utan um hana, þar 

sem [hún] er í algjöru reiðuleysi - gangandi á milli lækna. Það er mikill 

skortur á því að einhver einn haldi utan um allt saman. Hún fór í rannsókn 

sem hún hafi kannski farið í fyrir mánuði síðan hjá öðrum lækni. Þá kemur 

þetta til með þagnarskylduna – þarna virkar hún mjög illa...sko, 

viðkomandi læknir getur ekki flett neinu upp – hann veit ekkert...og hún sko 

passar sig á að láta eins og hún sé þarna í fyrsta skipti, því að hún þráir 

einhverja úrlausn...og ég var komin í svona grýluhlutverk að elta hana og 

stoppa af...allskonar ófögnuð sem gerði bara illt verra. Þetta var langversti 

tíminn í ferlinu í rauninni. 

Allir foreldrarnir nema eitt voru áfram heima eftir að sjúkdómsgreiningin lá 

fyrir. Dæturnar fengu aðstoð frá fagaðilum við að meta og sækja um aðstoð frá 

heimahjúkrun og stundum félagsþjónustunni líka ef þörf var á. Í heimsóknum 

heimahjúkrunar er aðstoðað við athafnir daglegs lífs, böðun, lyfjagjafir, 

sáraskiptingar og fleira. Einnig sóttu sumar dæturnar um heimsendingu á mat, 

félagslegan stuðning og heimilisþrif til Félagsþjónustunnar. Þessir aðilar geta að 

mati dætranna reynst öflugir stuðningsaðilar fyrir aðstandendur og sjúklinga. Eins 

og Eva sagði: ,,heimahjúkrun var í raun aðalupplýsingaaðilinn.“ 
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Eins og fyrr segir komu fjögur meginþemu í ljós sem endurspegla reynslu 

þátttakenda. Þessi þemu eru: „Að þrauka við að halda hlutum gangandi“, „Að setja 

foreldri sitt frá sér “, „Að fara úr stað í stað“ og „Að foreldri manns búi við svona 

lítil lífsgæði.“ Hér á eftir verður lagt út af hverju þeirra og undirþemum þess. 
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Að þrauka við að halda hlutum gangandi 

Allir foreldrarnir voru í raun lengur heima en geta og aðstæður leyfðu með 

góðu móti og mikil ábyrgð, sem sífellt þyngdist, var lögð á aðstandendur. 

Dagdeildarþjónustan bjargaði öllu yfir daginn og dæturnar (og stundum systkini 

þeirra), með aðstoð frá heimahjúkrun, sinntu foreldrunum meira eða minna á 

kvöldin, nóttunni og um helgar. 

Þegar dæturnar voru komnar í þrot, og með viðvarandi áhyggjur af 

heilsulitlum foreldrum sínum, stóðu þær frammi fyrir því að eiga ekki víst pláss á 

hjúkrunarheimili og vita ekki hvenær úrlausn fengist. Þær voru þjakaðar af 

óvissutilfinningu um hversu lengi hægt væri að halda hlutum gangandi og óöryggi 

yfir hvað myndi gerast ef hlutirnir gengju ekki lengur. Í undirþemum er varpað 

ljósi á þá reynslu sem einkennir það að þrauka, en aðstandendur „venjast góðu“ á 

dagdeildunum, þurfa „að halda hlutunum gangandi,“ eru „á nálum“ og þegar 

komið er í þrot eru úrræðin of fá því það er „allt kjaftfullt.“ 

Að venjast góðu 

Dæturnar töldu sig góðu vanar þegar þær ræddu um þjónustu dagdeilda sem 

starfræktar eru fyrir sjúklinga sem þjást af heilabilun. Í því samhengi lögðu þær 

sérstaklega áherslu á hversu faglega væri staðið að verki og hvað þjálfun og virkni 

skiptu miklu máli. 

Allir foreldrarnir nema tveir voru á dagdeild í eitt til tvö ár fyrir vistun á 

hjúkrunarheimili, sem er venjulega næsta skref í ferlinu. Þá var foreldrið venjulega 
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orðið það heilsulítið að það gat ekki verið eitt nokkra stund með góðu móti. Því 

fylgdu gjarnan blendnar tilfinningar í upphafi að setja foreldri á dagdeild, en 

eftirtektarvert er hvað aðstandendur og sjúklingar virðast ánægðir með 

dagdeildirnar þegar þeir hafa aðlagast þeim.  

Hjá starfsfólki dagdeildanna fengu dæturnar mikilvægan stuðning. Þarna er 

einhver sem þekkir vel einstaklinginn og vandamálin sem honum fylgja. Þar var  

vistunarmatið gert, og sótt um hjúkrunarheimili, hjá þremur foreldrum og 

endurgert hjá þremur, en það hafði verið gert fyrr í ferlinu hjá þeim. Vistunarmat 

er forsenda umsóknar á hjúkrunarheimili til að tryggja að þeir fái pláss sem helst 

þurfa. Leitað er upplýsinga um líkamlegt og andlegt heilsufar og félagslegar 

aðstæður umsækjenda.  

Eins og áður sagði, kom það fram hjá dætrunum að þeim fannst mikil 

fagmennska einkenna alla starfsemi dagdeildanna. Þar vinna forstöðumenn og/eða 

hjúkrunarfræðingar sem hafa lagt stund á þjónustu við aldraða og þar kemur 

öldrunarlæknir reglulega í vitjun. Starfsfólkið virðist kunna að hugsa um heilabilað 

fólk og aðstandendur þeirra, eins og kom fram í orðum Mörtu:  

Þetta er rosalega flott stofnun – það er bara alveg með ólíkindum hvað 

þetta er flott heimili. Þetta er sko – bara eins og fínir leikskólar – það er 

alltaf prógram í gangi. Það er verið að gera eitthvað með fólkinu – þjálfa 

það – fá það til þess að tala – rifja upp...og svo annar tími sem verið er að 

syngja, svo geta sumir verið í eldhúsinu sem vilja það og hjálpað til, þannig 

að heimilið virkar á mann alveg óskaplega notalegt og flott – og allt svo 
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faglegt og fínt, að það er bara ótrúlegt. Já og bara svo gott starfsfólk og 

svo vel rekið heimili. Þannig að maður er svolítið – maður er svo góðu 

vanur þaðan.  

Að halda hlutunum gangandi 

Dæturnar aðstoðuðu foreldra sína við athafnir daglegs lífs eins og kostur 

var. Þær reyndu að passa upp á að foreldrarnir nærðust, þrifu sig og færu sér ekki 

að voða. Þær gerðu allar þær ráðstafanir sem til voru og sagt hefur verið frá og 

héldu hlutunum gangandi heima og að heiman lengi vel. Ástandið var engu að 

síður orðið mjög tæpt heima hjá foreldrunum stuttu fyrir vistun á hjúkrunarheimili 

og versnaði stöðugt með þverrandi heilsu þeirra.  

Björk fór til móður sinnar á hverjum degi eftir vinnu og dvaldi hjá henni 

þar til heimahjúkrun kom kl. 20:00 á kvöldin. Marta og systkini hennar ákváðu að 

skiptast á að koma til móðurinnar klukkustund eftir að hún kom úr dagvistuninni 

og hugsuðu um hana fram eftir kvöldi. Þau tóku hana heim til sín allar helgar.  

Anna fór með mat til móður sinnar öll kvöld og sat yfir henni á meðan hún 

borðaði og aðstoðaði hana við að taka lyfin. Anna var eins og hinir 

aðstandendurnir í fullri vinnu og var auk þess með stórt heimili. Einnig reyndi hún 

eins og hún gat að fjarstýra móðurinni úr vinnunni. Hún segir: „Þetta tók ofsalega 

mikið á og tók sko tíma, en var eins og hverjir aðrir erfiðleikar sem ganga svo 

yfir.“ 

Mjög erfitt var orðið fyrir foreldrana að vera einir heima, jafnvel þó ekki 

væri nema í stutta stund. Flestir voru eirðarlausir og farnir að missa tímaskynið og 
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fannst jafnvel enginn hafa komið til þeirra dögum saman. Eins og Eva sagði: 

„...hún var alveg að tapa sér í einverunni heima.“  

Að vera á nálum  

Dæturnar fundu að það var ekki öruggt fyrir viðkomandi foreldri að vera 

lengur eitt á heimilum sínum. Þær voru aldrei í rónni og höfðu stöðugar áhyggjur, 

viðbúnar að eitthvað gæti borið út af þá og þegar. Það varð lýjandi til lengdar og 

mikið álag fyrir dæturnar að vera ,,algjörlega á nálum“ yfir að eitthvað alvarlegt 

gæti gerst ef foreldrið væri eitt einhverja stund, eins og Eva orðaði það. Til dæmis 

var móðir Bjarkar í fallhættu og gat ekki staðið upp hjálparlaust ef hún datt og 

móðir Ellenar átti á hættu að týnast ef hún fór ein út.  

Ekki er hægt að búast við að aðstandendur geti verið við hlið foreldra sinna 

allan sólarhringinn, alla daga, en það er það sem hefði þurft að mati dætranna í 

tilfelli foreldranna sem hér um ræðir til að tryggja öryggi þeirra. Björk sagði: „Ég 

tók alveg rosalega út fyrir að vita af henni einni.“ 

Allt kjaftfullt 

Þegar dæturnar sáu fram á að geta ekki þraukað lengur við að sinna 

lasburða foreldrum sínum heima áttu þeir hvergi innangengt á hjúkrunarheimili. 

Þar voru engin pláss laus og ekki vitað hvenær úrlausn fengist. Björk segir: „Ég 

rak talsvert á eftir heimilunum...svörin voru þau að ekkert væri tekið inn umfram 

skipulagðan biðlista.“ 
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Evu fannst hún fá ágætar upplýsingar og fræðslu um sjúkdóminn eftir að 

sjúkdómsgreiningin lá fyrir, en henni fannst skorta úrræði, þ.e. 

hjúkrunarheimilispláss fyrir lasburða aldraða. Menn verði bara að taka því plássi 

sem býðst þegar því loksins fæst úthlutað. Úrræðin eru sem sagt alltof fá og biðin 

eftir þeim alltof löng. Eins og ein dóttirin orðaði það: ,,Ég er búin að segja það, 

það eru ekki til úrræði. Það er allt kjaftfullt á þessu sviði og engu hægt að hliðra 

til.“ 

Þrír foreldranna lentu á sjúkrahúsi og fóru þaðan beint á hjúkrunarheimili. 

Þessi millilending varð aðstandendum og ástvinum þeirra til hjálpar í neyð. Þótt 

foreldrunum hafi ekki liðið vel í sjúkrahússlegunni að mati dætranna, eins og 

útskýrt verður, var fræðslan þar tveimur fjölskyldnanna mikilvæg. Faðir Lindu 

dvaldi á öldrunarlækningadeild og segir hún: ,,Aðstandendur fá góða fræðslu á 

sjúkrahúsinu. Teymið þar er mjög öflugt.“  

Af ofansögðu má sjá að það tekur á að þrauka við svona aðstæður því þó 

ýmislegt hafi hjálpað, eins og dagvistun og önnur skammtímaúrræði, fundu þessar 

dætur að hlutirnir voru komnir í óefni þrátt fyrir þessa hjálp meginhluta dagsins 

virka daga. Foreldrarnir áttu þá ekki í neinn langtíma sólarhringsstað að venda, 

þrátt fyrir augljósa þörf. 
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Að setja foreldri sitt frá sér 

Það fylgdi því mikið átak fyrir aðstandendur sem þátt tóku í rannsókninni 

að þiggja pláss á hjúkrunarheimili og setja foreldra sína frá sér. Þegar pláss losnar á 

hjúkrunarheimilum er látið vita með mjög skömmum fyrirvara. Aðstandendum 

fannst sem þeim væri stillt upp við vegg, þeir þyrftu að grípa plássið eða sleppa 

því. Dætrunum þótti ákvörðunin erfið því þeim fannst þær alveg óundirbúnar þegar 

á hólminn var komið. Efasemdir virðast einnig naga fólk. 

Í aðdraganda að hjúkrunarheimilisvistun foreldranna var gert vistunarmat 

og sótt um hjúkrunarheimili, eins og komið hefur fram. Á 

vistunarmatinu/umsókninni er gert ráð fyrir að hinn aldraði eða aðstandendur velji 

um það hjúkrunarheimili sem efst er á óskalista þeirra og önnur tvö til vara. 

Aðdragandinn var langur eins og fram hefur komið og lengi vitað að hverju 

stefndi. 

Dæturnar vissu mjög lítið um starfsemi einstakra hjúkrunarheimila enda 

áttu þær hvorki völ á upplýsingum né mikilli fræðslu um þjónustu þeirra, né fannst 

dætrunum þær hafa mikið val um stofnun eða deildir innan þeirra. Einnig var 

undirbúningur og skipulögð aðlögun mjög takmörkuð við flutning á 

hjúkrunarheimilin, að mati dætranna. Hins vegar fundu allar dæturnar fyrir aukinni 

öryggistilfinningu eftir vistun foreldranna á hjúkrunarheimilum og létti yfir að 

flutningurinn gekk vel í öllum tilfellum. Mikill léttir var að fá pláss og vera þannig 

kominn inn í hús þar sem foreldrarnir ættu öruggt pláss eftirleiðis. Þrátt fyrir það 
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fannst dætrunum ákvörðunin um framtíðarvistun erfið og endanleg og þær upplifðu 

söknuð og missi. 

Eftirfarandi þemu sem lýsa nánar þessari reynslu eru: „Að sækja um stað,“ 

„Að vera stillt upp við vegg,“ „Að finna til öryggis og léttis,“ „Að vita ekki að 

hverju maður gengur“ og „Að sakna þess sem var.“ 

Að sækja um stað 

Áður en sótt er um rými á hjúkrunarheimili þurfa aðstandendur að ákveða 

hvar þeir eigi að bera niður, en síðan byrjar umsóknarferlið sem oft er torsótt. 

Misjafnt var hvort dætrunum fannst þær fá fullnægjandi upplýsingar um þau 

hjúkrunarheimili sem stóðu til boða. Þeim var bent á að sækja um á þremur eða 

fleiri stöðum og heimsækja heimilin sem voru á óskalistanum. En eftir hverju áttu 

þær að fara við valið? Höfðu þær eitthvert val yfirleitt? Upplýsingarnar um 

hjúkrunarheimilin voru af skornum skammti að mati dætranna. Eva sagði:  

Ég fékk aldrei neinn nákvæman lista yfir þau [hjúkrunarheimilin] sko – mér 

fannst upplýsingarnar af skornum skammti...og þegar ég fór að ráðfæra 

mig við þau [á dagdeildinni] kom í ljós að þau höfðu ekki farið á þau 

hjúkrunarheimili sem þau voru að ráðleggja fólki að leita til – ekki einu 

sinni yfirmanneskjan. En það stóð til að þau færu. Við lögðum inn 

umsóknir á ýmsum stöðum [og fengum þá nöfn á stofnunum – og hvað við 

ættum að gera] því að okkur var ráðlagt að gera það. 

Staðsetning heimilanna réði miklu um valið hjá flestum þátttakendum. Ef 

það var staðsett nálægt heimilum viðkomandi eða nánasta ættingja var litið á það 
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sem mikinn kost. Einnig var mikilvægt að útlit heimilisins væri gott. Þátttakendur 

höfðu almennt takmarkaða þekkingu á því hvaða þættir skipta máli frá faglegu 

sjónarmiði og var varla gefinn nokkur kostur á vali í stöðunni. Leikmenn spá 

kannski fyrst og fremst í hvort útlit heimilisins sé smekklegt og snyrtilegt og ef til 

vill einnig hvernig heimilisfólk og starfsmenn koma fyrir. Anna sagði: 

...okkur [systkinunum] leist náttúrulega rosalega vel á að hún kæmist inn á 

[nafn á hjúkrunarheimili] vegna þess að við tvö systkinin búum alveg rétt 

hjá, þannig að okkur fannst það mjög heppilegt að hún væri þarna rétt hjá 

okkur. Svona af praktískum ástæðum og okkur fannst það bara líka mjög 

huggulegt [heimilið] -  sko. En við fórum ekkert um og skoðuðum [heimili] 

eða neitt slíkt. Okkur var sagt [af öldrunarlækni] að þau væru á vegum 

[aðila] þannig að það var ágætt að sækja um [hjúkrunarheimili A] og 

annað [hjúkrunarheimili B] til vara eða svoleiðis, svo við gerðum það 

bara. 

Aðstandendum var sagt að þeir þyrftu sjálfir að ýta á þær stofnanir sem 

þeir höfðu sótt um. Það kom fram að það fór misjafnlega í aðstandendur að þurfa 

þess. Einn bróðir Lindu sá alfarið um að heimsækja hjúkrunarheimilin sem voru á 

óskalista og ganga í að hringja og ýta á. Önnu fannst þetta talsvert álag. Hún sagði:  

...ég þurfti...að berjast sjálf fyrir því að koma henni á [nafn á heimili]...mér 

var gefinn ádráttur um...að hún væri sem sagt á biðlista eftir að komast 

þarna inn en...ég þurfti að fylgja því...eftir til að við gleymdumst ekki. 

Evu líkuðu þessi vinnubrögð alls ekki. Hún sagði:  
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...það var...sagt við mig endalaust að ég yrði sjálf að reka á eftir og ítreka, 

röfla og pexa - þetta myndi ekki ganga öðruvísi. Þetta finnst mér vera 

voðalegur galli - ég hef ekki áhuga á svona vinnubrögðum. Það vantar 

svona skilvirka leið til þess að meta umsóknir...og taka fólk svo inn eftir 

ákveðinni reglu.. ég vil ekki þurfa að troða mínum aðstandanda inn 

framfyrir kannski annan í verri stöðu. 

Að vera stillt upp við vegg 

Það kemur fram að aðstandendum fannst að þeir hefðu í raun ekkert val um 

það hvort eða á hvaða hjúkrunarheimili ástvinur þeirra færi, enda um neyðarástand 

á heimilum foreldranna að ræða. Mikið átak er samt fyrir aðstandendur að þiggja 

pláss á hjúkrunarheimili. Efasemdir virðast naga fólk. Er ég hræðileg að ,,gefast 

upp“ og setja hann á stofnun? Eins fá aðstandendur það stundum ,,óþvegið“ frá 

ættingjum sem ekki vilja fara á stofnun, þó þeir kæmu aldrei þannig fram við 

ókunnuga, eða þeir eru svo umkomulausir og hjálparvana að erfitt er fyrir 

aðstandendur að horfast í augu við það. 

Linda sagði: „Hann spurði mig hvort hann mætti sofa á gólfinu heima hjá 

mér. Ég fór næstum að gráta.“ 

Það var augljóst að þessar dætur höfðu þörf fyrir stuðning við jafn erfiða 

ákvörðun og þá að láta foreldri frá sér á stofnun. Flestir fengu þennan stuðning frá 

starfsfólki dagvistunar og öldrunarlækni sem þar vinnur. 

Allir þátttakendurnir í þessari rannsókn töldu sig hafa fengið góða fræðslu 

um gang sjúkdómsins og stuðning eftir sjúkdómsgreininguna, eins og áður hefur 
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komið fram. Ætla má að það hafi dregið úr samviskubiti og óvissu um réttmæti 

ákvörðunartökunnar hjá aðstandendum. Eins og Anna komst að orði: ,,Eftir mat hjá 

öldrunarlækni kom í ljós að það var ekki hægt að hafa hana lengur eina heima.“  

Þrír foreldrar þátttakenda lentu á sjúkrahúsi fyrir innlögn á 

hjúkrunarheimili og komust ekki heim í millitíðinni, eins og fram hefur komið. 

Hlutir voru farnir að ganga úrskeiðis og afleiðingarnar voru stöðugar áhyggjur og 

óöryggi hjá aðstandendum. Þegar pláss síðan bauðst, fannst þeim þær verða að 

taka því, þótt það væri ekki endilega besti kostur að þeirra mati. Anna orðar þetta 

svo: ,,Í stöðunni var bara ekkert um annað að ræða [en að taka plássið].“ Og Eva 

sagði: 

...fólk er ekki í aðstöðu til að gagnrýna neitt í rauninni og líka fólk er bara 

yfirleitt svo fegið, þeir sem fá pláss eru að losna úr prísund. Allir svo fegnir 

- bæði aðstandendur og jafnvel mamma var mjög fegin að komast þarna 

inn eins og hún sagði sjálf, mér leið strax betur. 

Faðir Lindu bjó með eiginkonu sinni til haustsins 2003 er hann var orðinn 

svo slappur líkamlega og niðurdreginn andlega að eiginkonan réð ekki við að 

hugsa um hann lengur. Hann var síðar lagður inn á spítala og ekki var hægt að 

útskrifa hann heim aftur. Linda sagði: „...þetta er spurning alltaf um hvar losnar. 

Hvar er pláss – sko auðvitað urðum við að taka því  [plássi] sem losnaði.“ 

Móðir Bjarkar gat ekki verið ein heima. Eftir að eiginmaðurinn dó í byrjun 

árs 2003 skapaðist neyðarástand. Hún gat ekki hjálpað sér sjálf að neinu leyti og 

var orðin svo slæm til gangs að hún var að detta í tíma og ótíma. Ef hún datt lá hún 
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bjargarlaus á gólfinu þar til einhver kom í heimsókn. Hún greindist með 

lungnabólgu haustið 2003 og fór á spítala. Hún gat ekki útskrifast heim aftur. 

Björk komst svo að orði:  

...ég held að ég hefði orðið að taka [plássið] þótt mér hefði ekki litist nógu 

vel á það. Það er ekki spurning - hún varð bara að komast [einhvers 

staðar] inn. Hún bara gat engan veginn verið ein lengur.  

Aðstandendur þora ekki að hafna plássi þó að það sé ekki endilega það 

besta að þeirra mati. Eva sagði:  

...málin heima fyrir voru orðin svo ofsalega hæpin...maður var...algjörlega 

á nálum að eitthvað [alvarlegt] færi að gerast þannig að við sögðum bara 

jú takk – þetta er ekki svo slæm lausn að það sé verjandi að segja nei takk. 

Enda sagði...að það væri alvarlegt mál að neita svona plássi því...staðan 

[gæti] orðið þannig að ekkert losnaði í hálft ár og hún áfram ein heima. 

Við höfðum í raun og veru þá tilfinningu að við hefðum ekki neitt val. Þetta 

er svo þröngt svið og fá úrræði að ég held að fólk hafi í rauninni ekkert val 

þó svo að það eigi að heita svo. 

Þegar kom að plássveitingunni sjálfri komust dæturnar að því að 

fyrirvarinn var mjög stuttur, oft einn til tveir dagar. Það olli þeim heilmikilli 

streitu, því þær kviðu viðbrögðum ástvina sinna og vildu fá tíma og tækifæri til að 

undirbúa þá og sig fyrir umskiptin, sem þær fengu mjög lítið svigrúm til að gera. 

Linda segir: ,,...hann bara flutti – þetta var mjög fljótt.“ 
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Þegar móðir Önnu fékk vistunina á hjúkrunarheimilinu var það ,,...bara 

tilkynnt sko – það var mjög stuttur fyrirvari. Ætli það hafi ekki verið...einn til tveir 

dagar, eitthvað svoleiðis,“ talaði hún um. 

Evu fannst óþægilegt að fá ekkert ráðrúm til að undirbúa sig og móður sína 

fyrir vistunina. Hún varð hikandi gagnvart ákvörðuninni og hún vildi ekki standa 

ein að henni. Hún sagði svo frá: 

[Það var] bara hringt á þriðjudagsmorgni og sagt bara að móðir mín væri 

komin að...og ég sagði bara að þetta bæri brátt að – stórt skref að taka...ég 

væri ekki tilbúin að mæta bara með konuna [mömmu] á eftir. Mér fannst 

þetta stórt skref að taka og vildi tala við mömmu í rólegheitum...og 

forstöðukonan sagði bara að þetta væri í fyrsta skipti í mörg ár að fólk 

bara gréti ekki úr gleði [yfir að fá pláss]. Hún kannski orðaði þetta ekki 

beint svona en hún var mjög hissa að ég skyldi hika og halda að við 

fengjum viku til að skoða og átta okkur. Þegar ég var búin að leggja tólið á 

hugsaði ég með mér að þetta væri bara stórhættulegt - svo ég hringdi til 

baka. Hluti af þessu er að ég vil...hafa bróður minn með – því ég vil að 

hann sé meðábyrgur í þessu öllu. Þannig að við flýtum okkur þarna inneftir 

og skoðuðum og leist alveg ágætlega á, við vorum bara í pressu. 

Að finna til öryggis og léttis 

Fram kemur hjá öllum þátttakendum að það að flytja heilsulítið foreldri á 

hjúkrunarheimili veitir tilfinningu um öryggi, öryggi fyrir foreldrið og létti fyrir 

aðstandendur. Tilfinningin um öryggisleysi hafði hvílt á dætrunum um langt skeið 
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og var til komið vegna versnandi andlegs og líkamlegs ástands foreldranna og 

reynslu þeirra af byltum viðkomandi, ónógri næringu og yfirvofandi hættu á að 

foreldrið færi sér að voða vegna skertrar dómgreindar. Aftur á móti tengdist 

tilfinningin um öryggi eftir hjúkrunarheimilisvistun, því að foreldrið væri komið í 

örugga höfn, undir vökul augu. Foreldrarnir voru orðnir það hjálparþurfi að litið 

var á hjúkrunarheimilin sem bestu staðina í erfiðum aðstæðum þeirra, þar sem 

öryggi þeirra væri best borgið. Þar væri umönnun tryggð allan sólarhringinn, sem 

allir foreldrarnir voru í þörf fyrir, og auk þess boðið upp á læknisþjónustu, þjálfun 

og afþreyingu eftir þörfum hvers og eins. 

Aðdragandi að flutningi á hjúkrunarheimili hjá öllum aðilum var hrakandi 

andlegt og líkamlegt heilsufar og minnkuð sjálfsbjargargeta, eins og áður segir. 

Foreldrar dætranna sjö höfðu ekki lengur getu til að hugsa um sig sjálfir, þrátt fyrir 

aðstoð utanaðkomandi aðila og/eða þeirra sjálfra og annarra aðstandenda. 

Aðalkosturinn við flutning á hjúkrunarheimili var tilfinningin um öryggi sem því 

fylgdi og við því búist að þörf foreldrisins fyrir umönnun yrði mætt þar. 

Meðan foreldrarnir bjuggu heima hafði ýmislegt komið uppá sem olli 

dætrunum miklum áhyggjum og þær vissu ekki við hverju þær máttu búast í næstu 

heimsókn til þeirra, til dæmis hvort foreldrið lægi bjargarlaust á gólfinu eða hefði 

týnst.  

Þeir foreldrar sem höfðu verið lagðir inn á spítala lentu gjarnan á þvælingi 

milli deilda og eitt foreldrið sem fór á bráðadeild var nánast við rúmið á 

náttfötunum allan sólarhringinn. Vistun á hjúkrunarheimili var miklu skárri staða 
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en spítalavist þeirra þriggja sem það reyndu, að mati dætranna. Linda segir um 

plássveitinguna á hjúkrunarheimilinu: 

...ég var...ofsalega fegin að hann komst á stað sem hann fær að vera á – 

[það] er búið að vera svo mikið rót á honum [á spítalanum] – alltaf [verið] 

að finna nýjan gang og [því fylgir] nýtt starfsfólk – nýtt herbergi...og öll 

þessi breyting ruglaði hann svo mikið – þetta tætti hann svo mikið, gamla 

manninn. Já, mér finnst þetta léttir [að hann er kominn á 

hjúkrunarheimili]. 

Björk og fjölskylda sáu að móðurinni leið ekki nógu vel á sjúkrahúsinu og 

því var léttir að fá hjúkrunarheimilisplássið: 

Mér fannst átakanlegt að sjá hana á sjúkrahúsinu, búna að ná sér af 

lungnabólgunni, verandi mest ein. Ég beið eftir því á hverjum einasta degi 

að kallið myndi koma. Að minnsta kosti yrði hún klædd á hjúkrunarheimili, 

heldur en að liggja bara þarna. 

Um öryggið í ljósi þess að móðirin var komin á hjúkrunarheimili sagði 

Björk: ,,...hún er komin allavega undir svona vökul augu, sko...maður var ofsalega 

bundinn yfir henni, sko.“ 

Sara tekur í sama streng og segir það mikið öryggi og létti að móðir sín sé 

komin á stofnun og eins mikilvægt fyrir fólkið sjálft að þurfa ekki lengur að vera 

eitt heima. 

Móðir Ellenar var í hættu að týnast þegar hún fór út. Hún sagði:  
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Maður hefur ekki lengur áhyggjur af því að hún sé kannski að fara út. Hún 

átti til að villast...ég þarf ekki að leita að henni lengur. Hún er komin í 

öruggar hendur. 

Hjá Evu og fjölskyldu hafði öryggistilfinning allra aukist mikið eftir vistun 

móðurinnar á hjúkrunarheimili. Hún sagði: ,,[Hún] var bara...löngu hætt að ráða 

við að vera ein...og við alltaf hálfgert með lífið í lúkunum.“ Hún hélt síðan áfram: 

Svona í fyrsta skipti þegar maður var að koma [í heimsókn til hennar] þá 

fann maður hvað maður var búinn á þessu. Sko ég gerði mér alls ekki grein 

fyrir því að þetta væri búið að vera þó þetta mikið stress. 

Álaginu við flutninginn og umstanginu sem honum fylgdi, bæði fyrir 

foreldrana og dæturnar, var yfirleitt ekki veitt nein eftirtekt af hálfu viðkomandi 

stofnunar. Hvergi var sérstök skipulögð aðlögun í boði, að mati dætranna, fyrir 

foreldrana og aðstandendur, en hins vegar var sjálfsagt að spyrja og voru hlutirnir 

þá útskýrðir.  

Linda sagðist ekki vita til þess að þau hefðu fengið einhverja sérstaka 

aðlögun, kynningu eða sagt hvernig best væri að haga hlutunum við flutning á 

hjúkrunarheimilið. En sjálfsagt var að spyrja deildarstjórann og hún bauð henni að 

setjast niður með sér hvenær sem væri. Hún sagði að það hefði verið tekið mjög 

vel á móti pabba hennar á heimilinu. Evu fannst flutningurinn og aðlögunin mjög 

hraður ferill. Hún sagði:  

Það vill bara svo til að mamma er búin að vera í þessum samvinnuþýða gír 

í nokkurn tíma...maður þurfti bara frá byrjun að spyrja, alveg 
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furðulegt...miðað við hversu stórt skref þetta er. [Hún er að] fara af sínu 

heimili inn í svona stofnanaumhverfi sko...viðmótið er bara eins og þetta sé 

ekkert mál. Og þetta nærist líka ábyggilega mikið á því hvað það er mikil 

þörf fyrir þessi rými...fólk er ekki í aðstöðu til að gagnrýna neitt í rauninni 

og líka fólk er bara yfirleitt svo fegið, þeir sem fá pláss eru að losna úr 

prísund. Allir svo fegnir - bæði aðstandendur og jafnvel mamma var mjög 

fegin að komast þarna inn eins og hún sagði sjálf, mér leið strax betur. Og 

það hefur greinilega verið tekið vel á móti henni því henni hefur gengið vel 

að aðlaga sig og maður sér bara á henni að hún er í betra ástandi - 

afslappaðri og rólegri en hún hefur verið í marga, marga, marga mánuði. 

Engin kynning var á neinu þegar móðir Mörtu flutti á hjúkrunarheimilið en 

aðstandendur spurðust fyrir um starfsemina meðal starfsfólksins. Sex vikum eftir 

flutninginn sagði hún: „Nú veit ég að borðað er kl. 18 og gefið er kex og kakó kl. 

20 á kvöldin.“ 

Dæturnar kviðu mjög flutningnum og kviðu m.a. viðbrögðum foreldra 

sinna við honum, en ekkert þeirra vildi fara á stofnun. Ellen orðaði þetta svona:  

Það sem mér fannst náttúrulega erfiðast við aðdraganda vistunar [var] að 

[þurfa að] skikka mömmu mína til að flytja á einhvern stað sem hún ætlaði 

ekkert að fara á. En við gerðum eins og við gátum.  

Mikill léttir var fyrir aðstandendur ef foreldrar tóku flutningnum vel en 

athyglisvert er að allir foreldrar dætranna í þessari rannsókn tóku flutningnum vel 

eða frekar vel. 
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Linda sagði pabba sinn hafa brugðist vel við flutningnum á 

hjúkrunarheimilið. Henni fannst hann jákvæðri, skýrari og í meira jafnvægi heldur 

en hann var á sjúkrahúsinu, því honum leið ekki vel þar. 

Ellen fannst flutningurinn á heimilið ganga vonum framar. Hún átti von á 

að það yrði miklu erfiðara, en mamma hennar var svo jákvæð. Hún ráðfærði sig 

við deildarstjórann og hann leiðbeindi henni með hvað hún ætti að koma með. Hún 

sagði: ,,Það var heilmikið sem þurfti að endurnýja í fataskápnum og slíkt.“ 

Henni var líka ráðlagt að leyfa móður sinni að vera í a.m.k. viku og fara 

ekki með hana heim fyrstu vikuna og það gekk mjög vel.  

Söru fannst þetta sömuleiðis auðveldara en hún bjóst við vegna þess að 

móðir hennar tók þessu betur en hún átti von á. 

Anna sagði aðlögunina hafi gengið svona, ,,Ja, hún virðist bara fá að vera í 

friði.“ 

Að vita ekki að hverju maður gengur 

Dæturnar töldu sig vita mjög lítið um starfsemi hjúkrunarheimilanna 

fyrirfram og hefðu þegið rólegri undirbúning, skipulagða aðlögun og betri 

leiðbeiningar við umskiptin. Dæturnar voru á stundum ekki vissar um til hvers var 

ætlast af þeim sem aðstandendum. Það skipti þær öllu máli að foreldrunum liði vel 

á stofnuninni. Þær vildu gera sitt til að hjálpa starfsfólkinu að kynnast foreldrum 

sínum til að hámarka vellíðan þeirra. Dæturnar vildu taka þátt í ákvörðunum sem 

vörðuðu hag foreldranna. Einnig vildu þær fá upplýsingar um starfsemi 

stofnunarinnar, þátttöku foreldra sinna í henni og líðan þeirra inni á 
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hjúkrunarheimilinu. Starfsfólk virtist sjaldan gefa sig á tal við dæturnar að fyrra 

bragði og misjafnt var hvort starfsfólk t.d. leiðbeindi um það sem vantaði af 

snyrtivörum eða fatnaði.  

Það kom fram í orðum dætranna að það væri mjög gagnlegt að skýra það 

betur hver bæri ábyrgð á mismunandi málum. Eva sagði: 

Stundum er maður bara óöruggur um hvort maður sé að skipta sér af of 

miklu eða sé með eitthvert leiðindanöldur. Á ég t.d. að fylgjast með því 

hvort hún þurfi fleiri sokka, eða ætlar einhver að koma og segja mér ef 

eitthvað vantar. Þetta er einfaldlega óljóst. 

Dæturnar hefðu viljað fá meiri leiðbeiningar um hver bæri ábyrgð á 

mismunandi hlutum, bæði smáum og stórum, og/eða gátlista, eins og kemur fram í 

orðum Ellenar: 

Það...mætti kannski...benda mér á hlutina...Það er kannski það sem vantar 

svolítið upp á. Ég meina sko, ég kem kannski alltaf og tek hana með mér. 

En það er kannski annað sem hentaði betur. Ég veit sömuleiðis ekki hver á 

að sjá um neglurnar á henni. Á ég að passa upp á það eða starfsfólkið? Já, 

það má benda manni á það, mætti alveg gera svona gátlista sem maður fær 

þegar ættingi flytjur inn, svona um það hver á að gera hvað. Það er þessi 

lína sem vantar. 

Þeim varð líka tíðrætt um að þegar þær kæmu í heimsókn fengju þær engar 

upplýsingar óumbeðið um hvernig dagurinn hefði gengið. „Og það er kannski það 

sem ég var að tala um áðan, ég veit ekki alveg hvað er að gerast.“ sagði Ellen. 
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Linda sagði starfsfólkið ekki veita upplýsingar nema hún spyrði það um 

eitthvað ákveðið. Hún sagði: 

Það eru kannski tveir á vakt og erfiðir einstaklingar og ég held að það sé 

ekki svo vel mannað að þau gætu verið, að þau gætu gefið svona mikið af 

upplýsingum, en ef ég spyr um hagi hans er starfsfólkið alltaf jafn elskulegt 

að svara.  

Dætrunum finnst skipta miklu máli að foreldrarnir séu hreinir og snyrtilegir 

og þeim sé sinnt andlega. Björk sagði:  

Starfsfólkið mætti...leiðbeina aðstandendum meira. Aðstandendur hafa 

kannski ekki skynjun á því að viðkomandi þarf að fara í klippingu eða 

hárgreiðslu. Sumir eru ekkert vakandi fyrir þessu sérstaklega þegar 

karlmennirnir eru mikið í kringum þetta. 

Dætrunum fannst einnig að það mætti slípa samskiptin við aðstandendur í 

stærri málum og það mætti gera það skýrara hvar ábyrgðin liggur.  

Móðir Evu var upphaflega á lítilli deild á hjúkrunarheimilinu áður en hún 

veiktist og þurfti að fara á spítala. Eftir spítalavistina var hún flutt á stærri deild á 

hjúkrunarheimilinu, sem Eva var mjög ósátt við. Hún sagði:  

Liggur ábyrgðin á hennar velferð hjá mér eða hjá stofnuninni eða 

einhverjum öðrum. Stundum hefur maður ekkert að segja – stofnunin á 

bara manneskjuna með húð og hári og svo allt í einu á maður að taka 

einhverja ákvörðun skyndilega. Eins og þegar hún veiktist og læknir sagði 

við mig, á að flytja móður þína á sjúkrahús ef hún þarf þess? Þetta er mjög 
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skrýtin spurning. Get ég eitthvað sagt nei við því? Seinna kom í ljós að það 

hefði átt að fara yfir svona lífslokastefnu með mér.  Þá allt í einu bar 

maður mikla ábyrgð. Hins vegar þegar kemur að því að útskrifa 

manneskjuna eftir hátækniþjónustuna, sem var mjög fín, þá hefur maður 

ekkert að segja. 

Svo þurfa þeir sem vinna í þessum geira að fást við það að svo hafa 

aðstandendur stundum engan tíma og auðvitað eru gamalmennin á stofnun 

vegna þess að fólk hefur ekki bolmagn til að hugsa um þau. 

Söru fannst mjög erfitt að ræða lífslokastefnu til handa móður sinni og 

óþægileg ábyrgð, eins og kom fram í orðum hennar: 

Það var rætt um hvað ætti að gera ef hún yrði veik, hvort það ætti að hjálpa 

henni eða ekki og það fannst mér vont. Við vorum öll sammála þarna og 

deildarstjórinn líka að ef hún veiktist ætti að hjálpa henni, ef hún yrði í 

svipuðu ástandi. Því hún hefur heilmikið að lifa fyrir, hún hefur okkur og 

finnst gaman að fá okkur og barnabörnin í kringum sig. Og þeim finnst 

gaman að sjá hana. Mér fannst svolítið asnalegt að ræða þetta. 

Að sakna þess sem var 

Hjá öllum dætrunum mátti skynja missi og söknuð, söknuð yfir því sem 

foreldrarnir stóðu fyrir og missi á þeim bakhjarli sem þau áður voru. Foreldrarnir 

sem áður sáu um þær og aðra afkomendur voru nú orðnir hjálparþurfi með allar 

athafnir daglegs lífs. Hlutverkin höfðu snúist við. Einnig voru gömlu heimilin stór 

hluti af mæðrunum.  

110



 

 
111

Flest gömlu heimilanna höfðu verið seld eða voru við það að verða seld og 

eignum skipt á milli ættingja. Ástvinurinn var laus við skyldur og ábyrgð. 

Flutningurinn var í öllum tilfellum erfiður enda litu aðstandendur á 

hjúkrunarheimili sem einhvers konar endastöð, auk þess sem minnissjúkdómum 

fylgir sérstakur missir og söknuður. Björk sagði um hjúkrunarheimilisvistun móður 

sinnar: ,,Mér finnst...hún...komin á stað þaðan sem hún á ekki afturkvæmt aftur.“  

Tíminn framundan reyndist tími aðlögunar að umskiptum hjá öllum 

viðkomandi. Hjá foreldrunum varð mikil breyting við það að laga sig að nýju lífi á 

hjúkrunarheimili og gefa upp hluta af sínu fyrra lífi.  

Aðstandendur fundu að það leið að lokum lífs foreldra sinna og þeir fundu 

sterkt fyrir tímans rás. Dæturnar unnu með þetta sjálfar og leituðu ekki eftir 

stuðningi við þessar breytingar frá starfsfólki hjúkrunarheimilanna, enda ekki 

boðið sérstaklega upp á hann. Linda sagði:  

...núna er ekkert erfitt að kveðja hann...reyndar sagði hann um daginn, 

kannski Linda leyfi okkur [mömmu] að vera hjá sér. Ég reyni að hrista 

þetta af mér. Ég leita ekki til starfsfólksins með svona vanlíðan þó ég 

sennilega gæti það. Ég tala um þetta við manninn minn, mér finnst það 

voða gott. Ég vorkenni honum að vera kominn þarna og eiga aldrei eftir að 

búa hjá mömmu aftur. Auðvitað veit ég að hann á ekkert mikið eftir og 

hann veit það líka. Það þarf ekki  nema eina lungnabólgu. En ég veit að 

það fer vel um hann þarna eins og hægt er. 
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Björk og móðir hennar voru mjög nánar og miklar vinkonur. ,,Hún var svo 

skemmtileg, létt og mikil félagsvera og nú er hún orðin ein í sínum heimi. Manni 

finnst að maður hefði nú geta átt aðeins betri daga, heldur en að þurfa að lenda í 

þessu,“ segir hún. 

Björk sér um fjármál móður sinnar og íbúðina hennar á að selja á þessu ári. 

Hún segir:  

Það þarf að...taka alveg upp heimilið, eins og það er gott að koma inn á 

heimilið, þótt þau séu hvorugt þar og vera þar. Maður er búinn að búa 

þarna til fjölda ára. Mér finnst voða gott að koma þarna, maður gleymir 

sér alltaf. 

Henni fannst þetta erfitt og endanlegt og fyrstu jólin án móðurinnar voru 

erfið. 

Hún er náttúrulega áttræð, og hvað lifir hún lengi með þennan sjúkdóm, 

mörg ár í viðbót? Þarna er hún komin inn, þó það sé það besta fyrir hana 

þá er þetta bara [sorglegt], taka upp heimilið og þessa hluti sem hafa fylgt 

henni og jafnvel henda þeim. 

Hún hélt áfram:  

Mér fannst þetta erfitt í desember, sko, fyrstu jólin án hennar, þetta er 

ákveðinn missir. Þessi endanleiki er erfiður. Ég geri nú ekkert markvisst út 

af því. Mér finnst ég ekki fá neinn stuðning þannig á deildinni út af 

flutningnum eða missinum. Starfsfólkið er ekki að rabba við mann svona 
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extra, ekki nema maður spyrji bara að einhverju ákveðnu, ekkert að fyrra 

bragði.  

Sara taldi að flutningur móðurinnar á hjúkrunarheimili hefði jafnvel verið 

erfiðari fyrir sig en móður sína. Hún sagði: 

Þetta hefur verið erfiðara fyrir mann sjálfan í raun að setja hana þarna inn 

[á hjúkrunarheimili]. Mér finnst þetta óþægilegt. Smám saman er maður að 

missa hana, skilurðu. Þegar fólk er farið af heimilinu sínu en samt ekki 

dáið, þú veist. Svo þarf að losa íbúðina og taka allt dótið. Þetta var sko 

heimilið manns, manni finnst þetta mjög óþægilegt. Það er kannski það 

erfiðasta að mörgu leyti, þessi söknuður. Þannig að manni finnst asnalegt 

að vera að skipta upp einhverju heimili og manneskjan er ekki einu sinni 

dáin. Þetta er svona hálf ömurlegt. 

Af þessu má sjá að það var tilfinningalega erfitt og stórt skref fyrir 

aðstandendur að setja foreldra sína frá sér auk þess sem það bar mjög brátt að. Val 

á hjúkrunarheimili er um margt tvíbent og eins réðst líðan dætranna mjög af því 

hvernig ástvinirnir tóku breytingunni.  
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Að fara úr stað í stað 

Það kom flestum dætranna á óvart að komast að raun um að foreldrar þeirra 

væru ekki komnir á endanlegan samastað við flutning á hjúkrunarheimili. Það kom 

þeim einnig á óvart hvað aðstandendur hafa lítið að segja um þróun slíkra mála 

almennt. Fimm af sjö foreldrum fóru á einhvers konar þvæling inni á 

hjúkrunarheimilunum, þ.e. voru færðir á milli rúma, stofa og deilda án nokkurs 

samráðs við fjölskyldurnar. Auk þess fengu fjórir þeirra herbergisfélaga sem voru 

mjög truflandi. Hins vegar stóð það til að eitt foreldrið færi á aðra deild eftir 

fjögurra mánaða vistun að ósk og í samráði við ættingja. Svo virðist sem það sé 

venja á stofnunum sem ekki hafa á að skipa nægu framboði af einbýlum að nýjir 

íbúar byrji vistina á fjölbýli, en geti svo hugsanlega fengið einbýli síðar ef það 

losnar.  

Allir foreldrarnir voru á lokuðum deildum, en það felur í sér að útidyr 

deildanna eru læstar. Á sumum deildum eru einnig allir skápar læstir og aðeins 

starfsfólk hefur lykla.  

Það er stórt skref að flytja á hjúkrunarheimili og því fylgja miklar 

breytingar. Fólk er að flytja frá heimilum sínum á stað þar sem það hefur litla 

stjórn. Jafnvel val á herbergisfélaga er ekki á þeirra valdi.  

Umskiptin við flutninginn reyndust einu foreldri, móður Mörtu, áberandi 

auðveldust. Móðirin virtist falla betur inn í samfélagið á sinni deild en hinir 

foreldrarnir og stökkið frá samfélagi/umhverfi dagdeildar virtist minna en hjá 

hinum þátttakendunum. Hún var eina foreldrið sem fékk einbýli strax í byrjun, en 
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á því heimili sem hún dvelur á er aðeins boðið upp á einbýli. Hún var annað af 

tveimur foreldrum sem ekki voru færð milli rúma, stofa eða deilda fyrstu þrjá 

mánuðina. 

Reynslan sýnir að það leiðir til rótleysis meðal vistmanna „að fara stað úr stað“ en 

fimm af sjö foreldrana lentu á einhvers konar þvælingi. Enginn vissi í raun hvort 

eða hve lengi þeir yrðu á staðnum sem þeir voru komnir á með tiheyrandi óöryggi 

og vanlíðan. Mörgum leið illa á deildunum, voru þvingaðir eða jafnvel smeykir 

og/eða fannst þeir ekki óhlutir með hluti sína í umhverfinu. Eftirfarandi 

undirþemu: „Óvissa með íverustað“ og „Að eiga samleið,“ lýsa nánar reynslu 

viðmælenda minna af staðnum sem foreldrið var komið í eftir að flutningurinn var 

um garð genginn. 

Óvissa með íverustað 

Það kom fram í viðtölunum að allir foreldrarnir voru í raun í óvissu með 

endanlegan íverustað á hjúkrunarheimilunum. Þeir þrír sem höfðu verið lagðir inn 

á sjúkrahús gátu átt von á nýjum og nýjum herbergisfélaga og þvælingi á milli 

rúma, stofa og deilda á spítalanum, en þessi þvælingur heldur oft áfram eftir 

innlögn á hjúkrunarheimili. Einnig kom fram að misjafnt var hvort foreldrarnir 

voru heppnir með herbergisfélaga og deildir á hjúkrunarheimilunum.  

Dæturnar fundu að rótið fór ekki vel í foreldra þeirra og hafði áhrif á 

öryggistilfinningu og líðan þeirra, eins og kemur fram í dæmunum hér að neðan, 

enda er það vitað að einstaklingar sem eiga við heilabilun að stríða þola verr en 

aðrir að röskun verði á högum þeirra.  
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Fyrsti herbergisfélagi föður Lindu veiktist mikið og varð stuttu seinna 

dauðvona. Þá varð faðir hennar að skipta á rúmstæði við þann mann. Hann tók 

þeim skiptum vel en hvorki hann né fjölskyldan höfðu verið spurð álits. Verra var 

að dauðastríð mannsins tók viku og öll fjölskylda mannsins sat yfir honum á 

meðan. Linda sagði:  

...mér finnst alveg rosalega skrýtið að það skuli ekki vera til herbergi til að 

leyfa [dauðvona] að vera í - síðustu stundirnar sínar. Mér finnst ófært að 

bjóða fólki upp á þetta, heimilismönnunum tveimur og aðstandendum 

beggja. Þetta dró pabba niður...[að vera svona þátttakandi í dauða annars 

manns].  

Síðan fékk faðirinn viðræðugóðan herbergisfélaga eftir að sá fyrri dó. ,,En 

um daginn var hann [pabbi] ,,látinn“ í annað herbergi, svo hann er kominn með 

þriðja manninn.“ Hún sagði: 

...sá er ósköp...fingralangur. Æ, veistu, þetta er voða erfitt [fyrir pabba]. 

Hann fer í skúffuna hans...og tekur snyrtidótið hans, rakspírann, 

varasalvann, gleraugun, nammið. Pabbi er þægilegur maður...þetta verður 

hann að búa við.  

Faðir Lindu hefur verið á lítilli deild síðan hann flutti á hjúkrunarheimilið 

en búið er að segja fjölskyldunni að komi veikari einstaklingur inn verði pabbi 

hennar fluttur á aðra stærri deild, hann sé í það góðu ástandi. Þessa ákvörðun 

verður faðirinn og fjölskyldan að sætta sig við. Hún sagði: 
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...við erum náttúrulega voða nervus af því [hún] er svo stór [deildin],...það 

gæti verið að hann fengi einbýli en það er ekki víst...þá er hann bara 

kominn út á þennan stóra gang ef hann fer út úr herberginu sínu...bara eins 

og á spítala...hann gæti orðið mjög ruglaður að fara þarna...verða...mikið 

áttavilltur og kannski versna [við þetta] - [og svo fær hann þarna sem hann 

er] þessa hlýju og það er svo mikilvægt hjá svona fólki. - En þetta stendur 

bara - hann fer ef einhver veikari kemur inn. Hann veit náttúrulega ekkert 

af þessu...En maður hugsar ekkert svona langt, [tekur] bara einn dag í 

einu.  

Móðir Evu veiktist mikið nokkrum vikum eftir vistun á hjúkrunarheimilinu 

og þurfti spítalavist. Þegar hún kom til baka eftir að hafa náð sér þokkalega af 

veikindunum var búið að úthluta plássinu hennar á minni deildinni og henni 

„ráðstafað“ á stærri deild. ,,...þar sem hver einasti vistmaður er út úr veröldinni,“ 

sagði Eva. Þegar hún er spurð að því hvort þau hafi ekki vitað að flutningurinn 

stóð til sagði hún: „Jú, ég vissi að það stóð til og ég mótmælti því harðlega, en 

maður var ekki spurður – það var bara gert...og alveg þvert á vilja.“  

Móðirin var á tvíbýli fyrstu vikuna á stærri deildinni en fékk svo einbýli 

eftir þriggja mánaða dvöl á heimilinu. Hún sagði:  

Það var það sem þau gerðu fyrir hana...Við urðum...að velja um einbýli á 

þessari deild eða að hún færi á þríbýli á annarri deild...hana hefur vantað 

persónulegt rými. Hún hefur kvartað yfir því að...hún ætti hvergi heima. Af 

þessum tveimur kostum þá hugsuðum við að það væri betra að hún fengi 
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einbýli á þessari deild, þó erfið sé. Þá gæti hún allavega lokað að sér - 

hreiðrað um sig.  

Að eiga samleið  

Það kom fram að dæturnar höfðu vonast eftir að foreldrarnir ættu meiri 

samleið með samsjúklingum sínum en raunin varð.  

Hinn aldraði er að flytja inn á deildir fyrir þá sem þjást af heilabilun. 

Fólkið sem þar býr hefur mismunandi bakgrunn og íbúarnir eru með mismunandi 

heilsufarsvandamál, en allir eiga það sameiginlegt að vera með langt gengna 

heilabilun. Þótt ákveðið mynstur sé sjáanlegt í algengustu minnissjúkdómum er 

misjafnt hvernig menn bregðast við þessum sjúkdómi. Sjúklingarnir eiga oft ekki 

mikið sameiginlegt þannig að samband milli íbúa er oft lítið. Sjúkdómurinn er líka 

þess eðlis að menn hætta að geta myndað tengsl við aðra íbúa á deildunum. 

Það virtist sérstaklega erfitt fyrir dæturnar í upphafi að sjá ástvini sína á 

deildum fyrir heilabilaða. Erfiðast var að horfa upp á, annars vegar, hversu 

vistfólkið var almennt veikt á þessum deildum og illa farið og/eða, hins vegar, 

hversu lokaðar deildirnar voru. 

Viðmælendur mínir voru hissa og jafnvel skelkaðir að upplifa hversu illa 

sjúklingarnir væru farnir andlega á þessum deildum og sáu sína ekki í sama ljósi 

og aðra. Björk bar dagdeildina saman við heilabilunareininguna á 

hjúkrunarheimilinu. Hún sagði: 
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...mér fannst ofboðslega mikið veikt fólkið þarna á [nafn á 

hjúkrunarheimili]...mikið verra en á dagdeildinni, sko...þannig að ég fékk 

bara eiginlega – ég hugsa að ég hafi fengið bara hálfgert áfall. 

Algengara var að dæturnar sæju foreldri sitt í mun betra andlegu ástandi en 

aðra á deildinni sem foreldri þeirra dvaldi á, en það kom fram hjá fimm 

þátttakendum af sjö. Anna segir:  

...þegar hún var komin inn á...þessa lokuðu heilabilunardeild, mér fannst 

það alveg hræðilegt. Mér fannst hún bara eiginlega ekki eiga heima þarna. 

Mér fannst hún ekki vera svona slæm, eins og margir eru þarna en 

auðvitað er hún kannski að sigla inn í að verða þannig. 

Og Eva lýsir þessu þannig: ,,Þó hún [mamma] sé mjög minnislaus og 

rugluð þá er hún ekki nærri eins slæm eins og þeir sem eru þarna.“ 

Líðan sjúklinga sem þjást af heilabilun birtist á mismunandi hátt. Margir 

sjúklingar með heilabilun er rólegir en sumir geta verið truflandi tímabundið og 

sýnt órólega hegðun. Þetta getur hæglega valdið óþægindum og jafnvel verið 

ógnvekjandi fyrir aðra íbúa, sérstaklega þá sem ekki skilja/muna aðstæður.  

Dæturnar töldu heppni með herbergisfélaga skipti gríðarlega miklu máli 

upp á vellíðan foreldranna. Móðir Evu fékk upphaflega pláss á minni deild á 

hjúkrunarheimilinu. Hún fékk pláss í tvíbýli og fór inn til konu sem var þar fyrir. 

Það sambýli gekk vel. Þær höfðu báðar sagt að þeim félli prýðisvel að vera þarna 

saman. Þegar næsta manneskja kom inn á heimilið, „þá var konan með mömmu 

færð í einbýli, en mamma fékk nýju konuna og það sambýli gengur ekki eins vel.“  
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Eva sagði aðlögunina hafa gengið nokkuð vel nema það að móðirin 

kvartaði mikið undan nýju sambýliskonunni. Hún sagði:  

Eins og henni gengur vel að lynda við alls konar fólk og hef ég oft furðað 

mig á því. Hún er miklu umburðarlyndari en ég. Þá líkar henni bara alls 

ekki við þessa konu. Það er rosalega mikil óheppni. 

Eva taldi hins vegar litla von um að eitthvað væri hægt að gera í málinu 

eins og kemur fram í orðum hennar: 

Ég er bara svolítið hrædd um að það sé engin lausn – það [starfsfólkið] líti 

á þetta sem réttindaspursmál sem allir þurfi að fara í gegnum. 

Á þessu hjúkrunarheimili þurfa allir nýir að dvelja fyrst á fjölbýlisstofum, 

en geta svo hugsanlega fengið sérbýli seinna ef og þegar það losnar. Þar fara allir í 

biðröð, ganga í gegnum nokkurs konar eldskírn í upphafi, sem helgast af því að 

það á jafnt yfir alla að ganga. Allir þátttakendur í þessari rannsókn hefðu þegið 

einbýli strax fyrir sinn ættingja, hefði það staðið til boða. Dæturnar sjá að 

vistfólkið er misveikt á deildunum og telja erfitt að vera með sumum á herbergi. 

Móðir Söru fékk ágætis herbergisfélaga og hún segir: ,,...hún [mamma] er 

tiltölulega heppin ennþá, hvað sem verður.“ 

Lindu finnst alveg rosalegt að bjóða fólki upp á að vera með öðrum í 

herbergi. Hún segir:  

...pabbi er ekkert eðlilegur þarna. Hann er að stressa sig á að hann sé 

fyrir...passar að tala ekki hátt. Hann er...þvingaður. Hann er nervus út af 
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herbergisfélaganum, og alltaf að passa að taka tillit. Ég held að betra væri 

fyrir hann að vera á sérbýli, honum liði betur. Hann gæti farið inn til sín.  

Öll einbýli voru upptekin þegar móðir Evu fékk pláss á 

hjúkrunarheimilinu. Eva telur mömmu sína þurfa að vera á deild með fólki sem 

hún getur talað við og vera á einbýli til þess að líða vel. „Eins og flestir held ég“. 

Hún segir um tvíbýlið:  

...hún hefur bara hálft herbergi, næstum eins og að vera á sjúkrahúsi...og 

svo hefur hin manneskjan ...allt annan smekk og svoleiðis samspil. Það er 

allt annað en að vera einn með sitt eigið rými og...mér finnst það undarlega 

hugsað að fólk skuli þurfa að koma inn í svona aðstæður þegar það er 

kannski skýrast í höfðinu.  

Eva fann mikinn mun á líðan móður sinnar til hins verra eftir að henni var 

,,ráðstafað“ á stærri deild, eins og hún orðar það. Hún er jafnvel meira einmana þar 

en hún var þegar hún var ein heima. Eva sagði:  

Hún er félagslynd og á enn einstaklega auðvelt með að mynda tengsl. Það 

er eitt af því sem gerir hana ekki að dæmigerðum Alzheimers-sjúklingi. 

Þess vegna finnst mér svo slæmt að hún skuli hírast með fólki sem ekki 

getur myndað nein tengsl lengur. Þar að auki er hún óörugg og hrædd 

þarna. Ég segi við hana að vistfólkið sé skert, veikt, óþægilegt, erfitt og 

leiðinlegt, en það sé ekki hættulegt. Já, ég kóa með henni, ekki getur 

starfsfólkið gert það. Einhver verður að vera sálufélagi hennar. Þetta róar 
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hana, en hún man þetta bara stutt og er þá aftur orðin smeyk. Hennar 

helsta ánægja í lífinu er annað fólk. 

Af ofansögðu má sjá að endalausar málamiðlanir og rask sem fylgir 

sambýli með mörgum öðrum veldur óróleika og vanlíðan. Nóg er að glíma við 

heilsufarsmissinn og þá staðreynd að vera upp á aðra kominn með aðstoð.  

Foreldrinu sem fékk einbýlið og var ekki fært á milli staða virtist líða mun 

betur en hinum sex. Það eitt, að menn fái sín herbergi til einkaafnota og haldi þeim 

á meðan þeir búa á hjúkrunarheimilinu, myndi trúlega breyta miklu um líðan 

vistmanna og tilfinninguna um öryggi þó ekkert annað breyttist. Þetta á ekki síst 

við um einstaklinga sem eiga við heilabilun að stríða og þola verr en aðrir að 

breyting verði á aðstæðum þeirra.  
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Að foreldri manns búi við svona lítil lífsgæði 

Líðan aðstandenda ræðst mjög af skynjun þeirra á líðan ástvina sinna inni á 

stofnuninni. Ef ástvininum líður vel eru miklar líkur á að aðstandandinn hugsi 

jákvætt til starfsfólks og stofnunar. 

Fyrst eftir flutninginn á hjúkrunarheimilið var léttir yfir dætrunum yfir því 

að foreldrarnir væru komir í öryggi og væntingar þeirra voru þær að foreldrunum 

liði vel í nýju umhverfi. Heimilisbragurinn var hins vegar fremur fátæklegur að 

mati þeirra allra, deildirnar líflausar og/eða órólegar og þeir sem bjuggu á 

fjölbýlisstofum höfðu ekkert afdrep út af fyrir sig. 

Dætrunum fannst mikilvægt að starfsfólk legði metnað sinn í að hugsa um 

foreldrana og láta þeim líða vel, eins og á góðum heimilum. Í því fólst að hafa þá 

huggulega til fara, í hreinum fötum, þó skipta þyrfti um daglega, og snyrtilega til 

höfuðs og handa. En það skipti þær ekki síður máli að haft væri ofan af fyrir þeim, 

að foreldrarnir fengju einhverja ánægju út úr lífinu, en það var samdóma álit 

dætranna að öll iðja yki lífsgæði. Uppákomur hressa og virkni í daglegu lífi veitir 

gleði og ánægju og eykur sjálfstraust, en dæturnar töldu aðgerðaleysi og 

afskiptaleysi gæti grafið undan andlegri og líkamlegri vellíðan og félagslegri færni. 

Eins fannst þeim mikilvægt fyrir öryggistilfinningu foreldranna að starfssemin væri 

í föstum skorðum, með góðu eftirliti, og deildirnar ekki reknar eins og stjórnlausar 

hjarðir.  

Fimm af sjö dætrum tjáðu efasemndir um hæfi starfsmanna og kunnáttu 

þeirra við að sinna þessum sjúklingahópi og veltu fyrir sér öryggi foreldranna í 
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höndum þeirra. Lítil tengsl voru við starfsfólk almennt og aðstandendur sjaldan 

eða aldrei spurðir álits. Þremur dætrum fannst þær ekki fá áheyrn eða að ekkert 

þýddi að kvarta. Dætrunum fannst auk þess of lítið hlustað eftir tjáningu 

sjúklinganna, bara til að þeim liði betur, og í fjórum tilvikum töldu þær 

umönnun/hreinlæti ábótavant, en baðað er einu sinni í viku á flestum stofnunum.  

Dæturnar höfðu væntingar til hjúkrunarheimilanna sem stóðust ekki. 

Samfélagið þar var ekki sambærilegt við það sem þær höfðu kynnst á 

dagdeildunum og fannst fimm af sjö dætrum foreldrar sínir alls ekki tilheyra þeim 

sjúklingahópi sem fyrir var á viðkomandi deildum því hann væri of veikur miðað 

við foreldra þeirra. Virkni og þjálfun á deildunum var minni en þær höfðu allar 

vonast eftir og kynnst á dagdeildunum og starfsmannavelta mikil á þremur 

deildum. Tvær dætur töldu fagmennsku minnka og að færra starfsfólk sinnti 

veikari sjúklingum á hjúkrunarheimilum en á dagvistarstofnunum. Þessar dætur 

komust að því að hjúkrunarheimili er ekki heimili nema að takmörkuðu leyti 

heldur frekar geymslustaður þar sem grunnþörfum er sinnt og lífsgæði eru lítil. 

Meginþemað „að foreldri manns búi við svona lítil lífsgæði“ greinist í þrjú 

undirþemu: „Skref niður á við,“ „Að sjá og finna heimilisbraginn“ og „Bara svo 

fólki líði vel.“ 
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Skref niður á við 

Það kom fram í orðum dætranna að það var skref niður á við, fyrir 

foreldrana, að fara í hjúkrunarheimilispláss, miðað við þá virkni og þjálfun sem 

dagvistunin býður upp á. Ellen sagði: „Mér finnst athyglisvert að hún kom úr 

dagvistun sem líka er rekin af ríkinu, og þar var alltaf prógram í gangi.“ 

Dæturnar höfðu vonast til að foreldrarnir fengju afþreyingu við hæfi á 

heimilunum, en þeim fannst alls ekki nógu mikið gert til að hafa ofan af fyrir 

sjúklingunum.  

Þær töldu að það þyrfti meiri mönnun til að sinna félagslegri starfsemi á 

svona deildum og/eða kenna starfsfólkinu að nýta þann tíma betur sem ekki færi í 

líkamlega aðhlynningu. Ellen sagði: 

Það er það sem er mikilvægt því hún er ekki rúmliggjandi. Ég veit að hún 

er á einhverjum lyfjum til að gera hana rólegri, sem kannski væri hægt að 

sleppa, ef hún fengi meiri virkni. Ég held að það mætti auka miklu meira 

virkni og félagsstarf á svona deild og ég held að stjórnendum í þessum 

fyrirtækjum finnist það peningaeyðsla að eyða í virkni. En ég held samt að 

það sé hlutur sem að verði bara meiri krafa um í samfélaginu þegar fram 

líða stundir.  Erlendis er kannski meira um sjálfboðaliða sem koma inn og 

hugsa um fólk eins og mömmu, sem er hresst. 

Marta telur að þó sjúklingar á sólarhringsdeildum séu komnir lengra í sínu 

sjúkdómsferli heldur en þeir sem dvelja á dagdeildarstofnunum þá sé hægt að 
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stuðla að því að þeir geri meira heldur en gert er. Hún sagði: „Það er engin virkni 

þarna, hana vantar alveg.“  

Hún tók til þess ráðs að koma með garn og prjóna til móður sinnar því 

henni fannst skipta svo miklu máli að reyna að halda henni að svona hlutum á 

meðan geta væri til staðar. Móðirin gerði svo sem ekkert mikið með garnið og 

prjónana, en Marta sá aðra á deildinni með garnið og ræddi um það við starfsfólkið 

að stofnunin ætti smávegis af garni og að einhver leiðbeindi þeim, „...en þá er það 

peningaspursmál,“ sagði hún. 

Uppákomur og virkni í daglegu lífi skilur eftir sig ánægju, eins og ein 

dóttirin orðaði það:  

Það er voðalega erfitt að auka lífsgæði fólks sem er heilabilað, að vissu 

leyti. Reyndar skilst mér að þó það sé ekki nema bara augnabliks ánægja, 

að þá skapast endorphine í líkamanum, og þó fólk sé búið að gleyma 

bíltúrnum eða tónleikunum að þá sitji ánægjan eftir. Þá er það komið með 

ánægjuna í sálina og aukna vellíðan þess vegna. Þannig að því leyti til er 

hægt að auka gæði eitthvað, en þú ferð ekki með svona fólk í bíó. 

Þessi litla virkni og félagsstarf á stöðunum gerir það að verkum að dæturnar 

líta á deildirnar sem geymslustaði frekar en heimili. Anna sagði:  

...sko, við eiginlega segjum það systkinin að við erum hálfdöpur bara í 

hvert skipti sem við heimsækjum mömmu...fólkið er bara svo veikt þarna. 

Mér finnst þetta voða mikil geymsla - mér finnst það. En það er voðalega 

erfitt að gera kannski eitthvað meira fyrir fólk sem er í mjög slæmu ástandi 

126



 

 
127

[andlega]. En eins og fyrir mömmu, þá væri hægt að gera meira fyrir hana 

– í sjálfu sér. En hún þarf náttúrulega stýringu - en lætur voða vel að 

stjórn. Maður getur ekki ætlast til að henni sé haldið eitthvert 

skemmtiprógram - ég er ekki að tala um það - það vil ég alls ekki...en  

maður verður í rauninni bara að sætta sig við þetta. Manni finnst þetta 

engin lífsgæði -  lífsgæðin eru eiginlega bara núll. 

Og Eva tók í svipaðan streng. Hún sagði um stærri deildina:  

...þetta er greinilega geymsla og endastöð fyrir þá sem þarna eru - og ekki 

mikil lífsgæði, nei. [Vist]fólk bara korrar þarna um...svolítið [hálf] 

meðvitundarlaust...sko starfsfólkið á minni deildinni var greinilega í mjög 

miklum samskiptum við [vist]fólkið, en það er minna þarna. Og ég held að 

það hljóti bara að vera að [starfs]fólk gefist bara upp, [því] það kemur 

ekkert á móti. Það er ekki verið að lesa fyrir fólkið eða halda í höndina á 

því eða reyna að spila fyrir það tónlist, eða gera neitt þannig. Sjónvarpið 

gengur þarna allan daginn... 

Ég hef ekki orðið vör við að það sé farið í einhverjar ferðir eða eitthvað 

svona markvisst út af stofnuninni – sko [en] það eru þarna svalir. 

Anna taldi að móður sinni hundleiddist. Hún sagði: 

 Já, ég held að henni hundleiðist sko, en þá fer hún bara í þetta að vera hálf 

dormandi. Það er náttúrulega – svo náttúrulega þegar hún hefur ekkert 

frumkvæði og gerir ekkert og það er bara setið og kannski horft á 

sjónvarpið og ekkert tekið eftir hvað er í því. Þetta er voðalega aumt líf, 
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sko. Hún prjónaði alltaf voða mikið en hún hefur ekki borið það við síðan 

hún veiktist. Hún gerir ekkert nema því sé algerlega stýrt. En henni virðist 

líða vel líkamlega og andlega líka í raun og veru. Mamma er alveg 

rosalega jákvæð. Í rauninni finnst mér þetta bara alveg ömurlegt en hún 

virðist taka þessu með miklu jafnaðargeði. 

Anna bætir við síðar í viðtalinu: 

Það er engin hvatning. Maður hefur á tilfinningunni, sem er náttúrulega 

kannski ekkert óeðlilegt, það er verið að sinna grunnþörfum og þeim er 

ágætlega sinnt sko. Ég held að mataræðið sé ágætt. Við fórum á 

fjölskyldufund og okkur var sagt að það yrði reynt að gera það sem hægt 

væri, sinna þessum grunnþörfum, en það yrði ekkert farið út í að 

framlengja kvölina, sem ég er svo sem sátt við. Það kannski rann upp fyrir 

manni að þetta er bara svona lokaður geymslustaður þar sem grunnþörfum 

verður sinnt og lífsgæðin eru svona lítil.  

Björk sagði móður sína glaðlynda. ,,En hún er svo sem ekki að gera neitt, 

þannig sko. Það er sko eiginlega farin hjá henni göngufærnin. Ef hún situr, þá situr 

hún þar til hún er reist upp. Hún er samt byrjuð í svona handverki.“ Linda telur 

föður sínum ekki líða illa á hjúkrunarheimilinu en að honum leiðist. ,,Hann kvartar 

ekkert, en það er voða mikið horft á sjónvarp. Það er alltaf í gangi og hann hefur 

ekki gaman af því.“  
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Dætrunum fannst vanta miklu meiri þjálfun á heimilunum. Þeim fannst 

skipta miklu máli að foreldrarnir fengju næga hreyfingu bæði inni og úti og þjálfun 

við hæfi til að seinka hrörnun og auka lífsgæðin.  

Marta og systkini hennar lögðu mikla áherslu á að móðir þeirra fengi að 

fara út í göngutúra daglega en það hefur ekki gengið eftir. Þeim fannst hún hafa 

fitnað og stirðnað síðan hún flutti á hjúkrunarheimilið.  

Anna taldi að það myndi auka lífsgæðin hjá móður sinni ef hún fengi að 

fara út daglega. Hún sagði:  

...smá göngutúr myndi gera heilmikið, af því að hún er gangfær...að 

fara...með hana út að ganga smá stund á hverjum degi...væri strax til bóta. 

Það þyrfti ekki að vera langt eða lengi. 

Það var einnig eftirtektarvert í viðtölunum að dætrunum fannst mikil 

afturför í líkamlegri og andlegri getu foreldranna fyrstu þrjá mánuðina eftir vistun 

á hjúkrunardeild fyrir heilabilaða. Sara orðaði þetta þannig: 

Og um leið og þau fara inn á svona heimili hætta þau algerlega að gera 

nokkuð. Það er bara allt gert fyrir þau. Þau gera bara ekki neitt. Mér 

fannst hún aktívari þegar hún kom til mín, fyrst eftir að hún flutti [á 

hjúkrunardeildina], heldur en núna. Ég gat látið hana gera eitthvað, bara 

til að gera eitthvað. En núna bara sest hún niður þegar hún kemur í 

heimsókn. Hún þolir mikið minna. 
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 Að sjá og finna heimilisbraginn  

Útlit heimilanna skiptir aðstandendur máli. Öll hjúkrunarheimilin fimm 

sem hér koma við sögu voru talin hugguleg og vel útlítandi að mati þátttakenda. 

Dætrunum fannst skipta máli að umhverfið væri hreint og heimilislegt, snyrtilegt 

og laust við ónotalega lykt. Þær tala um að heimilin séu ,,ágætlega“ heimilisleg 

eða ,,þokkalega“ heimilisleg.  

Það kom fram að dætrunum fannst neikvætt að það vantaði pláss á 

fjölbýlisstofunum, svo foreldrarnir gætu haft meira af persónulegum hlutum hjá 

sér, eins og Björk lýsti: 

Ég er svona þokkalega ánægð með heimilið. Þetta er svona ósköp 

takmarkað þegar eru svona tveir í herbergi. Það er bara rúm og náttborð 

og nokkrar myndir. Það er náttúrulega betur búið að þeim sem eru á 

einbýli.  

En það var ekki nóg að heimilin væru vel útlítandi, miklu meira máli skipti 

að innra starfið og þjónustan við heimilisfólkið væri gott. Það þótti ekki 

heimilislegt ef stofnanirnar virkuðu líflausar eins og ein dóttirin útskýrir: 

...sko, það [heimilið] lítur allt fínt út - maður sér ekki rykkorn, allt 

hreint...alveg ofsalega flott. Það eru blóm á hverju borði, málverk og allt 

hvað eina – glerfínt [í anddyri]. En það er aldrei hræða þarna, engin 

manneskja á ferli. Bara einhver flottheita eyðimörk. Annað hvort...kemur 

[fólk] svona hrörlegt inn á þessar stofnanir að það getur ekki nýtt sér 

130



 

 
131

aðstöðuna eða þá starfsfólkið alveg sofandi að nýta tækifærin. Maður bara 

veit það ekki - en eitthvað er það. Það er allt voðalega óvirkt að sjá. 

Það var heldur ekki heimilislegt ef deildir virkuðu órólegar. Það hafði mikil 

áhrif á heimilisbraginn. Svo virtist sem stærri deildunum fylgdi meiri óróleiki, ráf 

og ráp á vistfólkinu en þeim minni. Móðir Önnu er á tvíbýli á stærri deild. Hún 

sagði:  

...mér finnst það mjög óþægilegt...[hversu mikið] ráp er þarna...þegar 

maður kemur í heimsókn til hennar og lokar á eftir sér hurðinni - þá er 

kannski bara einhver...Jón eða Sigga komin inn, sko. Þetta er náttúrulega 

heilabilað fólk [virðir ekki persónuleg mörk] og það ráfar þarna um og 

hlutir hverfa frá [mömmu] - ég hef verið að elta teppið hennar um deildina. 

Mynd af okkur systkinunum, sem var í ramma á borðinu, hefur verið týnd í 

einhverja mánuði og annað dót sem er bara týnt.  

Anna og Ellen upplifðu mæður sína afskiptar og umhverfið órólegt og 

óvirkt, auk þess sem Ellen fannst móðir sín finna til innilokunarkenndar á 

deildinni. Eva upplifði móður sína hrædda og óörugga í mannhafinu á deildinni 

innan um samsjúklinga sem voru verr á sig komnir en hún sjálf. „[Mamma] verður 

hrædd, döpur og finnst allt vonlaust. Ég þarf stundum að tala í hana kjark...en sko, 

mér finnst sjálfri erfitt að vera þarna inni of lengi,“ segir hún. 

Evu fannst erfiðara og erfiðara að heimsækja móður sína á 

hjúkrunarheimilið. 
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En ég reyni að vinna þetta eins og eftir stundatöflu, ég bara fer, þótt mig 

langi ekki til þess. Mér finnst miklu erfiðara að koma þarna og erfiðara að 

fara líka, af því að mamma fer að gráta þegar hún sér mig og hún fer líka 

að gráta þegar ég fer. Þetta gerði hún ekki á hinum staðnum. Það var 

miklu eðlilegra þar. Nú verð ég að finna einhverja starfsmanneskju til að 

taka hana að sér, því ég get ekki farið.  

Vanlíðan móðurinnar kom illa við Evu, en hún virtist finna til vanmáttar 

gegn valdi stofnunarinnar og lýsti því svo: 

Ég get ekkert gert í þessari vanlíðan mömmu og mér finnst það mjög erfitt. 

Ég hef ekki orku í að standa í látum. Ég er mömmu kvartdolla ef svo má 

segja og hún hlífir öðrum meira. Svo veit hún við hverja þýðir að kvarta. 

Hún kvartar við mig og  ég á að kvarta fyrir hana. Hún hefur sagt: Þarf ég 

að vera hér? Það finnst mér helvíti hart. Hún gerir sér grein fyrir að hún 

getur ekki verið ein heima og ég segi við hana að því miður sé þetta besti 

kosturinn núna. Það sé verið að leita að betri lausn. Ég segi henni að hún 

verði ekki þarna endalaust. Þá segir hún: Getur maður treyst því? Hún er 

nokkuð glögg á stöðuna sína og hefði það betra ef hún væri það ekki. 

Anna skynjaði einnig vanlíðan hjá móður sinni eftir flutning á stærri deild 

eins og fram kom í orðum hennar:  

Ég finn mun á mömmu núna og þá. Hún er náttúrulega miklu daufari, 

svona inn í skel. Hún bara situr voðalega stillt og prúð. Ég hugsa stundum; 
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skyldi henni ekki leiðast en vill bara ekki kvarta af því að hún hefur bæði 

fæði og húsnæði. Mér líður verr núna en síðast þegar við töluðum saman. 

Hún hélt síðan áfram á eftirfarandi hátt: 

Mér og bræðrum mínum finnst þetta bara svo nöturlegt. Þetta er 

náttúrulega fólk sem á ofsalega bágt, vafrar þarna um og maður þarf að 

sæta lagi að það sleppi ekki út. Það hanga sumir á hurðinni og vilja komast 

fram, þá hef ég bara náð í starfsmann ef einhver er við hurðina, sem ég hef 

ekki viljað eiga við. Mér finnst þetta ægilega leiðinlegt en skil að þetta er 

veikt fólk. Maður er bara svo dapur yfir að foreldri manns búi við svona 

lítil lífsgæði. 

Móðir Önnu var áður á stoðbýli. Hún bar oft saman stoðbýlið og 

hjúkrunarheimilið í samtölum okkar. Hún lýsti reynslu sinni með þessum orðum: 

Það er náttúrulega stoðbýli og það er bara eins og að vera á góðu heimili. 

Það var hugsað um heimilisfólkið. Og þá var hringt í mann ef eitthvað 

vantaði, hvort sem það voru sokkabuxur eða peningar í sjóðinn. Og það 

var verið að fara svo mikið með konurnar. Það var reynt að taka þátt í 

starfi fyrir aldraða, farið í kirkju, upplestur reglulega, farið í bíó og 

leikhús. Það er rosalega mikill munur á þessum heimilum og á stoðbýlinu 

voru bara góðar [konur í vinnu] sem kunnu að þvo þvotta og elda mat, 

setja rúllur í hár og bara klæða fólk smekklega. Þetta...er akkúrat það sem 

þarf við umönnun á svona fólki, sem er þokkalega hresst þó það sé aðeins 

farið að tapa perunni. Ég var spurð álits og þær komu með tillögur [má 
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ekki bara henda þessari gömlu blússu og kaupa nýja]...Þarna voru konur 

sem þekktu hana út og inn og voru með hana allan daginn og mér fannst 

lífsgæðin þarna á stoðbýlinu vera tíu [á skalanum 1-10] meðan þau eru í 

tæpum einum á hjúkrunarheimilinu. Sko, þar er ekkert um að vera. Ég 

upplifi staðinn sem algjöra geymslu, kannski vegna þess að það er svo 

mikið af veiku fólki þarna sem getur kannski ekki notið neins, því það er svo 

ruglað, ein kona er kannski grátandi, önnur bara jarmar, þriðja talar út í 

eitt o.s.frv. 

Móður Ellenar leið heldur ekki nógu vel á sinni deild eins og kom fram í 

orðum hennar: 

Ég sagði í síðasta viðtali að það gengi allt mjög vel og það gerir það að 

mestu leyti, en henni finnst ofsalega vont að vera lokuð svona inni og mér 

finnst það líka mjög óþægilegt.  

Hún finnur fyrir að vera innilokuð að það er ekki eins mikil hreyfing fyrir 

hana þarna eins og þar sem hún var á dagdeildinni. Hún er útivistarkona 

og kemst hvergi þegar henni hentar, þá finnur hún fyrir því að hún er lokuð 

inni. Þegar þessi bakslög koma vill hún fara heim. Hún talar þá um að fara 

heim. 

Eva telur sérstaklega óþægilegt að vera á deildinni sem móðir hennar býr á. 

Hún sagði svo frá: 
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Fólk er komið á það stig að það virðir ekki landhelgi. Það hangir á manni 

og eltir mann, virðir ekki... einkarými eða neitt. Það er mikið áreiti 

hreinlega að að vera þarna inni og pirrar hana ofsalega mikið.  

...Þær þurfa t.d. að læsa öllum skápum, alls staðar, og þær eru náttúrulega 

með lykilinn. Mamma sem er mikið fyrir að vita hvað hún á og hvað hún er 

með, kemst ekki inn í skápinn sinn og veit ekki hvað er í honum. Á hinum 

staðnum þurfti þetta ekki. 

Dætrunum varð tíðrætt um að það væri ekkert „prívat“ á stofnunum, þar 

sem foreldrarnir væru á tvíbýli. Aðstandendur kæmu kannski oftar og væru meira 

hjá sínum ef fólkið væri í sérbýlum. Sara sagði um þessa reynslu: 

Systur minni finnst  t.d. óþægilegt að koma þarna. Það er lítið hægt að tala 

við mömmu, hún er farin að heyra aðeins illa og hún [systir mín] fær það á 

tilfinninguna að allir séu að hlusta - það er ein lítil stofa, [þar sem allir 

eru] svo eru aðrir heimsóknargestir þarna.  

Anna talaði um að það mætti alveg vera lítil setustofa á 

hjúkrunarheimilinu, sem aðstandendur væru með lykil að, til að fá smáfrið með 

ættingja sínum í heimsóknum. ,,Það er ekkert prívat þarna,“ sagði hún.  

Aðstandendur velta mikið fyrir sér gæðum umönnunarinnar, þ.e. hvernig 

heimilisfólki sé sinnt á heimilunum, og ein dóttirin talaði um ,,...þessa týpísku lykt 

á deildinni,“ sem henni fannst ekki heimilisleg. Hún sagði: 

Ég veit ekki hvort það stafar af illri umönnun eða hvað sko...það er bara 

svona og svona hvernig fólk heldur sér hreinu - klósettmál og annað. 
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Það...er þannig fólk á þessari deild að það heldur sér ekki hreinu, nema að 

einhverju leyti. Ég skil ekki af hverju þeir taka sig ekki til og lofta 

almennilega út. Þetta fólk er [kannski] óvenju kulsækið. Kannski verður 

bara eintómur grátur og gnístran tanna út af því – ég veit það ekki. Svo 

ímynda ég mér bara að fólk verði þessu samdauna. 

Bara svo fólki líði vel 

Dætrunum fannst mikilvægt að starfsfólkið fengi góða fræðslu um 

umgengni við heilabilaða, bara svo fólki liði vel. Ellen var að sumu leyti ánægð 

með umönnunina, en fannst að þyrfti að bæta inn öflugri fræðslu um framkomu og 

samskipti starfsfólks við sjúklinga. Hún telur að það myndi kannski skila sér. Ellen 

sagði: 

Mér finnst kannski ekki skipta svo miklu máli að sama starfsfólkið sé sem 

mest með sama sjúklingahópinn. Mér finnst skipta mestu máli að starfsfólk 

sé vel upplýst um hvað það á að segja og hvernig það á að svara og viti 

hvernig það á að bregðast við sjúklingunum. Það er svo allt öðruvísi en á 

við um fólk almennt. Bara svo fólki líði vel. 

Það var munur á reynslu dætranna sem þátt tóku í rannsókninni þegar leið á 

dvöl foreldra þeirra á hjúkrunarheimilunum eins og fram kom í síðara viðtalinu við 

þær. Dæturnar sem upplifðu neikvæða reynslu af þessum umskiptum skynjuðu 

mikla vanlíðan hjá foreldrum sínum á deildunum og virtust hafa það á 

tilfinningunni að þær gætu lítið gert í stöðunni, að þær yrðu nánast að taka því sem 

að þeim væri rétt. Þessar dætur töluðu um að mæður þeirra væru ýmist afskiptar 
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eða hræddar og óöruggar í umhverfi sem þeim fannst um margt óæskilegt. Meðal 

annars kom fram í tali þeirra að þeim fannst umhverfið vera ýmist órólegt og/eða 

óvirkt. Dætrunum sem töldu sig ekki geta komið óskum sínum á framfæri fannst 

starfsfólkið oft sinnulaust og áhugalaust í samskiptum.  

Umskiptin höfðu hins vegar reynst þeim dætrum léttari sem áttu það 

sameiginlegt að hafa átt þess kost að koma óskum sínum á framfæri við 

deildarstjóra og starfsfólk og fengið áheyrn og tekið væri tillit til óska þeirra.  

Dæturnar höfðu þó allar ýmislegt að athuga við umönnunina og veltu fyrir 

sér hæfi starfsmanna. Sumum fannst starfsfólkið afskiptalaust og margir 

starfsmenn mjög ungt fólk. En innan um voru líka margir mjög fínir starfsmenn. 

Önnu fannst móðir sín oft ekkert hugguleg til fara, „af því hún á svo mikið 

af fallegum fötum.“ Aðspurð segist hún ekkert hafa nefnt þetta við starfsfólkið, 

hún hafi ekkert kvartað undan þessu, enda þýði ekkert að kvarta. Anna sagði:  

Veistu, ef mér finnst hún í ljótri peysu miðað við eitthvað annað sem hún er 

í, þá bara skipti ég, það er ekkert flóknara en það. Þannig að ég nenni 

ekkert að fara að [kvarta], enda þýðir það ekkert í rauninni að kvarta við 

einhvern starfsmann, hann kemur kannski aldrei til með að klæða hana 

aftur. 

Dæturnar veltu fyrir sér hvort starfsfólkið væri allt starfi sínu vaxið, eins og 

Björk orðaði það:  

En maður sér það alveg og veltir því fyrir sér, er fólk starfi sínu vaxið. Það 

er náttúrulega gríðarlegt álag á starfsfólk að vinna með svona sjúklinga. 

137



 

 
138

Hvaða menntun og reynslu hefur þetta fólk til að umgangast þessa 

sjúklinga? Þetta eru bara krakkar eða svona ungt fólk. Þannig að þegar 

maður er að stoppa hjá henni í kannski einn til tvo klukkutíma heyrir maður 

náttúrulega hvað er að gerast og hugsar oft að þetta er ekkert fyrir alla að 

vinna með svona sjúklinga, sko. Mér finnst það oft svolítið pirrað út í 

sjúklingana. Það er hægt að meðhöndla þá öðruvísi eða svara þeim 

öðruvísi [starfsfólkið]. Menn geta verið hryssingslegir. Ég hugsa um þetta 

og hef áhyggjur af henni. 

Það er lítið traustvekjandi ef starfsmenn vita ekki hvernig fólkinu líður eða 

kunna ekki að meta aðstæður rétt eins og Eva var svo óheppin að reyna þegar 

móðir hennar veiktist alvarlega. Hún sagði svo frá þessari reynslu:  

...það var ekki brugðist nógu hratt við, sem endaði með því að hún fór upp 

á spítala nær dauða en lífi. Þetta voru mjög óheppilegar aðstæður. 

Sumardagurinn fyrsti var á fimmtudeginum á undan og allt fasta fólkið var 

í fríi [löng helgi]. Afleysingafólkið gat ekki metið stöðuna rétt. Það er búið 

að fara yfir málið og ljóst að það voru gerð mistök, en hún fór...of seint á 

spítala. Nú erum við bara að reyna að ná okkur eftir áfall.  

Dæturnar gera greinarmun á starfsfólkinu. Eldri starfsmenn virðast að 

jafnaði meira traustvekjandi en yngra fólkið og notalegt er ef lítið er um 

mannabreytingar á heimilinu. 

Söru fannst starfsfólkið mjög almennilegt, vingjarnlegt og nokkrir alveg 

sérstaklega fínir. Það var helst að henni fyndist sumir þarna mjög ungir, ,,Ég veit 
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ekki hvort þær eru aðallega um helgar.“ ,,Hinar [eldri starfsmenn] eru eitthvað svo 

gamalreyndar, svona öruggari.“ Hún sagði starfsfólkið flest á heimilinu búið að 

vinna þar í mörg ár ,,...og það má segja svona kann þetta.“ Þótt allir séu góðir, þá 

fannst henni þeir misgóðir. ,,Maður finnur alveg hvað það skiptir sér misjafnlega 

mikið af fólkinu. Og svoleiðis mun það alltaf vera, þú getur aldrei fundið neitt 

100% starfsfólk.“ En Söru fannst það svo mikilvægt að starfsfólkið tali við íbúana 

,,og já, bara skipti sér af þeim.“  

Mikilvægt var fyrir aðstandendur að starfsfólk kæmi til móts við íbúana og 

hlustaði á þá til að gera þá sáttari og öruggari með sig, eins og Ellen lýsti svo vel:  

Mér finnst líka mikilvægt að starfsfólkið hlusti aðeins á mömmu, þó hún sé 

eins og hún er. Það eru ótrúleg smáatriði sem gera hana bara sátta...að 

hafa lyklana í vasanum, þó hún noti þá aldrei. Þó hún sé orðin svona eins 

og hún er, sko að hlusta...ef einhver gefur sig að henni og talar við hana og 

gefur sér örlítinn tíma, bara stutta stund, þá er hún yfirleitt sátt. 

Linda sagði pabba sinn vanafastan. ,,...hann vill vera í sínum lopabol og 

nærbuxum,“ sagði hún: 

...svo kom einhver ung starfstúlka þarna og vildi ekki að hann svæfi í þessu. 

Hann varð alveg miður sín. Þetta finnst mér einmitt starfsfólkið skilja og nú 

er passað upp á að hann fái að vera í sínum bol og sínum nærbuxum og 

hann er miklu rólegri. 

Marta hafði á tilfinningunni að það væri meiri fagmennska á 

dagdeildarstofnuninni. Þar ynni ef til vill fleira fagmenntað starfsfólk, með 
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sérþekkingu á umönnun aldraðra, sem kynni að hugsa um heilabilað fólk. Henni 

fannst samt starfsfólkið á hjúkrunarheimilinu yndislegt. „Starfsfólk er mikið til 

ungar stúlkur. Allir mjög elskulegir.“ 

Líkamlegri umönnun var stundum ábótavant að mati dætranna eins og kom 

fram í orðum einnar þeirra: 

 Stundum þegar ég kem er skítugt á henni hárið. Það er baðað einu sinni í 

viku og hún svitnar mikið og hún er stundum svona óhrein til höfuðsins og í 

óhreinum fötum. Mér finnst það frekar oft. Hún á nóg af fötum til 

skiptanna. Ég velti fyrir mér hvort það séu einhverjar reglur hjá þeim að 

íbúar séu a.m.k. tvo daga í sömu fötunum. Hún missir það mikið ofan á sig. 

Því það skiptir mig engu máli hvort ég þvæ af henni tvær eða fimm skyrtur.  

Það er sameiginlegur matsalur, þar sem móðir Önnu er og íbúarnir hafðir 

allir saman. Anna lýsti borðhaldinu á eftirfarandi hátt:  

Þau sitja þarna með smekk og svona eins og gengur. Það er ekkert 

óalgengt að margir hafi ekki verið látnir þurrka sér um munninn eftir 

matinn, það eru svona smáatriði [sem maður tekur eftir]. Það er kannski 

eðlilegt að það sé kannski ekki beint tími til þess að vera að sinna öllum 

alveg 100% alla daga. Það er að þessu leyti kannski mjög erfitt að vinna 

þarna. 

Móðir Bjarkar var góðu vön hvað umönnun varðaði áður en hún fór á 

hjúkrunarheimilið. Hún sagði: 
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Hún er böðuð einu sinni í viku á þriðjudegi og það [hárið] er orðið skítugt 

á föstudegi. Það er þá ekki bara þvegið aftur á henni hárið, heldur beðið 

fram á næsta baðdag. Þetta er ekki sama mamma og fyrir 5-6 mánuðum 

síðan. Mér finnst mikilvægast að hún sé hirt og það sé labbað með hana. 

Hún er góðu vön hvað þetta varðar. Hún er líka mjög ljúf.  

Mjög mikilvægt var einnig að foreldrarnir væru hreinir til fara. Anna sagði: 

„Ég myndi samt helst vilja að ef eitthvað sæist á fötunum þá væru þau bara sett í 

óheina tauið.“ 

Dætrunum fannst líka skipta miklu máli að starfsfólkið skipti sér af 

íbúunum, spjallaði við þá og samgleddist með þeim þegar við ætti. Og Linda sagði 

frá góðri reynslu sinni í þessum efnum:  

...þær tala við hann og ná í hann og passa að hann sé með fólki, finnst mér. 

Það er mikilvægt að starfsfólkið samgleðst honum alltaf þegar ég er að 

taka hann heim, því hann vill alltaf fá leyfi, og fagnar honum þegar hann 

kemur til baka. Ég held að þetta gefi fólkinu mikið...svo fær hann þarna 

hlýju, sem er svo mikilvæg. 

Sérstakar væntingar voru gerðar til deildarstjóranna, eða eins og Linda 

sagði: „Ef eitthvað er aðkallandi tala ég við deildarstjórann.“ 

Ellen finnst deildarstjórinn standa sig vel. Hún lýsti því svo: 

Hún er kannski heldur ekki alltaf að fá alveg klassa starfsfólk inn, 

deildarstjórinn. Og það er ótrúlegt hvað hún stendur sig vel, hvað hún nær 

út úr þessu starfsfólki. Hún stendur sig mjög vel í því. 
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Björk var óörugg með að setja móður sína í umsjón annarra í fyrstu. 

,,Maður veit alveg hvernig maður hefur hlúð að henni í gegnum árin. Þarna er hún í 

umsjón einhvers bláókunnugs fólks. Hvernig hlúir það að henni?“ Henni fannst 

líka misjafnlega auðvelt að eiga við starfsfólkið: ,,Sumir eru fljótari að hrökkva í 

gang en aðrir.“ Björk leið mun betur eftir að hún talaði við deildarstjórann og fékk 

áheyrn og það var tekið tillit til óska hennar. Hún orðaði það svo: „Mér finnst hún 

hafa aðlagast heimilinu betur, og við báðar. Ég er sáttari.“ 

Evu fannst starfsfólkið taka vel í þá hluti sem skipta þau máli í 

umönnuninni. Hún ræddi um undirtektir starfsfólks á eftirfarandi hátt:  

Mér finnst starfsfólkið taka vel í það sem skiptir okkur máli í umönnuninni. 

Starfsfólkið er mjög fínt þarna og almennilegt. Ein sagði mér að þær væru 

á góðum kjörum þarna og þeim liði vel í vinnunni. Þannig að starfsfólkið 

virðist vera metnaðargjarnt og meðvitað um að það sé að vinna gott starf. 

Það er allt vel gert þarna. Mér finnst kannski eina vandamálið að það er 

mannaskipti þarna. Mér sýnist starfsfólkið alltaf á stjái og með fólkinu. 

Eftirtektarvert er að það er ákveðin mótsögn í þessum orðum og sýnir að 

aðstandendur leitast við að mæla ástandinu bót í lengstu lög.  

Eitthvað var um erlenda starfsmenn á heimilunum, en lítið var um að 

starfsfólk skildi ekki íslensku eins og stundum er gefið í skyn. 

Hér á undan hefur verið lagt út af þeim þemum sem niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós. Það sem hér hefur verið dregið fram úr samtölunum 

við dæturnar sjö sýnir að það að fá pláss á hjúkrunarheimili er ekki tóm sæla heldur 
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heilmikil lífsreynsla, bæði góð og slæm. Eins og faðir Lindu sagði: „Það er ekkert 

grín að vera á stofnun.“ 

Samfélagið virðist líta á langtímavistun sem endanlega lausn, þannig að 

eftir vistun þurfi viðkomandi aðstandandi ekki lengur að hafa áhyggjur, nú annist 

fagfólk hinn veika og beri áhyggjurnar, en upplifun aðstandenda er oft önnur. Um 

leið og það er mikill léttir að fá pláss fyllast aðstandendur stundum efasemdum um 

hversu góð þessi lausn sé. Álagið minnkar en áhyggjurnar verða oft ekkert minni, 

þær verða bara aðrar.  

Dæturnar vissu sáralítið um starfsemi hjúkrunarheimila fyrirfram og 

komust að því að þær höfðu litla stjórn á aðstæðum þegar inn var komið. Flestir 

foreldranna deildu herbergi með öðrum og eigur þeirra voru ekki óhultar. Þjálfun 

og virkni var takmörkuð auk þess sem vistarverurnar voru tímabundnar og enginn 

einn endanlegan staður vís á heimilinu. 
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Umræður 

Þátttakendur í þessari rannsókn áttu það allir sameiginlegt að hafa upplifað 

mikil þáttaskil í lífi sínu við þá reynslu að eiga foreldri sem þjáðist af 

heilabilunarsjúkdómi. 

Eins og lýst er í kenningu Meleis o.fl. (2000) voru þáttaskilin yfirleitt 

margþætt og mörkuðust af atvikum eða atburðum með óljósu upphafi. 

Sjúkdómurinn þróaðist venjulega hægt en markvisst og mismunandi var hvaða 

einkenni foreldrarnir fengu. Áhrif sjúkdómsins á þátttakendur voru margslungin og 

tímaskeiðið mislangt, sem ekki sá fyrir endann á.  

Í viðtölunum kemur fram að aðdragandi að flutningi á hjúkrunarheimili er 

venjulega langur. Afdrifarík tímamót verða við sjúkdómsgreininguna, heilabilun 

(af einhverjum toga), sem fylgja ákveðin þáttaskil. Í sex af sjö tilfellum lá 

greiningin fyrir a.m.k. þremur til átta árum fyrir flutning á hjúkrunarheimili.  

Oft er talað um mikilvægi þess að gera öldruðum kleift að búa á eigin 

heimilum eins lengi og hægt er. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að 

heilsulitlir aldraðir, sem þjást af heilabilun, „fái“ að vera lengur heima en heilsa og 

aðstæður leyfa með góðu móti. Eins og fram kemur í fyrsta þemanu voru 

þátttakendur m.a. á nálum meðan þeir voru „að þrauka við að halda hlutum 

gangandi.“ Dæturnar í þessari rannsókn glímdu við svipuð vandamál og lýst var í 

rannsókn Martinson o. fl. (1995), en þar kom fram að ráf og jafnvægisvandamál 

voru erfiðustu einkennin hjá sjúklingi sem aðstandendur tóku eftir. Þessi vandamál 

kröfðust nánast gjörgæslu yfir sjúklingnum vegna hættu á skaða. Mace og Rabins 
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(1991) benda á að þegar álagið verður yfirþyrmandi verði aðstandendur að þekkja 

takmörk sín og gera ráðstafanir. Menn finni það best sjálfir þegar þeir treysta sér 

ekki lengur til að annast sjúklinginn. Líkt og lýst er í rannsókn Liken (2001) höfðu 

dæturnar í þessari rannsókn reynt allt sem þær gátu til að halda foreldrum sínum 

heima sem lengst, með því m.a. að fá heimahjúkrun og aðra aðstoð sem til féll. 

Þegar dæturnar sáu fram á að geta ekki þraukað lengur við að sinna lasburða 

foreldrum sínum heima áttu þær hvergi innangengt á hjúkrunarheimili og vissu 

ekki hvenær úrlausn fengist.  

Vitað er að langtímaúrræði á Stór-Reykjavíkursvæðinu eru of fá miðað við 

þörf og biðin eftir þeim er of löng að mati aðstandenda. Það er ljóst að auka þarf 

rými á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða á höfuðborgarsvæðinu sem þjást af 

heilabilun. 

Önnur afdrifarík tímamót í sjúkdómsferlinu urðu við 

hjúkrunarheimilisvistun foreldranna eins og kemur fram í öðru þemanu, þ.e. „að 

setja foreldri sitt frá sér.“  

Aðstandendum var bent á að sækja um tvö til þrjú eða fleiri heimili. Val á 

hjúkrunarheimili var sett fram eins og um eitthvað raunverulegt val væri að ræða. 

Þegar til kastanna kom fannst viðmælendum mínum sem þeir hefðu hins vegar 

ekki þetta val, úrræðin voru of fá til þess. Þrír millilentu á sjúkrahúsi, sem var 

mikil hjálp í neyð. Foreldrarnir voru orðnir það hjálparþurfi þegar plássunum var 

úthlutað að aðstandendur tóku því sem bauðst. Dæturnar töldu sig auk þess ekki 

hafa verið í aðstöðu til að gagnrýna neitt. 
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Það sýndi sig að það fór illa í suma aðstandendur að þurfa sjálfir að reka á 

eftir plássveitingu til handa foreldrinu, en dætrunum var almennt sagt að gera það 

til að flýta fyrir afgreiðslu. Þátttakendur töldu sig í sumum tilfellum hafa 

takmarkaða vitneskju um umsóknarferlið og þurfa að þreifa sig áfram hvað það 

varðaði. Þá var dætrunum t.d. ekki ljóst í öllum tilfellum við hvern þær ættu að 

tala, hvort foreldrið væri komið á biðlista hjá einu hjúkrunarheimili eða fleirum eða 

hvort ýta ætti á eitt heimili eða öll. Öðrum fannst hreinlega óþægilegt að vera settir 

í þessa aðstöðu og fannst þurfa skilvirkari leið til að meta umsóknir og taka fólk 

inn eftir ákveðinni reglu, þannig að það væri síður „maður þekkir mann leiðin“. 

Vitneskja um starfsemi hjúkrunarheimila virðist vera takmörkuð meðal 

fólks. Það kom fram í rannsókninni að sumir í heilbrigðisþjónustunni sem vinna 

við að aðstoða fólk við að sækja um vistunarúrræði hafa aldrei heimsótt þau 

hjúkrunarheimili sem þeir eru að ráðleggja fólki að leita til. 

Þátttakendum var bent á að sækja um á ýmsum stöðum og heimsækja 

heimilin sem í boði voru, en eftir hverju áttu þeir að fara við valið? Frá sjónarhóli 

þátttakenda í þessari rannsókn virtist staðsetning heimilanna og útlit þeirra vega 

þungt. Þeir áttuðu sig eðlilega síður á hvaða þættir skipta máli frá faglegu 

sjónarmiði. Rannsóknir hafa sýnt að þeir þættir eru m.a. að heimilin séu líflegir 

staðir, vinalegir og markvisst félagsstarf sé í boði en jafnframt rólegir og friðsælir. 

Engin ólykt á að finnast (Rantz o.fl., 2001). Rantz o.fl. (2001) benda á að gott 

hjúkrunarheimili er vel mannað og starfsfólk býr yfir fagþekkingu og reynslu. 

Hjúkrunarfræðingar eru til staðar til að meta ástand og breytingar á heilsu íbúanna, 
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auk þess að fylgjast með því að íbúar fái þá umönnun sem þeim ber. Góðir 

starfsmenn eru vel upplýstir, umhyggjusamir og vel launaðir. Þeir vinna gjarnan 

lengi hjá sömu stofnun og íbúar njóta góðs af stöðugleika í starfsmannahaldi. Á 

góðum hjúkrunarheimilum er fylgst með líðan íbúa, aðstandenda og starfsfólks. 

Samskipti eru góð og starfsfólkið er sýnilegt og virkt í umönnun og samskiptum 

við íbúana. Einnig á hugmyndafræði heimilanna að vera opinber og öllum ljós 

(Rantz o. fl., 2001).  

Meleis o. fl. (2000) leiða rök að því að úrræði samfélagsins auðveldi eða 

hindri umbreytingar. Dæmi um það eru viðeigandi upplýsingar sem aflað er hjá 

ábyggilegu heilsugæslufólki, á námskeiðum og í rituðum heimildum. Leikmenn 

þurfa upplýsingar og fræðslu til að geta lagt mat á gæði þjónustu hjúkrunarheimila. 

Úr þessu ætti að vera auðvelt að bæta með bættri upplýsingagjöf um heimilin.  

Aðdragandi að flutningi á hjúkrunarheimili hjá fólki sem þjáist af 

heilabilun er oftast langur eins og niðurstöður í þessari rannsókn sýna. Það er vitað 

að eftir því sem sjúkdómurinn ágerist þarf viðkomandi sjúklingur stöðugt meiri 

aðstoð. Flestir búa heima hjá sér lengi vel eins og rannsóknir hafa sýnt. 

Meðallíftími eftir greiningu er 6-10 ár (Coleman, 2000). Ljóst er að ástand 

ættingjans batnar ekki og því er innlögn á stofnun óhjákvæmileg á lokastigi 

sjúkdómsins. Nægur tími ætti því að vera til að upplýsa og fræða fjölskylduna um 

hvaða hjúkrunarheimili standa til boða, hvaða þjónustu þau veita og hvaða þættir 

teljast til gæða. Slíka kynningu mætti jafnvel byrja strax við sjúkdómsgreiningu og 

auka fræðsluna síðan þegar vistunarmat er gert. 
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Bandarískar rannsóknir sýna, eins og áður er getið um, að minna en einn 

fjórði umönnunaraðila heilabilaðra fær fræðslu og stuðning frá fagaðilum eftir 

greiningu. (Wackerbarth og Johnson, 2002). Í rannsókn Liken (2001) kom einnig 

fram að aðstandendum fannst skorta á upplýsingar um þróun Alzheimers-

sjúkdómsins eftir greiningu, en þeir töldu að þeir hefðu getað búið sig betur undir 

óhjákvæmilega vistun ættingja sinna á stofnun. Þessu virðist mun betur farið hér á 

landi. Viðmælendur mínir voru almennt mjög ánægðir með þjónustu og fræðslu 

fagfólks Minnismóttöku (á Landakoti, LSH) og öldrunarlækna eftir að 

sjúkdómsgreiningin lá fyrir. Þar var góð fræðsla veitt um sjúkdóminn og þann 

stuðning sem stendur til boða í heimahúsi. Vistunarmat fyrir aðstandendur fjögurra 

þáttakenda fór fram á Minnismóttöku. Sömuleiðis var fræðsla og stuðningur 

fagfólks heimahjúkrunar vel metinn. 

Eftirtektarvert var hve aðstandendur og sjúklingar voru ánægðir með 

dagdeildirnar. Hjá starfsfólki dagdeildanna fengu dæturnar mikilvægan stuðning, 

þar var einhver sem þekkti vel einstaklinginn og vandamálin sem honum fylgdu. 

Hjá dagdeildarstofnunum var gert vistunarmat hjá þremur foreldrum og endurgert 

hjá þremur. 

Hins vegar töldu viðmælendur mínir sig hafa fengið mjög takmarkaðar 

upplýsingar um hjúkrunarheimilin á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Líkt og lýst er í 

rannsókn Hagen (2001) fannst þeim skorta á aðstoð, stuðning og leiðbeiningar frá 

heilbrigðisstarfsmönnun við þau afdrifaríku tímamót sem flutningur á 
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hjúkrunarheimili er. Sérstaklega virtist skorta upplýsingar um starfsemi 

hjúkrunarheimila, þá þjónustu sem þau veita og ekki síst undirbúning fyrir flutning.  

Undirbúningur fyrirfram auðveldar umbreytingareynsluna, en hins vegar 

skortur á undirbúningi hindrar hana. Sjálfsagður þáttur við undirbúninginn er 

vitneskja (þekking) um það sem í vændum er meðan á umbreytingunni stendur og 

hvaða aðgerðir geta komið að gagni við að ná tökum á henni (Meleis o.fl., 2000).  

Gefinn hefur verið út bæklingur (2000) á vegum Landakots, Landspítala 

háskólasjúkrahúss, eftir Ídu Atladóttur, með samantekt yfir þau hjúkrunarheimili 

sem starfrækt eru á höfuðborgarsvæðinu. Þennan bækling mætti t.d. nota til 

kynningar.  

kom, en þeir sem það gerðu virtust fá litlar upplýsingar um starfsemi þeirra. Þeir 

sem voru að fá úthlutað plássi voru yfirleitt í mikilli pressu í heimsóknunum. 

Athuga þarf hvort heimilin eiga bæklinga og lesefni um starfsemi sína og ef svo er 

hvort hugað sé að því að aðstandendur fái slíkar upplýsingar í hendur. Eftir að 

menn hafa fengið úthlutað plássi er undirbúningur fyrir flutning lítill sem enginn 

og leiðbeiningar, upplýsingar eða stuðningur við aðstandendur mjög takmarkaður. 

Í stað þess spyrja menn sig áfram, eins og niðurstöður rannsóknarinnar sýna. Þegar 

kom að flutningnum sjálfum virtist viðmótið vera eins og einn þátttakenda orðaði 

það: „...bara eins og þetta sé ekkert mál.“ Álaginu við flutninginn og þessum miklu 

umskiptum var varla veitt nein athygli.  
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Nýlegar rannsóknir styðja þá niðurstöðu að starfsfólk tekur oft ekki eftir 

eða lætur hjá líða að meta það mikla tilfinningalega álag sem flutningur á stofnun 

er fyrir margar fölskyldur. Ekki síst þegar hann ber brátt að og lítill sem enginn 

undirbúningur á sér stað fyrirfram (Ryan, 2002). Það olli einnig óþarfa óöryggi og 

kvíða hjá viðmælendum mínum að vita ekki strax í upphafi til hvers var ætlast af 

þeim eða hverjir starfshættir stofnunarinnar voru. 

Rannsókn Norman, Redfern, Briggs og Askham (2004) leiddi í ljós að bæði 

umsjáraðilanum og persónunni sem þjáðist af heilabilun fundust breytingar 

yfirhöfuð neikvæðar í sjálfu sér. Niðurstöður þeirra sýndu þó ótvírætt að 

breytingar, sem slíkar, eru megineinkenni í lífi þessa fólks og krefjast oft ítrustu 

hæfileika þess sem þarf að bregðast við þeim (Norman o.fl., 2004).  

Niðurstöðurnar sýndu að fyrirvari að innlögn var með eindæmum stuttur, 

oft einn til tveir dagar, svo fjölskyldunni fannst eins og henni væri „stillt upp við 

vegg.“ Það helgast að einhverju leyti af því að hjúkrunarheimilin vita ekki 

fyrirfram hvenær rými losnar og þörfin fyrir rýmin er mjög mikil eins og komið 

hefur fram. Öll rými eru fullnýtt, enda skiptir það máli fyrir hjúkrunarheimilin að 

þau séu það annars skerðast tekjur þeirra. Heilbrigðiskerfið stendur eingöngu 

straum af kostnaði við daggjöld á einni stofnun á hverjum tíma, þannig er ekki 

hægt fyrir einstaklinga að vera með pláss á t.d. dagdeildarstofnun og 

hjúkrunarheimili á sama tíma til að auðvelda aðlögun. Það er spurning hvort ekki 

væri hægt, tiltölulega auðveldlega, að lengja fyrirvarann í sex til sjö daga. Það 

myndi strax muna um þann tíma fyrir fjölskyldur með tilliti til undirbúnings. Það 
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kom fram að dæturnar hefðu þegið rólegri undirbúning, betri leiðbeiningar og 

skipulagða aðlögun við umskiptin. Þær kviðu viðbrögðum foreldra sinna. Mikill 

léttir var fyrir þátttakendurna að allir foreldrar dætranna í þessari rannsókn tóku 

flutningnum vel eða frekar vel. 

Ekki kom á óvart að það veitti þátttakendum öryggistilfinningu og var léttir 

þegar foreldrarnir komust í hjúkrunarheimilispláss, það hefur fjöldi rannsókna sýnt. 

Í rannsókn Liken (2001) er því lýst hvernig sumum aðstandendum fannst þeir fá líf 

sitt til baka eftir vistun ættingjans á stofnun, þeir gátu ferðast og haft meiri tíma til 

að njóta barnabarnanna. Öðrum fannst dásamlegt að geta nú fengið almennilegan 

svefn. Í rannsókn Zarit og Whitlatch (1992) var mesta breytingin sú að 

aðstandendur fundu fyrir minna líkamlegu álagi, minni þreytu og höfðu meiri tíma 

fyrir sig. Áhrifin á andlega vellíðan umönnunaraðila eru flóknari.  

Eins og fram kom í niðurstöðum fannst þátttakendum í þessari rannsókn 

þeir óviðbúnir þegar kallið kom og fannst ákvörðunin um vistun foreldranna 

tilfinningalega erfið, en rannsóknir hafa sýnt að við vistun ættingja með 

Alzheimers-sjúkdóm á stofnun upplifa fjölskyldur oft óvissu um réttmæti 

ákvörðunarinnar (Liken, 2001). Hagen (2001) bendir á að hjúkrunarfræðingar í 

heimahjúkrun viti hversu erfitt sé fyrir aðstandendur fólks með heilabilun að taka 

ákvörðun um stofnanavistun og aðstandendur þurfi upplýsingar og aðstoð frá 

fagfólki til að auðvelda slíka ákvörðun. Í rannsókn Zarit og Whitlatch (1992) sýndu 

Álagsvaldar héldu áfram eftir vistun. Aðstandendur láta sig varða gæði 
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umönnunarinnar á stofnuninni, vellíðan ættingja sinna þar, skyldur sínar gagnvart 

ættingja sínum og sjá oft um fjármál hans. Umönnunaraðilar veita og vilja veita 

margskonar aðstoð eftir vistun en ábyrgðarsviðin breytast.  

Eftir vistun upplifðu dæturnar eftirsjá og missi. Þær söknuðu „þess sem 

var.“ Þær voru einar með sína reynslu. Þátttaka í viðeigandi stuðningshópi hefði 

hugsanlega getað orðið að liði. Eloniemi-Sulkava o.fl. (2002) könnuðu líðan 

umönnunaraðila eftir vistun ættingja á hjúkrunarheimili. Niðurstöður voru þær að 

umönnunaraðilar sem höfðu tekið þátt í stuðningshópum fyrir flutning á 

hjúkrunarheimili fundu síður einmanakennd, þunglyndistilfinningar og sorg en 

umönnunaraðilar sem ekki höfðu notið utanaðkomandi stuðnings. Rúmlega 

helmingur þátttakenda í rannsókninni hafði tekið þátt í stuðningshópum fyrir 

aðstandendur fólks sem þjáist af heilabilun. Í stuðningshópunum fór fram fræðsla 

og víðtækur stuðningur við aðstandendur og sjúklinga, m.a. fyrir og við flutning á 

hjúkrunarheimili. Því styttra sem liðið var frá lokum umönnunar heima, þeim mun 

meiri þunglyndistilfinningar voru til staðar hjá umönnunaraðilum. Í þessu tilliti er 

mikilvægt að horfa til víðtæks meðferðargildis stuðningshópa. Einnig væri 

æskilegt að bjóða upp á þá inni á hjúkrunarheimilunum sjálfum. 

Það kom mjög á óvart hversu mikill þvælingur var á foreldrum 

viðmælenda minna innan hjúkrunarheimilanna eins og kemur fram í þriðja þemanu 

„að fara úr stað í stað“, og flestar dæturnar komust að því að þær höfðu litla 

stjórn á aðstæðum þegar inn var komið. Dæturnar töldu yfirleitt að foreldrarnir 

ættu litla samleið með öðrum íbúum á deildunum. Aðstandendur sáu að mjög erfitt 
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gat verið fyrir foreldrana að vera með sumum sjúklinganna á herbergi, sérstaklega 

þeim sem sýndu truflandi hegðun eða virkuðu ógnvekjandi. Þvælingurinn og það 

að vera óheppinn með herbergisfélaga hafði slæm áhrif á líðan foreldranna. Þeim 

sem leið verst fannst sem þeir ættu hvergi heima. Rannsóknir hafa sýnt að fyrstu 

vikurnar eftir flutning eru erfiðastar og það getur tekur þrjá til sex mánuði fyrir 

íbúa að jafna sig eftir flutning inn á hjúkrunarheimili (Brooke, 1989a). Þessi 

þvælingur grefur því undan aðlögun að breyttu lífi. Áberandi var að því foreldri 

sem fékk einbýli strax og var ekki fært á milli staða virtist líða mun betur en hinum 

sex og umskiptin voru þess vegna því foreldri og aðstandendum þess mun 

auðveldari en hinum. Það kom fram í viðtölunum að allir foreldrarnir voru í raun í 

óvissu með endanlegan íverustað á hjúkrunarheimilunum.  

Sú regla virðist viðhöfð á hjúkrunarheimilum sem ekki hafa nóg af 

einbýlum að allir nýir byrji vistina á fjölbýlisstofum.  

Það er mikill skilningur á því í okkar þjóðfélagi að einbýlisstofur séu 

mikilvægar fyrir vellíðan manna og þróunin er í þátt átt að fjölga einbýlum og 

fækka í leiðinni fjölbýlisstofum á hjúkrunarheimilum. Slík breyting tekur tíma og 

kostar mikið fé. Mörgum finnst hins vegar sú þróun ganga ansi hægt, en 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra upplýsti í ræðu á Alþingi (2005) að af þeim 

3100 einstaklingum sem dvelja nú á dvalar- og hjúkrunarheimilum landsins deili 

nær þúsund aldraðir einstaklingar herbergi með ókunnugum (Elsa B. 

Friðfinnsdóttir, 2005). Einnig virðist vera skilningur fyrir því að þvælingur á milli 

staða innan heimilanna sé óheppilegur, þó hann sé látinn viðgangast. Stýrihópur 

153



 

 
154

sem starfar á vegum heilbrigðisráðuneytisins um stefnumótun í málefnum aldraðra 

leggur áherslu á að halda stofnunarþjónustu aldraðra samfelldri og órofinni. Þetta á 

ekki síst við einstaklinga sem eiga við heilabilun að stríða og þola verr en aðrir að 

röskun verði á högum þeirra. Að aldraðir einstaklingar fái sín herbergi til 

einkaafnota og haldi þeim á meðan þeir búa á hjúkrunarheimilinu breytir miklu um 

líðan þeirra og tilfinninguna um öryggi. Þannig er búsetan örugg. Endalausar 

málamiðlanir og rask sem fylgir sambýli með mörgum öðrum hverfur úr sögunni 

og óróleikinn og vanlíðanin sem því fylgir einnig. Nóg er að glíma við 

heilsufarsmissinn og þá staðreynd að vera upp á aðra kominn með aðstoð 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Dætrunum fannst erfitt að komast að raun um „að foreldri manns búi við 

svona lítil lífsgæði“ þegar leið frá flutningi á hjúkrunarheimili. 

Dæturnar vissu sáralítið um starfsemi hjúkrunarheimila fyrirfram og 

komust að því að þær höfðu litla stjórn á aðstæðum þegar inn var komið. Flestir 

foreldranna deildu herbergi með öðrum og eigur þeirra voru ekki óhultar. Þeir sem 

voru á fjölbýlisstofum höfðu ekkert afdrep út af fyrir sig. Vistarverurnar voru 

tímabundnar og enginn einn endanlegur staður viss á heimilinu. Jafnframt var 

þjálfun og virkni vistmanna  takmörkuð og heimilisbragur á deildunum fremur 

fátæklegur. Þessi litla virkni og félagsstarf á stöðunum gerði það að verkum að 

dæturnar litu á deildirnar sem geymslustaði frekar en heimili. Deildirnar virkuðu 

líflausar og óvirkar og stærri deildirnar tvær mun órólegri og stjórnlausari en þær 

minni. Starfsmannavelta var mikil á a.m.k. þremur deildum. Í sumum tilfellum 
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fylgdi deildunum einnig ólykt og líkamlegri umönnun var stundum ábótavant að 

mati dætranna. Að öllu jöfnu fannst þeim þó grunnþörfum þokkalega sinnt og 

mataræði var gott, fjölbreytt og nóg af mat. 

Fimm af sjö þátttakendum upplifðu foreldra sína annað hvort hrædda eða 

dapra, óörugga eða þvingaða og eitt foreldrið sýndi áberandi innilokunarkennd. 

Þessu fylgdi mikil vanlíðan fyrir aðstandendur og olli því að erfiðara og erfiðara 

var í sumum tilfellum fyrir þá að heimsækja foreldra sína á hjúkrunarheimilin. 

Einnig fylgdi þessu vanmáttarkennd fyrir þá aðstandendur sem fannst þeir lítið geta 

gert til að bæta líðan foreldris. Eins og fram kom í viðtölunum létu dæturnar samt 

ekki hjá líða að heimsækja foreldra sína þó erfitt hafi verið í sumum tilfellum. Í 

rannsókn Ryan og Scullion (2000) kom fram að þegar fjölskyldur heimsækja sína 

oft fái viðkomandi sjúklingar betri hjúkrun og umönnun vegna þrýstings frá 

fjölskyldu. 

Tengsl við starfsfólk voru mjög lítil og aðstandendur sjaldan eða aldrei 

spurðir álits. Þremur dætrum fannst þær ekki fá áheyrn við óskum sínum eða að 

það þýddi ekkert að kvarta. Mikilvægur þáttur í jákvæðri umbreytingarreynslu er 

að finna til tengsla við heilbrigðisstarfsmenn sem geta svarað spurningum og 

notalegt er að umgangast. Góð umönnun og samskipti á hjúkrunarheimilum 

krefjast samfelldni í tengslum hjúkrunarfólks og fjölskyldna (Meleis o.fl., 2000).  

Það kom fram í orðum dætranna að það var „skref niður á við“ fyrir 

foreldrana, að fara í hjúkrunarheimilispláss miðað við þá virkni og þjálfun sem 

dagvistunin býður upp á. Dæturnar höfðu vonast til að foreldrarnir fengju 
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afþreyingu við hæfi á heimilunum þó þeir væru almennt komnir lengra í sínum 

sjúkdómi á sólarhringsdeildum.  

Almennt er skilningur á því að uppákomur og virkni í daglegu lífi skilur 

grínmynd, skapar góða líðan. Virkni veitir gleði og lífsfyllingu, eykur sjálfstraust 

og bætir félagslega færni og líðan, bæði andlega og líkamlega. Afþreying er góð til 

að draga athygli frá vandamálum. Hreyfing, bæði inni og úti, og þjálfun við hæfi 

seinkar hrörnun og eykur lífsgæði. Vitað er að hröð afturför er á líkamsfærni ef 

henni er ekki viðhaldið daglega. Líkamleg þjálfun bætir auk þess svefn og heilsufar 

almennt. Dæturnar hefðu viljað meiri útivist fyrir foreldrana, en útivist er mikilvæg 

öllu fólki. Það veitir líka frjálsræðistilfinningu að vera ekki alltaf lokaður innan 

húss. Einnig njóta sumir þess að hugsa um blóm, garðrækt eða bara hlusta á fugla. 

Þjálfun og afþreying var sem sagt miklu minni en vonir dætranna stóðu til og alltof 

lítið var farið út af stofnununum, t.d. í göngutúra, að þeirra mati. Mikil afturför var 

auk þess í líkamlegri og andlegri getu allra foreldranna fyrstu þrjá mánuðina eftir 

vistun.  

Þetta kemur heim og saman við rannsókn Ryan og Scullion (2000) en 

aðstandendur kusu að boðið væri upp á meiri einstaklingshæfða hjúkrun og virkni 

fyrir íbúana. Þar kom einnig fram að starfsmenn höfðu skilning á mikilvægi þess 

og voru sammála að það væri æskilegt, en kvörtuðu yfir tímaskorti, vinnuálagi og 

manneklu á deildunum. 
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tortryggni í garð stjórnenda stofnananna og jafnvel starfsfólks almennt. Þær höfðu 

ekki bolmagn til að hugsa um foreldra sína heima. Þeim fannst þær tilneyddar að 

taka því sem að þeim var rétt og þakka fyrir að fá þó pláss. Stofnanir eru ekki í 

vandræðum með að fylla upp í götin, nóg er framboðið af veikum öldruðum. 

Rannsókn þessi bendir til að líðan aðstandenda ráðist mjög af skynjun þeirra á 

líðan ástvina sinna á sofnunum. Í rannsókn Liken (2001) lýstu átján af tuttugu 

fjölskyldum jákvæðri upplifun eða reynslu af vistun ættingja sinna. Aðstandendum 

fannst þá ættinginn í öruggum höndum á stofnuninni, að ættingjanum liði vel og 

starfsfólkið væri hæft til að hjálpa honum. Ef ættinginn var ánægður var 

fjölskyldan ánægð og taldi sig hafa tekið rétta ákvörðun. Tvær fjölskyldur í þeirri 

rannsókn lýstu neikvæðri reynslu af vistuninni. Þeim fannst þá ættingjanum líða 

illa og hann vera óánægður á stofnuninni. Eins fundu þeir fyrir pirringi í garð 

starfsfólksins (Liken, 2001). 

Davies og Nolan (2004) minna á að með aukinni fræðslu verði væntingar 

manna meira í samræmi við staðreyndir mála þegar inn á hjúkrunarheimilin er 

komið. Þannig minnka líkur á gríðarlegum vonbrigðum notenda þjónustunnar.  

Sérstakar væntingar eru gerðar til deildarstjóranna, eða eins og Linda sagði: 

„Ef eitthvað er aðkallandi tala ég við deildarstjórann.“ Rannsóknir benda til þess að 

það hvernig hjúkrunarfræðingar og þeir sem stjórna ræði um íbúana og 

aðstandendur þeirra ráði miklu um hvernig starfsfólkið líti viðkomandi. Í 

doktorsritgerð Margrétar Gústafsdóttur (1999) er m.a. fjallað um samskipti 
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aðstandenda og starfsfólks á hjúkrunarheimilum. Hún komst að því að bæði 

fjölskyldan og starfsfólkið hafði tilhneigingu til að líta svo á að það væru mörk 

milli þeirra umönnunar sem hvorir um sig inntu af hendi. Starfsfólkið tók aðeins að 

takmörkuðu leyti upp við fjölskylduna ýmsa þætti er sneru að umönnuninni. 

Munur reyndist þó vera á milli deilda, sem gefur til kynna að deildarstjórar gegni 

lykilhlutverki varðandi það hvaða augum starfsfólkið lítur heimilisfókið, 

aðstandendur þeirra og umönnun beggja.  

Dæturnar veltu fyrir sér hvort starfsfólkið væri allt starfi sínu vaxið, 

sérstaklega þar sem mikið var af mjög ungu fólki við störf. Það var lítið 

traustvekjandi ef starfsmenn vissu ekki hvernig fólkinu leið eða kunni ekki að meta 

aðstæður rétt. Ein deildin skar sig úr hvað varðaði ánægju aðstandenda en þar 

virtist vera meiri stöðugleiki í starfsmannahaldi og faglegar staðið að málum. 

Einnig voru eldri og reyndari starfsmenn meira traustvekjandi að mati þátttakenda. 

Kannanir hafa sýnt að mikilvægir eiginleikar starfsmanna sem vinna með 

einstaklingum sem þjást af heilabilun eru þolinmæði, hlýja og glaðværð (Guðrún 

K. Þórsdóttir og Ingibjörg Á. Gunnarsdóttir, 1999). Allir starfsmenn þurfa að vera 

vel upplýstir og kunna að sinna þessu fólki sem öðru með virðingu. Eins þarf að 

vera nægilega mikið af fagfólki til að auka líkur á að aðstæður séu metnar rétt.  

Dætrunum fannst mikilvægt að starfsfólk legði metnað sinn í að hugsa um 

foreldrana og láta þeim líða vel, eins og á góðum heimilum. Í því fólst m.a. að hafa 

þá huggulega til fara. Mikilvægt var einnig fyrir öryggistilfinningu foreldranna að 

starfsemin væri í föstum skorðum, með góðu eftirliti og deildirnar ekki reknar eins 
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og stjórnlausar hjarðir. Dætrunum fannst ekki nægjanlega mikið hlustað eftir því 

sem foreldrarnir sögðu, en það væru oft ótrúleg smáatriði sem gerðu þá bara sátta. 

Þeim fannst auk þess að starfsfólkið mætti vera betur upplýst um það hvað það ætti 

að segja og hvernig það ætti að svara og vita hvernig það ætti að bregðast við 

sjúklingunum, „bara svo fólki líði vel.“ Nauðsynlegt er að hyggja að því hvernig 

mönnun á deildum fyrir aldraða sem þjást af heilabilun er háttað, en spurning er 

hvort hún sé alltaf nægjanleg. Starfsmannafræðsla þarf að vera öflug og samfelld 

og bjóða þarf upp á handleiðslu í starfi.  

Chenitz (1983) bendir á að hinn aldraði einstaklingur skilji oft ekki 

ástæðurnar fyrir því að hann skuli vera settur á stofnun og upplifir sig yfirgefinn af 

ættingjum sínum. Heilbrigðistarfsmenn þurfi að veita þessu athygli og starfsfólk 

þurfi að kynnast nýja vistmanninum og vinna traust hans og fjölskyldunnar svo 

öllum líði vel. Góð líðan fjölskyldunnar er mikilvæg fyrir vellíðan sjúklingsins. Ef 

fjölskyldan er í slæmu ástandi andlega og með vanlíðan getur hún ekki stutt 

sjúklinginn eins og skyldi (Ferris, 1992). Það mikilvægasta sem 

hjúkrunarfræðingar gera á þessu tímaskeiði er að gefa fjölskyldunni og nýja 

heimilismanninum tíma til að viðra tilfinningar eða vandamál og byggja upp og 

viðhalda góðu og umhyggjusömu sambandi innbyrðis. Aðstandendur þurfa 

skilning og þolinmæði frá starfsfólki heimilanna (Ryan, 2002). 

Mikilvægt er, „bara svo fólki líði vel“, að það fái að lifa í samræmi við þær 

venjur og þá siði sem það hefur tamið sér um ævina. Það getur skipt miklu máli 

upp á þá tilfinningu að upplifa sig sem einstakling. Það er ekki síður mikilvægt 
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þegar menn eru orðnir eldri og jafnvel farnir að tapa sínum persónuleika og þurfa 

þess vegna enn frekar á því að halda að notfæra sér venjur sínar og siði til að sýna 

fram á hverjir þeir eru/voru. Það getur alið á öryggisleysi hjá fólki ef ekki er tekið 

mið af óskum þeirra og sérþörfum. 

Í meistaraverkefni Ingibjargar Hjaltadóttur (2001) gerði hún því skil hvað 

aldraðir (sem eru farnir að líkamlegri heilsu) telja til lífsgæða á 

hjúkrunarheimilum. Hún komst að því að mikilvægt var fyrir þá sem misst hafa 

líkamlegan þrótt að tryggja öryggi sitt með því að flytjast á hjúkrunarheimili. 

Íbúum á hjúkrunarheimilum finnst mikilvægt að finna sitt athvarf og næði inni á 

sjálfu hjúkrunarheimilinu. Ein af niðurstöðum Ingibjargar var að mjög mikilvægt 

væri fyrir íbúa hjúkrunarheimila að vera viðurkenndir sem einstaklingar og hún 

bendir á að þar hafi starfsfólkið stóru hlutverki að gegna bara með því að sinna 

smávægilegum viðvikum til að mæta sérþörfum þeirra. Það þarf ekki að vera nema 

að færa viðkomandi, að venju, kaffi inn á herbergi hans að morgni dags. 

Viðmælendum Ingibjargar fannst líka mjög mikilvægt að hafa eitthvað fyrir stafni. 

Hjúkrunarheimili er venjulega síðasta „heimili“ fólks sem þar býr og 

eðlilegt væri að öll þjónusta miðaðist við það. Hjúkrunarheimili þarf að vera 

friðsæll staður. Heimilismönnum þarf að finnast þeir öruggir í umhverfi sínu og í 

góðum höndum til að líða vel.  

Á heimili sínu eru menn öruggir, hafa sína hluti hjá sér, s.s. myndir og 

aðrar minningar. Heimili er staður þar sem menn ættu að geta verið í friðsæld, 

öryggi og án truflunar. Hugsunin um lítið næði hefur truflað aðstandendur og 
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ástvini þeirra í þeirri rannsókn sem hér er gerð. Í þessum kringumstæðum er 

smáfriður verðmæti sem kalla má munað og einbýli dýrmætt skjól. Dæturnar lögðu 

áherslu á að mikilvægt væri fyrir hjúkrunarheimilin að horfa til þjónustu 

dagdeildarstofnana og taka sér hana til eftirbreytni.  

Samkvæmt Meleis o.fl. (2000) tekur heilbrigðismat bæði til ferli- og 

útkomuvísa, þar sem heilbrigði og skynjun vellíðunar er æskileg útkoma. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að mikið vantar upp á að umbreytingin eða 

þáttaskilin sem þessar dætur upplifðu hefði í för með sér ásættanlega líðan. 

Reynsla þeirra sýnir að skilyrðin fyrir farsælu umbreytingaferli voru að fæstu leyti 

uppfyllt.  

Staðsetning skiptir miklu máli við flestar umbreytingar. Menn bera saman 

líf sitt, reynslu, venjur og viðhorf fyrir og eftir breytingar. Eitt af einkennum 

umbreytinga er myndun nýrrar merkingar og skynjana. Samanburður er aðferð til 

að staðsetja sig í tíma, rúmi og tengslum. Heilbrigð útkoma umbreytingaferlisins 

endurspeglast í hæfni og nýrri tilfinningu um eigin sjálfsvitund þegar nýr 

stöðugleiki er fundinn. Um það leyti sem umbreytingunni er að ljúka mun sjást á 

leikni viðkomandi hve langt hann hefur náð við árangursríka umbreytingu (Meleis 

o.fl., 2000).  

Meleis o.fl. (2000) benda jafnframt á að skilningur á eiginleikum 

umbreytingaferlisins og þeim aðstæðum (skilyrðum) sem það markast af muni 

leiða til þróunar hjúkrunarúrræða sem sniðin séu að einstakri reynslu skjólstæðinga 
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og fjölskyldna þeirra til þess að stuðla að heilsusamlegum eða heilnæmum 

viðbrögðum við umskiptum.  

 

Ábendingar til úrbóta: 

Fjölga hjúkrunarrýmum. Fjölga þarf hjúkrunarrýmum fyrir aldraða á 

höfuðborgarsvæðinu sem þjást af heilabilun. Vinna þarf að því að vistmenn fái 

eigið herbergi til afnota og haldi því á meðan þeir búa á hjúkrunarheimilinu. 

Tryggja afdrep. Nauðsynlegt er að gera ráð fyrir og innrétta lítil herbergi 

sem afdrep fyrir heimilisfólk og heimsóknargesti á deildum þar sem fjölbýli eru í 

meirihluta.  

Upplýsingar og fræðsla. Stórbæta þarf upplýsingar og fræðslu um hvaða 

hjúkrunarheimili standa til boða, hvaða þjónustu þau veita (ekki síst hvað varðar 

afþreyingu og þjálfun) og hvaða þættir teljast til gæða, t.d. um fjölda starfsfólks á 

vakt og fagþekkingu þess. Góð vitneskja almennings og stjórnvalda um hvað telst 

til gæða myndi án efa auka líkur á auknum gæðum innan heimilanna. Slíka 

kynningu mætti byrja við sjúkdómsgreiningu og auka fræðslu síðan þegar 

vistunarmat er gert. Í kynningarheimsóknum aðstandenda á heimilin þarf að bjóða 

upp á lesefni um hugmyndafræði heimilanna og annað sem viðkemur starfseminni. 

Mörg heimili hafa komið sér upp heimasíðum sem benda má á og hafa þessar 

upplýsingar tiltækar þar.  
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Fyrirvari að flutningi. Lengja þarf fyrirvarann að flutningi frá því að pláss 

losnar og þar til menn flytja inn, þannig fengju menn meiri tíma til að undirbúa sig 

og sína fyrir umskiptin. Þetta er mjög mikilvægt fyrir andlega vellíðan fjölskyldna.   

Samvinna við fjölskyldu. Þennan þátt má stórbæta. Sérstaklega má benda 

á eftirtalin atriði: að stuðla að því að fjölskyldan sé jafningi í umönnunarteyminu, 

að meta þörf aðstandenda fyrir stuðning, að nýr íbúi fái tengilið eða 

aðalumönnunaraðila sem veiti sérstakan stuðning við aðlögun að breyttum 

aðstæðum, að skýra hlutverk og ábyrgð starfsfólks og aðstandenda, að fjölskylda 

hjálpi starfsfólki að kynnast viðkomandi og sérþörfum hans og fylli út æviágrip. 

Stuðningshópar. Koma þarf á laggirnar stuðningshópum fyrir 

aðstandendur innan hjúkrunarheimilanna. Stuðningshópar geta verið öflug aðferð 

til að treysta aðlögun og hafa um tíma verið notaðir sem eitt af mörgum formum 

hjúkrunarmeðferðar. Aðstandendur sjúklinga eru hluti af skjólstæðingum 

hjúkrunar (Pillemer o.fl., 1998). 

Stuðningshópar geta stuðlað að betri hjúkrun aldraðra á stofnunun, dregið 

úr streitu hjá aðstandendum og bætt samskipti aðstandenda og starfsfólks á 

stofnunum. 

Starfsmannastefna. Fjölga þarf fagfólki og starfsmönnum í því skyni að 

efla þjálfun og virkni. Bæta þarf launakjör starfsmanna og hafa aðlaðandi 

starfsmannastefnu á heimilunum. Einnig er nauðsynlegt að efla fræðslu og 

símenntun fyrir starfsfólk, ekki síst hvað varðar siðfræðileg álitamál í umönnun 
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sjúklinga sem þjást af heilabilun. Efla þarf fræðslu um siðfræðileg viðhorf er 

skipta máli við þjónustu og umönnun aldraðra.  

Áframhaldandi rannsóknir 

Það væri athyglisvert að gera samanburðarrannsókn á dagdeildarstofnunum 

og hjúkrunardeildum fyrir heilabilaða á Reykjavíkursvæðinu með tilliti til virkni 

og þjálfunar. Einnig mætti gera kostnaðarútekt eða greiningu á kostnaði við rekstur 

dagdeildarstofnana miðað við kostnað sólarhringsdeilda fyrir heilabilaða á 

hjúkrunarheimilum. Í leiðinni mætti bera saman fjölda starfsmanna á vakt á 

hvorum stað, stærð hópa eða deilda. Einnig væri vert að athuga t.d. aldurs- og 

menntunarsamsetningu starfsmanna, stöðugleika í starfsmannahaldi, launakjör 

starfsmanna og hugmyndafræði svo eitthvað sé nefnt.  

Það var mjög athyglisvert hvað dæturnar gáfu dagdeildarstofnunum góða 

einkunn. Það bendir til að hér á landi sé til staðar góð kunnátta í umönnun 

sjúklinga sem þjást af heilabilun. En það kom fram í orðum dætranna að það var 

skref niður á við, fyrir foreldrana, að fara í hjúkrunarheimilispláss, miðað við þá 

virkni, þjálfun og þau faglegu vinnubrögð sem dagvistunin býður upp á. Tvær 

dætur töldu fagmennsku minni og að færra starfsfólk sinnti fleiri og veikari 

sjúklingum á hjúkrunarheimilum en á dagdeildarstofnunum. Þetta má kanna.  

Á svipaðan hátt væri einnig fróðlegt að gera samanburðarrannsókn á 

hjúkrunardeildum fyrir þá sem þjást af heilabilun og almennum hjúkrunardeildum 

til að bera saman aðbúnað íbúa og líðan fjölskyldna á báðum stöðum. Auk þess 

væri athyglisvert að bera saman aðstæður á landsbyggðinni og á 
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Reykjavíkursvæðinu. Loks væri mikilvægt að kanna viðhorf sona til þjónustu 

aldraðra á hjúkrunarheimilum. 

Hagsmunir aldraðra snerta alla, því ef við fáum að lifa nógu lengi verðum 

við öll gömul. Þannig erum við öll á sama báti. 
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Kynningarbréf fyrir þátttöku í hjúkrunarrannsókn. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Margrét Gústafsdóttir, dósent. 

Aðsetur hennar er á Eiríksgötu 34, 101 Reykjavík. 

Símanúmer hennar eru vinnusími 525-4977 og heimasími 552-4797. 

 

Reykjavík, 9. október 2003 

 

Ágæti aðstandandi 

Ég er hjúkrunarfræðingur og stunda meistaranám við hjúkrunarfræðideild HÍ. Nú á síðari 

hluta náms míns er ég að vinna að rannsóknarverkefni undir handleiðslu dr. Margrétar 

Gústafsdóttur, dósents. Heiti rannsóknarinnar er: ,,Hjúkrunarheimilisvistun aldraðra 

einstaklinga sem þjást af heilabilun: Reynsla íslenskra fjölskyldna.“  

Markmið hennar er að kanna hvernig hjúkrunarheimilisvistun aldraðra einstaklinga, sem 

þjást af heilabilun, ber að og hvernig náinn ættingi reynir slík umskipti/þáttaskil.   

Rannsóknin mun byggja á viðtölum við aðstandendur einstaklinga sem nýverið hafa flust á 

hjúkrunarheimili. 

 

Ef þú ert fús til að taka þátt í rannsókninni, mun ég eiga við þig tvö viðtöl. Við munum 

ákveða tíma og stað til að tala saman sem hentar þér. Hvort samtal mun taka einn til einn 

og hálfan klukkutíma. Ég mun ræða við þig um ættingja þinn og reynslu þína af þessum 

umskiptum. Í fyrra viðtalinu mun ég spyrja þig um aðdraganda að flutningi ættingja þíns á 

hjúkrunarheimili. Einnig langar mig að spyrja um upplifun þína af aðstæðum hans eða 

hennar þar, líðan ykkar og samskipti þín við starfslið, hvernig þau hafa gengið eða segja 

frá sérstökum atvikum. Í seinna viðtalinu vonast ég til að geta varpað skýrara ljósi á 

einstök atriði sem komu fram í því fyrra. Viðtölin verða tekin upp á segulband og verða 

síðan vélrituð upp án nokkurra upplýsinga sem leitt gætu til þess að hægt væri að bera 

kennsl á þig eða aðstandenda þinn. Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál og fyllstu persónuleyndar gætt. Að rannsókn lokinni verður öllum gögnum 

eytt. Rannsóknarniðurstöður sem gefnar verða út munu ekki hafa neinar 

persónugreinanlegar upplýsingar. 
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Það er von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar auki þekkingu á þeim þáttum sem 

tengjast og geta stuðlað að því að auðvelda flutning á hjúkrunarheimili fyrir aldraða, sem 

þjást af heilabilun, og aðstandendur þeirra.  

 

Þér er að sjálfsögðu frjálst að neita að taka þátt í þessari rannsókn, en ef þú ákveður að 

taka þátt í henni þá ákveður þú sjálf hverju þú svarar eða segir frá. Þér er einnig heimilt að 

hætta þátttöku hvenær sem er. Hvort sem þú ákveður að taka þátt í rannsókninni eða ekki 

mun það engin áhrif hafa á þá þjónustu sem þú eða aðstandandi þinn njóta á 

hjúkrunarheimilinu. 

 

Áður en viðtölin fara fram mun ég kynna þér inntak upplýsts samþykkis og leita eftir 

samþykki þínu. Skriflegt samþykki þitt þarf að liggja fyrir áður en viðtöl fara fram. 

Hafir þú einhverjar spurningar um rannsóknina þá hikaðu ekki við að hringja í mig eða 

leiðbeinanda minn og við munum fúslega veita þér upplýsingar. 

Símanúmer mín eru vs. 590-6215 og hs. 551-8571. Aðsetur mitt er á Sóltúni 2, 105 

Reykjavík. 

 

Leyfi fyrir þessari rannsókn hefur verið aflað hjá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd. 

 

Ef þú hefur spurningar varðandi rétt þinn sem þátttakandi í rannsókninni eða vilt hætta 

þátttöku í henni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. 

Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 

 

Virðingarfyllst,  

 

Margrét Gústafsdóttir, hjúkrunarfræðingur 

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, hjúkrunarfræðingur. 
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Fylgiskjal B 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í hjúkrunarrannsókn 
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Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands  

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í hjúkrunarrannsókn. 
 

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, hjúkrunarfræðingur og dr. Margrét Gústafsdóttir, 

hjúkrunarfræðingur, eru að rannsaka hvernig hjúkrunarheimilisvistun aldraðra einstaklinga 

sem þjást af heilabilun ber að og hvernig náinn ættingi reynir slík umskipti/þáttaskil. Ég er 

beðin að taka þátt í þessu verkefni og tala um aðstandanda minn sem nýlega hefur flust á 

hjúkrunarheimili og mína reynslu af slíkum umskiptum. 
 

Ef ég samþykki að taka þátt í þessari rannsókn fer hún þannig fram að Júlíana Sigurveig 

tekur við mig viðtal á stað og stund sem hentar mér. Ég verð beðinn að segja frá 

aðstandanda mínum og aðdraganda þess að hann eða hún fluttist á hjúkrunarheimili, 

væntingum mínum og upplifun af aðstæðum hans eða hennar þar. Einnig verð ég beðin að 

segja frá samskiptum mínum við starfslið um hvað þau snúast eða sérstökum atvikum. 
 

Viðtalið verður tekið upp á segulband og vélritað upp, og ég mun eiga kost á að 

fara yfir það. Viðtalið mun taka um eina til eina og hálfa klukkustund. Þessu viðtali 

verður fylgt eftir með einu öðru viðtali við mig til að varpa skýrara ljósi á það sem 

kom fram í fyrra viðtalinu. 
 

Sumar spurningarnar í viðtalinu geta komið óþægilega við mig, en ég hef rétt á að 

neita að svara þeim spurningum sem ég vil ekki svara eða stöðva viðtalið þegar ég 

vil. 

Eðli málsins samkvæmt getur þátttaka í þessari rannsókn þýtt brot á friðhelgi 

minni, en farið verður með viðtölin í eins miklum trúnaði og hægt er. Sérstakar 

ráðstafanir verða gerðar til að halda í nafnleysi þess hjúkrunarheimilis þar sem 

aðstandandi minn dvelur. Aðeins Júlíana Sigurveig mun hafa aðgang að lykillista 

yfir þátttakendur, lyklum að því að þekkja þátttakendur og segulbandsupptökum. 

Leyfilegt er að nota aðstoðarmann til að vélrita upp viðtölin, en hann hefur ekki 

aðgang að lista yfir þátttakendur. Segulbandsupptökur verða eyðilagðar við lok 
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rannsóknarinnar. Ekki verður hægt að finna út hverjir einstaklingar eða stofnanir 

eru í neinum skýrslum eða greinum sem birtar verða um þessa rannsókn. 
 

Ég mun ekki hafa neitt beint notagildi af því að taka þátt í rannsókninni. Hins 

vegar kunna þær upplýsingar sem ég veiti að auka þekkingu á þeim þáttum sem 

tengjast og geta stuðlað að því að auðvelda öldruðum og aðstandendum þeirra 

flutning á hjúkrunarheimili. 
 

Ég hef rætt við Júlíönu Sigurveigu um þessa rannsókn og fengið svör við 

spurningum mínum. Ef ég hef fleiri spurningar, má ég hringja í hana í heimasíma 

551-8571 eða í vinnusíma 590-6215 eða hringja í dr. Margréti Gústafsdóttur í 

heimasíma 552-4797 eða í vinnusíma 525-4977. 
 

Ég fæ að halda afriti af þessu eyðublaði. 
 

Ég hef rétt til þess að hafna því að taka þátt í þessari rannsókn eða að hætta 

þátttöku hvenær sem mér sýnist. Ákvörðun mín að um að taka þátt í rannsókninni 

eða ekki mun ekki hafa nein áhrif á stöðu mína nú eða í framtíðinni né á 

aðstandenda minn á hjúkrunarheimilinu. 
 

Reykjavík, dagsetning 
 

________________________________ 

Undirskrift þátttakenda. 
 

Reykjavík, dagsetning 
 

________________________________ 

Undirskrift rannsakanda. 
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Fylgiskjal C 

Spurningaviðmið 
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Spurningaviðmið: 

1. Getur þú sagt mér frá því hver aðdragandinn var að því að .. fluttist á 

hjúkrunarheimili? 

Getur þú sagt mér frá þeim upplýsingum sem þú fékkst um þróun 

sjúkdómsins (minnisskerðingarinnar) eftir greiningu hans? 

Getur þú sagt mér hvernig sjúkdómsferlið hefur gengið fyrir sig hjá 

móður/föður þínum? 

Hvað gerði það að verkum að þið sóttuð um vistunarmat? 

Hvaða upplýsingar og aðstoð fékkst þú frá fagfólki/öðrum til að auðvelda 

þér ákvörðunina?  

Hvernig gekk biðtíminn fyrir sig? 

Hvaða þjónustu naut .. heima fyrir? 

2. Getur þú sagt mér hvernig umsóknarferlið gekk fyrir sig? 
Hvaða hjúkrunarheimili komu til greina? 

Hvert leitaðir þú eftir upplýsingum/hver gaf þér upplýsingar um möguleg 

hjúkrunarheimili? 

Hvað réð svo ákvörðuninni? 

Hvernig fannst þér þið undirbúin fyrir vistunina? 

3. Hvernig gekk síðan flutningurinn fyrir sig?  

Hver hafði samband við þig? 

Var þér bent á hvernig best væri að haga hlutunum? 

Getur þú sagt mér frá því hvernig þér hefur gengið að kynnast 

hjúkrunarheimilinu og því sem fram fer þar? 

Var það í samræmi við það sem þú bjóst við? 

Hvernig var móttöku á hjúkrunarheimilinu háttað? 

Hvernig gekk aðlögunin fyrir sig? 

Fannst þér aðstæður á hjúkrunarheimilinu hafa einhver áhrif á aðlögunina? 

Hvaða? 

Hvað fannst þér erfiðast við flutninginn? 

Hvað fannst þér auðveldast við flutninginn? 
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4. Getur þú sagt mér frá því hvernig þér finnst .. hafa  brugðist við 

flutningnum? 

5. Getur þú sagt mér frá því á hvaða hátt þú hefur reynt að styðja við... eftir 

flutninginn? 
Einhverjir aðrir sem taka þátt í að heimsækja hann/hana eða styðja 

hann/hana? 

Hvernig líður... með breytingarnar og hvernig tekst hún/hann á við 

þær? 

Getur þú sagt mér frá áhrifum breytinganna á þig, venjur, viðhorf og 

væntingar, eftir flutninginn? 

Getur þú sagt mér frá því hvernig upplifun þín var af því að þurfa að 

flytja... á hjúkrunarheimili? 

6. Hvernig finnst þér starfsfólkið hafa stutt við ... 
Er einhver sérstakur starfsmaður sem þér finnst helst hafa komið við 

sögu? 

7. Hvernig gengur þér að fylgjast með líðan hans/hennar og umönnun á 

deildinni/heimilinu? 
Hafðir þú einhverjar ákveðnar væntingar um þjónustuna á 

hjúkrunarheimilinu? Við hverju bjóst þú? 

8. Getur þú lýst hvaða samband þú hefur við starfsfólkið þegar þú kemur í 
heimsókn? 

Telur þú mikilvægt að ræða ákveðna þætti umönnunarinnar við 

starfsfólkið? 

Finnst þér þú hafa mismunandi samband við mismunandi starfsfólk? 

Hvað gerir aðallega mismuninn? 

9. Getur þú sagt mér frá því hvaða þættir umönnunarinnar þér finnst 

skipta mestu máli? 
Er eitthvað sérstakt í fari hans/hennar sem þér finnst mikilvægt að hlúð 

sé að? 
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Hefur hann/hún haft einhvern sérstakan hátt á eða venjur m.t.t. 

líkamlegra þarfa eða persónulegrar umhirðu sem hann/hún þarf aðstoð 

við og þér finnst mikilvægt að hann/hún fái viðhaldið? 

Hefur þú fært þessa þætti í tal við starfsfólk? 

Hvernig hafa undirtektir verið? 
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Fylgiskjal D 

Bréf til hjúkrunarforstjóra fyrir aðgengi að hjúkrunarheimilunum 
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Nafn, hjúkrunarheimili aldraðra 

Heimilisfang 

100 Reykjavík 

b.t. nafn, hjúkrunarforstjóri 

 

 

Reykjavík, 9. október 2003 

Ágæta nafn. 

 

Ég er hjúkrunarfræðingur og stunda meistaranám við hjúkrunarfræðideild 

HÍ. Nú á síðari hluta náms míns er ég að vinna að rannsóknarverkefni undir 

handleiðslu dr. Margrétar Gústafsdóttur, dósents. Heiti rannsóknarinnar er: 

,,Hjúkrunarheimilisvistun aldraðra einstaklinga sem þjást af heilabilun: Reynsla 

íslenskra fjölskyldna.“ Markmið hennar er að kanna hvernig 

hjúkrunarheimilisvistun aldraðra einstaklinga, sem þjást af heilabilun, ber að og 

hvernig þeir og náinn ættingi þeirra reyna slík umskipti og þáttaskil. Rannsókninni 

er háttað á þann veg að rætt verður við 6-8 dætur á 3-4 mánaða tímabili (vetur 

2003-vor 2004). Í ljósi þess hve erfitt er að sjá fyrir um hve margir einstaklingar 

flytjast á einstaka hjúkrunarheimili, á þessu tímabili, hef ég ákveðið að leita til 

fimm hjúkrunarheimila á Stór-Reykjavíkursvæðinu sem hafa sérdeildir fyrir 

aldraða, sem þjást af heilabilun. Það mun síðan ráðast af hreyfingu á hverjum stað 

hvort mögulegt verði að leita þar til nánasta aðstandenda, sem er dóttir, á þessu 

tímabili og biðja hana um að  taka þátt í þessari rannsókn. 

Umsókn til Vísindasiðanefndar, til þess að fara fram á leyfi fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar, hefur verið send. Fáist leyfið mun ég fara þess á leit 

við deildastjóra viðkomandi deilda að þeir fái tilvonandi þátttakendum í hendur 

bréf sem útskýrir tilgang rannsóknarinnar ásamt eyðublaði til að veita upplýst 

samþykki. Auk þess verða þátttakendum veittar munnlegar upplýsingar áður en 

þeir veita skriflegt leyfi fyrir þátttöku sinni.  
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Upplýsingum verður aflað með tveimur viðtölum við hvern þátttakanda. 

Rannsakandi mun ekki hafa afskipti af umönnun á hjúkrunarheimilinu né ræða 

hana við forsvarsmenn stofnunarinnar. Ekki verða notuð gögn úr sjúkraskrá hins 

aldraða einstaklings. 

Ítrustu varfærni verður gætt við meðferð persónuupplýsinga þannig að ekki 

sé hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga eða stofnana. Gögnum verður safnað á 

minnst tveimur hjúkrunarheimilum til að síður sé hægt að rekja upplýsingar til 

einstaklinga eða stofnana.  

Þátttakendur í rannsókninni munu ekki hafa bein not af henni en þess er 

vænst að niðurstöður rannsóknarinnar geti orðið til þess að auka þekkingu á þeim 

þáttum sem tengjast og geta stuðlað að því að auðvelda hjúkrunarheimilisvistun 

fyrir aldraða, sem þjást af heilabilun og auðvelda aðstandendum þeirra þau 

umskipti sem því fylgja. 

Hafir þú einhverjar spurningar um rannsóknina þá hikaðu ekki við að 

hringja í mig eða leiðbeinanda minn og við munum fúslega veita þér upplýsingar. 

Símanúmer mín eru: vinnusími 590-6215 og heimasími 551-8571. 

Símanúmer leiðbeinanda míns, dr. Margrétar Gústafsdóttur eru vinnusími 525-

4977 og heimasími 552-4797 

 

Með fyrirfram þökk og von um gott samstarf. 

 

Virðingarfyllst,  

 

   __________________________________________ 

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, hjúkrunarfræðingur. 
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Fylgiskjal E 

Samþykki Vísindasiðanefndar fyrir rannsóknaráætlun 
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Fylgiskjal F 

Staðfesting Persónuverndar á móttöku tilkynningar um vinnslu persónuupplýsinga 
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