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Skapaðu innihaldsríkar  

samverustundir með ömmu og afa                    

þrátt fyrir heilabilun 
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Hvers vegna þessi bæklingur 
 

 

Þegar einstaklingur greinist með heilabilun 

upplifa margir aðstandendur að heimsóknir séu erfiðar.  

 

Við höfum mikinn áhuga á að auka gæðastundir einstaklinga sem búa við 

heilabilun og viljum koma á framfæri reynslu okkar og hugmyndum              

af því sem hefur reynst vel í okkar starfi.   

Með þessu vonumst við til að fjölskyldur eignist margar  

ánægjulegar og innihaldsríkar stundir.   
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 Einstaklingur með heilabilun getur 

allt, þangað til annað hefur verið 

sannað. 



Heilabilun 

Einstaklingar með heilabilun missa ekki hæfileikann til að 

eiga góð samskipti við aðra.  

En leiðin að góðum samskiptum er breytt.  

 

Heilabilun getur komið fram þannig að fólk: 

 Gleymir nöfnum og atburðum. 

 Getur átt erfitt með að þekkja fjölskyldu sína. 

 Getur átt erfitt með að tala. 

 Getur átt erfitt með að gera einföldustu hluti. 

 

Það er heilinn en ekki hjartað sem 

 veikist af heilabilun. 

Stundum manstu ekki nafnið mitt, 

það er í lagi því ég man þitt. 

Við skulum hjálpast að við að muna það 

sem skiptir máli fyrir okkar dag. 



 

Það sem við getum gert  

saman í næstu heimsókn 
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Segðu fjölskyldu þinni frá því sem 

gekk vel í heimsókninni.   

Gott að hafa í huga 

Í stað þess að spyrja: Hvað segirðu gott?  

 Brostu og segðu: Mikið er gaman að sjá þig.  

Í stað þess að spyrja: Manstu hver/hvað þetta er?  

 Segðu: Ég held að þetta sé hann Palli.   

 Segðu: Þetta er húsið sem þú áttir heima í. 

Í stað þess að segja: Langar þig að koma eða viltu koma?  

 Segðu: Mig langar að bjóða þér með mér. 

 

Amma las sömu bókina fyrir þig 

aftur og aftur, sýndu henni nú sömu 

þolinmæði þegar hún endurtekur 

sögurnar. 



Myndir 
Amma og afi voru alltaf dugleg að sýna þér myndir frá því 

mamma þín var lítil og segja þér hverjir eru á myndunum. Nú er 

komið að þér að gera það sama fyrir þau og skapa þannig 

ánægjulegar samverustundir.  

 

 

 

 

 

 

 Skoðaðu með þeim myndaalbúmin þeirra eða taktu með 

þér albúm og myndir að heiman.  

 Rifjaðu þannig upp með þeim liðnar 

stundir og fáðu í leiðinni að kynnast 

þeim og þeirra sögu betur.  

 

 

Stundum þurfa amma og afi                

hjálp við að muna. 

Samvera án orða 

Afi var vanur að gefa þér mola þegar þú komst í heimsókn.  
 

Það að fá eitthvað í hendurnar getur rifjað upp minningar. 

 

Að koma með eitthvað getur glatt 

 Eitthvað til að narta í; bláber, súkkulaði,  

 kleinur, saltstangir. 

 Eitthvað sem lyktar vel; blóm,  

krem. 

 Eitthvað litríkt; blöðrur, bangsar, 

gömul leikföng. 

 Komdu með hundinn í heimsókn 

eða sýndu myndband af honum í símanum. 

 

 

 

Ekki gefast upp!  

Eftir því sem þú kemur oftar 

verður það auðveldara.  

 



 

Gleði og hlátur  
 

Fólk gleymir síðast því sem það lærði 

fyrst. Það fyrsta sem við lærum er að 

brosa og hlæja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þau finna fyrir nærveru þinni,  

það að vera á staðnum                  

vekur gleði. 

Veggspjald 
Myndir segja meira en orð 

Fáðu pabba og mömmu með þér í að gera veggspjald með 

myndum úr lífi ykkar. 

 

 Merkið inná hvað er um að vera á myndunum,  

 staðsetningu og tilefni. 

 Merkið myndirnar með 

nöfnum. 

 Haltu áfram að taka 

myndir af því sem fjöl-

skyldan er að gera og 

bættu inn á. 

Einnig væri hægt að gera úrklippubók. Klippið út myndir úr 

blöðum, póstkort, útsaum, frímerki eða annað sem                   

amma og afi hafa áhuga á.  



Tónlist 

Hvernig var lagið sem afi söng alltaf fyrir þig?  

Nú er komið að þér að syngja fyrir hann. 

 

Finndu út hver er uppáhalds tónlistin 

eða söngvari. Notaðu iPadinn eða 

símann þinn og spilaðu lög.   

Búðu til playlista og hlustið saman. 

 

Uppáhalds lag og tónlistarfólk 
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Texti og lög eru eitt af því síðasta 

sem fólk gleymir. 

Föndur / handverk  

Afi var vanur að lita með þér þegar þú varst lítill.  
 

Hafðu með þér litabók með 

myndum sem tengjast því sem afi 

gerði áður. Til dæmis myndir af 

dýrum, bílum eða bátum.    

 

 

 

Skapaðu nýjar minningar 

Amma kenndi þér að skrifa stóru stafina. 

 

Skrifið saman dagbók, setjist niður eftir 

heimsóknina og skrifið í hana hvað þið 

gerðuð saman.   

 

 

Þó amma muni ekki heimsóknina lifir 

tilfinningin í hjarta hennar. 

 


