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Að endurvekja lífsneistann hjá fólki með Alzheimer og aðrar 
tegundir heilabilunar 

Hver kannast ekki við að hafa komið inn á hjúkrunarheimili 
eða séð myndir þaðan, þar sem fólks situr álútt og horfir í 
gaupnir sér? Blikið í augunum er horfið; brosið, ánægjan, 
lífslöngunin - allt er horfið, ekkert lengur til að lifa fyrir. Fólk 
er einmana og óvirkt og smám saman slokknar á 
lífsneistanum hjá þeim.  

 

Öldrunarheimili Akureyrar hafa starfrækt Klúbbastarf Lífsneistans á undanförnum 
árum en það er sniðið að þörfum fólks með heilabilun. Þar tjá þátttakendur sig um 
umræðuefnið hverju sinni, fara með ljóð, syngja, dansa, brosa, hlæja og klappa saman 
höndum í takt við tónlistina eða í hrifningu. Umfram allt þá sést aftur blikið 
(lífsneistinn) í augum þeirra. Sumir eiga erfitt með að tjá sig með orðum en þeir taka 
utan um okkur og þakka fyrir sig með kossi á kinn og breiðu brosi. Þeir sem eiga 
auðveldar með að tjá sig segja frá því hve þakklátir þeir eru fyrir þessar 
samverustundir. Sumir segjast finna fyrir kærleika, aðrir hafa á orði hvað allt sé 
fallegt því mikið er lagt upp úr að hafa umhverfið notalegt. Í lok 
meðferðarprógramsins er boðið upp á kaffi eða ávaxtasafa og einfalt meðlæti sem 
fólk á auðvelt með að borða sjálft. Áhersla er lögð á að hafa kaffiborðið sem fallegast 
með dúk og kaffistelli sem skapar umræður því það minnir á kaffiboðin í gamla 
daga. Þegar klúbbnum lýkur eru allir glaðir og þakka fyrir sig með faðmlagi og bliki í 
augum. Fólk fer heim á leið með bros á vör, oftar en ekki syngjandi einhvern sönginn 
úr samverustundinni. 

 

Heildarhugmyndin á bak við Lífsneistann bætir nýrri dýpt við hefðbundna nálgun á 
heilabilun. Til að útskýra þetta á einfaldan hátt má nota samlíkingu við ísjaka. Einn 
tíundi hlutinn sem er ofansjávar táknar hinn sýnilega hluta heilabilunar. Níu tíundu 
hlutar sem eru undir yfirborði sjávar tákna hið ósýnilega. Í meira en 100 ár hefur hin 
hefðbundna nálgun á heilabilun beint sjónum okkar að hinu sýnilega þ.e. að 
sjúkdómseinkennum, því sem hægt er að skima, niðurstöðum úr prófunum, 
sjúkdómsgreiningum, framvindu og meðferð. Hugmyndafræði Lífsneistans beinir 
sjónum að því sem er undir yfirborðinu, þeim hlutum sem ekki er hægt að mæla. Þar 
má nefna innsæi, þörf fyrir kærleika, heilbrigði mannsandans, tilfinningalegum 
þörfum og gæðum þeirra tengsla sem myndast í samskiptum. Það er undir yfirborðinu 
sem hægt er að finna orsök erfiðleika og/eða hegðunarvanda. Lífsneistinn bendir á að 
oftar en ekki sé undirliggjandi vandi sá að tilfinningalegum þörfum fólks er ekki mætt. 
Þau þurfa að finna að það sé þörf fyrir þau og að þau geri gagn. Þau þurfa að fá  
tækifæri til að annast aðra og geta gefið og þegið kærleika. Þau þurfa að hafa 
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möguleika á að geta valið (á milli tveggja möguleika) og fengið tækifæri til að styrkja 
sjálfsmyndina (Lee, H., Verity, J. 2011).  

 

Hugmyndafræði Lífsneistans (The Spark of Life Philosophy) er sniðin að þörfum fólks 
með heilabilun og allra sem koma að þeirra málum. Höfundur Lífsneistans er Jane 
Verity, iðjuþjálfi, fjölskylduráðgjafi og Masters Practitioner NLP. Hilary Lee nánasta 
samstarfskona hennar skrifaði meistararitgerð sína um rannsókn sem hún gerði á 
Klúbbastarfi Lífsneistans sem er meðferð byggð á hópíhlutun. Klúbbastarf Lífsneistans 
hlaut alþjóðlaga viðurkenningu árið 2009 „The 2009 IAHSA Excellence in Ageing 
Services Award“ fyrir framúrskarandi uppbyggingu og árangur. Markmið 
hugmyndafræðinnar er að endurvekja lífsneistann hjá fólki með heilabilun; blikið í 
augunum, brosið, ánægjuna, gleðina, sönginn, dansinn, snertinguna og samveruna. 
Nálgun Lífsneistans skapar kjöraðstæður til að fólk með heilabilun geti blómstrað 
félagslega og tilfinningalega jafnvel þó sjúkdómurinn sé langt genginn. Lífsneistinn 
gerir mögulegt að bæta minni, tal, tjáskipti, félagsleg samskipti og hegðun með því að 
mæta tilfinningalegum þörfum einstaklinganna. Þeir fá að finna að þeir eru metnir, 
elskaðir og virtir og þeir fá tækifæri til að gleðjast og taka þátt í ánægjulegum 
athöfnum. Áhersla er lögð á að beina sjónum að gæðum samskiptanna sem skapast 
kringum ákveðna athöfn en ekki að athöfninni sjálfri. Mikilvægt er að hver og einn fái 
tækifæri til að njóta sín og tjá sig á þann hátt sem hann getur. Hver og einn þarf að 
upplifa að hann sé einstakur og hafi eitthvað að miðla öðrum. Það eykur sjálftraustið 
og fyllir viðkomandi ánægju og vellíðan (Lee, H., Verity, J. 2011). 

Þriggja daga vottað námskeið í Klúbbastarfi Lífsneistans er í boði fyrir starfsfólk í 
heilbrigðis-og félagsmálum og aðra umönnunaraðila sem vilja læra aðferðir til að 
endurvekja lífsneistann hjá fólki með heilabilun. Þannig er hægt að auka lífsgæði 
þeirra og gefa þeim tækifæri til að vera þátttakendur í ánægjulegum og gefandi 
samskiptum í daglegu lífi. Ef óskað er eftir nánari upplýsingum um námskeiðið þá 
vinsamlegast hafið samband við mig á netfanginu hrefna@akureyri.is eða í gsm 895-
1174 
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