


Hjúkrunarheimili hafa unnið að því að breyta 
menningu heimila sinna frá stofnanamenningu yfir í 
aukinn heimilisbrag og einstaklingsmiðaða nálgun 
þjónustunnar þar sem vellíðan er höfð að leiðarljósi. 
Ýmsar leiðir eru farnar í þeim tilgangi og er ein af þeim 
hugmyndafræði Eden Alternative. 

Hugmyndafræðin leggur áherslu á mikilvægi þess að 
lifa lífinu lifandi í fjölbreyttu samfélagi frekar en að lifa 
við einmannaleika, að daglegt líf hafi tilgang og dragi úr 
leiða og að upplifa sjálfstæði fremur en vanmáttarkennd.
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Eden hugmyndafræðin
Eden hugmyndafræðin er einstaklingsmiðuð og leggur áherslu á mikilvægi vellíðunar 
allra er þarfnast þjónustu, aðstandenda þeirra og starfsmanna. Hægt er að skilgreina 
vellíðan einfaldlega með því að vera „ánægður með lífið“. Ánægja, heilbrigði og hamingja 
eru hugtök sem oft eru notuð í tengslum við vellíðan sem þróast í gegnum lífið og dýpkar 
eftir því sem við þroskumst. Líf sem maður sjálfur metur gott er hin fullkomna útkoma 
mannlegs lífs (WHO). Eden hugmyndafræðin leggur áherslu á sjö meginþætti sem skipta 
máli fyrir vellíðan fólks, svo kallaðir vellíðunarlyklar. 

Í bók sinni Dementia beyond disease – enhancing well-being fjallar Dr. Allen Power um 
Eden Alternative vellíðunarlyklana og áhrif þeirra á vellíðan einstaklinga sem greinst 
hafa með heilabilunarsjúkdóma, íbúa hjúkrunarheimila, aðstandenda og starfsfólks. Hann 
setur lyklana upp í nokkurs konar þarfapýramída þar sem grunnurinn er sjálfsmynd og 
tengsl, því næst er öryggi og sjálfræði, þá tilgangur og þroski og efst er gleðin. Þrepin eru 
samofin og mynda heildræna upplifun einstaklingsins af eigin vellíðan.
Heimild: G. Allen Power, M.D., 2014, Demencia beyond disease, Enhancing Well-being 

Hægt er að styðjast við vellíðunarlyklana þegar 
vandamál eða vanlíðan er til staðar til að greina hvaða 
lykli er ekki fullnægt og hvað hægt er að gera til þess 
að efla og styrkja einstaklinginn til vellíðunar.  

Nánar verður fjallað um hvern vellíðunarlykil og dæmi 
tekin um notkun þeirra.

Einmannaleiki er vanlíðan sem við finnum fyrir þegar 
við viljum vera með öðrum en getum það ekki.

Vanmáttarkennd er vanlíðan sem við finnum fyrir 
þegar við erum eingöngu þiggjendur og höfum ekki 
tækifæri til að vera gefendur.

Leiði er vanlíðan sem við finnum fyrir þegar sjálfs-
sprottna tilbreytingu vantar í hversdagsleikann.



Sjálfsmynd
Sjálfsmynd er „að vera einstaklingur, þekktur, einstakur, vera heild og að eiga sér sögu“.
Nancy Fox, 2005, Well – being: Beyond quality of life.  

Sjálfsmynd okkar er í mótun alla ævi. Hugtakið “sjálfsmynd” er hægt að 
skilgreina sem „allar þær hugmyndir sem einstaklingur hefur um sjálfan 
sig, skoðun hans og mat á sjálfum sér“. Sjálfsmynd felur því í sér allt það 
sem einstaklingurinn notar til að skilgreina sig og aðgreina frá öðrum, þar 
með talið líkamleg einkenni, félags- og sálfræðilegir eiginleikar, hæfileikar 
og færni, afstaða til lífsins og svo framvegis. Sjálfsmynd er því ekki bundin 
við ákveðinn tíma heldur nær hún til reynslu einstaklings af sjálfum sér, 
væntingum til framtíðarinnar og núverandi upplifun. Mikilvægt er  að hafa 
í huga að sjálfsmynd er hugmynd en ekki staðreynd og hún þarf því engan 
veginn að endurspegla það sem öðrum finnst um mann.

Einn veigamikill þáttur í sjálfsmyndinni er uppruni og rætur hvers og eins. 
Reynsla einstaklingsins hefur áhrif á og mótar skoðanir hans um sjálfan 
sig. Einstaklingar með lágt sjálfsmat eru líklegri til að gera lítið úr góðum 
árangri og mikið úr mistökum sínum. Þeir eru líklegir til að setja sér 
markmið sem eru óraunhæf og því ólíklegt að þau náist. Til að mynda er 
hætt við því að einstaklingur með lágt sjálfsmat taki ekki mark á hrósi en 
mikli hinsvegar gagnrýni fyrir sér.  

Til umhugsunar
Hvaðan kem ég?

Hver er lífssagan mín? 

Hverjir eru fjölskylduhagir mínir?

Áskoranir
Minnisskerðing og erfiðleikar við að kalla fram minningar 
hefur áhrif á sjálfsmyndina. Að hafa ekki lengur aðgang 
að minningum varðandi eigin lífssögu. Einstaklingar sem 
greindir hafa verið með heilabilunarsjúkdóma verða oft 
fórnarlömb viðhorfa samfélagsins og eru settir til hliðar. 
Talað er um að persónan sé horfin. Það skiptir jafnvel ekki 
máli að heimsækja viðkomandi, af því að hann verður 
búinn að gleyma heimsókninni daginn eftir. Vinir hverfa 
og jafnvel fjölskyldan - þetta rýrir sjálfsmyndina. Ógn 
við sjálfsmyndina er flutningur á hjúkrunarheimili þar 
sem einstaklingurinn hefur ekki lengur sitt eigið þekkta 
umhverfi, heldur þarf hann að aðlagast nýju umhverfi og 
lúta rútínum/reglum annarra. 

Að efla sjálfsmynd
Mikilvægt er að einstaklingurinn upplifi að hann er 
velkominn þegar hann flytur á hjúkrunarheimili. Skapaður 
er kunnugleiki inni á heimilinu með heppilegri blöndu af 
nútíð og fortíð. Lögð er áhersla á heildræna nálgun, að 
kynnast og þekkja lífssöguna. Mikilvægt er að starfsfólk 
hafi góða þekkingu, færni, innsæi og áhuga til að skilja 
vel þarfir einstaklingsins og leggi áherslu á að  mynda 
traust. Einstaklingsmiðuð þjónusta og umönnun horfir á 
styrkleika persónunnar, hrósar, hvetur og viðhefur jákvæð 
samskipti. Mikilvægt er að hafa í huga að orðanotkun 
getur eflt eða rýrt sjálfsmyndina.



Tengsl

Til umhugsunar
Hvernig viðheldur einstaklingurinn tengslum við 
fjölskyldu og vini?

Hvaða tengsl eru einstaklingnum mikilvæg?

Á einstaklingurinn vin eða vini?

Hvernig eru tengslin við umönnunaraðila?

Tengsl eru „að upplifa sig vera í tengslum við aðra, að vera á lífi, að vera þátttakandi, tengsl við 
fortíð, nútíð og framtíð, tengsl í gegnum persónulega hluti, umhverfið og náttúruna.“  
Nancy Fox, 2005, Well – being: Beyond quality of life. 

Áskoranir
Við flutning á hjúkrunarheimili rofna tengslin við 
fjölskyldu, umhverfið, samfélagið, og allt það sem 
umvafði einstaklinginn áður. Minnkuð vitræn geta veldur 
því að einstaklingarnir draga sig í hlé. Að greina ekki 
rétt þarfir viðkomandi og bregðast þar af leiðandi við á 
ófullnægjandi máta. Viðhorfið er að einstaklingurinn sé 
„að hverfa“ og sé hálf tómur. Ótti og þekkingarleysi hamlar 
samskiptum við þann veika. Rætt um viðkomandi þegar 
hann er á staðnum og getur útilokunin valdið gremju. 

Þátttaka okkar í lífi annarra hefur þann megintilgang að kenna, hlúa að og 
viðhalda reynslu þeirra og upplifun af tengslum, vináttu og því að vera hluti 
af samfélaginu. Þeir sem eiga við heilabilun að etja hafa „aftengst“ á vissan 
hátt við minningar og getu til ýmissa hluta. Viðkomandi tengist á annan 
hátt, það er í gegnum tilfinningu, geðshræringu og athafnir. Tengslamyndun 
skapast á meðan einstaklingurinn er aðstoðaður við ýmis verkefni dagleg lífs 
í gamni og alvöru. 
Áhersla er lögð á að viðhalda tengslum við vini og ættingja og að starfsfólk 
hvetji til samskipta og aðstoði þegar þess þarf, til dæmis í gegnum 
samfélagsmiðla, skoða myndir og rifja upp gamla tíma. Ekki þarf alltaf að vera 
að gera, stundum er nóg að vera eins og að sitja saman og haldast í hendur. 
Mikilvægt er að tala alltaf af vinsemd, horfa með athygli og væntumþykju 
og snerta af virðingu. Hafa athygli á samskiptunum og vera til staðar, tala 
blíðlega og rólega, velja orð og tón raddar af kostgæfni. Horfa hlýlega og vera 
meðvitaður um augnsvip, nota hlýtt og gott augnráð.

Að efla tengsl
Að horfa á einstaklinginn en ekki sjúkdóminn. Að þekkja 
lífssöguna og tengjast honum og aðstoða við að vera 
hluti af hópnum. Að vera til staðar, skapa góða tilfinningu 
og hlusta. Einbeita okkur að einstaklingnum, ekki að 
tíma og verkefnum. Ekki nota orð sem móðga eða særa 
viðkomandi. Vera saman án orða. Þörfin fyrir að vera eykst 
og þörfin fyrir að gera minnkar. Þörfin fyrir nánd hverfur 
ekki með heilabilun, öldrun eða færnisskerðingu, ef til vill 
breytist þörfin í dýpri nánd og skilning. Starfsfólk gegnir  
mikilvægu hlutverki í eflingu tengsla. 



Öryggi
Öryggi er „að vera laus við efa, kvíða og ótta. Að vera öruggur, með sjálfstraust, eiga einkalíf og 
lifa með reisn og virðingu“.
Nancy Fox, 2005, Well – being: Beyond quality of life. 

Kunnugleiki og traust minnkar ótta. Einstaklingar með heilabilun lifa við 
óöryggi þar sem umhverfið er framandi, þeir rata jafnvel ekki, þekkja ekki 
aðstæður né vita hvað þeir eigi að gera eða hvert þeir eiga að snúa sér. 
Starfsfólkið er mikilvægur hlekkur til að skapa traust og kunnugleika. 
Kunnugleiki getur byggst á að þekkja húsnæðið, nöfn, útlit eða upplifa 
kunnuglega tilfinningu sem kemur þegar fólk kynnist og myndar tengsl. 
Tilfinningalegar minningar skapast við endurtekna atburði dag eftir dag, 
minningarnar geta verið jákvæðar og neikvæðar.
Orðanotkun getur verið ógnandi og styðjandi. Velja þarf orð af kostgæfni. 
Næmleiki gagnvart orðlausri tjáningu, sérstaklega tóni raddar og 
líkamstjáningu er mikill hjá einstaklingum með heilabilun. Að koma 
áhyggjufullur til vinnu, vera stressaður og ekki með hugann við verkefnin 
og samskiptin hefur áhrif á líðan íbúa og samstarfsfólks.  

Til umhugsunar
Upplifir einstaklingurinn sig öruggan í umhverfinu? 

Hvernig getum við minnkað óöryggi? 

Virðir starfsfólk einkarými íbúa? 

Veita fjötrar og aðrar hindranir öryggi?

Er virðing og reisn í öllum samskiptum? 

Áskoranir
Gleymska dregur úr kunnugleika og um leið úr öryggi. Það 
getur leitt til kvíða og ótta.  Starfsfólk getur rýrt traust 
með störfum sínum og skilningsleysi þeirra getur aukið 
kvíða og ótta viðkomandi. Það skilur eftir tilfinningu hjá 
einstaklingum með heilabilun, neikvæða eða jákvæða. Yrt 
og óyrt samskipti/tengsl, orðaval skiptir máli samanber 
„erfið hegðun“, slík orðanotkun elur á fordómum og getur 
stýrt framkomu. Það getur verið erfitt að eiga einkalíf, 
jafnvel á eigin heimili þar sem veitt er þjónusta og á 
hjúkrunarheimili þar sem íbúar velja ekki sambýlendur 
sína. Notkun fjötra eða hindrana í þeim tilgangi að auka 
öryggi getur valdið öryggisleysi viðkomandi, til dæmis 
þegar hann er bundinn í stól eða hurðir eru læstar. 

Að efla öryggi
Mikilvægt er að vinna með kunnugleikann og byggja upp 
traust. Litlar heimilislegar einingar þar sem auðvelt er 
að fara um og einkasvæði sem er kunnuglegt og tengist 
minningum styður við sjálfsmyndina og tengslin sem 
eykur öryggið. Það skiptir miklu máli að starfsfólk þekki 
einstaklinginn vel, það sé til staðar og haldi ró sinni í 
aðstæðum til að skapa traust og vellíðan. Starfsfólk þarf 
að vera vakandi fyrir orðanotkun og muna að yrt og óyrt 
tjáning skiptir miklu máli. Reyna þarf að lágmarka óþarfa 
hávaða, til dæmis með notkun hljóðlátra bjöllukerfa. Nota 
skal lærdómshringinn og vellíðunarlyklana til að greina 
þarfir einstaklinganna og útbúa einstaklingsmiðaða 
áætlun.



Sjálfræði
Sjálfræði er „frelsi, sjálfræði og sjálfsákvörðunarréttur. Friðhelgi frá handahófskenndri stjórnun 
annarra, að hafa val, að vera ekki fjötraður, framkvæma innan ramma laga og velja sína leið í 
lífinu“.
Nancy Fox, 2005, Well – being: Beyond quality of life. 

Vald er tekið af einstaklingum með því að velja fyrir þá. Klukku- og verkmenning 
stjórnar oft skipulagi heimila, sem getur valdið streitu. Samskipti og nánd eru 
valdeflandi, rödd, tónn og öll líkamstjáning þarf að vera styðjandi. Ákvarðanir 
veikra einstaklinga geta ógnað öryggi þeirra og/eða annarra. Þeir sem eru farnir 
að tapa minni eiga oft erfitt með að meta aðstæður og skipuleggja fram í tímann. 
Þeir geta tekið óskynsamlegar ákvarðanir eins og að fara út í rigningu og rok án 
yfirhafnar. Því er hætta á forræðishyggju, sérstaklega gagnvart einstaklingum 
með heilabilun. Þeir eru oft sviptir frelsi til ákvarðanatöku á meðan þeir eru enn 
færir um hana. Mikilvægt er að viðhalda og efla sjálfsbjargargetu einstaklinga 
svo að þeir verði síður háðir öðrum. Að hafa frelsi til að upplifa tilfinningar eins 
og reiði, sorg, ánægju og gleði án þess að það þurfi að „lækna“ þær.

Til umhugsunar
Hvernig upplifa einstaklingar sjálfræði? 

Hlusta starfsmenn eftir vilja og þörfum 
einstaklinganna sem kemur fram í orðum, 
athöfnum, líkamstjáningu og raddblæ? 

Hvaða raddir heyrast og hvaða röddum er 
þaggað niður í?  

Getur umhyggja þýtt vald og skipulag, er það í 
meira mæli en traust og kærleikur? 

Hvað viðheldur frelsisskerðingu íbúa og hverjar 
eru afleiðingarnar? 

Áskoranir
Verkmiðuð umönnunarmenning er líklega stærsta 
hindrun sjálfræðis, þröng sýn dregur úr valdeflingu og 
ýtir undir fordóma. Samkennd og umönnun geta falið í 
sér stjórnun þar sem viðhorf um hjálparleysi viðkomandi 
gera það að verkum að framkvæmt er fyrir hönd hans. 
Að búa við umönnun ógnar sjálfræði þar sem tilhneiging 
er til að einblína á líkamlegar þarfir og lífið verður 
sjúkdómsmiðað. Það getur verið erfitt að finna orð og 
halda uppi samræðum. Tímaskyn brenglast bæði varðandi 
tímasetningar og hversu lengi eitthvað stendur yfir, til 
dæmis að vera úti í sólinni án þess að brenna, eldunartími 
og tímasetning á inntöku lyfja. Minnisleysi hefur áhrif 
á hæfni til að velja, erfitt getur verið að framkvæma 
ákveðna hluti, að skipuleggja og raða verkefnum rökrétt 
og leysa þau. 

Að efla sjálfræði
Samskipti og nánd eru valdeflandi, rödd, tónn og öll 
líkamstjáning þarf að vera styðjandi. Litlar einingar 
auðvelda einstaklingum að rata, það eykur öryggið og 
sjálfræðið. Þátttaka einstaklinga í að móta umhverfið 
eflir sjálfræðið. Valdefling krefst þess að við aðlögum 
starfsemina að einstaklingnum, aðlögum hraða og rútínur 
að getu viðkomandi. Smáar ákvarðanir og góð samskipti 
valdefla og breyta frá því að gera fyrir í að gera með. Leiða 
einstaklingana í gegnum athafnirnar. 



Tilgangur
Tilgangur er „að vera mikilvægur, hluti af og þátttakandi í samfélaginu. Hafa von, tilgang, virði 
og helgun“.
Nancy Fox, 2005, Well – being: Beyond quality of life. 

Tilgangur lífsins er samofinn lífinu sem við lifum. Hann er tengdur 
tilfinningunni og vissunni fyrir því að það er þörf fyrir okkur. Siðir fela í sér 
tilgang fyrir einstaklinginn, þeir tengjast minningum, tengslum, hefðum, 
persónuleika, þátttöku, menningu og trú. Tilgangur er oft tengdur við 
starfsframa, því getur verið erfitt fyrir einstaklinga að hætta að vinna og 
enn erfiðara fyrir einstaklinga með minnisskerðingu að upplifa tilgang. 
Ekki þarf að vera að gera til að upplifa tilgang,  það að vera til staðar er nóg. 
Stofnanamenning grefur undan tilgangi með því að gera mikilvæga siði 
eins og matmálstíma, afmæli og dauðann að kerfisbundnum reglulegum 
verkum. Reglubundnu verkin fela í sér að klára verkin án þess að það hafi 
í för með sér tilgang fyrir einstaklinginn. Siðir eru mikilvægir til að efla og 
styrka einstaklinginn. Fyrir einstakling með heilabilunarsjúkdóm aðstoða 
siðir við að viðhalda minningum og tengja tilgang við daglegt líf. 

Áskoranir
Vestræn samfélög tengja tilgang við það að gera. 
Einstaklingur sem á erfitt með að gera á í baráttu við að 
upplifa tilgang og viðurkenningu. Tilgangur er oft tengdur 
við starfsframa. Uppruni tilgangs, það að upplifa tilgang 
býr innra með okkur. Fordómar samfélagsins gagnvart 
einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma eru að þeir 
geti ekki lengur gert gagn og að lífi með tilgangi sé lokið. 
Það útilokar hann frá þátttöku í þýðingarmikilli virkni. 

Að efla tilgang
Að umhverfið sé persónulegt, kunnuglegt og þægilegt 
og að einstaklingurinn hafi eitthvað um það að segja 
hvernig það er skipulagt. Fjölskyldan taki þátt í aðlögun 
umhverfisins þannig að hún upplifi einnig tilgang og að 
það sé auðveldara að koma í heimsókn. Mikilvægt er 
að skapa tilgang með virkni sem höfðar til bakgrunns, 
gilda, óska, styrkleika, tengsla og trúar. Öll virkni sem 
hönnuð er án þess að taka tillit til þessara þátta verður 
yfirborðskennd og nær ekki að efla tilgang, sérstaklega 
fyrir þá sem eiga erfitt með að finna tilgang. Að vera í 
núinu, nýta tækifærin, að vera og mynda tengsl. Fortíðin 
og framtíðin eru óáþreifanleg fyrir einstaklinginn. Siðir 
fela í sér tilgang, tengjast minningum, tengslum, hefðum, 
persónuleika, þátttöku, menningu og trú. Siðir eru 
mikilvægir fyrir einstakling með heilabilunarsjúkdóm 
og aðstoða hann við að viðhalda minningum og tengja 
tilgang við daglegt líf. 
Að tómstundir skipti máli og feli í sér eftirfarandi þætti: 
Að vera ég, að vera með, að finna jafnvægi og frelsi, að 
vaxa og þróast og hafa gaman af. 

Til umhugsunar
Hvernig hlusta starfsmenn eftir því hvað gefur 
íbúanum tilgang í lífinu? 

Hvaða siðir heimilisins hafa tilgang fyrir íbúann? 

Hvernig menning er á heimilinu? 

Er heimilis- eða stofnanamenning? 



Þroski
Þroski er „þróun og vöxtur einstaklingsins“. 
Nancy Fox, 2005, Well – being: Beyond quality of life. 

Þroski er þróun, að auðgast, læra nýja hluti, takast á við nýjar 
aðstæður, gera breytingar og breytast. Þannig auðgum við andann, 
eflumst og viðhöldum styrk. Þegar við tengjum við það sem gefur 
tilgang náum við að þroskast í möguleikum, sköpun, tjáningu, 
samskiptum og andlega. 
Við flutning á hjúkrunarheimili breytast aðstæður einstaklingsins 
frá því að búa einn eða með fjölskyldu sinni í að búa með 
ókunnugu fólki, auk stöðugra samskipta við fjölmarga einstaklinga 
sem starfa á heimilinu og gesti sem koma í heimsókn. Þetta krefst 
mikillar aðlögunar og lærdóms. Það þarf að læra nýja siði og 
venjur og kynnast mörgum nýjum einstaklingum, sambýlingum og 
starfsfólki. Þessi mikla áskorun sem felst í flutningi og aðlögun að 
nýjum aðstæðum, sem geta verið síbreytilegar frá degi til dags, er 
lærdóms- og þroskaferli fyrir einstaklinginn. 

Áskoranir
Einkenni eins og minnistap, málstol og verkstol geta 
verið merki um varanlegar skemmdir á heilafrumum. Litið 
er svo á að einstaklingurinn geti ekki lært nýja hluti né 
bætt eigin getu. Viðhorfið er að meðhöndla sjúkdóminn, 
ekki er rými fyrir vöxt einstaklingsins því áherslan er á 
takmarkanir og hnignun. Hann er skilgreindur út frá 
missi, því sem hefur tapast. Hegðun er yfirleitt skilgreind 
út frá neikvæðri reynslu og túlkun. Ef við göngum út frá 
því að viðkomandi geti ekki lært og vaxið þá tekst okkur 
ekki að þróa umönnunarumhverfi og menningu sem 
gerir einstaklingnum kleift að læra, þroskast og vaxa. 
Viðhorfið að „tvisvar verði gamall maður barn“ á ekki við 
einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma þar sem hann 
hefur lifað í áratugi, verið í skóla, starfað, orðið ástfanginn, 
upplifað missi og áföll, alið upp börn o.fl. Reynsluheimur 
hans er annar en barna.

Að efla þroska
Tilgangur og þroski er nauðsynlegur til að hámarka heilsu 
og vellíðan. Mikilvægt er að breyta þeim viðhorfum til 
heilabilunar að hún sé eingöngu hnignun. Að þekkja 
lífssöguna og vinna út frá henni skapar tækifæri til 
þroska. Að halda heilanum virkum er gott fyrir hugræna 
getu og að hugsa eftir nýjum og krefjandi leiðum. Virknin 
þarf að vera mikilvæg og skipta máli.
Þroski á sér einnig stað þegar deilt er þekkingu með 
öðrum,  þroski getur jafnvel verið í þögninni. Auka skal 
þroska með því að byggja ofan á núverandi styrkleika 
fremur en að bæta veikleika. 

Til umhugsunar
Hvað er gert í daglegu lífi til að efla þroska og 
vöxt íbúa? 

Hverjir eru draumar, óskir og væntingar íbúa? 

Hvað geta umönnunaraðilar/fjölskyldur gert til 
að aðstoða íbúa við að láta drauma rætast?



Gleði
Gleði er „hamingja, ánægja og fullnægja“. 
Nancy Fox, 2005, Well – being: Beyond quality of life. 

Hinir vellíðunarlyklarnir leiða hver af öðrum að gleðinni. Gleðin er endanleg útkoma, sem hefur mest 
áhrif til að yfirstíga getu og getuleysi. Að efla sjálfsmyndina felur í sér að þekkja viðkomandi vel og vita 
hvað veitir honum gleði og ánægju. Í tengslum eru ræktuð náin tengsl sem veita gleði í því að eiga vin 
sem hægt er að treysta. Að minnast fortíðar getur einnig veitt mikla gleði og hamingju. Að skapa öryggi 
með kunnugleika og trausti gerir einstaklinginn óttalausan og opinn fyrir gleði og ánægju.  Sjálfræðið 
felur í sér að hafa val, geta stjórnað aðstæðum og lifa í eigin takti, það eykur gleði. Í tilgangi felst þátttaka 
í iðju, sem byggir á sögu einstaklingsins og hans gildum, uppspretta gleði og fullnægju. Þroski er gleði 
í því að ná árangri og gera sér grein fyrir hver maður er, að tengjast umhverfinu, samfélaginu og vera 
meira í dag heldur en í gær. Í gegnum skynfærin lykt, bragð, sjón, hljóð og snertingu, er hægt að kveikja á 
gleðilegum minningum sem veita hamingju og gleði.

 Áskoranir
Skortur á ánægju og gleði er ekki innri eiginleiki 
heilabilunar. Við greiningu upplifir fólk sorg og missi. 
Viðhorf samfélagsins ýta undir sorgina og eyða gleði 
með því að rýra alla þætti sem vellíðunarlyklarnir fjalla 
um. Gleymskan hefur áhrif á hæfileikann til að rifja upp 
skemmtilega reynslu í fortíðinni og tengja nútíðinni. 
Erfiðleikar með skilning og tjáningu ásamt verkstoli eru 
hamlandi fyrir möguleikann að upplifa eða tjá gleði. 
Skortur á viðurkenningu á persónunni (sjálfsmyndinni) 
og tengslum, minnkað öryggi, skert sjálfræði og val, 
tilgangslausir dagar og skortur á tækifærum til að vaxa 
og þroskast rænir fólk möguleikanum til gleði.

Að efla gleði
Huga þarf að öllum vellíðunarlyklunum til að efla gleðina.
Sjálfsmynd; Að þekkja einstaklinginn vel og skilja hvað 
vekur ánægju hjálpar við að persónumiða virkni og 
samskipti.
Tengsl;  Að rækta náin,  innihaldsrík  sambönd og tengsl veitir 
einstaklingum þá ánægju að eiga trausta trúnaðarvini.  
Að vera tengdur við fortíð einstaklings og hið óáþreifan-
lega getur einnig haft í för með sér gleðistundir.
Öryggi; Kunnugleiki og traust byggja upp ákveðna 
öryggistilfinningu sem gerir einstaklingnum kleift að 
vera óttalaus og opinn fyrir hamingju. Að finna réttu 
blönduna af venjum og óvæntum uppákomum sem skapa 
gleðilegar stundir.
Sjálfræði; Að hafa val og stjórn yfir aðstæðum eflir 
einstaklinginn í möguleikanum á þátttöku sem henta 
hans þörfum og veita honum gleði. 
Tilgangur; Að taka þátt í athöfnum sem höfða til fortíðar og 
gilda einstaklingsins er nauðsynlegt fyrir hversdagslega 
hamingju og uppfyllingu þarfa hans. 
Þroski; Það er gleði fólgin í því að ná árangri og að 
gera sér grein fyrir því hver maður er. Vera þátttakandi í 
samfélaginu og vera meiri í dag en í gær. 
Að örva skilningarvitin: Lykt, bragð, sjón, hljóð og snerting 
geta verið minningakveikjur tengdar fortíðinni sem skapa 
gleðistundir í núinu. 

Til umhugsunar
Er haldið upp á litla sem stóra atburði saman? 

Hvenær var hlegið síðast saman? 

Hvenær var deilt ánægjulegu og gleðilegu 

augnabliki? Hláturinn er öflugt meðal fyrir 

líkama og sál!



Leiðin að aukinni vellíðan
Þegar unnið er með einstaklingsmiðaða þjónustu er stuðst við vellíðunarlyklana til að 
kynnast nýjum einstaklingi sem er að takast á við nýjar aðstæður. Vellíðunarlyklarnir 
eru grunnur sem unnið er með þegar tekist er á við vandamál eða vanlíðan, til þess að 
efla og styrkja einstaklinginn til vellíðunar. 

Vellíðan einstaklingsins helst í hendur við vellíðan umönnunaraðila. Samkennd og að 
geta sett sig í spor annarra er mikilvægur eiginleiki starfsfólks. Lykilpersónur, þ.e. þeir 
sem þekkja einstaklinginn best, taki saman lífssöguna. Þannig er tryggt að allir þekki 
einstaklinginn vel, sögu hans og líf.
 
Til að auka vellíðan er áhersla lögð á vellíðunarlyklana sjö. Greina líðan út frá 
vellíðunarlyklunum og gera einstaklingsmiðaða áætlun út frá þeim.
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