
Ákvar anir vi  lok lífsinsEf fólk deyr óvænt heima fyrir Ef dau ann ber óvænt a á arf a  hafa
samband vi  heimahjúkrun e a heilsugæslu sem fyrst, en mundu ó a a  er
gott a  eiga kve justund.

Hverjum arf a  tilkynna dau sfall:
a  eru nokkrir a ilar sem ú ver ur a  hafa sambandi vi egar einhver deyr:

• a arf a  skila dánarvottor i til vi komandi s slumanns
• Bankarnir frysta innistæ u á reikningum hins látna og sameiginlegum

reikningum um lei  og dánarvottor  er lagt inn
• a arf a  tilkynna lánadrottnum um andláti  (orkuveitu,

lánastofnunum, kreditkortafyrirtæki og símafyrirtæki)
• Tryggingafélagi

SORGIN
„Sorgin er a  gjald sem vi  gjöldum vegna kærleikans."
Colin Murray Parkes

A  missa einhvern sem ú elskar getur veri  erfi asta reynsla sem ú munt
nokkurn tímann upplifa.  Sorgin og söknu urinn er ástand sem mun hafa áhrif
á ig á msan hátt, jafnvel á ann hátt sem ú getur ekki sagt um fyrirfram.
Vi etta ástand geta sterkar tilfinningar komi  upp á yfirbor i , tilfinningar
sem ú veist ekki hvernig á a  breg ast vi . Stu ningur á essum tíma er
ómetanlegur. ú vilt sjálfsagt ræ a essi mál vi  traustan vin e a
fjölskyldume lim. a  getur einnig veri  a ú viljir ræ a vi  sálfræ ing e a
sorgarsamtök. Á heimasí unni www.missir.is er a  finna msar uppl singar um
veikindi, sorg, sorgarferli og hvar hægt er a  leita stu nings.

Gefi  út af MND félaginu. tt me  leyfi MND samtakanna í Englandi.
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A  TAKA ÁKVAR ANIR VAR ANDI FRAMTÍ INA

Ef ú ert me sjúkdóm sem ekki er hægt a lækna, e a ef a ú
veist a ú ert a deyja á hefur ú e lilega áhyggjur af
ástvinum ínum. a er sumt sem ér finnst ú ver a a gera,
hugsa um börnin, koma skipulagi á fjárhaginn/huga a
hjúkrunarheimili/heimahjúkrun, gera erf askrá og ákve a
skipulagi á jar arförinni.

a  er líka e lilegt a ú hafir veri  a reifa ig áfram í trúarlegum málum og
hafir spurningar um a  líkamlega ferli sem dau inn er. „Hva  er líklegast a
muni gerast?" og "Hvernig mun ég deyja?" eru spurningar sem mjög oft eru
lag ar fram. Vi  leggjum oft miki  á okkur egar vi  undirbúum fæ ingu í
fjölskyldunni, á svipa an hátt er hægt a  nota tækifæri  til a  hugsa um
undirbúninginn í kringum dau ann, og a  kemur á óvart a  lífi  ver ur ríkara
og fyllra en a  hefur nokkru sinni veri .

Láttu ástvini ína vita hva ú vilt á me an ú getur tjá ig um a . Haltu
áfram a  eiga samræ ur vi  a ra um sko anir ínar, ví a ær breytast me
tímanum. Ger u lífsviljaskrá. ar getur ú skrifa  ni ur  lei beiningar um á
me fer  sem ú vilt fá. ú getur einnig ákve i  hvort a  einhver sem ú
treystir gæti teki  ákvar anir fyrir ína hönd ef a  kæmi einhvern tímann
upp a ú getir a  ekki.

Me fylgjandi uppl singar eru til a  hjálpa ér í gegnum  essi mál. a  eru
ekki allir sem vilja lesa kaflann „Hvernig mun ég deyja?" og ef ú ert einn af
eim á sleppir ú honum.

Málin sem fari ver ur yfir í essum kafla eru:

• A  taka ákvar anir
• Líknardeildir og hva ær hafa upp á a  bjó a
• Gera erf askrá
• Gera lífsviljaskrá
• Fjölskylda og börn
• A  gefa lífs ni
• Andleg hræ sla
• Hvernig mun ég deyja?
• Hva  á a  gera egar einhver deyr?
• Jar arfarir
• Ástvinamissir

upp á a ú upplifir fri sæla og lotningafulla kve justund. ó svo a  enginn
geti sagt almennilega til um a  hvernig a  er a  deyja á mun a  eflaust
hjálpa ér a  tala vi  einhvern um ótta inn og áhyggjur.  Á ennan hátt er
hægt a  minnka óttann til muna.

Hræ slan vi  a  kafna er oft a eins eitt af eim áhyggjuefnum sem fólk me
MND og eirra nánustu hafa:

• ú gætir haft áhyggjur af sársauka. ó svo a  MND hafi ekki bein
áhrif á skynfrumur á getur minnku  hreyfifærni og máttleysi vö va
samt haft í för me  sér ó ægindi. Verkjame fer  er annig í dag a
enginn ætti a urfa a jást af verkjum.

• ú gætir einnig haft áhyggjur af ví a  missa minni  e a viti  en
a  tengist ekki MND. Jafnvel ó svo a  tali  geti fari á er

manneskjan me  MND yfirleitt me  sk ra hugsun, stundum enn
skarpari hugsun en á ur.

• Margir eru me  áhyggjur af vag- og/e a hæg aleka en a  er ekki
bein aflei ing af MND.

Lokastig MND felur oftast í sér minni orku og meiri svefn örf. Dau inn kemur
oftast í kjölfari  á máttleysi í vö vum öndunarfæra, anna  hvort vegna
s kinga e a hrörnunar í vö vunum sem sjá um öndunina. Öndunin getur or i
veikari, en me  hjálp lyfja arf ekki a  kví a ví sérstaklega. Me vitundin
minnkar eftir ví sem líkaminn ver ur veikari og dau astundin nálgast á
fri sælan hátt á me an a  hægist á önduninni, hægt og rólega anga  til
hún stoppar a  lokum. Stundum getur öndunin breyst rétt á ur en a
manneskjan deyr, andardrátturinn ver ur breytilegur, frá d pri öndun yfir í
miklu grynnri andardrátt.

Í stuttu máli sagt, ef rétt er sta i  a  málunum á getur dau inn af völdum
MND veri  rólegur og fallegur og hann b ur upp á tækifæri til a  kve ja.

HVA  Á A  GERA EGAR EINHVER DEYR

Ef ú hefur ekki reynslu af ví sem arf a  gera egar einhver deyr á getur
a  valdi  áhyggjum.

Ef fólk deyr á spítala e a hjúkrunarheimili  Starfsfólki  á essum stö um hefur
samband vi ann sem er skrá ur nákomnasti fjölskyldume limur og er fólki
innan handar til a  lei beina ví í gegnum næstu skref.

Ef fólk deyr heima og a  er fyrirfram vita ó a  hjúkrunarfólk viti a  hverju
dregur á er ekki endilega öruggt a a  geti komi  fyrirvaralaust á sta inn.
Ef dau ann ber a  a  nóttu til án ess a  hjúkrunarfólk sé á sta num á
getur veri  gott a  bí a til morguns me  a  tilkynna andláti . á er best a
hafa samband vi ann lækni sem hefur mest haft me  einstaklinginn a  gera,
til ess a  gefa út dánarvottor . En a  er gott a  geta átt gó a kve justund
fyrir fjölskylduna og a  liggur ekkert á.



A  TAKA ÁKVAR ANIR

„Vi  vorum sammála um a  vera hreinskilin vi  hvort anna  og tala um allt,
alla sorgina, hræ sluna og öll vandamálin"

A  taka ákvar anir um lok lífsins er mikilvægt skref í a  undirbúa okkur sjálf
fyrir framtí ina. a  er mjög mikilvægt a  allir séu me  í essu,  manneskjan
sem er me  MND og fjölskylda hennar.

Ein af lykilákvör unum sem tekin er, er líklega sú hvar ma ur vill helst vera vi
lok lífsins og hvort a a  sé stu ningur vi á ósk, frá fjölskyldunni og ví
fagfólki sem er málinu vi komandi.

Hér eru nefndir fjórir sta ir sem fólk me  MND myndi helst vilja vera á í lokin:
Heima. Margt fólk myndi helst vilja vera heima hjá sér. Öryggi  vi  a  vera í
ekktu umhverfi, a  hafa fjölskylduna og á sem eru vanir a  annast mann

nálægt sér, getur stu la  a ví a  kve jan ver i fri sæl og a  getur veri
huggun fyrir á sem eftir eru. a  er ó vert a  minnast á a  vi essar
a stæ ur eru meiri kröfur á umönnunara ilana. eir munu urfa mjög mikla
hjálp frá lækni og hjúkrunarli i, sem kannski eru ekki alltaf vi  hendina  eins
fljótt og ma ur arf e a eins oft og ma ur arf. au mál arf a  sko a me
heimahjúkrun.

Á spítala.  Á nútíma sjúkrahúsum er yfirleitt mjög miki  a  gera og ekki
alltaf gó ar a stæ ur til a  koma til móts vi arfir eirra sem eru dau vona
og urfa langa sjúkrahúsdvöl. a  er ó sumt fólk me  MND sem vill fara aftur
á á deild sem ví hefur veri  hjúkra  á ur, e a upplifa einfaldlega meira
öryggi á sjúkrahúsi.

Á hjúkrunarheimili. Flest hjúkrunarheimili í dag eru mjög frábrug in eim
sem voru í gamla daga, au bjó a upp á bjarta a stö u og jónustu sem
minnir á hótel, félagslíf og persónulega hjúkrun sem er sni in a ínum
örfum. Fá u uppl singar hjá félags jónustunni um skrá  hjúkrunarheimili í

bæjarfélaginu ínu. Ef ú ákve ur a  fara á hjúkrunarheimili, gef u ér á
tíma í a  sko a nokkur á ur en ú velur hvert ú vilt fara.

Á líknardeild. Á líknardeildunum er teki  á móti fólki me  MND og getur fólk
fari anga  til skemmri e a lengri tíma.

LÍKNARDEILDIR OG HVA ÆR BJÓ A UPP Á

A almarkmi  líknardeilda er a  veita bestu umönnun fremur en a  lækna.
Líknardeild b ur eim sem eru me  ólæknandi sjúkdóma upp á a  ná sem
mestu gæ um út úr lífinu me ví a  hjálpa eim a  taka stjórn á
sjúkdómnum og veita eim stu ning. Sem slíkar bjó a ær upp á mjög
heimilislegt umhverfi ar sem læknisfræ ilegum, tilfinningalegum og andlegum
örfum er sinnt og jónustan a lögu  a  óskum vi komandi og fjölskyldu

hans.

Anna  lesefni

MND félagi  hefur gefi  út tvö bæklinga sem ér gæti fundist gagnlegir:
1. egar einhver nákominn er me  MND: Skrifa  fyrir börn á aldrinum 6-12
ára. etta er myndskreyttur bæklingur sem er um sjúkdóminn og hvernig áhrif
hann hefur á fjölskylduna.
2. egar foreldri itt er me  MND: Skrifa  fyrir táninga og yngra fók, af ungu
fólki. ar er tilfinningunum eirra l st og hvernig au upplifa a  a  eiga
foreldri me  MND. (á ensku)
3. Á bókasöfnum eru til bækur fyrir foreldra um a  hvernig eigi a  tala vi
börnin um dau ann og a  deyja.        Sjá börn og ungt fólk

ÓTTINN VI  HI  ANDLEGA

ó a  margir stundi ekki trú, á trúa samt flestir á hugmyndina um Gu  e a
hi  yfirnáttúrulega. a  getur veitt heilmikla huggun. Sumir geta ó haft
neikvæ a reynslu af dau anum e a annig vi horf a  hugmyndin um dau ann
veldur ótta. eir geta t.d. óttast hugmyndina um „helvíti” e a „hi
ókunnuga”.

Ef ér finnst ú urfa a  ræ a um eitthva  sem ú óttast í essu sambandi
á skaltu reyna a  finna einhvern sem ér finnst ægilegt a  tala vi . a

gæti veri  presturinn í hverfinu ínu jafnvel ó svo a ú stundir ekki kirkju
e a jafvel einhver úr hjúkrunarteyminu ínu. A  geta tala  um áhyggjur ínar
róar huga inn.

HVERNIG MUN ÉG DEYJA

„ egar endalokin nálgu ust var ég viss um a  ég gæti gert hva  sem var fyrir
hann á essum sí ustu og mikilvægu augnablikum. Hann dó í örmum mínum.
Ég knúsa i hann í langan tíma....Ég sat me  honum, tala i vi  hann og sí an,
tveimur tímum sí ar egar mér fannst ég vera tilbúin, á hringdi ég í lækninn.
Hann dó alveg eins og hann óska i sér, heima. a  var rólegt og
sársaukalaust".

„Hjá mörgum okkar er hræ slan vi a  ferli a  deyja meiri heldur en vi
dau ann sjálfan.” (Úr bókinni „Motor Neurone Disease - A family affair” eftir
Dr. David Oliver. 1995. Sheldon Press)

Hjá fólki me  MND getur annig ótti veri  meiri ar sem fólk er kannski
hræddara vi  a  kafna e a missa andann. Ef búi  er a  me höndla hin msu
einkenni sjúkdómsins á me an á sjúkdómsferlinu hefur sta i , á er etta
mjög sjaldgæft og hjá flestum er dau astundin róleg og falleg.

Læknar og hjúkrunarfólk geta hjálpa ér og hughreyst ig. au passa einnig



Markmi  líknandi me fer ar er a  minnka einkenni sjúkdóma eins og hægt er
og láta fólki lí a sem best.

A  GERA ERF ASKRÁ        

Allir ættu a  gera erf askrá sama hvort eir eru hraustir e a veikir. a  getur
einfalda  hlutina og vi  getum ar me  haft áhrif á hva  ver ur um
veraldarlegar eigur okkar og jafnvel fjölskyldu egar vi  deyjum. etta á
sérstaklega vi  ef a  eru líkur á a  ósætti geti or i  um eignir okkar e a ef
a  ástvinir manns eru ekki löglega skyldir manni (t.d. samkynhneigt
samband). Auk ess á er nau synlegt a  huga a  löglegum skjölum ef a  er
einhver vafi á umrá arétti og forræ i yfir börnum.
Vi  eigum öll a  gera erf askrá en ví mi ur eru margir sem  hunsa mikilvægi
ess. En a  búa til slíka skrá er mjög einfalt mál. Allir yfir 18 ára aldri geta

gert erf askrá.

A  GERA LÍFSSKRÁ

Me ví a  gera lífsskrá á ákve ur fólk hvernig me fer a  vill fá ef ær
a stæ ur skyldu koma upp a a  gæti ekki tjá  sig um a  sjálft.
a  má ekki tengja lífsskrá vi  líknardráp e a sem a sto  vi  a  deyja. ar er

um allt a ra hluti a  ræ a.

a  eru ekki til lög  sem skilgreina notkun á lífsskrám, en fyrirfram ákvör un af
ví tagi sem er í lífsskránni er hins vegar í samræmi vi  lögin og vinnuvenjur í

heilbrig is jónustu á Íslandi og telst gild ef:
• ú ert andlega heil og yfir 18 ára aldri  egar ú gerir lífsskrána
• ú ert fyllilega uppl st/ur um aflei ingar af ví a  gera lífsskrá,

egar ú gerir hana
• ú ert ekki undir áhrifum frá ö rum egar lífsskráin er ger

Í lífsskránni eru uppl singar um n justu óskir ínar var andi me fer  vi
lífslok.
Lífsskráin tekur ekki gildi fyrr en ú er ekki lengur hæfur til a  kve a upp úr
um vilja inn.
a  er hægt a  fá lífsviljaskrá til útfyllingar hjá Landlæknisembættinu ásamt

lei beiningum.

Kostir og gallar

egar hjúkrunarfólk stendur frammi fyrir erfi um ákvör unum um hva a
me fer  eigi a  vi hafa vi  sjúkling sem er ekki í a stö u til a  taka sjálfur
ákvör un, á skiptir miklu máli a  vita hva  sjúklingurinn hef i sjálfur vilja .
a  er ó ekki hægt a  segja fyrir um e a sjá fyrirfram allar ær a stæ ur

sem geta komi  upp og í hverju tilfelli arf a  sko a lífsskrána og ganga úr
skugga um a  hún eigi vi .
a  sem  lífsskráin stu lar ó a  er a  gefa sjúklingum stjórn yfir me fer inni

og me ví a  skrifa skrána skapast tækifæri til a  tala um erfi  mál vi
fjölskyldu og vini.

FJÖLSKYLDA OG BÖRN

„Í fyrstu vildi ég vera alveg sjálfstæ . Ég vildi hlífa honum vi eirri
ni urlægingu sem ég ímynda i mér a  myndi fylgja ví a  fá umönnun frá
ö rum. Ég hélt a  ég gæti líka vernda  fjölskylduna fyrir essum hræ ilega
sannleika…...Ég fór a  sjá a au höf u örf fyrir a  veita hjálp á sama hátt
og ég urfti á henni a  halda. au urftu líka a  finna fyrir ví a au væru a
láta gott af sér lei a. Me ví a  útiloka au og reyna a  gera allt sjálf á
haf i ég eiginlega gert eim erfi ara fyrir me  a  rá a fram úr a stæ unum
en ekki öfugt.”

egar einhver er dau vona í fjölskyldunni hafa fjölskyldume limir örf fyrir a
deila me  ö rum ví sem er a  gerast. Manneskjan sem er a  deyja ver ur a
finna a  hún geti tjá  sig um áhyggjur og ótta, sem reyndar a rir í
fjölskyldunni hafa einnig. a  er mikilvægt a  ræ a um áhyggjurnar hverjar
sem ær eru.

a  tekur tíma a  ræ a essi mál ef a  á a  vera árangursríkt en a  er líka
d rmætt a  hafa gert a  á ur en a  er of seint. Byrji  snemma a  opna
fyrir umræ una, á me an tjáskiptin eru ekki or in erfi , svo a  allir geti
au veldlega tala  og gráti .

essi undirbúningur innan fjölskyldunnar getur veri  jákvæ ur. Manneskjan
sem er me  MND og fjölskyldan geta liti  um öxl á a  líf sem au hafa átt
saman, gert áætlanir um a  koma í framkvæmd ví sem eim finnst mikilvægt
og gengi  frá lausum endum. Fjölskylda og vinir hittast, a  er tækifæri til
ess a  segja a  sem arf a  segja og a  er hægt a  undirbúa sig, ekki

a eins fyrir dau ann heldur einnig undir a  sem er hægt a  gera á me an
lifa  er.

A  láta börnin vera átttakendur

„Dóttir mín stó  frammi fyrir martrö  sem fæstir fullor nir urfa a  upplifa á
sinni ævi. Hún var  líka vitni a  ást, kærleika, hreinskilni, húmor og hugrekki
sem ég vona a  hún gleymi aldrei."

Fólk hefur áhyggjur af ví hversu miki  uppám börn komast í ef au vita a
einhver sem au elska er a  deyja. Samt er a annig a  ef eim er ekki sagt
frá ví á skynja au ókunnugleika og spennu á heimilinu og geta ar a  auki
upplifa  enn meira óöryggi. eim gæti fundist au bera ábyrg ina og au
or i  hræddari. Börn urfa líka tíma til a  undirbúa sig og au geta haft
einhverjar óskir tengdar essu e a búi  yfir ótta sem au urfa a  tjá sig um.
a  sem er jafn mikilvægt er, a au urfa tíma fyrir sig sjálf.


