
Hreyfifærni og umferli
• a  eru til sérstakir stólar sem hægt er a  reisa upp og halla aftur. eir

veita gó an stu ning fyrir háls og höfu  og hjálpa ér vi  a  reisa ig
upp (t.d. Lazyboy)

• Hægt er a  fá miss konar sessur sem dreifa álagi á setfleti og sem
auka bló flæ i  en me  notkun eirra minnkar hættan á
r stingssárum. Hægt er a  sækja um ær hjá Hjálpartækjami stö

Tryggingastofnunar Ríkisins.

Rúm
Gæ i svefns hjá mörgum me  MND ræ st af ægindum og líkamsstö um.

• Hægt er a  sækja um a  fá rúmd nu sem minnkar álag
• a  eru til rúm me  rafdrifnum botni, ar sem hægt er a  stilla hæ  og

halla t.d. höf alagi. Fólk me  MND getur fengi  a  láni hjá TR sjúkrarúm
sem hafa á möguleika sem arf. I ju jálfi rá leggur um hva a tegundir
af rúmum henta best.

LYFTUR OG FLUTNINGUR
A  hjálpa einhverjum vi  a  hreyfa sig e a flytja sig krefst ekkingar og
kunnáttu. Ef a  er ekki gert rétt getur a  ska a  bæ i ann sem er fluttur
og ann sem lyftir. egar ú getur ekki lengur sta i  upp e a fært ig án
a sto ar á getur i ju jálfi, sjúkra jálfari e a hjúkrunarfræ ingur kennt ér
og a sto armanni ínum réttu handtökin. Í bókinni „Vinnutækni vi  umönnun”
eftir Ágústu og órunni Sveinsdóttur er hægt a  sjá myndrænt hvernig essu
er best hátta .

Sjúkra jálfari getur hjálpa ér vi  a  ákve a hvenær a  er ekki lengur
óhætt a  lyfta ér og flytja ig án hjálpartækja. Hann getur kennt eim sem
annast ig hvernig á a  nota a  tæki sem vali  er úr miklu úrvali
hjálpartækja.

UMHVERFISSTJÓRNUN
a  eru til tæki sem gera fólki me  litla hreyfigetu kleift a  stjórna msum

tækjum á heimilinu me ví a  snerta takka. etta getur veri  t.d. a  opna
dyr, draga gardínur frá og fyrir, kveikja og slökkva á sjónvarpi e a kalla á
hjálp. Hægt er a  sækja um umhverfisstjórnunartæki me  hjálp i ju jálfa sem
gerir mat á vi komandi.
Tæki til umhverfisstjórnunar ætti a  huga a  tímanlega ar sem tíma tekur a
setja upp slíkt á heimili . Tæki sem etta er mikilvægt fyrir notandann ar
sem a  eykur sjálfstæ i hans og val.

Gefi  út af MND félaginu. tt me  leyfi MND samtakanna í Englandi.
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”Mér fannst gaman a  fara í göngufer ir í sumarfríunum me
manninum mínum og ég ger i allt á hlaupum. Núna arf ég a
skipuleggja daglegar athafnir mínar til ess a  koma í veg fyrir
of reytu og ég notast vi  hjálpartæki annig a  ég geti veri
sjálfstæ .”

Margvísleg vandamál var andi hreyfingu geta komi  upp hjá fólki me  MND.
Vi  tökum daglegum athöfnum sem sjálfsög um hlut, eins og a  ganga upp
stiga, komast í og úr ba inu, keyra, vinna í gar inum og leika vi  börnin
anga  til eitthva  gerist sem hefur áhrif á hæfni okkar til ess a

framkvæma essar athafnir au veldlega. Í essum kafla er reynt a  finna
lausnir til a  hjálpa ér vi  a  finna faglega rá gjöf og hjálpartæki sem ú
arft til a  fá  sem mest út úr lífinu me  MND.

Eftirfarandi ver ur fjalla  um í essum kafla:

• Fagfólk sem getur hjálpa
• Æfingar
• reytu
• A  keyra
• A  fer ast
• Hreyfanleika inni á heimilinu
• Hjólastóla
• ægindi og líkamsstö ur
• Lyftur og flutning
• Umhverfisstjórnun

FAGFÓLK SEM GETUR HJÁLPA

Hva  getur sjúkra jálfarinn gert?

• Hjálpa ér vi  a  gera æfingaprógram sem hentar ér
• Minnka  stífni í vö vum og ó ægindi
• Gefi  rá leggingar var andi gönguhjálpartæki
• Gefi  rá  var andi sto tæki, s.s. spelkur
• Bætt jafnvægi itt, líkamsstö u og samhæfingu

Hva  getur i ju jálfi gert?

• Gefi  rá  var andi a rar lei ir til ess a  framkvæma daglegar athafnir
• Rá lagt var andi hjálpartæki sem geta framlengt sjálfstæ i itt

vi ákve in verk
• Rá lagt hvernig hægt er a  gera heimili annig a ú getir haldi

sjálfstæ i og a a  sé öruggara

Sjá nánar bla  um a ila MND teymisins

arf a  hvers konar stóll hentar hverju sinni og hva a a stæ um hann
á a jóna (inni/úti/bæ i).

• a  er mikilvægt a  fylgst sé me ví hvernig stóllinn passar eftir ví
sem lí ur á.

• Í mörgum stórverslunum/verslunarmi stö vum og ö rum opinberum
stö um er hægt a  fá lána a hjólastóla á me an á heimsókn stendur.
Gott er a  hringja á ur til a  fá uppl singar um jónustuna.

Öryggisatri i var andi hjólastóla

• Aldrei reyna a  lyfta hjólastól me  einhverjum í

• Aldrei ta hjólastól áfram ni ur rep e a gangstéttarbrún heldur draga
hann aftur á  bak.

• Athugi  bremsur og loft r sting í hjólbör um reglulega

• Veri  viss um a  fari vel um notandann og a  hann sé í fötum sem
veita öryggi

• ti  fótplötunum frá og setji  í bremsu á me an fari  er úr og í stólinn

• Noti  öryggisbelti, sérstaklega egar fari  er um óslétt undirlag og
einnig alltaf egar einhver annar tir stólnum.

ÆGINDI OG LÍKAMSSTÖ UR

Máttleysi í eim vö vum sem hjálpa ér vi  a  halda líkamsstö u, (einnig í
liggjandi og sitjandi stö u) geta valdi reytu og ó ægindum ef sta an er
ekki gó  og/e a ú hefur ekki nægjanlegan aukastu ning. a  sem er einnig
mikilvægt a  muna er: a  vera lengi í sömu stellingu getur valdi
r stingssárum á hú ina.

Hva  get ég gert til ess a  bæta líkamansstö u og auka
ægindi?

Stólar
Hæ , stö ugleiki og stu ningur frá stól eru allt mikilvæg atri i.

• a  getur veri  hægt a  a laga stól sem ú átt fyrir til a  auka
ægindi.

• Pú a er hægt a  nota til stu nings vi  höfu , bak og háls. a  getur
gagnast vel a  nota V-laga pú a í stól og í rúminu. Hægt er  a  útbúa
stu ning fyrir handleggi sem lag ur er í kjöltuna me ví a  fylla V-laga
pú a me  pú afyllingu og sauma fyrir.



ÆFINGAR

Geta æfingar hjálpa ?

Æfingar eru mikilvægar til ess a :

• Halda vi  og styrkja vö va sem ekki hafa or i  fyrir áhrifum af MND

• Vi halda hreyfanleika li amóta í hálsi, bol og útlimum
• Halda vi  hreyfanleika vö va sem hafa or i  fyrir áhrifum af MND

Almenn hreyfing eins og göngufer ir og sund eru ágætar, en ekki reyna miki
á ig. Vegna ess a a  er taugin sem hvetur vö vana en ekki vö vinn
sjálfur sem er skö u  vegna MND, á er venjulega ekki mælt me  mikilli
hreyfingu ví a  getur valdi reytu. a  ver ur mikilvægara a  spara orku
fyrir a  sem skiptir ig mestu máli. Sjúkra jálfarinn rá leggur ér og eim
sem annast ig var andi æfingar sem henta ér. Gættu ess a  fá
rá leggingar jöfnum höndum eftir ví sem ástandi  breytist.

Hjálp var andi jafnvægi

Fyrir á sem hafa gó an styrk í fótleggjum, en eiga í vandræ um me
jafnvægi, getur veri  a  stafur sé allt sem arf.

• „Droppfótur” getur komi  fyrir ef vö var í fótum ver a máttlausir. a
getur veri  a ú byrjir a  missa fótanna og hrasa, a  er trúlega
algengasta ástæ a ess a  fólk dettur bæ i innanhúss og utan.
Sjúkra jálfarinn getur rá lagt ér var andi spelku sem getur stutt vi
fótinn og fækka  byltum. Spelka getur einnig henta  til ess a  bæta
stjórn á bensíngjöf og bremsum vi  akstur.

• Hálskragi og axlaspelkur geta stórlega minnka  háls og axlaverki ásamt
ví a  bæta stö u og jafnvægi.

REYTA

reyta getur veri  stórt vandamál hjá fólki me  MND. ví mi ur á gagnast
ekkert a vinga sig áfram. Lykillinn er frekar sá a  reyna a  var veita orkuna
í a  sem ú vilt helst gera.

• Lær u a  vir a takmarkanir líkamans og a  halda í vi ig
• Reyndu a  finna au veldari lei ir til a  gera a  sem ú arft a  gera
• Nota u tæki til orkusparna ar/a  létta vinnuna
• Fá u rá leggingar hjá fagfólki um hvernig au veldast er a  gera hlutina

a  getur hjálpa ér a  hugsa um orkuna ína annig a ú hafir ákve i
magn af orku sem ú getur eytt á degi hverjum. Skipulegg u ig annig a ú
gerir a  sem ér finnst mikilvægast og skiptir ig mestu máli, skildu hitt eftir
e a láttu a ra um a . A  gera of miki  einn daginn getur leitt til ess a
næsta dag finnst ér ú veri  úrvinda.

a  sækja um a  sett ver i upp lyfta í húsinu. essu arf a  huga tímanlega a
ar sem einhvern tíma getur teki  a  fá lyftu uppsetta.

a  eru til tvennsk konar lyftur:

• Stigalyftur. Braut er fest á vegg me fram stiganum og sæti sem er
fest á hana ber ig upp og ni ur. a  sem arf a  huga a  er hve
öruggt a  er fyrir notandann a  fara úr og í etta sæti og hvernig a
muni ganga í framtí inni. Vegna essa hentar svona lyfta kannski ekki
til lengri tíma liti  og ekki liti  á hana sem gó an kost.

• Húsalyftur. essar lyftur ná frá einni hæ  og upp á á næstu og eru
hanna ar til ess a  taka hjólastóla. ær taka talsvert pláss bæ i ni ri
og uppi en reynast hagkvæmastar til ess a  tryggja a gengi a
bá um hæ um.

Ef ú hefur hugsa ér a  kaupa sjálf/ur lyftu skaltu rá færa ig vi  i ju jálfa
var andi öryggi hverrar tegundar fyrir sig.

Breyting á núverandi húsnæ i

Fyrir suma getur a  veri  möguleiki a  breyta núverandi húsnæ i annig a
a  mæti núverandi og framtí ar örfum ínum. Huga skal vel a

breytingunum og leita rá a hjá i ju jálfa e a arkitekt sem ekkja
lágmarksstær ir á ba herbergjum t.d. me  tilliti til hjólastóla. Hægt er a
sækja um lán til breytinganna hjá Íbú alánasjó i.

Rampar/skábrautir

Ef ú notar hjólastól á getur urft a  setja upp rampa/skábrautir til ess a
komast a  heiman og heim. I ju jálfi getur rá lagt ér var andi etta og
hægt er a  sækja um uppsetningu á skábrautum hjá Tryggingastofnun
Ríkisins. a  eru til reglur um hlutfalli  á milli lengdar og hæ ar skábrauta
annig a ú skalt kynna ér ær ef ú lætur setja upp brautir.

HJÓLASTÓLAR

„Ég ætla i ekki a  nota hjólastól.....aldrei....en ég ver  a  vi urkenna a  ég
var meira innivi  en mig langa i til, anga  til ég fékk eigin stól.”

Flestum reynist erfitt a  venjast eirri tilhugsun a urfa a  nota hjólastól.
egar vi  erum í gó u formi og hraust er erfitt a  ímynda sér a  vi  gætum

einhvern tíma urft a  nota hjólastól. Einn af hverjum fjórum urfa einhvern
tíma á ævinni a  nota hjólastól annig a eir eru b sna algengir og fyrir
suma eru eir e lilegur hluti af lífinu.

Me  hjólastólum getur fólk me  MND haldi  áfram a  komast um.

Hvar fæ ég hjólastól?

• Sótt er um hjólastól hjá Hjálpartækjami stö  Tryggingarstofnunar
Ríkisins. a  er gert me  hjálp i ju jálfa og e a sjúkra jálfara. Huga



A  KEYRA

Get ég enn keyrt?

Greiningin um MND hindrar ig ekki sjálfkrafa í a  keyra, en ú metur a
sjálfur í samrá i vi  lækninn inn hve lengi ér er óhætt a  keyra. I ju jálfi
MND teymisins gerir einnig ökumat í samvinnu vi  ökukennara.

Skírteini til a  geta nota  bílastæ i fyrir fatla a

Hægt er a  sækja um skírteini svokalla  P-merki á skrifstofu Lögreglustjóra.
P-merki  leyfir ér a  leggja frítt í öll grei sluskyld bílastæ i ásamt rétti til a
nota P-merkt stæ i.

Lækkun á bifrei agjaldi

eir sem eru skrá ir öryrkjar borga ekki bifrei askatt. a  gerist sjálfkrafa vi
skráningu örorku og arf ekki a  sækja um sérstaklega.

Styrkur til kaupa á bifrei

Hægt er a  sækja um styrk til bifrei akaupa hjá Tryggingastofnun Ríkisins.
Hafa arf í huga hverjar arfir ínar ver a í framtí inni og haga bílakaupum til
samræmis vi a . Best er a  fá rá leggingar var andi etta tímanlega hjá
i ju jálfa og félagsrá gjafa.

FER ALÖG

„Vi  ætlu um ekki a  svíkja okkur um lang rá  sumarfrí og ákvá um a  fara
til Portúgals.... Fríi  var gott ó a a  væri ekki miki  hægt a  gera en
strendurnar voru frábærar.....Vi  höfum fer ast miki  me  flugvélum sí an
MND kom til og í hvert skipti hefur a  veri  vel heppna  og ánægjulegt.”

ér finnst kannski erfitt a  fer ast me  almenningssamgöngum. Flest
sveitarfélög bjó a upp á fer a jónustu fyrir fatla a.

Nokkrar tillögur:

• Athuga u hjá vi komandi sveitarfélagi hvort a  reki fer a jónustu og
sæktu um a gang a  henni

• a  eru til leigubílar sem geta teki  hjólastóla
• Athuga u a gengi á ur en ú hyggur á rútufer alag

A  fer ast me  flugi

• Sjá u til ess a  flugfélaginu sé kunnugt um arfir ínar, ekki treysta
ví a  fer askrifstofan e a sá sem skipuleggur fer ina komi

uppl singunum til skila

• Athuga u a a  er hægt a  taka hjólastólinn me . Ef ú notar
rafmagnshjólastól ver ur ú a  hafa me fer is vottor  um a  stóllinn
sé me  löglegar rafhlö ur. a  fæst hjá innflutningsa ilanum.

• Athuga u hvort a ú munir geta nota  salerni  í vélinni. Ger u
rá stafanir og leita u rá legginga ef ú getur a  ekki.

• Athuga u fer atryggingu og hvort a  hjálpartæki séu trygg ,
sérstaklega ef fer ast er utanlands.

• Athuga u hva a rafstraumur er nota ur í ví landi sem fer ast er til.
ú gætir urft a  kaupa e a leigja straumbreyti.

• Ef ú tekur me ér lyf skaltu ganga úr skugga um a au séu vel
merkt og hafa me fer is vottor  frá lækni um a ú urfir a  taka au.

• Gakktu úr skugga um hvort a  flugfélagi  taki au hjálpartæki sem ú
arft a  hafa me fer is sem farangur annig a ú urfir ekki a  borga

yfirvigt.

UMFERLI Á HEIMILINU

Ef jafnvægi og hreyfing er vandamál hjá ér á finnur ú sjálfsagt fyrir
erfi leikum í og vi  heimili . Tilhneiging til a  detta getur valdi  miklum
áhyggjum og getur gerst án vi vörunar. Nokkur einföld atri i sem geta
minnka  hættuna:

• Fjarlæg u laus teppi og límdu ni ur brúnir á gólfteppum
• Vertu í vi eigandi skóm hverju sinni me  stu ningi
• Ef ér finnst ú ekki geta bori  hluti á öruggan hátt ættir ú kannski

a  huga a  göngugrind. Sjúkra jálfari rá leggur ér var andi a .
• Ef ú ert miki  ein/einn ættir ú a  huga a ví a  fá ér öryggishnapp

sem haf ur er um hálsinn en me ví a  sty ja á hann kallar ú á hjálp
frá öryggisfyrirtæki.

Stigar og lyftur

Ef ú arft a  ganga upp stiga a  heimili e a innan ess og átt í erfi leikum
me  a  ganga um á á getur i ju jálfi gefi  rá leggingar og sótt um
hjálpartæki eins og handri . Ef ú getur alls ekki gengi  um stigann er hægt


