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Útdráttur 

Öldruðum einstaklingum fjölgar á Íslandi líkt og annars staðar í heiminum. Með 

hækkuðum meðalaldri þjóðarinnar eykst tíðni aldurstengdra sjúkdóma þar á meðal 

heilabilunar. Einkenni heilabilunar eru einna helst minnistap en breytingar verða einnig á 

hegðun og sálrænni líðan. Aukin áhersla í samfélaginu er á að aldraðir búi sem lengst á eigin 

heimili. Óformlegir umönnunaraðilar ásamt heimaþjónustu gegna lykilhlutverki til að svo 

geti orðið. Óæskileg hegðun og sálræn vanlíðan aldraðra með heilabilun veldur auknu álagi á 

umönnunaraðila og er því nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun séu upplýstir 

um einkennin, meðferðarúrræði sem standa til boða og geri sér grein fyrir mikilvægi 

stuðnings. Tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að skoða þær breytingar sem verða á hegðun 

og sálrænni líðan aldraðra einstaklinga með heilabilun ásamt því að fjalla um inngrip sem 

hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun geta veitt þessum hóp til þess að bæta lífsgæði þeirra og 

þar með fresta varanlegri stofnanavistun. 

 

 

 

 

 

Lykilorð: heilabilun, sjúklegar breytingar á hegðun og sálrænni líðan, hjúkrun, 

heimahjúkrun. 
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Abstract 

The world's population is aging and in Iceland the number of elderly people is rising 

rapidly as well. Concomitant with the increase in average age of the population is an elevated 

rate of age-related diseases, including dementia. The chief signs and symptoms of dementia 

are memory loss and certain changes in behavior and psychological well-being. Currently, it 

is a growing demand within the Icelandic community that the elderly have the option of 

staying in their own homes for as long as possible. Family caregivers and home care services 

such as home care nursing will play a key role in facilitating such living arrangements. 

Behavioral changes and psychological distress in elderly persons suffering from dementia 

make the role of caregivers demanding and stressful, and it is therefore essential that nurses 

in home care are well informed about the signs and symptoms of the disease and its 

progression, available treatment options as well as the importance of providing support to 

caregivers. The purpose of this thesis is to provide an overview of what is known about the 

changes in behavior and psychological well-being of elderly people with dementia, as well as 

a discussion of the interventions and service that nurses in home care can provide to this 

population to improve quality of life and postpone admission to long term care facility. 

 

 

 

Keywords: dementia, pathological behavioral and psychological changes, nursing, home 

care. 
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Inngangur 

Á Íslandi eins og annars staðar í heiminum hefur orðið sú þróun að öldruðum fjölgar 

hltufallslega á meðan yngra fólki fækkar (Alzheimer’s Disease International, 2009; 

Hagstofan, 2012). Alþjóðlega Heilbrigðisstofnunin (WHO) kynnti árið 2012 skýrsluna 

Dementia a Public Health Priority. Markmið hennar er að undirbúa þjóðir heims, styrkja og 

efla ásamt því að leggja grunn að bættri umönnun, auka félagslega vellíðan og lífsgæði 

einstaklinga með heilabilun og umönnunaraðila þeirra. Í skýrslunni kemur meðal annars fram 

að gróflega megi áætla að 35,6 milljónir manns lifi með heilabilun. Talið er að þessi tala hafi 

tvöfaldast fyrir árið 2030 og meira en þrefaldast árið 2050 (WHO, 2012). Sjúkdómar sem 

orsaka heilabilun eru algengari meðal einstaklinga 65 ára og eldri, en einn helsti áhættuþáttur 

heilabilunar er hækkandi aldur. Áhættan tvöfaldast með hverjum fimm árum sem bætast við 

eftir að 65 ára aldri er náð. Einstaklingar undir 65 ára aldri geta þó einnig greinst með 

heilabilun (Alzheimer’s Disease International, 2009). 

Í drögum að Heilbrigðisáætlun til ársins 2020 eru sett fram ýmis markmið sem stefnt er 

að því að náist á árunum 2013-2020. Eitt þessara markmiða er að velferðarþjónusta sé 

samþætt og samfelld í samráði við notendur hennar. Mælikvarði á þetta markmið er að yfir 

83% fólks 80 ára og eldri geti búið heima með viðeigandi þjónustu. Þetta fæli í sér aukningu 

á umfangi innan heimaþjónustunnar en þess ber að geta að aukning hefur orðið á fjölda 

samskipta heimaþjónustunnar við skjólstæðinga á tímabilinu 2011-2012. Heimahjúkrun er 

því stækkandi starfsvettvangur á Íslandi og eru sífellt fleiri sem njóta þjónustu hennar 

(Berglind Magnúsdóttir munnleg heimild, 22. mars 2013; Reykjavíkurborg, 2011). 

Aldraðir með heilabilun eru í flestum tilfellum á lyfjum vegna sjúkdóms síns og 

einkenna hans, þrátt fyrir að fjöldi rannsókna hafi sýnt takmarkaðan árangur lyfjameðferðar. 
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Ekki verður farið nánar í þær niðurstöður í ritgerð þessari (Sink o.fl., 2005). Stór hluti 

meðferðar og alls ekki síðri en lyfjameðferð er að aðstoða sjúkling og aðstandendur að lifa 

með sjúkdómnum. Hér er hjúkrun í forgrunni en mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar í 

heimahjúkrun vinni náið með aðstandendum, veiti stuðning og þekki viðeigandi úrræði sem í 

boði eru (Hlíf Guðmundsdóttir, 2008). Því er áríðandi að starfsmenn heimahjúkrunar geri sér 

grein fyrir þeim einkennum sem birtast hjá öldruðum með heilabilun og hvernig megi vinna 

með þau. Með þessum hætti má koma til móts við skjólstæðinga til þess að þeir geti búið sem 

lengst heima. Þar sem fjölskyldan er mikilvægur stuðningsaðili við hinn aldraða þurfa 

hjúkrunarfræðingar að vera í góðu samstarfi við aðstandendur, styðja þá og leiðbeina þeim. 

Umönnun getur oft verið krefjandi fyrir fjölskyldumeðlimi sem sinna hinum veika og þurfa 

þeir í flestum tilvikum á auknum stuðningi hjúkrunarfræðinga að halda (Stoltz o.fl., 2004). 

Tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að skoða þau einkenni sem fram koma samfara 

heilabilun og birtast sem breyting á hegðun og sálrænni líðan aldraðra einstaklinga með 

heilabilun auk þess að fjalla um þau inngrip sem hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun geta 

veitt þessum hópi til þess að bæta lífsgæði þeirra. Markmið verkefnisins var að leita svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hverjar eru helstu breytingar sem verða á hegðun og 

sálrænni líðan meðal einstaklinga með heilabilun? Hvað geta hjúkrunarfræðingar í 

heimahjúkrun gert til þess að bæta lífsgæði þessa hóps og aðstandenda þeirra og seinkað 

þannig varanlegri vistun? 
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Aðferð 

Heimildaleit og lestur greina um viðfangsefni fræðilegrar samantektar átti sér stað á 

tímabilinu 4. apríl 2012 til 9. maí 2013. Heimildaleit fór fram í gagnasöfnum PubMed, Ovid 

og Google Scholar. Leitarorð sem notast var við voru heilabilun (e. dementia), heimahjúkrun 

(e. home care), hjúkrun (e. nursing) og hegðunarvandamál/breytingar (e. behavioral 

problems/ changes). Heimildir voru einnig fundnar út frá heimildaskrám annarra greina og 

rannsókna auk þess sem notast var við kennslubækur í öldrunarhjúkrun og geðhjúkrun. 

Leitast var við að notast ekki við rannsóknargreinar sem birtar voru fyrir árið 2000. Einblínt 

var á breytingar á hegðun og sálrænni líðan einstaklinga með heilabilun sem búa í 

heimahúsum. Rannsóknir á einstaklingum inni á hjúkrunarheimilum voru útilokaðar í 

heimildaleit. Notast var við eldri greinar þegar talin var þörf á því eins og til dæmis þar sem 

nauðsynlegt var að greina frá frumheimildum. Heimildagreining fór fram á heimildum sem 

notaðar voru við gerð fræðilegrar samantektar til þess að auðvelda samþáttun og yfirsýn á 

ritgerð. 

Til þess að auka innsýn inn í starf hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun var haft samband 

við Anný Láru Emilsdóttur hjúkrunarfræðing í heimahjúkrun Garðabæjar. Anný Lára 

aðstoðaði við að tengja viðfangsefni fræðilegrar samantektar við klínískan vettvang ásamt því 

að farið var í vitjanir á vegum heimahjúkrunar Garðabæjar. Upplýsingar um starfsemi 

heimaþjónustu Reykjavíkur fengust hjá Berglindi Magnúsdóttur forstöðumanni, en þær 

upplýsingar komu að gagni við að sýna fram á fjölgun samskipta í heimahjúkrun á milli ára. 

Til þess að tengja viðfangsefni ritgerðar við Ísland og þá þjónustu sem í boði er hér á landi 

var farið á Minnismóttöku Landspítalans, talað við Ídu Atladóttur ásamt Ingunni 

Ingimarsdóttur. 
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Fræðileg samantekt 

Heilabilun 

Heilabilun er samsafn einkenna eða heilkenni sem kemur fram vegna hrörnunar eða 

sjúkdóms í heila. Sjúkdómurinn hefur áhrif á minni, hugsun, tungumál, skilning, dómgreind, 

þekkingu og hæfileika til þess að tileinka sér nýja hluti. Einnig sjást breytingar á hegðun, 

tilfinningastjórnun og í samskiptum. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að heilabilun er 

ekki eðlilegt ferli öldrunar heldur orsakast hún af sjúkdómum (Alzheimer’s Disease 

International, 2009; WHO, 2012). Algengi hegðunarbreytinga fer eftir því hvort um sé að 

ræða væga vitræna skerðingu (e. mild cognitive impairment, MCI) eða heilabilun (Van der 

Linde o.fl., 2012). Væg vitræn skerðing felur í sér skerðingu á minni, einstaklingur man ekki 

lengur hvar hann setti hlut frá sér eða klukkan hvað ákveðin læknisskoðun var fyrirhuguð. 

Önnur færni helst óbreytt (Petersen, 2011). Í umfjöllun um Alzheimer sjúkdóm og aðra 

sjúkdóma sem valda heilabilun er lang oftast vísað til vitrænnar skerðingar (e. cognitive 

decline) sem fólk finnur fyrir vegna sjúkdómsins. Mikilvægt er einnig að hafa í huga sálrænar 

breytingar og breytingar á hegðun þessa hóps (Lyketsos o.fl., 2011). Í þessum kafla verður 

farið yfir stærstu flokka heilabilunar, stigun og birtingarmynd ásamt því að greina frá helstu 

einkennum sem koma fram. 

Flokkar heilabilunar 

Algengasti sjúkdómurinn sem orsakar heilabilun er Alzheimer sjúkdómur en hann 

veldur að öllum líkindum um 60-75% heilabilunartilfella (Alzheimer’s Disease International, 

2009; Björn Einarsson, 2007; WHO 2012). Einstaklingur með Alzheimer sjúkdóm sýnir 

merki um minnistap, skerðingu á virkni ásamt breytingum á hegðun og sálrænni líðan (Rose 

og Lopez, 2012). Aðrir sjúkdómar sem orsaka heilabilun eru æðaheilabilun (e. Vascular 
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dementia), Lewy Body (e. Dementia with Lewy bodies) og hópur sjúkdóma sem veldur skaða 

á framheila (e. Frontotemporal dementia). Oft er erfitt að greina á milli hvort um er að ræða 

heilabilun vegna Alzheimer sjúkdóms eða vegna æðaheilabilunar, en birtingamynd þessara 

sjúkdóma er mjög svipuð. Skörun sjúkdóma er algeng og er þá um að ræða heilabilun af 

blönduðum orsökum (Alzheimer’s Disease International, 2009; Perry, 2012; WHO 2012). 

Æðaheilabilun er talin orsakast vegna sjúkdóma í æðum heilans, sjúkdómurinn leggst 

aðallega á framhluta heilans auk innanbarkarhvítusvæða. Einkenni geta byrjað í kjölfar 

heilablæðingar eða blóðtappa í heila og er misjafnt hversu hratt þau þróast. Hér eru 

persónuleikabreytingar áberandi ásamt tilfinningadeyfð og hegðunartruflunum (Björn 

Einarsson, 2007). Lewy Body heilabilun er talin orsakast af útfellingum sem finnast 

víðsvegar um heilabörkinn, kallaðar Lewy útfellingar (Jón Snædal, 2001). Sjúkdómurinn 

lýsir sér einnig með minnistapi og skerðingu á virkni en einstaklingur með heilabilun vegna 

Lewy Body sýnir oft á tíðum einkenni sem svipar til einkenna Parkinson sjúkdóms. Þar má 

nefna til dæmis hægar hreyfingar, stífleika í vöðvum, skjálfta auk kasta sem lýsa sér í skertri 

athygli og meðvitund. Stór hluti þessa hóps upplifir einnig sjónrænar ofskynjanir en þær eru 

einkennandi fyrir heilabilun af þessari gerð (Alzheimer´s Association, 2012; Björn Einarsson, 

2007). Heilabilun sem orsakast vegna sjúkdóma sem skaða framheila er sjaldgæf 

(Alzheimer´s Society, 2010). Hún lýsir sér sem breyting á persónuleika og hegðun svo sem 

hömluleysi, framtaksleysi og skert innsæi. Einnig upplifa þeir málstol með skertri tjáningu 

og/eða skilningi (Alzheimer´s Society, 2010; Björn Einarsson, 2007). 
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Mælitæki sem notuð eru við greiningu og mat á birtingarmynd einkenna 

Breytingar á hegðun og sálrænni líðan einstaklinga með heilabilun er mikilvæg 

birtingarmynd sjúkdómsins (Conn og Thorpe, 2007; Lyketsos o.fl., 2011; Piccininni o.fl., 

2005). Þessar breytingar eru algengar og hefur sjúkdómsgangur áhrif á hvernig þær koma 

fram (Landes o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2002; Steinberg o.fl., 2008). 

MMSE mælitækið (e. Mini-Mental Status Examination) er talið mjög mikilvægt við 

mat og skimun á því hvort einstaklingur sé með byrjandi heilabilun. Þetta mælitæki var 

hannað árið 1975 þar sem markmiðið var að greina heilabilun frá geðrænum röskunum. Talið 

er að þetta próf henti vel fólki með heilabilun þar sem það tekur um 5-10 mínútur og er 

einfalt í notkun. Prófið skiptist í fimm hluta og er aðaláherslan á að meta hugræna getu, 

minni, hugsun og færni. Mest er hægt að fá 30 stig en fari skjólstæðingur undir 24 stig er talið 

líklegt að heilabilun sé til staðar (Folstein o.fl., 1975). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum 

frá Landlæknisembættinu er talað um skor á bilinu 21-26 stig á MMSE geti bent til vægrar 

heilabilunar, en prófið er notað sem viðbót við mat ef grunur er um minnisskerðingu 

(Embætti Landlæknis, 2007). 

Rannsakendur sem skoðað hafa algengustu einkenni meðal einstaklinga með 

heilabilun hafa gjarnan notast við mælitæki sem kallast Neurospychiatric Inventory (NPI). 

NPI mælitækið var gefið út árið 1994 og tók þá fyrir 10 svið taugafræðilegra truflana (NPS). 

Þessi 10 svið voru ranghugmyndir (e. delusion), ofskynjanir (e. hallucinations), 

óróleiki/árásargirni (e. agitation/aggression), kvíði, (e. anxiety) ofsakæti/sæluvíma (e. 

elation), tilfinningadeyfð (e. apathy/indifference), hömluleysi (e. disinhibition), önuglyndi (e. 

irritability/lability), þunglyndi (e. depression/dysphoria) og afbrigðileg líkamleg hegðun (e. 

aberrant motor behavior). Tveimur sviðum var seinna meir bætt við en þau voru svefn (e. 

nighttime behavior) og matarlyst, afbrigðilegar matarvenjur og borðsiðir (e. appetite, eating 
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behavior). Hvert svið nær yfir að meðaltali sex til níu einkenni sem endurspegla hvert þeirra 

fyrir sig (Conn og Thorpe, 2007; Cumming, 1994/2007; de Medeiros o.fl., 2010). 

Árið 2012 birtist rannsóknargrein þar sem áreiðanleiki og réttmæti íslensks NPI-

Distress (NPI-D) matskvarða var skoðað á Minnismóttöku Landspítalans. NPI-D byggir á 

NPI kvarðanum (Cumming, 1994/1997) nema í þessu mælitæki er álag og streita 

umönnunaraðila metin innan hvers sviðs. Íslensk þýðing NPI-D reyndist áreiðanleg og 

réttmæt að mati höfunda og mælir vel breitt svið einkenna þessa hóps ásamt því að mæla álag 

á umönnunaraðila (Sólveig R. Davíðsdóttir, Jón Snædal, Guðrún Karlsdóttir, Ída Atladóttir 

og Kristín Hannesdóttir, 2012). Ída Atladóttir forstöðumaður Roðasala (Roðasalir eru 

hjúkrunarsambýli og dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilun) er einn af þýðendum NPI 

kvarðans á íslensku og notar hún mælitækið mikið í vinnu sinni með skjólstæðingum og 

aðstandendum þeirra. Ída notar ýmsa kvarða við gerð hjúkrunarferlis sinna skjólstæðinga og 

er NPI kvarðinn einn þeirra. Setur hún fram hjúkrunargreiningar og meðferðir út frá 

niðurstöðum kvarðans en (Ída Atladóttir munnleg heimild, 4. apríl, 2013). 

Þrátt fyrir að NPI mælitækið sé talið áreiðanlegt og hafi verið notað í fjölmörgum 

rannsóknum þarf að hafa í huga ákveðna galla sem mælitækið býr yfir. Hafa ber í huga að við 

upplýsingasöfnun um einkenni skjólstæðings er upplýsingum einungis safnað frá nánum 

umönnunaraðilum. Þetta getur kallað fram skekkjur tengdar persónulegum eiginleikum 

umönnunaraðilans. Þróun NPI mælitækisins hefur því haldið áfram en nú hefur ný útgáfa 

verið kynnt sem kallast NPI-C (e. neuropsychiatric inventory clinician rated). Þar hefur 

sviðið óróleiki/árásargirni (e. agitation/aggression) verið aðskilið ásamt því að nýju sviði 

hefur verið bætt við en það er sviðið afbrigðilegt tal (e. aberrant vocalization). Það sem 

skiptir þó mestu máli með tilliti til breytinga er að mat einkennanna sé gert af utanaðkomandi 

aðila sem hefur sérþekkingu á viðfangsefninu. 
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Stig og ágangur heilabilunar 

Mismunandi er eftir einstaklingum hver birtingarmynd heilabilunar er (WHO, 2012). 

Til þess að betur sé hægt að skilja og átta sig á einkennum heilabilunar er vandamálum 

hennar skipt í þrjú stig, byrjunarstig, miðstig og lokastig. Byrjunarstig á sér stað á um fyrstu 

tveimur árunum en þetta stig er oft á tíðum dulið fyrir ættingjum og vinum, jafnvel 

heilbrigðisstarfsfólki sem telur þetta byrjunarstig vera hluta af eðlilegri öldrun. Breytingar á 

hegðun sem sjást hér eru til dæmis skortur á virkni og frumkvæði, ásamt sálrænum 

breytingum eins og kvíða og þunglyndi. Miðstig einkenna á sér stað frá tveimur árum til 

fjögurra eða fimm. Hegðunarbreytingar eru hér orðnar mun tíðari, en má þá nefna breytingar 

eins og ráf, endurteknar spurningar og köll, svefnvandamál og ofskynjanir. Lokastig einkenna 

kemur svo fram á fimmta ári og árunum sem koma á eftir. Þegar hér er komið sjást breytingar 

eins og önuglyndi og árásargirni (e. agitation/aggression) (Alzheimer’s Disease International, 

2009). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hegðunarbreytingar verða tíðari og mælast frekar á 

NPI eftir því sem lengra líður á sjúkdómsferli einstaklinga með heilabilun (Aalten o.fl., 2005; 

Lyketsos o.fl., 2000; Steinberg o.fl., 2008). Markmið rannsóknar Lyketsos og félaga (2000) 

var meðal annars að skoða hvort munur væri á einkennum aldraðra með heilabilun eftir því 

sem sjúkdómur ágerðist. Lyketsos og félagar skimuðu fyrir heilabilun hjá 5092 þátttakendum 

yfir 65 ára aldri. Af þeim voru 329 einstaklingar með heilabilun metnir á NPI ásamt því að 

673 einstaklingar sem ekki voru greindir með heilabilun voru metnir á sama kvarða. 

Meirihluti þátttakenda (61%) sýndi fram á breytingar á hegðun eða sálrænni líðan. 

Samkvæmt niðurstöðum var munur á algengi einkenna eftir alvarleika sjúkdómsins en 

niðurstöður sýndu marktækan mun á algengi árásargirni eftir því sem heilabilun jókst. Einnig 

var marktækur munur á tíðni afbrigðilegrar líkamlegrar hegðunar sem fór úr 9% í 19% í langt 
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gengnum sjúkdómi en þá er til dæmis átt við ráf. Rannsóknin sýndi ekki annan marktækan 

mun á einkennum eftir alvarleika sjúkdómsins (Lyketsos o.fl., 2000). Aftur á móti í rannsókn 

Steinberg og félaga (2008) sem hafði sama markmið að leiðarljósi mátti sjá tíðari breytingar á 

hegðun og sálrænni líðan en í rannsókn Lyketsos og félaga (2000). Steinberg og félagar 

(2008) skoðuðu 408 einstaklinga, 65 ára og eldri, í Bandaríkjunum yfir 5 ára tímabil. Voru 

þátttakendur metnir fimm sinnum yfir tímabilið, meirihluti (63%) þátttakenda var greindur 

með Alzheimer sjúkdóm. Í upphafi greindust 56% með einhvers konar einkenni en í síðustu 

þremur heimsóknum var tíðnin komin upp í 81-87%. Mest var aukning á því að þátttakendur 

fyndu fyrir tilfinningadeyfð en í upphafi var tíðni einkenna hjá um 20% þátttakenda og eftir 

5,3 ár var hún komin upp í 51%. Tíðni þunglyndis jókst úr 29% í 40-47% og einnig hafði 

tíðni kvíðaeinkenna aukist úr 14% í 24-32% í seinni heimsóknum. Ranghugmyndir jukust úr 

18% í 34-38%, ofskynjanir jukust úr 10% í 18-24% og tíðni afbrigðilegra líkamlegra 

hreyfinga jukust úr 7% upp í 29% í seinni heimsóknum (Steinberg o.fl., 2008). Tíðni 

árásargirni var á bilinu 13-24% og tíðni á önuglyndi var á bilinu 17-27% (Lyketsos o.fl., 

2001; Steinberg o.fl., 2008). Taka verður tillit til aldurs þátttakenda í rannsókninni en eftir 

fimm ár voru innan við 10% þátttakenda eftir í fylgdarhópnum þar sem 45% lögðust inn á 

stofnun og 32,3% létust (Steinberg o.fl., 2008). Veldur þetta ákveðnum takmörkunum en 

einnig þarf að hafa í huga að upplýsingasöfnun byggðist á huglægu mati aðstandenda en ekki 

skoðunum á þátttakendum (de Medeiros o.fl., 2010; Steinberg o.fl, 2008). 

Helstu einkenni sem koma fram hjá einstaklingum með heilabilun 

Einstaklingar með heilabilun upplifa í langflestum tilfellum breytingar á hegðun og 

sálrænni líðan. Samkvæmt rannsóknum er algengi þessara breytinga um 80-97% en þá er átt 

við þau svið sem NPI mælitækið skoðar (Aalten o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2001; Lyketsos 

o.fl., 2002; Steinberg o.fl., 2008). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á aukningu allra þessara 
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einkenna meðal einstaklinga með heilabilun til samanburðar við einstaklinga sem ekki eru 

með heilabilun (Savva o.fl., 2009). Rannsóknum ber ekki alltaf saman um hvaða breytingar 

eru algengastar en í flestum þeirra er tilfinningadeyfð algengust meðal þessa hóps (Aalten 

o.fl., 2005; Frisoni o.fl., 1999; Hart o.fl., 2003; Landes o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2000; 

Lyketsos o.fl., 2001; Lyketsos o.fl., 2002; Mega o.fl., 1996; Savva o.fl., 2009; Spalletta o.fl., 

2004). 

Tilfinningadeyfð  

Tilfinningadeyfð lýsir sér á þann hátt að skjólstæðingur hefur minni seiglu, sýnir lítinn 

áhuga almennt ásamt minnkuðum áhuga á fyrri áhugamálum, tilfinningar eru flatar og skortur 

eða breyting er á hvatningu (Ishizaki og Mimura, 2011; Landes o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 

2011; Savva o.fl., 2009). Tilfinningadeyfð er einkenni sem kemur í kjölfar ýmissa 

taugafræðilegra sjúkdóma. Mikilvægt er að þekkja þann sjúkdóm sem býr að baki til þess að 

hægt sé að bregðast við ásamt því að gera sér grein fyrir muninum á þunglyndi og 

tilfinningadeyfð. Þetta helst oft í hendur en er ekki það sama þar sem einstaklingur með 

tilfinningadeyfð hefur ekki lækkað geðslag (e. depressive symptoms) (Ishizaki og Mimura, 

2011). Þar sem tilfinningadeyfð hefur margs konar birtingarmyndir eru algeng mistök að 

tengja þessa breytingu á hegðun við leti. Þegar tilfinningar einstaklings dofna dregur það 

verulega úr getu hans til þess að hugsa og sinna upp á eigin spýtur athöfnum daglegs lífs 

(Landes o.fl., 2005). 

Algengi tilfinningardeyfðar hjá einstaklingum með heilabilun er á bilinu 50%-88% 

(Frisoni o.fl., 1999; Hart o.fl., 2003; Landes o.fl., 2005; Mega o.fl., 1996; Savva o.fl., 2009). 

Jákvæð fylgni er á milli algengi og alvarleika heilabilunar og tilfinningadeyfðar. Aukin 

tilfinningadeyfð eykur einnig líkurnar á stofnanavistun (Bakker o.fl., 2013). Greinilegur 

munur er á einstaklingum eldri en 65 ára sem greindir eru með heilabilun og þeim sem ekki 
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hafa heilabilun en í rannsókn Savva og félaga (2009) var tilfinningadeyfð einungis til staðar 

hjá 12% einstaklinga án heilabilunar (Savva o.fl., 2009). Rannsóknir sýna að tilfinningadeyfð 

er eitt helsta einkennið sem helst stöðugt út sjúkdóminn á meðan að önnur einkenni eru 

misalgeng eftir sjúkdómsstigum heilabilunar (Alten o.fl., 2005; Hart o.fl., 2003; Spalletta 

o.fl., 2004). 

Landes og félagar (2005) gerðu rannsókn meðal 131 þátttakenda á aldrinum 54-93 ára 

í Ohio í Bandaríkjunum þar sem þeir skoðuðu tíðni tilfinningadeyfðar, vanlíðunar 

(e.disphoria) og þunglyndis (e. major depression) hjá einstaklingum með Alzheimer 

sjúkdóm. Tilfinningadeyfð kom fram hjá 59,5% þátttakenda í fjóra til átta daga í mánuði. 

Engin tenging virtist vera á milli þess að upplifa tilfinningadeyfð og að upplifa vanlíðan. 

Tilfinningadeyfð fylgir oft svefnsækni (e. hypersomnia), þreyta og þyngdartap. Með því að 

greina á milli þunglyndis og tilfinningadeyfðar væri hægt að bæta meðferð og skilning á 

breytingum sem verða á hegðun ásamt sálrænni líðan meðal einstaklinga með heilabilun 

(Landes o.fl., 2005). 

Þunglyndi 

Þunglyndi hefur verið skilgreint sem heilkenni sem samanstendur af tilfinningalegum, 

vitrænum og lífeðlisfræðilegum einkennum (Touhy og Jett, 2010). Einkenni þunglyndis geta 

verið leiði, grátgirni, vanlíðan, og sjálfsvígshugsanir (Van der Linde o.fl., 2012). Þunglyndi 

meðal aldraðra getur verið alvarleg ógn við heilsu þeirra og er birtingarmynd þess öðruvísi en 

meðal þeirra yngri (Tanner, 2005). Þunglyndi getur birst sem skortur á athygli, breytingar á 

svefnmynstri, skerðing vinnsluminnis, minnkuð félagsleg virkni og almenn virkni (Byers og 

Yaffe, 2011), aukin tilfinningadeyfð (Tanner, 2005), þyngdartap, minnkuð matarlyst og 

sektarkennd (Landes o.fl., 2005). Þreyta og svefntruflanir eru samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar Landes og félaga algengustu einkenni þunglyndis eða í 82% tilvika ásamt leiða, 
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áhugaleysi og breytinga á hreyfingum (e. Psychomotor changes) (Landes o.fl., 2005). 

Lyketsos og félagar (2000) töldu önuglyndi (e. irritability) vera hugsanlega birtingarmynd 

þunglyndis, en í niðurstöðum þeirra kom fram að 20% einstaklinga sem upplifðu þunglyndi 

sýndu einnig einkenni um önuglyndi (Lyketsos o.fl., 2000). 

 Þunglyndi er algengt einkenni meðal einstaklinga með heilabilun og hafa rannsóknir 

sýnt fram á að tíðni þeirra sem finna fyrir þunglyndi sé á bilinu 24%-72% (Aalten o.fl., 2005; 

Fritze o.fl., 2011; Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 2001; Piccininni o.fl, 2005; Steinberg 

o.fl., 2008), þá er þunglyndi allt að 40% algengara hjá einstaklingum með heilabilun en hjá 

öldruðum sem ekki eru með heilabilun (Savva o.fl., 2009). Sýnt hefur verið fram á að 

þunglyndi er algengara í byrjun og á miðstigi sjúkdóms en ekki eins algengt á lokastigi hans 

(Lyktetsos o.fl., 2000). 

Þunglyndi hefur ekki einungis áhrif á skjólstæðinginn heldur hefur það einnig 

neikvæð áhrif á umönnunaraðila og eykur álag þeirra. Einnig hefur komið fram að þunglyndi 

hefur neikvæð áhrif á lífsgæði og dregur úr starfsemi í athöfnum daglegs lífs (Lyketsos o.fl., 

2000). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var meðal 223 einstaklinga með heilabilun í Noregi 

sýndi fram á að þunglyndi var mun algengara og alvarlegra meðal aldraðra með Lewy Body 

sjúkdóm en meðal aldraðra með Alzheimer sjúkdóm. Þar kom einnig fram að þunglyndi var 

mun algengara meðal kvenna (91,3%) en karla (38,6%) sem voru með Lewy Body. Konur 

með Lewy Body voru mun líklegri til þess að finna fyrir þunglyndi en konur með Alzheimer 

sjúkdóm, en enginn munur kom fram á þunglyndiseinkennum meðal karla sem voru með 

Lewy Body og Alzheimer sjúkdóm (Fritze o.fl., 2011). Þetta er sambærilegt niðurstöðum 

Yamane og félaga (2011) sem gáfu til kynna að þunglyndi meðal einstaklinga með heilabilun 

vegna Lewy Body sjúkdóms væri tvisvar sinnum algengara en þunglyndi meðal einstaklinga 

með Alzheimer sjúkdóm (Yamane o.fl., 2011). 
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Talið er að einn af áhættuþáttum fyrir heilabilun sé þunglyndi fyrir 60 ára aldur. 

Þunglyndi virðist einnig auka líkur á æðaheilabilun sem getur orsakað heilabilun seinna meir 

(Byers og Yaffe, 2011). Lyketsos og félagar (2000) komust að því að þunglyndi virtist 

algengara meðal einstaklinga með æðaheilabilun en einstaklinga með annars konar heilabilun 

(Lyketsos o.fl., 2000). Þunglyndi getur oft verið fyrsta einkenni byrjandi heilabilunar (Byers 

og Yaffe, 2011; Lyketsos o.fl., 2000) en þá ber rannsóknum saman um að samspil þunglyndis 

og heilabilunar sé afar flókið. Oft á tíðum getur verið erfitt að greina á milli hvort einkenni 

þunglyndis séu af völdum heilabilunar eða þunglyndissjúkdóms (Byers og Yaffe, 2011). 

Óróleiki/árásargirni 

Óróleiki (e. agitation) er skilgreint sem óviðeigandi orðnotkun, tal eða hreyfingar. 

Birtingarmynd þess getur verið ýmiss konar eins og til dæmis óróleiki eða uppnám í 

samræðum (Savva o.fl., 2009). Árásargirni (e. aggression) er sú hegðun, munnleg eða 

líkamleg sem er skaðleg öðrum og er sýndur mótþrói. Dæmi er hegðun eins og öskur, að 

lemja og að sparka frá sér (Dettmore o.fl., 2009). Óróleiki og árásargirni er oft á tíðum 

athugað sameiginlega þar sem NPI mælikvarðinn tekur þetta tvennt saman í eitt svið en, í 

nýju útgáfunni hefur þetta verið aðskilið til þess að ítarlegri útlistun hegðunareinkenna þessa 

hóps sé möguleg (Conn og Thorpe, 2007; de Medeiros o.fl., 2010). Óróleiki/árásargirni er 

algengt einkenni meðal fólks með heilabilun en algengi þess er á bilinu 24-66% (Hart o.fl., 

2003; Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 2001: Lyketsos o.fl., 2002). Niðurstöður rannsókna 

hafa þó einnig sýnt fram á að þetta einkenni sé ekki eins algengt og að einungis 9% 

einstaklinga með heilabilun sýni merki um óróleika/árásargirni (Savva o.fl., 2009). 

Óróleiki/árásargirni virðist vera eina breytingin á hegðun þar sem sjá má marktæka aukningu 

eftir alvarleika heilabilunar (Hart o.fl., 2003; Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 2001). 
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Til þess að umönnunaraðilar átti sig betur á hegðunareinkennum einstaklinga með 

heilabilun, þá sérstaklega óróleika og árásargirni hafa verið settir fram þó nokkrir 

hugtakarammar. Þegar fjallað er um árásargirni í tengslum við heilabilun er notað módel sem 

lítur til svokallaðrar þarfaknúinnar hegðunar (e. Need-driven Dementia-compromised 

Behavior, NDB). Samkvæmt þessu módeli þá hefur hegðun eins og árásargirni ákveðna 

merkingu eða vandamál og þarf umönnunaraðili að læra að lesa í aðstæður. Einstaklingur 

með heilabilun á orðið erfitt með að tjá sig um líðan sína eða óskir og þess vegna birtist þörf 

hans fyrir eitthvað ákveðið með þessum hætti. Hér má nefna til dæmis verki, félagslega 

einangrun og aðgerðaleysi (Dettmore o.fl., 2009). Í rannsókn sem skoðaði verki einstaklinga 

með heilabilun ásamt því að skoða hegðun sem sýndi árásargirni voru niðurstöður þær að 

jákvæð fylgni var milli þessara þátta. Þátttakandi sem var með verk sýndi frekar árásargirni. 

Rannsóknin byggði á gögnum annarrar rannsóknar sem framkvæmd var í Flórída árið 2009 

og samanstóð úrtak hennar af 56.577 einstaklingum með heilabilun sem búsettir voru á 

hjúkrunarheimilum. Verkur var metinn með svokölluðum sjálfsmats mælikvarða en þó þurfti 

hjúkrunarfræðingur sem taldi sig þekkja skjólstæðing og geta svarað fyrir hann að aðstoða 

við matið. Þetta veldur ákveðnum erfiðleikum við verkjamat þar sem besta leiðin í verkjamati 

er svokallað sjálfsmat þess sem finnur til (Ahn og Horgas, 2013). 

Afbrigðileg líkamleg hegðun  

Hérna er átt við hegðunarbreytingar eins og að stika (e. pacing), rót og ofvirkni sem 

hefur óljóst markmið (Gauthier o.fl., 2010). Ráf (e. wandering) má nánar skilgreina sem þörf 

einstaklings fyrir að ganga um án þess að hann hafi ákveðinn áfangastað í huga. Þörf fyrir 

göngunni svipar til áráttuhegðunar (Strubel og Corti, 2008). Ráf kom fram hjá 12,8-45% 

einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm (Fuh, 2006; Savva o.fl., 2009). Rannsóknarniðurstöðum 

ber ekki alltaf saman um algengi þessa einkennis, hafa rannsóknir sýnt algengi allt frá 7% á 
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meðan aðrar benda til hærra hlutfalls (88%) (Aalten o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2001; 

Piccininni o.fl., 2005; Steinberg o.fl., 2008). Einnig ber rannsóknum ekki alveg saman um 

þau einkenni sem aukast marktækt eftir því sem sjúkdómurinn ágerist. Þó sýndu Piccininni og 

félagar (2005) fram á marktæka aukningu á afbrigðilegri líkamlegri hegðun eftir versnandi 

sjúkdómsmynd. 

Kvíði 

Kvíði er óljós, óþægilegur ótti sem stafar af þeim hugmyndum sem einstaklingur hefur 

af mögulegri hættu þrátt fyrir enga skýra ógn (Stuart, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að kvíði er 

oft á tíðum algengt einkenni meðal fólks með heilabilun. Rannsóknum ber þó ekki saman um 

hversu algengt einkennið er, en niðurstöður þeirra sýna algengi á bilinu 8,9-62% meðal þessa 

hóps (Hart o.fl., 2003; Lyketsos o.fl., 2001; Piccininni o.fl., 2005; Savva o.fl., 2009; 

Steinberg o.fl., 2008). Kvíði getur birst sem ótti, kvíðakast eða skjálfti (Savva o.fl., 2009). 

Eftir því sem Alzheimer sjúkdómur verður ágengari eiga þeir í auknum mæli erfiðara með að 

vinna úr streituvaldandi aðstæðum. Þetta er vegna þess að streituþröskuldur þeirra lækkar 

sem eykur á kvíða einstaklings og hann dregur sig meira til hlés (Smith o.fl., 2004). 

Meðal 191 þátttakenda sem voru með mismunandi gerðir sjúkdóma sem orsaka 

heilabilun ásamt einstaklingum sem ekki voru með heilabilun, var markmiðið að skoða 

muninn á tíðni og einkennum kvíða meðal þátttakenda. Niðurstöður sýndu að kvíði var 

marktækt algengari hjá einstaklingum með æðaheilabilun og framheilaskaða heldur en meðal 

einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm og síðan þeirra sem voru heilbrigðir. Jákvæð fylgni 

virtist vera á milli kvíða og þunglyndis og virtist þunglyndi algengara meðal einstaklinga með 

æðaheilabilun (81,8%) og framheilaskaða (83,3%) en einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm 

(63,3%) sem og kvíða eða önuglyndi. Ekki var munur á kvíða eftir kyni eða kynþætti 

þátttakenda. Meðal einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm var kvíði algengastur hjá þeim sem 
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greindust fyrir 65 ára aldur og meðal þeirra sem voru með langt genginn sjúkdóm. Tengsl 

kvíða við hegðunareinkennin var algengara meðal einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm en 

einstaklinga með æðaheilabilun eða framheilaskaða en samband virtist vera á milli kvíða og 

ofskynjana, ranghugmynda, gleði, hömluleysis og afbrigðilegrar líkamlegrar hegðunar. 

Samkvæmt þessari rannsókn var ekki munur á tíðni kvíða hjá þátttakendum hvort sem þeir 

voru á lyfjum við kvíða eða ekki (Porter o.fl., 2003). 

Ranghugmyndir  

Einstaklingur með ranghugmyndir hefur viðhorf sem samræmist ekki hugmyndum og 

viðhorfi samfélagsins sem hann býr í (Touhy og Jett, 2010). Ranghugmyndir virðast vera 

misalgengar meðal fólks með heilabilun. Ranghugmyndir um þjófnað eru á bilinu 27%-56% 

(Fuh, 2006; Lyketsos o.fl., 2000) á meðan ofsóknarranghugmyndir eru vera á bilinu 24%-

28% (Fuh, 2006; Savva o.fl., 2009), ranghugmyndir um svik og að vera yfirgefinn eru mun 

sjaldgæfari (Fuh, 2006). Með ofsóknarranghugmyndum heldur einstaklingur því fram að 

einhver vilji honum mein eða að hlegið sé af honum, komið sé fram með falskar ásakanir, 

tortryggni og vantraust (Savva o.fl., 2009). Á heildina litið koma ranghugmyndir fram hjá 

18%-62,2% einstaklinga með heilabilun (Aalten o.fl., 2005; Hart o.fl., 2003; Lyketsos o.fl., 

2001; Shimabukuro o.fl., 2005; Steinberg o.fl., 2008). 

Svefn 

Þegar fjallað er um breytingar á svefnvenjum einstaklinga með heilabilun er átt við að 

þessi hópur eigi oft erfiðara með að sofna, þeir eigi í erfiðleikum með að sofa á nóttunni eða 

sofi mikið yfir daginn (Savva o.fl., 2009). Breytingar á svefnvenjum birtast hjá einstaklingum 

með heilabilun í um 13%-42% tilfella (Aalten o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2001; Moran o.fl., 

2005; Savva o.fl., 2009). Moran og félagar (2005) skoðuðu svefntruflanir meðal aldraðra með 
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Alzheimer sjúkdóm. Tóku þeir úrtak sem samanstóð af 224 manns og var meðalskor þeirra á 

MMSE 18,33. Skiptu þeir hópnum niður eftir því hvort þátttakendur upplifðu truflanir á 

svefni eða ekki. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að um 24,5% einstaklinga höfðu greinanlegar 

truflanir á svefni, en upplýsingar um svefn þátttakenda komu frá honum sjálfum ásamt 

umönnunaraðila. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að árásargirni ásamt truflandi hegðun spáðu 

fyrir um breytingar á svefnvenjum. Þess ber þó að geta að hér var ekki notast við NPI 

mælitækið til þess að meta hegðunarbreytingar heldur svokallað BEHAVE-ED (e. 

Behavioural Pathology in Alzheimer's Disease) mælitæki (Moran o.fl., 2005). 

Matarlyst og afbrigðilegar matarvenjur/borðsiðir 

Breyting á matarlyst kemur fram hjá 22,1%-35% einstaklinga með heilabilun (Aalten 

o.fl., 2005; Fuh, 2006; Lyketsos o.fl., 2001). Edahiro og félagar (2012) skoðuðu þætti sem 

hindruðu aldraða með Alzheimer sjúkdóm að matast. Þeir gerðu rannsókn meðal 150 

einstaklinga í Japan og komust að fjölda þátta sem höfðu áhrif á að þátttakendur notuðu ekki 

sjálfstæða hugsun við að matast. Þeir greindu frá að erfiðleikar með að skola munn, að halda 

rétt á hnífapörum, skammta sér rétt magn af mat og að átta sig á magni fæðu sem var til boða, 

en auk þess spiluðu erfiðleikar með að halda athygli og árvekni meðan matast var inn í 

myndina. Stærstu þættirnir sem þeir töldu hindra sjálfstæða næringarinntekt meðal 

einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm voru erfiðleikar við að byrja að matast, alvarleiki 

heilabilunar og kyngingarörðugleikar sem gátu lýst sér með hæsi, hósta, köfnunartilfinningu 

og raddbreytingu eftir kyngingu (Edahiro o.fl., 2012). 

Önuglyndi  

Önuglyndi birtist sem reiði eða erfiðleikar í umgengni (Savva o.fl., 2009) og kemur 

fram meðal 17%-34% einstaklinga með heilabilun (Aalten o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2001; 
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Piccininni o.fl., 2005; Savva o.fl., 2009; Steinberg o.fl., 2008). Einnig hefur komið fram í 

rannsóknum meðal einstaklinga með heilabilun að þeir sem voru þunglyndir voru marktækt 

líklegri til að finna fyrir önuglyndi en þeir sem ekki voru þunglyndir (Shub o.fl., 2011). 

Ofskynjanir  

Ofskynjun er þegar að einstaklingur skynjar eitthvað ákveðið skynáreiti sem er ekki til 

staðar (Touhy og Jett, 2010). Birtingarmynd ofskynjana hjá einstaklingum með heilabilun 

getur verið sú að hann telur sig heyra raddir, sér ofsjónir eða finnur bragð- og 

lyktarofskynjanir (Savva o.fl., 2009). Ofskynjanir koma fram hjá um 9,5%-24% einstaklinga 

með heilabilun (Aalten o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2001; Piccininni o.fl., 2005; Savva o.fl., 

2009; Steinberg o.fl., 2008). Aldraðir með heilabilun sem upplifa þunglyndi voru þrisvar 

sinnum líklegri til að greina frá ofskynjunum en aðrir aldraðir sem ekki voru með heilabilun 

(Lyketsos o.fl., 2001). 

Gleði /hömluleysi  

Gleði getur birst sem óstjórnlegur hlátur, mikil kæti og óviðeigandi glaðlyndi (Savva 

o.fl., 2009). Einkennin gleði/hömluleysi eru sjaldgæfustu einkennin sem koma fram meðal 

einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm (Hart o.fl., 2003; Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 

2001). Flestar rannsóknarniðurstöður sýna að gleði er sjaldgæfasta einkennið og kemur fram 

hjá 0,9-9,5% einstaklinga með heilabilun (Aalten o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2000; Savva 

o.fl., 2009; Steinberg o.fl., 2008), þó ber rannsóknum ekki alveg saman um algengi gleði en í 

rannsókn Piccininni og félaga (2005) sem skoðuðu tíðni einkenna meðal aldraðra með 

Alzheimer sjúkdóm var tíðni á gleði 24%. Hömluleysi er einnig sjaldgæft einkenni og kemur 

fram hjá 2-15% einstaklinga með heilabilun og eykst tíðni eftir því sem sjúkdómur ágerist 
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(Aalten o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2000; Steinberg o.fl., 2008). Virðist tíðni einkennanna lítið 

sem ekkert breytast í framvindu sjúkdómsins (Steinberg o.fl., 2008). 

Hópar einkenna 

Rannsakendur hafa leitast við að skoða og flokka svokölluð undireinkenni (e. 

subsyndromes) hegðunarbreytinga og breytinga á sálrænni líðan einstaklinga með heilabilun 

til þess að auðvelda umræðu, greiningu og meðferð (Aalten o.fl., 2003; Frisoni o.fl., 1999; 

Lyketsos o.fl., 2001). Árið 1995-1996 leituðust Frisoni og félagar (1999) eftir því að skoða 

tengsl hegðunareinkenna hjá 162 einstaklingum með Alzheimer sjúkdóm. Var markmiðið að 

sjá hvort ákveðin einkenni birtust frekar saman en önnur. Alvarleiki heilabilunar var metinn 

með MMSE ásamt því að hegðunareinkenni voru metin á NPI kvarða (aðeins tíu svið) en 

svefni og matarlyst var sleppt hér. Breytileiki undirflokka NPI mælitækisins var skoðaður 

sem leiddi í ljós að hægt var að flokka hegðunareinkenni í þrjá hópa heilkenna. Þessir þrír 

hópar voru skapgerð (e. mood), geðrof (e. psychosis) og framheila heilkenni (e. frontal) og 

birtust þau einangruð í mismunandi skjólstæðingum. Kvíði og þunglyndi flokkuðust undir 

skapgerð. Óróleiki, ofskynjanir, ranghugmyndir og önuglyndi var sett saman í geðrofs 

heilkenni en hömluleysi og gleði var einkennandi fyrir framheila heilkenni. Inn í þessa 

flokkun var þó ekki tekin tilfinningadeyfð eða afbrigðileg líkamleg hegðun, þar sem þau 

einkenni hentuðu ekki módelinu. Algengast var að hegðunareinkenni flokkuðust innan 

skapgerðar heilkennanna og sjaldgæfust voru framheila heilkenni. Enginn skjólstæðingur 

hafði fleiri en tvenn hegðunar heilkenni og einungis var skörun á milli heilkenna í 11% 

tilfella (Frisoni o.fl., 1999). Alten og félagar framkvæmdu svipaða rannsókn á hópum 

einkenna árið 2003 meðal 199 einstaklinga með heilabilun sem bjuggu heima. Notast var við 

NPI matskvarða og var hér notast við útgáfuna sem tekur fyrir 12 svið breytinga. Niðurstöður 

þeirra leiddu einnig í ljós þrjá hópa og voru þeir skapgerð/tilfinningadeyfð, ofvirkni (e. 
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hyperactivity) og geðrof. Kvíði var hér ekki tekinn með inn í flokkun heldur hafður sér. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir hvernig einkenni breytinganna birtast saman og skilar það 

betri árangri heldur en að einblína á hvert og eitt svið NPI mælitækisins (Aalten o.fl., 2003). 

Lyketsos og félagar (2001) settu einnig fram flokkun í kjölfar niðurstaðna rannsóknar sinnar. 

Voru þar einnig settir fram þrír hópar A, B og C eftir því hvernig hegðunareinkenni birtust. 

Flokkur A samanstóð af einstaklingum sem ekki höfðu sýnt breytingu á hegðun og þeim sem 

sýndu einungis breytingu á einu sviði. Algengustu einkenni þessa hóps voru tilfinningadeyfð, 

ranghugmyndir og óróleiki. Einstaklingar í hóp B höfðu að meðaltali frá 3,29-6 einkenna. 

Allir í þessum hóp fundu fyrir lyndisröskunum (e. affectively disturbed group) eins og 

þunglyndi, óróleika og kvíða. Að lokum var það hópur C en þeir höfðu svipaðan fjölda 

einkenna og hópur B en allir í þessum hóp greindu frá geðrofseinkennum (e. psychotic class) 

til dæmis ofskynjunum (e. hallucinations). Einnig greindu 60% þátttakenda frá 

ranghugmyndum (e.delusions) (Lyketsos o.fl., 2001). 
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Stuðningur og íhlutanir frá hjúkrunarfræðingum 

Hjúkrunarfræðingar ásamt öðru starfsfólki heimaþjónustunnar gegna lykilhlutverki til 

þess að hægt sé að ná áætluðu markmiði Velferðarráðuneytis um hlutfall aldraðra yfir 80 ára 

sem búa heima (Velferðarráðuneytið, 2012). Aðstoð frá óformlegum umönnunaraðilum er 

einnig talin skipta miklu máli til þess að aldraðir með heilabilun geti búið heima sem lengst. 

Nauðsynlegt er að styðja við umönnunaraðila einstaklingsins en stuðningur við óformlega 

umönnunaraðila felur í sér hverslags þjónustu, aðstoð, fræðslu og upplýsingar sem 

umönnunaraðili fær ásamt ráðgjöf frá sérhæfðu fagfólki (Given o.fl., 2008; Stoltz o.fl., 2004). 

Markmið stuðningsins og íhlutunar er að styrkja hagsmuni umönnunaraðila á sem 

víðtækastan hátt (Stoltz o.fl., 2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á að breytingar á sálrænni 

líðan og hegðun einstaklinga með heilabilun hafa mikil áhrif á líðan þeirra og óformlegra 

umönnunaraðila. Það er því nauðsynlegt að grípa inn í vegna þess að hegðunareinkenni eru 

einnig talin tengjast ótímabærri vistun (Hart o.fl., 2003; Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 

2002; Roelands o.fl., 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að breytingar á hegðun og sálrænni líðan einstaklinga 

með heilabilun eru algengar. Til þess að umgangast og annast þennan hóp þarf því að huga 

vel að þessari birtingarmynd sjúkdómsins (Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 2002; 

Roelands o.fl., 2005), þar sem sýnt hefur verið fram á að þær auki á sjúklegt hugarfar (e. 

morbidity) og hömlun (e. disability) og valda þannig umönnunaraðila aukinni streitu og álagi 

(Hart o.fl., 2003; Lyketsos o.fl., 2000). Nauðsynlegt er því að grípa snemma inn í 

sjúkdómsferlið og styðja við þennan hóp einstaklinga og benda á þjónustuúrræði sem eru í 

boði. Sé það ekki gert getur það haft slæmar afleiðingar til dæmis hnignun á vitrænni færni, 

minni virkni í daglegum athöfnum, verri lífsgæðum, ótímabærri vistun á hjúkrunarheimilum 
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og aukið þunglyndi hjá umönnunaraðila (Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 2002; Roelands 

o.fl., 2005). 

Óformlegir umönnunaraðilar 

Óformlegir umönnunaraðilar eru einstaklingar sem tengjast sjúklingi á einhvern hátt og 

aðstoða hann við margvíslega þætti í daglegu lífi (Given o.fl., 2008; Yedidia og Tiedemann, 

2008). Óformlegir umönnunaraðilar eru misvel í stakk búnir til þess að takast á við hlutverk 

sitt en ein helsta kvörtun þeirra er skortur á upplýsingum (Smith o.fl., 2004; Yedidia og 

Tiedemann, 2008). Sem dæmi þá hafa aðstandendur nefnt að þá skorti þekkingu um þjónustu 

sem er í boði, þeir þurfi að tileinka sér rétt handbrögð við umönnun, þekkja sjúkdómsferlið, 

ná stjórn á þeirri streitu sem fylgir því að vera umönnunaraðili, hafi þörf fyrir lagalega 

ráðgjöf ásamt upplýsingum um lyf. Óformlegir umönnunaraðilar greina einnig frá þörf sinni 

fyrir þjálfun í samskiptum við einstakling með heilabilun (Yedidia og Tiedemann, 2008). 

Í mörgum löndum hefur hlutverk hjúkrunarfræðinga við heimahjúkrun breyst frá því að 

sjá um umönnun í það að kenna og aðstoða fjölskyldumeðlimi við að veita umönnun (Schulz 

og Sherwood, 2008). Því má segja að ábyrgðin á því að aðstoða einstaklinga sem búa við 

heilabilun hafi flust til aðstandenda og hlutverk hjúkrunarfræðinga sé að styðja þá í því 

hlutverki, meðal annars með því að veita þeim fræðslu til að auka þekkingu þeirra og færni í 

að takast á við hegðunarbreytingar og áhrif þeirra á eigin líðan (Smith o.fl., 2004). Með 

góðum samskiptum má bæta upplýsingaflæði milli formlegra og óformlegra umönnunaraðila 

og auka gæði umönnunar (Yedidia og Tiedemann, 2008) en umönnunaraðilar sem fá 

viðeigandi upplýsingar og aðstoð finna fyrir minna álagi og streitu (Callahan o.fl., 2006; 

Given o.fl., 2008). 
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Í flestum tilfellum eru umönnunaraðilar einstaklinga með heilabilun sem búa á eigin 

heimilum nánir aðstandendur, og gegna þeir oft stóru hlutverki við umönnunina sem getur oft 

á tíðum verið mjög krefjandi verkefni (Given o.fl., 2008; Yedidia og Tiedemann, 2008). 

Rannsókn de Vugt og félaga (2004) gerði grein fyrir mismunandi aðferðum við umönnun 

meðal óformlegra umönnunaraðila og athugaði í kjölfarið hvort tengsl væru á milli 

aðferðanna og hegðunar hjá þeim sem nutu umönnunar. Fylgst var með 99 einstaklingum 

með heilabilun og óformlegum umönnunaraðilum þeirra í eitt ár. Af þeim voru 69 greindir 

með heilabilun á miðstigi og 30 með alvarlega heilabilun, meðal sjúkdómslengd var um 42 

mánuðir frá greiningu. Viðtöl voru tekin við aðstandendur til þess að meta og flokka saman 

þeirra aðferðir við umönnun og voru truflanir á hegðun þátttakenda mældar á NPI og í 

kjölfarið skoðað samband á milli hegðunar og aðferða umönnunaraðilans. Aðferðum 

umönnunaraðilanna var skipt niður í þrjá meginflokka en þeir voru: umönnunaraðili sem 

aðlagaði sig ekki aðstæðum (e. non adapters), uppalandi umönnunaraðili (e. nurturers) og 

styðjandi umönnunaraðili (e. supporters). Umönnunaraðili sem var uppalandi nálgaðist 

einstakling eins og barn. Umönnunaraðili sem var styðjandi aðlagaði sig að getu 

einstaklingsins og mætti honum þar sem hann og hans þarfir voru, ásamt því að styðja við þá 

getu sem enn var til staðar. Umönnunaraðili sem aðlagaði sig ekki að aðstæðum virtist ekki 

skilja hvernig ástand einstaklings var en þeir nálguðust einstakling með önuglyndi og reiði. 

Algengast var að umönnunaraðilar væru styðjandi eða um helmingur þátttakenda. 

Niðurstöður leiddu þó í ljós að um 17% umönnunaraðila voru þeir sem ekki aðlöguðust 

ástandi en það var samt sem áður sjaldgæfast. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að sá hópur 

umönnunaraðila sem notaðist við þá nálgun í umönnun sýndi frekar merki um vanmátt, 

þunglyndiseinkenni ásamt því að tjá frekar ofvirkni hjá þeim sem þeir önnuðust. Menntun 

hafði áhrif á hvernig umönnunaraðilar nálguðust einstaklinginn en meiri líkur voru á að vel 

menntaður umönnunaraðili væri styðjandi en þeir upplifðu sig einnig hæfari til þess að takast 
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á við hegðunarvanda einstaklings. Kvenkyns umönnunaraðilar voru líklegri til þess að taka 

sér stöðu uppalanda í umönnun (de Vugt o.fl., 2004). 

Upplifun formlegra umönnunaraðila 

Í Belgíu gerðu Roelands og félagar (2005) rannsókn meðal 169 hjúkrunarfræðinga og 

665 starfsmanna í heimahjúkrun. Var þar verið að skoða hversu mikilvægt starfsfólk taldi það 

vera að þekkja sjúkdómsgreiningu einstaklings með heilabilun, neikvæðar og jákvæðar 

afleiðingar þess. Einnig var viðhorf starfsfólks í heimahjúkrun skoðað til þess að veita 

aðstandendum ráðgjöf. Í niðurstöðum kom fram að um 99% starfsmanna í heimahjúkrun 

fannst mikilvægt að þekkja sjúkdómsgreiningu skjólstæðingsins. Með því að þekkja 

sjúkdómsgreiningu getur það auðveldað samskipti við skjólstæðinginn, starfsmenn eru betur 

undirbúnir undir það sem þeir geta átt von á frá honum. Auk þess getur það aukið þolinmæði 

og þekkingu á því hvernig bregðast megi við. Með því að hafa þessar upplýsingar hjálpar það 

starsfólki að veita betri og viðeigandi umönnun og ná betri tímastjórnun þegar farið er í 

vitjanir til skjólstæðinga. Í niðurstöðum töldu hjúkrunarfræðingar mjög mikilvægt að þekkja 

sjúkdómsgreininguna þar sem hún jók innsýn þeirra í hegðun skjólstæðingsins, umönnun 

varð betri og bætti samskipti við óformlega umönnunaraðila sem yfirleitt eru nákomnir 

ættingjar. Kom þetta út í betri samvinnu milli formlegra og óformlegra umönnunaraðila og 

bættri umönnun skjólstæðingsins. Neikvæðar afleiðingar af því að vita sjúkdómsgreininguna 

sögðu 21,3-26,9% starfsmanna vera hroka gagnvart breytingum hjá skjólstæðingnum. 

Starfsmenn fundu fyrir aukinni ábyrgð gagnvart skjólstæðingi, auknum áhyggjum og 

fordómum, einnig áttu þeir það til að kenna frekar heilabilun um öll einkenni skjólstæðings 

og upplifa umönnun hans sem mikla byrði (Roelands o.fl., 2005). 

Til þess að geta veitt viðeigandi ráðgjöf var talið mikilvægt að einstaklingar væru 

meðvitaðir um tilvist sjúkdómsins. Starfsfólk virtist taka mest eftir vitrænni skerðingu 
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skjólstæðingsins í vitjunum en sjaldnast tók það eftir skapbreytingum, kvíða, 

ranghugmyndum og ofskynjunum hjá skjólstæðingnum. Þá virtust hjúkrunarfræðingar taka 

marktækt meira eftir ráfi en almennir starfsmenn heimahjúkrunar á meðan almennir 

starfsmenn tóku marktækt meira eftir ranghugmyndum hjá skjólstæðingnum en 

hjúkrunarfræðingar. Helstu ráð sem starfsmenn heimahjúkrunar veittu óformlegum 

stuðningsaðilum voru: tilfinningalegur stuðningur, ráð um persónuleg samskipti og 

leiðbeiningar um mögulega þjónustu. Ekki var eins algengt að starfsmenn vildu fræða 

skjólstæðinginn um heilabilun en hjúkrunarfræðingar fræddu meira en aðrir starfsmenn. Því 

meiri þekkingu sem starfsmenn virtust hafa á sjúkdómnum því betri ráðgjöf gátu starfsmenn 

veitt umönnunaraðilum. Leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að hjúkrunarfræðingar í 

heimahjúkrun og aðrir starfsmenn einblína mikið á umönnun skjólstæðings og í mun minna 

mæli á mikilvægi þess að veita óformlegum umönnunaraðilum ráð (Roelands o.fl., 2005). 

Stuðningsþarfir óformlegra umönnunaraðila 

Óformlegir umönnunaraðilar leita eftir svipuðum stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki 

óháð sjúkdómsmynd. Í kerfisbundinni samantekt Stoltz og félaga (2004) komu fram hverjar 

stuðningsþarfir óformlegra umönnunaraðila voru. Skoðaðar voru 26 rannsóknir þar sem 

einstaklingar sem annast var um voru 65 ára og eldri þar sem umönnunaraðili bjó á heimili 

þátttakanda. Þó svo að ekki hafi verið leitað eftir sérstökum sjúkdómum var algengast að hér 

væri um umönnunaraðila einstaklinga með heilabilun að ræða. Við nánari skoðun 

rannsóknanna og niðurstaða þeirra var í kjölfarið ákveðið að skipta þeim í fjögur svið eftir 

því hvaða viðfangsefni þær komu inn á. Þessi fjögur svið voru þörf fyrir stuðning, styðjandi 

íhlutanir, upplifun fjölskyldumeðlims sem umönnunaraðila og menning/uppruni. 
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Þörf fyrir stuðning 

Styðjandi íhlutanir frá starfsfólki heimahjúkrunar hafa jákvæð áhrif á líðan 

umönnunaraðila, minnka álag og streitu og gera þá hæfari til að takast á við einkenni 

einstaklinga með heilabilun (Gitlin o.fl., 2008; Gitlin o.fl., 2010). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar Eloniemi-Sulkava og félaga (2009) skiptir það miklu máli fyrir einstakling með 

heilabilun og umönnunaraðila hans að hafa gott stuðningsnet sem samanstendur af sérhæfðu 

fagfólki og er sérhannað fyrir þennan hóp. Einstaklingum með gott stuðningsnet líður betur, 

eru glaðari og lifa lengur en þeir sem eru félagslega einangraðir (Schulz og Sherwood, 2008). 

Umönnun einstaklinga með heilabilun getur verið mun meira krefjandi en að annast 

líkamlega veikan einstakling. Skjólstæðingar með heilabilun þurfa mikið eftirlit þar sem þeir 

sýna skerðingu á vitrænni getu og virkni, glíma við hegðunarvandamál og eiga oft í 

erfiðleikum með munnlega tjáningu (Schulz og Sherwood, 2008). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna á þessu sviði kom í ljós að umönnunaraðilar upplifðu mikla þörf fyrir stuðning af 

ýmsum toga. Þeir óskuðu eftir aðstoð við að versla og elda mat og höfðu þeir áhyggjur af 

öryggi þess sem annast var um. Þeir kölluðu einnig eftir beinni aðstoð hjúkrunarfræðinga og 

tjáðu aukinn létti þegar að hjúkrunarfræðingur kom í vitjun. Umönnunaraðilar óskuðu auk 

þess eftir fræðslu um lyf og og hvernig bæri að takast á við breytta hegðun einstaklings. Þeir 

höfðu áhyggjur af félagslegri einangrun hjá sér og þeim sem annast var um og tjáðu að þörf 

væri á meiri örvun fyrir hinn aldraða ásamt hvíldarinnlögn (Stoltz o.fl., 2004). 

Reynsla fjölskyldumeðlima af umönnunarhlutverki 

Stoltz og félagar (2004) komust að því að misjafnt var eftir hugarfari umönnunaraðila 

hvernig hans upplifun af umönnun var. Umönnunaraðilar upplifðu oft félagslega einangrun 

og fjárhagsáhyggjur ásamt því að þeir efuðust um hæfni sína við umönnun. Mikilvægt var 

fyrir umönnunaraðila að finna von í aðstæðunum og takast á við hvern dag fyrir sig. 
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Lokaniðurstöður samantektar Stoltz og félaga (2004) sem byggir á rannsóknum sem voru í 

hæsta gæðaflokki eru þær að óformlegir umönnunaraðilar, oftast fjölskyldumeðlimir, óska 

eftir hvíldarinnlögnum og aukinni þekkingu á umönnunarhlutverki í hóp. Auk þess upplifa 

umönnunaraðilar neikvæðar tilfinningar svo sem álag, stress og áhyggjur þegar þeir annast 

aldraðan einstakling heima fyrir (Stoltz o.fl., 2004). Breytingar á hegðun og sálrænni líðan 

einstaklings með heilabilun getur aukið þunglyndi, streitu og haft neikvæð áhrif á heilsu 

umönnunaraðila. Umönnunaraðilar upplifa þó einnig jákvæðar tilfinningar við umönnun, þeir 

upplifa vellíðan og finnst jákvætt að einhver þurfi á þeirra aðstoð að halda. Umönnunin gefur 

þeim tilgang í lífinu, gerir þeim kleift að læra eitthvað nýtt og styrkir samband 

umönnunaraðila og hins aldraða. Með því að veita umönnun sem mætir þörfum og óskum 

hins aldraða eykur það gæði umönnunar, gleði umönnunaraðila og stuðlar að jákvæðum 

áhrifum á heilsu hans (Schulz og Sherwood, 2008). 

Styðjandi íhlutanir 

Í klínískum leiðbeiningum frá Embætti landlæknis er komið fram með fjölbreyttar 

meðferðir, aðrar en lyfjameðferð, sem veita má öldruðum með heilabilun. Má þar nefna 

atferlismeðferð til þess að minnka þunglyndi, örvun á vitrænni getu, ilmolíumeðferð, 

ljósameðferð og tónlistarmeðferð sem örvar skynjun. Hreyfiþjálfun og endurhæfing með iðju- 

og sjúkraþjálfara er einnig talin mikilvæg til að viðhalda líkamlegri færni. Einnig er notuð 

áttunarþjálfun til þess að bæta áttun einstaklings á eigin persónu, tíma og rúmi. Þá er 

mikilvægt að hafa í huga uppröðun í umhverfi ásamt því að veita aðstandendum kost á 

upplýsingum og námskeiðum þar sem þeir geta hlotið góða þjálfun og ráðleggingar við 

umönnun (Embætti Landlæknis, 2007). Rannsóknir hafa þó ekki sýnt fram á gagnsemi 

ilmolíumeðferðar og ljósameðferðar en skortur er á áreiðanlegum rannsóknum um 

viðfangsefnið. Tónlistarmeðferð hefur verið notuð til þess að draga úr óróleika einstaklinga 
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með heilabilun. Meðferðin felur meðal annars í sér að hlusta á tónlist, hljóðfæraleik og söng 

(Helga Björg Svansdóttir, 2002; O´Neil o.fl., 2011). Rannsóknir sýna fram á að hreyfiþjálfun 

einstaklinga með heilabilun bætir svefn (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir o.fl., 2010; O´Neil 

o.fl., 2011). Einnig hefur verið sýnt fram á að hreyfing getur dregið úr þunglyndi og aukið 

daglega virkni (O´Neil o.fl., 2011). Á Íslandi var gerð rannsókn á tengslum útiveru við líðan 

aldraðra með heilabilun á hjúkrunarheimili. Rannsóknin átti sér stað yfir tveggja ára tímabil 

og var regluleg útivera skipulögð, bæði gönguferðir og bíltúrar með íbúum, var þetta gert þar 

sem einkenni sem fylgja sjúkdómnum gera einstaklingum oft á tíðum ekki kleift að taka þátt í 

skipulagðri starfsemi sem fram fer innan heimilisins. Áður en rannsóknin hófst var algengi 

þunglyndis meðal íbúa kannað með RAI matstæki (RAI mat er mælitæki sem notað er við 

mat og endurmat á hjúkrunarþörfum og heilsufari íbúa á öldrunarstofnunum (Sigríður 

Egilsdóttir, 2006)). Niðurstöður rannsóknar sýndu að aukin útivera bætti verulega líðan íbúa 

auk þess virtust þeir sofa betur, vera rólegri, jákvæðari og matarlyst jókst. Þunglyndi var 

metið aftur eftir íhlutun og hafði það minnkaði úr 47% í 31% frá 2005 – 2008. Útivistin 

virtist einnig auka virkni íbúa bæði í leikfimi og annarri dagskrá innan heimilisins (Júlíana 

Sigurveig Guðjónsdóttir o.fl., 2010). Nudd og snerting ásamt nærveru dýra hefur einnig verið 

notuð í meðferð einstaklinga með heilabilun. Nudd og snerting hefur það markmið að 

leiðarljósi að draga meðal annars úr þunglyndi, kvíða, og árásargirni. Felur þetta í sér til 

dæmis að halda í hönd skjólstæðings og sýna þannig hlýju en það getur bætt líðan hans. 

Heimsóknir og nærvera dýra er einnig notuð í meðferð einstaklinga með heilabilun en 

rannsóknum ber ekki saman um áhrif þess á hegðun og sálræna líðan. Vísbendingar eru þó 

um að nærvera dýra geti dregið úr óróleika (O´Neil o.fl., 2011). 

Gitlin og félagar (2008) sýndu fram á að með íhlutun var hægt að minnka óróleika, 

þrætugirni (e. argumentative behavior) og auka lífsgæði meðal einstaklinga með heilabilun. Í 

rannsókn þeirra tóku 60 pör þátt og var þeim skipt tilviljanakennt niður í tvo hópa. Annar 
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hópurinn fékk viðtal í byrjun og endurmat eftir fjóra mánuði en hinn hópurinn fékk íhlutun í 

byrjun sem fólst í átta viðtölum og endurmat eftir fjóra mánuði. Módelið sem notað var til að 

veita íhlutun heitir The Tailored Activity Program (TAP) og gengur út á að minnka 

streituvaldandi aðstæður þar sem að þær geta komið af stað hegðunartruflunum hjá 

einstaklingum með heilabilun. Með íhlutun er hægt að koma auga á varnarleysi 

skjólstæðingsins og skipuleggja dagsáætlun í samræmi við virkni, getu, fyrri hlutverk, venjur 

og áhugamál. Í niðurstöðum sem komu fram eftir fjóra mánuði greindu óformlegir 

umönnunaraðilar í íhlutunarhóp frá því að hegðunareinkenni hefðu minnkað sérstaklega 

svokölluð eltihegðun (e. shadowing). Óróleiki og þrætugirni hafði einnig minnkað miðað við 

samanburðarhóp. Einstaklingar öðluðust aukna virkni og hæfni við að „halda sér við efnið“. 

Einnig greindu þeir frá því að styttri tíma tæki fyrir þá að vinna verkefni, einstaklingar tóku 

aukinn þátt í daglegum athöfnum, þeir notuðu einfaldari „tækni“ og öðluðust aukið öryggi við 

umönnun. Umönnunaraðilar sem fengu íhlutun virtust eyða allt að fimm klukkutímum styttri 

tíma við umönnun en umönnunaraðilar í samanburðarhópnum. Á meðal þátttakenda greindu 

69,6% frá mikilli aukningu á virkni og 67% sýndu mikla ánægju en aðeins 2,2% sýndu enga 

ánægju með íhlutun sem átti sér stað. Hlutfall umönnunaraðila sem sögðu íhlutunina vera 

mjög nothæfa var 84,8% og 89,1% sögðu íhlutunina hafa jákvæð áhrif (Gitlin o.fl., 2008). Á 

heildarniðurstöðum má sjá að TAP virtist hafa jákvæð áhrif á bæði óformlegan 

umönnunaraðila og einstaklinginn sjálfan, draga úr hegðunareinkennum sem upp koma og 

voru algeng orsök þess að aldraðir þurftu varanlega vistun á hjúkrunarheimili. Einnig virtist 

vera marktæk aukning á lífsgæðum einstaklinga sem fengu íhlutun miðað við 

samanburðarhóp (Gitlin o.fl., 2008). 

Íhlutanir hjúkrunarfræðinga skipta einnig miklu máli fyrir óformlega umönnunaraðila 

(Gitlin o.fl., 2010). Í rannsókn Gitlin og félaga (2010) var 237 einstaklingum með heilabilun 

skipt upp í tvo hópa þar sem annar hópurinn fékk allt að tíu viðtöl við iðjuþjálfa inni á 
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heimili, viðtal og símaviðtal við hjúkrunarfræðing. Samanburðarhópurinn fékk allt að þrjú 

símaviðtöl frá rannsakendum með stöðluðum spurningum og bæklingum í pósti. Voru 

þátttakendur (umönnunaraðili og skjólstæðingur) metnir í byrjun, eftir fjóra mánuði og eftir 

níu mánuði. Meðal þess sem iðjuþjálfinn fór í gegnum með umönnunaraðilum var rútína 

einstaklings með heilabilun, núverandi og fyrri hlutverk, venjur og hlutverk hans ásamt 

áhyggjum umönnunaraðila. Umönnunaraðilar fengu kennslu og upplýsingar um ýmsa þætti 

varðandi umönnun skjólstæðings til dæmis um lyf, hægðatregðu, verki og fleira. 

Umönnunaraðilarnir fengu einnig þjálfun í að draga úr umhverfisáreiti heima, kennslu í 

samskiptatækni ásamt því að læra leiðir til að auka virkni einstaklingsins. Niðurstöður 

rannsóknar leiddu í ljós að íhlutun heilbrigðisstarfsfólksins virtist hvorki bæta lífsgæði né 

minnka óróleika. Líðan umönnunaraðila var marktækt betri hjá hópnum sem fékk íhlutun frá 

hjúkrunarfræðingi og iðjuþjálfa. Þar kom fram að aukinn stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki 

við óformlega umönnunaraðila virtist auka lífsgæði umönnunaraðilans, auðvelda líf hans og 

auka skilning hans á sjúkdómi. Óformlegi umönnunaraðilinn átti auðveldara með að veita 

umönnun og huga að lífsgæðum einstaklingsins sem og veita þeim færi á að búa sem lengst 

heima (Gitlin o.fl., 2010). 

Eloniemi-Sulkava og félagar (2009) skoðuðu hvort hægt væri að fresta langtíma innlögn 

einstaklinga með heilabilun ef ákveðin styðjandi íhlutun væri veitt umönnunaraðila og 

einstaklingi. Rannsóknin var gerð í Finnlandi meðal 125 einstaklinga með heilabilun og 

umönnunaraðila þeirra. Þátttakendum var skipt í tvo hópa á tilviljanakenndan hátt en annar 

hópurinn fékk styðjandi íhlutun frá hjúkrunarfræðingi og öldrunarlækni ásamt fleiru en hinn 

hópurinn fékk hefðbundna þjónustu. Rannsóknin stóð yfir í tvö ár. Íhlutun sem þátttakendur í 

íhlutunarhópnum fengu samanstóð af vitjunum frá hjúkrunarfræðingi sem hafði sérþekkingu 

á heilabilun, reglulegum tímum hjá öldrunarlækni, stuðningshópum fyrir aðstandendur ásamt 

því að hjúkrunarfræðingur hlustaði á hvað umönnunaraðili og einstaklingur töldu mikilvægt 
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og að þeir hefðu þörf fyrir. Gagnasöfnun átti sér stað í upphafi, eftir sex mánuði, 12 mánuði 

og í lok rannsóknarinnar. Í upphafi var alvarleiki heilbilunar metinn ásamt því að vitræn geta 

var mæld á MMSE. Líkamleg virkni einstaklings var skoðuð ásamt því að 

hegðunarbreytingar voru athugaðar og mældar á NPI matskvarðanum. Álag aðstandenda var 

einnig metið en þessum gögnum var samt sem áður ekki safnað í lok rannsóknar þar sem 

brottfall var töluvert eftir tvö ár. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að eftir 1,6 ár voru 

einstaklingar í samanburðarhóp frekar komnir í varanlega vistun (25,8%) heldur en þeir 

einstaklingar sem fengu íhlutun (11,1%). Þessi munur var ekki lengur til staðar eftir tvö ár en 

það var til dæmis vegna brottfalls þátttakenda sem sumir hverjir féllu frá yfir tímabilið 

(Eloniemi-Sulkava o.fl., 2009). 

Íhlutanir hjúkrunarfræðinga geta marktækt minnkað einkenni á NPI kvarðanum hjá 

einstaklingum með Alzheimer sjúkdóm. Callahan og félagar komust að því að með samvinnu 

hjúkrunarfræðings, læknis og aðstandenda við umönnun einstaklinga með Alzheimer 

sjúkdóm yfir 12 mánaða tímabil minnkuðu öll einkenni sjúklings á NPI kvarðanum. Þessari 

samvinnu var hætt eftir 12 mánuði en árangur var metinn aftur eftir 18 mánuði og var enn 

marktæk bæting á öllum einkennum á NPI kvarðanum borið saman við samanburðarhóp. 

Hluti af þessari íhlutun fólst í því að fræða umönnunaraðila um samskiptatækni, 

aðlögunarhæfni umönnunaraðila, ráðgjöf um fjármál og lagalegar hliðar, æfingaáætlun til 

viðmiðunar með myndbandi, æfingabók og leiðbeiningabækling fyrir umönnunaraðila frá 

Alzheimer‘s Association. Einnig fékk hver og einn umönnunaraðili persónulegar 

ráðleggingar um hvernig bregðast ætti við hegðunareinkennum eins og hann lýsti birtingu 

þeirra (Callahan o.fl., 2006). 
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Þjónusta við aldraða einstaklinga 

Aldraðir á Íslandi sem búa heima eiga rétt á einstaklingsbundinni heimaþjónustu 

miðað við þjónustuþarfir (Lög um málefni aldraðra 125/1999). Á Íslandi er eftirfarandi 

þjónusta við aldraða í boði: félagsleg heimaþjónusta, heimahjúkrun, félagsstarf aldraðra, 

þjónustuíbúðir, öryggisíbúðir, dagþjálfun, hvíldar-/endurhæfingarinnlögn, dvalarrými, 

hjúkrunarrými og svokallað færni- og heilsumat fyrir búsetu í dvalar- eða hjúkrunarrými. 

Þjónusta frá iðjuþjálfurum og sjúkraþjálfurum er einnig í boði, heimsóknir sjálfboðaliða, 

lyfjaskömmtun og akstursþjónusta ásamt ýmsum hjálpartækjum og öryggisbúnaði (Embætti 

Landlæknis, 2007; Hlíf Guðmundsdóttir, 2008; Velferðarráðuneyti, e.d.). Roðasalir er 

hjúkrunarsambýli og dagþjálfun, rekið af Kópavogsbæ. Þar fer fram starfsemi fyrir 

einstaklinga með minnisskerðingu. Ída Atladóttir forstöðumaður Roðasala hefur 

sérfræðiþekkingu í hjúkrun einstaklinga með heilabilun sem eru einnig með truflanir á 

hegðun og geðræn einkenni. Í starfi á Roðasölum er mikil áhersla lögð á að greina og vinna 

með truflanir á hegðun og sálrænni líðan skjólstæðinganna. Í fyrstu heimsókn skjólstæðings 

og aðstandanda hans eru ýmsir matskvarðar lagðir fyrir þar á meðal NPI matskvarðinn. Þessi 

matstæki eru svo notuð til þess að útfæra hjúkrunarmeðferðir ásamt því að þeir auðvelda 

aðrar umsóknir eins og til dæmis þegar þörf er á langtíma vistun seinna í sjúkdómsferlinu 

(Ída Atladóttir, 2013). Mikilvægt er að einstaklingar sem og umönnunaraðilar nýti sér þá 

þjónustu sem í boði er (Guðlaug Guðmundsdóttir munnleg heimild, 21. mars, 2013) þar sem 

þessi úrræði geta dregið úr álagi á aðstandendur, lengt þann tíma sem fólk getur búið heima, 

aukið öryggi og bætt umönnun (Eloniemi-Sulkava o.fl., 2009; Mossello o.fl., 2008; Roelands 

o.fl., 2005; Stoltz o.fl., 2004). Í samantekt Stoltz og félaga (2004) voru skoðuð áhrif sem 

hvíldarinnlagnir einstaklinga með heilabilun höfðu á umönnunaraðila. Hvíldarinnlagnir 

aðstoðuðu umönnunaraðila en það var einungis til skamms tíma (Stoltz o.fl., 2004). Í 

gagnagrunni Cochrane má finna kerfisbundna samantekt Lee og Cameron um 
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hvíldarinnlagnir einstaklinga með heilabilun. Samantektin tók einungis yfir niðurstöður 

þriggja rannsókna um viðfangsefnið og komst að þeirri niðurstöðu að hvíldarinnlagnir þessa 

tiltekna hóps skili ekki árangri. Taka þarf þó tillit til þess að lítið er um nýlegar rannsóknir á 

viðfangsefninu og þarfnast það nánari athugana. Niðurstöðum samantektarinnar ber því að 

taka með fyrirvara (Lee og Cameron, 2004). Mossello og félagar skoðuðu áhrif dagþjálfunar 

á 30 einstaklinga með heilabilun og umönnunaraðila þeirra. Hafður var samanburðarhópur 

með 30 þátttakendum sem ekki fengu dagþjálfun og árangur svo metinn. Gert var mat í 

upphafi rannsóknar en einstaklingur með heilabilun var metinn á NPI, vitræn skerðing var 

metin ásamt því að lyf hans voru skoðuð. Umönnunaraðili var metinn með tilliti til 

þunglyndiseinkenna og álags við umönnun. Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á að 

taugafræðileg einkenni (NPS) minnkuðu á tímabilinu en einstaklingar sem fóru í dagþjálfun 

skoruðu lægra á NPI matskvarðanum, dregið hafði úr notkun lyfja sem virka á 

miðtaugakerfið ásamt því að álag umönnunaraðila var minna, ekki var munur á 

þunglyndiseinkennum umönnunaraðila. Þrátt fyrir þessar niðurstöður er þetta einungis 

skammtímalausn (Mossello o.fl., 2008). 

Þegar einstaklingar fá heimahjúkrun þá flyst heilbrigðisþjónustan að miklu leyti inn á 

heimili hins aldraða, ýtir það undir aukið samstarf hjúkrunarfræðinga við umönnunaraðila og 

verður þetta mikil samvinna á milli þeirra bæði við umönnun, meðferð og stuðning (Kristín 

Björnsdóttir, 2008). Með bættri heimaþjónustu og fjölbreyttum möguleikum á endurhæfingu 

er hægt að koma í veg fyrir að umönnun verði of mikil byrði á aðstandendum hins aldraða. 

Mikilvægt er að styðja vel við aðstandendur, auka fræðslu og veita góðar upplýsingar um þau 

stuðningsúrræði sem í boði eru (Hlíf Guðmundsdóttir, 2008).  

Á liðnum árum hefur átt sér stað mikil þróun í tæknivæddum stuðningsaðferðum sem 

byggja á notkun samskiptatækni með símum, yfir netið og myndavélum þar sem tilgangurinn 
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er að styðja við vitrænar athafnir og koma í veg fyrir skaða. Ingunn Ingimarsdóttir var 

aðstandandi tveggja einstaklinga með heilabilun. Taldi hún sem umönnunaraðili þörf fyrir að 

góð samvinna væri á milli fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólks sem sinnti skjólstæðingi. Hún 

greindi frá þörf fyrir skipulag, verkaskiptingu, áminningar og fleira. Að hennar mati þurfa 

einstaklingar með heilabilun og aðstandendur þeirra að hafa skipulag yfir það sem er í 

vændum á hverjum degi. Eftir miklar vangaveltur hefur hún ásamt öðrum hannað kerfi sem 

kallast Memaxi. Memaxi kerfið er netvætt skipulags- og samskiptakerfi fjölskyldna og 

fagfólks, það veitir hugarró þeim sem þurfa á minnishjálp að halda og auðveldar sjálfstæða 

búsetu. Kerfið gerir einstaklingum, fjölskyldu og fagfólki færi á að skipuleggja sig, skipta 

niður verkum, hringjast á, sjá dag, tíma og margt fleira. Hefur þetta reynst vel í notkun og 

telur hönnuður að slík tækni muni ryðja sér til rúms í framtíðinni (Ingunn Ingimarsdóttir 

munnleg heimild, 14. febrúar, 2013). Í Svíþjóð var gerð rannsókn meðal 17 einstaklinga á 

aldrinum 68-96 ára sem bjuggu einir heima. Rannsóknin fólst í því að setja upp 

eftirlitsmyndavélar heima hjá fólki, þannig væru þau undir stöðugu eftirliti af 

umönnunaraðila og heimavitjunum myndi fækka í kjölfarið. Allir þátttakendur rannsóknar 

nema einn voru mjög ánægðir með þessar breytingar. Þeir greindu frá auknu öryggi, jákvæðu 

viðhorfi, fundu ekki fyrir tilfinningu um að einhver væri að fylgjast með þeim og voru 

ánægðir með að geta verið lengur heima. Starfsfólk gat brugðist strax við ef eitthvað kom 

uppá og veitti það öryggi. Þátttakendur voru einnig mjög ánægðir með að umönnunaraðilar 

vildu vita um ástand sitt og fannst jákvætt þegar þeir voru spurðir út í fyrra heilsufar. 

Ástæðan fyrir því að ein manneskja datt út var vegna óánægju en sú manneskja taldi það afar 

óþægilegt að hægt væri að fylgjast svona vel með sér (Essén, 2008). 
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Minnismóttakan á Landakoti 

Minnismóttakan á Landakoti hefur verið starfrækt í 15 ár en hún var stofnuð árið 1998 

(Hanna Lára Steinson, 2002). Hlutverk Minnismóttökunnar eru margvísleg og má þar nefna 

að greina sjúkdóma sem valda vitrænni skerðingu, styðja einstakling og aðstandendur við að 

aðlagast breytingum sem sjúkdómur veldur, veita leiðbeiningar um hjúkrun og félagslega 

aðstoð, fræðslu til einstaklinga og aðstandenda og sérhæfða meðferð sem síðan er fylgt eftir. 

Á Minnismóttökunni er einnig lagt upp með að auka þekkingu starfsfólks um sjúkdóma sem 

valda vitrænni skerðingu og afleiðingar þeirra, stunda rannsóknir og vera í góðu samstarfi við 

sambærilega aðila innanlands sem utan (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.). Þar fer fram 

greining og áframhaldandi starf með einstaklingum með heilabilun og aðstandendum þeirra. 

Ferli greiningar felur í sér viðtal við skjólstæðing og aðstandanda, ítarleg heilsufarssaga er 

tekin og taugaskoðun framkvæmd, skoðaðar eru blóðprufur, tekin tölvusneiðmynd, 

einstaklingur fer í segulómun, ísótópaskann, heilalínurit og í einstaka tilfellum er tekinn 

mænuvökvi. Vitræn færni er einnig metin með MMSE ásamt fleiri færniprófum. 

Minnismóttakan er eina starfsemin í öldrunarþjónustu sem ekki er aldurstengd. (Guðlaug 

Guðmundsdóttir munnleg heimild, 21.mars 2013; Landspítali, e.d.). Fjöldi þeirra sem sækja 

Minnismóttökuna var svipaður 2011 og 2012, nýkomur voru um 300-400 en um 1000 

einstaklingar í endurkomu. Biðtími eftir fyrstu komu er fastur um þrír mánuðir frá því að 

beiðni berst. Það eru þó ekki allir sem koma í fyrstu vitjun sem greinast með heilabilun, en 

um 75% greinast við fyrstu komu (Guðlaug Guðmundsdóttir munnleg heimild, 21.mars 

2013). 

NPI kvarðinn er ekki í notkun á Minnismóttökunni og er ástæðan fyrst og fremst sú að 

þarna eru skjólstæðingar að koma í fyrstu komu og fá greiningu á sjúkdómi í kjölfarið. Þar 

sem þessi kvarði mælir hegðunarbreytingar sem oft eru ekki komnar fram þá getur þetta 
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valdið einstaklingi og umönnunaraðila hugarangri og aukið kvíða þeirra um þau einkenni sem 

gætu komið fram eftir því sem sjúkdómur ágerist. Það er þó aldrei hægt að segja til um hvaða 

hegðunarbreytingar muni birtast seinna meir. Í stað NPI kvarðans er notaður kvarði sem heitir 

IQ-CODE og þar er upplifun aðstandenda metin á þeim breytingum sem hafa orðið á 

einstaklingnum. Þetta er oft mjög huglægt mat, frá því að einkennin byrjuðu til dagsins í dag 

en er þó eitthvað sem starfsfólk telur gagnlegt að hafa til hliðsjónar við nánara starf með 

einstaklingi og umönnunaraðila (Guðlaug Guðmundsdóttir munnleg heimild, 21. mars, 2013). 

Mikilvægt er að aðstandendur einstaklinga séu með frá upphafi þar sem sjúkdómur 

sem þessi hefur mikil áhrif á alla fjölskylduna. Mikið er lagt upp úr stuðningi við 

aðstandendur, þar er boðið upp á viðtal við hjúkrunarfræðing, sálfræðing og félagsráðgjafa. 

Einnig eru stuðningshópar í boði yfir vetrartímann bæði fyrir börn hins veika og maka. Þessir 

hópar hittast með hjúkrunarfræðingi í fjögur skipti þar sem farið er yfir einkenni, hverju fólk 

geti átt von á og hvernig gott sé að bregðast við. Þátttakendur skiptast einnig á reynslusögum 

ásamt því að hitta sálfræðing og iðjuþjálfa. Starfsmenn Minnismóttökunnar leggja sig fram 

um að veita aðstandendum sem bestar upplýsingar um úrræði sem í boði eru og hvetja fólk 

eindregið til þess að nýta sér þau. Mikið og gott samstarf er á milli starfsfólks dagþjálfunar, 

heimahjúkrunar og Minnismóttökunnar sem hjúkrunarfræðingur á Minnismóttöku segir að 

stuðli að auknu öryggi einstaklinga með heilabilun (Guðlaug Guðmundsdóttir munnleg 

heimild, 21. mars, 2013). 
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Umræður 

Við skrif þessarar fræðilegu samantektar hafa fjölmargar rannsóknir verið lesnar og 

niðurstöður þeirra settar fram með það að markmiði að svara þeim rannsóknarspurningum 

sem lagt var upp með í byrjun. Í ljós kom að þegar liggja fyrir umfangsmiklar rannsóknir á 

þessu sviði, bæði innan hjúkrunarfræðinnar og í öðrum fræðigreinum. Það er von okkar að 

þær niðurstöður sem hér hafa verið kynntar nýtist hjúkrunarfræðingum sem annast um 

einstaklinga sem hafa greinst með heilabilun og aðstandendum þeirra. 

Fyrri rannsóknarspurningin beindist að þeim breytingum sem verða á hegðun og 

sálrænni líðan einstaklinga sem greinst hafa með heilabilun. Margvíslegum breytingum á 

sálrænni líðan hefur verið lýst og mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk að þekkja helstu 

einkenni. Niðurstöður rannsókna benda eindregið til þess að tilfinningadeyfð sé algengasta 

breytingin sem á sér stað hjá þessum hópi. Algengi hennar er á bilinu 50-88% (Frisoni o.fl., 

1999; Hart o.fl., 2003; Landes o.fl., 2005; Mega o.fl., 1996; Savva o.fl., 2009). 

Tilfinningdeyfð birtist á svipaðan máta og þunglyndi og er þessu oft ruglað saman, lykilatriði 

sem hafa þarf í huga er að tilfinningadeyfð felur ekki í sér lækkun á geðslagi. 

Tilfinningadeyfð birtist sem minnkaður áhugi, skortur á frumkvæði og tilfinningaleg 

flatneskja (Ishizaki og Mimura, 2011; Landes o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2011; Savva o.fl., 

2009). Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir breytingum sem verða meðal einstaklinga með 

heilabilun, þar sem rannsóknir hafa sýnt að erfiðara er fyrir þá að sinna athöfnum daglegs lífs 

þegar tilfinningadeyfð eykst ásamt því að auknar líkur eru á ótímabærri vistun einstaklings ef 

að breytingar á hegðun eru til staðar (Bakker o.fl., 2013; Landes o.fl., 2005). 

Aðrar algengar breytingar á hegðun og sálrænni líðan einstaklinga með heilabilun eru 

þunglyndi, óróleiki/árásargirni, afbrigðileg líkamleg hegðun og kvíði. Rannsóknum ber þó 

ekki alltaf saman um hversu algengar þessar breytingar eru en þær sýna samt sem áður fram á 
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aukningu meðal þessa hóps (Aalten o.fl., 2005; Fritze o.fl., 2011; Fuh, 2006; Hart o.fl., 2003; 

Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 2001; Piccininni o.fl., 2005; Savva o.fl., 2009; Steinberg 

o.fl., 2008). Þess má geta að einkenni þunglyndis geta verið fyrsta vísbending um heilabilun 

(Byers og Yaffe, 2011; Lyketsos o.fl., 2000). Mikilvægt er því að koma auga á einkenni þess 

til að hefja meðferð sem fyrst en sýnt hefur verið fram á að þunglyndi einstaklings veldur 

auknu álagi á umönnunaraðila (Lyketsos o.fl., 2000). Þunglyndi er algengara á byrjunarstigi 

og miðstigi heilabilunar (Lyketsos o.fl., 2000) en breytingar eins og óróleiki/árásargirni og 

afbrigðileg líkamleg hegðun ágerist eftir því sem lengra líður á sjúkdómsferlið (Hart o.fl., 

2003; Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 2001; Piccininni o.fl., 2005). Aðrar breytingar sem 

geta átt sér stað meðal þessa hóps eru ranghugmyndir, breytingar á svefni, breyttar 

matarvenjur/matarlyst, önuglyndi, ofskynjanir og gleði/hömluleysi (Aalten o.fl., 2005; Fuh, 

2006; Hart o.fl., 2003; Lyketsos o.fl., 2001; Moran o.fl., 2005; Savva o.fl., 2009; 

Shimabukuro o.fl., 2005; Steinberg o.fl., 2008). Meirihluti rannsókna sem notaðar voru við 

gerð á þessari fræðilegu samantekt notuðust við svokallað NPI mælitæki til þess að meta 

breytingar á hegðun og sálrænni líðan. Mælitækið tekur fyrir öll þau einkenni sem hafa verið 

talin upp hér að ofan og er það aðstandandi einstaklings sem metur breytingar sem hafa verið 

til staðar mánuðinn á undan (Cumming 1994/1997). Notendur mælitækisins þurfa að gera sér 

grein fyrir þessu en viðhorf og upplifun umönnunaraðila hefur áhrif á niðurstöður. Við 

upplýsingaleit um starfsaðferðir þeirra sem annast um fólk sem greinst hefur með heilabilun 

hér á landi komust höfundar að því að Ída Atladóttir forstöðumaður Roðasala notar þetta 

mælitæki mikið í vinnu sinni með skjólstæðingum og aðstandendum þeirra. Höfundar telja 

það nauðsynlegt að unnið sé markvisst með breytingar á hegðun og sálrænni líðan meðal 

einstaklinga með heilabilun þar sem rannsóknir á viðfangsefninu benda til þess að stór hluti 

þessa hóps upplifi töluverðar breytingar. Það er þó aldrei hægt að fullyrða neitt þar sem 

einkenni eru ávallt einstaklingsbundin en mikilvægt er að þekkja þau til þess að hægt sé að 
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koma auga á ákveðin atriði og tengja þau við heilabilun einstaklingsins en ekki eitthvað 

annað. 

Síðari rannsóknarspurningin beindist að því hvað hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun 

geta gert til að bæta lífsgæði þeirra sem greinst hafa með heilabilun og aðstandenda þeirra og 

frestað varanlega vistun á stofnun. Höfundar ritgerðar telja hjúkrunarfræðinga sem starfa við 

heimahjúkrun gegna mikilvægu hlutverki við umönnun einstaklinga með heilabilun. Þeir eru 

ekki síst mikilvægir við að veita stuðning og kennslu til óformlegra umönnunaraðila sem 

annast hinn veika skjólstæðing (Schuls og Sherwood, 2008), þar sem að í mörgum tilfellum 

eru óformlegir umönnunaraðilar nánir aðstandendur (Given o.fl., 2008; Yedida og Tiedmann, 

2008). Að hugsa um einstakling með heilabilun getur valdið aukinni streitu og álagi meðal 

umönnunaraðila, sérstaklega ef ekki er hugað vel að hegðunar eða sálrænum breytingum sem 

geta komið fram (Hart o.fl., 2003; Lyketsos o.fl., 2000; Lyketsos o.fl., 2002; Roelands o.fl., 

2005). Góð samskipti og upplýsingflæði milli formlegra og óformlegra umönnunaraðila eru 

lykilþættir í að auka árangur við umönnun og minnka streitu og álag hjá umönnunaraðilum 

(Callahan o.fl., 2006; Given o.fl., 2008). Aukin þekking hjúkrunarfræðinga á heilabilun og 

einkennum hennar bætir til muna þá þjónustu sem þeir geta veitt skjólstæðingum sínum 

(Roelands o.fl., 2005). 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun hafi í huga hvernig óformlegum 

umönnunaraðilum gangi að sinna einstaklingi heima þar sem ekki eru allir tilbúnir að veita 

slíka umönnun (de Vugt o.fl., 2004). Með þetta í huga þurfa hjúkrunarfræðingar að meta 

stuðningsþarfir óformlegra umönnunaraðila en þær geta verið mjög mismunandi á milli 

fjölskyldna (Eloniemi-Sulkava o.fl., 2009; Hlíf Guðmundsdóttir, 2008; Stoltz o.fl., 2004) 

sérstaklega þar sem breytingar á hegðun og sálrænni líðan einstaklinga með heilabilun geta 

verið mjög persónubundnar og ólíkar eftir alvarleika sjúkdóms (Conn og Thorpe, 2007; 
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Landes o.fl., 2005; Lyketsos o.fl., 2002; Lyketsos o.fl., 2011; Piccininni o.fl., 2005; Steinberg 

o.fl., 2008). 

Heimahjúkrun aldraðra með heilabilun felur í sér mikið eftirlit. Einstaklingar sýna 

skerðingu á vitrænni getu og virkni, glíma við hegðunarvandamál og eiga oft í erfiðleikum 

með munnlega tjáningu. Þetta aukna eftirlit óformlegs umönnunaraðila veldur auknum 

kröfum og eykur álag á hann. Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun þurfa því að sinna 

skjólstæðingi ásamt óformlegum umönnunaraðila hans (Schulz og Sherwood, 2008). Þetta 

krefst mikillar samvinnu milli beggja aðila og er því mikilvægt að hjúkrunarfræðingar þekki 

viðeigandi meðferðir og leiðbeiningar sem geta hjálpað umönnunaraðila og gert hann þannig 

öruggari við umönnun og minnkað félagslega einangrun (Hlíf Guðmundsdóttir, 2008; 

Roeland o.fl., 2005; Stoltz o.fl., 2004). Með því að aðstoða umönnunaraðila í hlutverki sínu 

geta hjúkrunarfræðingar stuðlað að jákvæðri upplifun meðal þeirra og styrkt samband 

umönnunaraðila við hinn aldraða (Schulz og Sherwood, 2008). Telja höfundar ritgerðar 

umönnun þessa sjúklingahóps mjög yfirgripsmikið starf sem krefst tíma, fjármagns, sérhæfðs 

starfsfólks og gífurlegs skipulags. Samvinna við óformlega umönnunaraðila er nauðsynleg til 

þess að aldraður einstaklingur með heilabilun geti búið sem lengst á eigin heimili (Schulz og 

Sherwood, 2008; Stoltz o.fl., 2004). Í tengslum við þetta telja höfundar ritgerðar einnig 

mikilvægt að skoða nýjar aðferðir við umönnun þessa hóps og má þá nefna Memaxi kerfið 

sem gerir hinn aldraða öruggari heima, hjálpar við tímastjórnun og getur bætt samvinnu milli 

heilbrigðisstarfsfólks og ættingja. 

Í klínískum leiðbeiningum frá Embætti landlæknis eru settar fram fjölbreyttar meðferðir 

sem hægt er að veita þessum hópi aldraðra og geta jafnvel minnkað hegðunar og sálræn 

einkenni sem fylgja sjúkdómnum (Embætti Landlæknis, 2007). Rannsóknir hafa þó ekki sýnt 

fram á gagnsemi allra þessara meðferða (O‘Neil o.fl., 2011) sem nefndar eru í þessum 
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klínísku leiðbeiningum (Embætti Landlæknis, 2007). Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar 

kynni sér þær meðferðir sem sýnt hafa fram á jákvæð áhrif á breytingar á hegðun og sálræna 

líðan sem og haft jákvæð áhrif á óformlega umönnunaraðilann. Sem dæmi má nefna að aukin 

hreyfing og útivist getur dregið úr þunglyndi, bætt svefn, aukið vellíðan og daglega virkni 

þessa hóps og dregið úr óróleika, þrætugirni og svokallaðri eltihegðun (Gitlin o.fl., 2008; 

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir o.fl., 2010; O‘Neil o.fl., 2011). Nudd og snerting virðist 

einnig hafa jákvæð áhrif en þá er átt við stuttar meðferðir sem fela til dæmis í sér að halda í 

hendi skjólstæðings með það að markmiði að róa og vera til staðar. Heimsóknir og nærvera 

dýra virðist einnig draga úr óróleika einstaklinga með heilabilun (O‘Neil o.fl., 2011). Hvað 

varðar óformlega umönnunaraðila þá geta íhlutanir og aukinn stuðningur hjúkrunarfræðinga 

og iðjuþjálfa aukið lífsgæði umönnunaraðila og skilning þeirra á sjúkdómnum. Þeir verða í 

kjölfarið hæfari til að takast á við einkenni og vandamál sem upp geta komið (Callahan o.fl., 

2006; Gitlin o.fl., 2010), en með því að útbúa svokallað virkniprógramm fyrir skjólstæðing 

má stytta þann tíma sem fer í umönnun og draga úr hegðunareinkennum (Gitlin o.fl., 2008). 

Höfundar ritgerðar telja það mikilvægt að auka vægi iðjuþjálfa í heimahjúkrun með það í 

huga að auka daglega virkni skjólstæðinga þar sem heimsóknir hjúkrunarfræðinga miða oft 

að lyfjagjöfum og að sinna hjúkrunarþörfum. Einnig þurfa hjúkrunarfræðingar sem starfa við 

heimahjúkrun að þekkja þau fjölmörgu úrræði sem eru í boði á Íslandi og hvert hægt er að 

vísa einstaklingum eftir því sem þörf þeirra fyrir aðstoð eykst (Embætti Landlæknis, 2007; 

Guðlaug Guðmundsdóttir munnleg heimild, 21. mars, 2013; Hlíf Guðmundsdóttir, 2008; Ída 

Atladóttir, 2013; Velferðarráðuneyti, e.d.). Með því að nota þau úrræði sem í boði eru er hægt 

að minnka álag á aðstandendur, lengja þann tíma sem einstaklingur getur búið heima, auka 

öryggi hans og bæta umönnun (Eloniemi-Sulkava o.fl., 2009; Hart o.fl., 2003; Lyketsos o.fl., 

2000; Lyketsos o.fl., 2002; Mossello o.fl., 2008; Roelands o.fl., 2005; Stoltz o.fl., 2004). 
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Helstu takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar voru þær að erfitt er að draga 

ályktanir af niðurstöðum langtíma rannsókna vegna þess hve hátt brottfall er í mörgum þeirra. 

Einnig þarf að hafa í huga að mat með NPI kvarðanum er í flestum tilfellum metið af 

umönnunaraðila þess aldraða en ekki af honum sjálfum og getur því persónulegt mat 

umönnunaraðilans skekkt niðurstöður. 
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Lokaorð 

Fræðileg samantekt leiddi í ljós að breytingar sem verða á hegðun og sálrænni líðan hjá 

einstaklingum með heilabilun eru algengar. Einstaklingsbundið er hvernig þessar breytingar 

koma fram og hvenær þær eiga sér stað. Vitræn skerðing er í langflestum tilfellum það sem 

einblínt er hvað mest á í starfi með öldruðum með heilabilun. Sýnt hefur verið fram á að 

breytingar á hegðun og sálrænni líðan geta haft mun meiri áhrif á lífsgæði einstaklings og 

umönnunaraðila hans. Það er því brýn nauðsyn að fræða um breytingar sem geta fylgt í 

kjölfar sjúkdómsins og reyna að vinna með þær á sem bestan hátt. Rannsóknir sem hafa tekið 

fyrir hvernig megi takast á við þessar breytingar á annan hátt en með lyfjameðferð eru oft á 

tíðum ófullnægjandi og sýna fram á lítinn árangur. Það er erfitt að rannsaka viðfangsefnið þar 

sem oft er mikið brottfall en það er í flestum tilfellum vegna þess að þátttakendur falla frá eða 

flytjast á hjúkrunarheimili. Það sem sýnt hefur verið fram á að sé hvað árangursríkast er 

stuðningur og styðjandi íhlutanir við óformlega umönnunaraðila. Þeir umönnunaraðilar sem 

fá stuðning og íhlutanir frá fagfólki ásamt fjölbreyttri þjónustu eiga auðveldara með að takast 

á við kröfur umönnunar. Einstaklingar með heilabilun geta því búið lengur heima ef vel er að 

staðið. 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa á klínískum vettvangi þurfa að tileinka sér þekkingu og 

kunnáttu á öldrunarsviði þar sem stór hópur skjólstæðinga eru aldraðir. Vegna aukinnar 

áherslu á að aldraðir búi sem lengst heima er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar í 

heimahjúkrun tileinki sér upplýsingar um breytingar sem verða á hegðun og sálrænni líðan 

einstaklinga með heilabilun þar sem þessi einkenni flýta oft á tíðum fyrir stofnanavistun 

þessa hóps. Höfundar ritgerðar vonast til þess að í náinni framtíð verði unnið meira með 

breytingar á hegðun og sálrænni líðan og mögulegum lausnum. Rannsóknum á þessu sviði er 

töluvert ábótavant hvort sem um er að ræða á erlendum vettvangi eða á Íslandi. 
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