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Ágrip 

Bakgrunnur: Heilaslag er aðalástæða fötlunar í heiminum. Þrátt fyrir mörg vandamál 

heilaslagssjúklinga við útskrift heim eru mjög fáar rannsóknir sem hafa rannsakað heilaslag út frá 

sjónarhorni sjúklinganna. Vandamál tengd heilaslagi hafa ekki einungis augljós líkamleg vandamál 

eins og helftarlömun heldur einnig minna sjáanleg vandamál eins og þunglyndi sem hefur neikvæð 

áhrif á lífsgæði til lengri tíma litið. Fjölþætt samsetning vandamála heilaslags er nátengd félagslegri og 

sálfélagslegri getu sem bendir til þarfar á heildstæðum ramma til að skoða langtíma vandamál. Á 

Íslandi eru þau ókönnuð.  

Tilgangur: (1) Lýsa líkamlegum, andlegum og (sál)félagslegum vandamálum sem heilaslagssjúklingar 

upplifa a.m.k. sex mánuðum eftir heimkomu. (2) Kynna og ræða hvernig færni- og heilsuramminn ICF 

er notaður til þess að koma auga á vandamál og hvernig hjúkrunarfræðingar geti notfært sér hann til 

að bæta líðan og stuðla að aðlögun heilaslagssjúklinga í samfélaginu.  

Markmið: Að stuðla að og efla samfélagshjúkrun einstaklinga eftir heilaslag.  

Aðferð: Kerfisbundið fræðilegt yfirlit. Kerfisbundin nálgun með aðferðum Handbók Joanna Briggs var 

notuð við heimildaleit/-greiningu. Heimildir voru sóttar í gagnabankana PubMed(Medline) og CINAHL. 

Gagnaleit var frá janúar 2006 til desember 2013. Einnig var gerð handleit án tímatakmarkana til að 

finna heimildir með áherslu á ICF fyrir árið 2006. Greinar voru valdar og settar inn í greiningarramma 

og flæðirit. Rannsóknarniðurstöðum var lýst samkvæmt PRISMA. 

Niðurstöður: Samtals 18 rannsóknir voru teknar með í fræðilega yfirlitið.  

Umræða/ályktun: Niðurstöður fræðilega yfirlitsins ásamt ICF eru nothæfar til að veita 

hjúkrunarfræðingum leiðsögn í mati, umönnun og stuðningi heilaslagssjúklinga í samfélaginu. Að beita 

þeirri þekkingu innan fyrirframákveðins ramma hjálpar þeim að bera kennsl á þarfir einstaklinga. 

Mikilvægt er að athygli sé beint að því í framtíðinni hvernig best sé hægt að beita ICF rammanum og 

auka þekkingu innan mismunandi hluta ICF - sérstaklega fyrir umönnun einstaklinga með heilaslag í 

samfélaginu á Íslandi. 

 

Lykilorð: heilaslag, ICF, samfélag, lífsgæði. 
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Abstract 

Background: Stroke is the leading cause of disability of non-hospitalised patients worldwide. In spite 

the well-known fact that frequent problems occur when people are discharged to community settings, 

only a few studies have investigated the perspective of the stroke survivor. Stroke related problems 

seen in community settings not only involve obvious functional problems such as paralysis and 

swallowing difficulties but also less apparent comorbidities; for instance lack of endurance – fatigue, 

cognitive problems and depression. These consequences have adverse effects on the patients’ long-

term quality of life. The multimodal complex of stroke related deficits are closely related to social and 

psychosocial functioning which imply that an all-encompassing framework is required to identify 

problems that stroke survivors’ encounter within the community setting. An understanding of the 

challenges that the stroke survivor must stand face-to-face with, that take off-set in research literature 

and is related to a conceptual framework, have not yet been developed to fit an Icelandic context. 

Such knowledge, however, may be used to enhance nursing support. 

Purpose: This thesis has dual and interrelated purpose (1) To describe the problems that patients 

with stroke may encounter in community setting when more than six months have passed since the 

stroke and, (2) to present/discuss how ICF framework of disability can be used to identify problems 

and hence shed light on strategies that nurses can use to enhance community integration. 

Objective: To promote community nursing care following stroke. 

Method: A systematic review of the literature. The approach that we used throughout the data 

collection and analysis was inspired by Johanna Briggs Handbook of systematic reviews. Data was 

sought in the bibliographic databases PubMED(Medline) and CINAHL. Our research covered the 

period between January 2006 until December 2013. Also a free-text search with no date-restrictions 

was used to identify studies that especially focused on ICF and problems experienced by stroke 

survivors in community settings prior to 2006. Both students extracted data from the included articles 

and placed them into a matrix. Study characteristics were described according to recommendations 

from PRISMA. 

Results: A total of 18 studies were included in the review.  

Discussion and conclusion: The results of this review and the conceptual framework of ICF may be 

used to guide nurses in assessment, care, and support for stroke patients living in the community. 

Different challenges that stroke surviviors experience found in existing literature and were transferred 

into the framework of ICF. This framework helps to identify individual needs within unique contexts. 

Future attention should be placed on how to optimally apply the ICF framework and enrich knowledge 

within all domains ICF for community care - in particular for stroke patients in Iceland 

 

Keywords: Stroke, ICF, community reintegration, quality of life 
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1 Inngangur 

Tilgangurinn með ritgerðinni í heild sinni ásamt mikilvægi viðfangsefnis; langtímaaðlögun 

heilaslagssjúklinga út í samfélaginu er settur fram í þessum kafla. Einnig eru helstu hugtök sem notast 

er við skilgreind. 

1.1 Tilgangur verkefnisins 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna þá þekkingu sem fyrir liggur um helstu þarfir 

heilaslagssjúklinga þegar heim er komið eftir útskrift af sjúkrahúsi. Undanfarin ár hefur megináhersla 

verið lögð á að rannsaka og kanna bráða- og endurhæfingarfasa heilaslags en lítil athygli hefur beinst 

að því hverjar langtímaþarfir þessa sjúklingahóps eru. Því kviknaði áhugi á að kanna fræðilega 

þekkingu á langtíma vandamálum og þörfum hjá sjúklingum eftir heilaslag. 

1.2 Gildi og markmið 

Þar sem þessari ritgerð er ætlað að auka skilning á helstu áskorunum sem heilaslagssjúklingar standa 

frammi fyrir í samfélaginu getur hún haft gildi fyrir fagmennsku hjúkrunarfræðinga. Hún getur stutt 

fagmennsku hjúkrunarfræðinga, ýtt undir gagnreynda hjúkrun, öryggi og skilvirkni í 

hjúkrunarinngripum. Ritgerðin er byggð á hugmyndafræðilegum ramma „International Classification of 

Functioning, Disability and Health“ (ICF) til þess að fá heildstæðari mynd af umhverfis-, einstaklings- 

og sálrænum þáttum sem hafa áhrif á lífsgæði heilaslagssjúklinga. Ákveðið var að nota þennan 

hugmyndafræðilega ramma þar sem hann tekur á mörgum hliðum vandamála hjá 

heilaslagssjúklingum. Landlæknisembættið hefur mælt með notkun þessa ramma svo hægt sé að 

öðlast dýpri skilning á heilbrigðisvandamálum og fötlun hvers einstaklings fyrir sig (Embætti 

landlæknis, e.d.). Þessi ritgerð getur jafnframt hjálpað til við að uppfylla þau markmið sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, WHO) hefur sett fram um aðlögun 

heilaslagssjúklinga að samfélaginu. Áætla má að þekking og verkfæri sem skapast með þessu 

verkefni geti nýst til að brúa bilið á milli spítalavistar og heimkomu. Notkun hugmyndafræðilegs ramma 

ICF sýnir okkur á hvaða sviði hjúkrunarfræðingar geta stutt sjúklinga sína til þess að þeir geti tekið 

sem virkastan þátt í samfélaginu eftir útskrift.  

Á síðustu árum hafa sjúklingar farið fyrr heim af sjúkrahúsi en þeir gerðu áður fyrr. Þegar heim er 

komið er stuðningur mismikill og einstaklingar upplifa sig gjarnan eina á báti. Þeir glíma oftar en ekki 

við langvinn vandamál sem koma til með að hrjá þá næstu árin eða jafnvel allt þeirra líf. Þá reiða 

sjúklingar sig á stuðning fjölskyldna sinna og beita þeirri reynslu og þekkingu sem þeir hafa lært á 

spítala eða endurhæfingarstöð (Cobley, Fisher, Chouliara, Kerr og Walker, 2013). 

Markmiðið með ritgerðinni er að varpa ljósi á mikilvægi þess að viðhalda og auka gæði í hjúkrun 

þessara sjúklinga auk þess að fá skýra mynd af þörf fyrir frekari rannsóknir og úrræði við 

langtímavandamálum. Í ritgerðinni verður leitast við að komast að því hvaða líkamlegu, andlegu og 

(sál)félagslegu vandamálum og þörfum hefur verið lýst hjá sjúklingum sem hafa fengið heilaslag að 

minnsta kosti 6 mánuðum eftir heimkomu. Aukin vitneskja er nauðsynleg til að takast á við þær flóknu 

áskoranir sem þessir sjúklingar geta staðið frammi fyrir í samfélaginu. Með því móti er hægt að 
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einbeita sér að inngripum sem draga úr neikvæðum afleiðingum heilaslags fyrir sjúklinga, fjölskyldur 

þeirra og samfélagið allt. 

1.3 Skilgreining hugtaka 

1.3.1 Heilaslag 

Heilaslag (e.stroke) er skilgreint sem skaði á heilavef vegna blóðleysis sem verður þegar æð lokast 

eða springur. Það getur valdið því að taugafrumur verða óstarfhæfar ef of langur tími líður þangað til 

blóðflæðið fer aftur af stað (Albert P. Sigurðsson, 2013). 

1.3.2 Samfélagshjúkrun 

Með samfélagshjúkrun (e.community nursing) er átt við aðstoð og stuðning hjúkrunarfræðinga við 

einstaklinga sem eiga við fötlun og/eða langvarandi sjúkdóm að stríða til þess að þeir öðlist mestu 

mögulegu sjálfsbjargargetu og viðhaldi heilbrigði innan sinna takmarkana til þess að aðlagast breyttum 

lífsskilyrðum (Barker, 2002). Samfélagshjúkrun miðar að því að aðstoða einstaklinginn við að öðlast 

aftur færni og gefa honum tækifæri til þess að lifa við eins mikið frelsi og sjálfstæði og hægt er (WHO, 

2014). 

1.3.3 Gagnreynd hjúkrun 

Gagnreyndri hjúkrun hefur verið lýst sem ferli þar sem hjúkrunarfræðingar taka ákvarðanir um meðferð 

sjúklinga á grundvelli rannsókna og klínískrar reynslu. Jafnframt er tekið mið af skoðun og aðstæðum 

hvers sjúklings (Melnyk og Fineout-Overholt, 2005). 

Auknar kröfur frá samfélaginu um skilvirkari og hagkvæmari heilbrigðisþjónustu kalla á það að 

hjúkrunarfræðingar noti gagnreynda starfshætti í þágu sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Þegar 

hjúkrunarfræðingar styðjast við klínískar leiðbeiningar sem hafa verið unnar á gagnreyndan hátt veita 

þeir gagnreynda hjúkrun þar sem klínískar leiðbeiningar taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma. 

Gagnreynd þekking hefur fylgt nýjum áherslum í umræðum innan heilbrigðisfræði um raunverulega 

þekkingu sem hægt er að byggja ákvarðanir á og hvernig hægt er að afla hennar eftir bestu getu. 

Þekking getur verið aðstæðubundin og einnig vísindaleg. Gagnreynd hjúkrun gegnir þannig mikilvægu 

hlutverki í vísindum og klínísku starfi (Herdís Sveinsdóttir, 2007). 

1.3.4 Fötlun 

Fötlun (e. disability) er skortur á orku, styrk, líkamlegri eða andlegri getu. Það getur verið varanlegur 

líkamlegur galli og veikleiki sem kemur í veg fyrir að einstaklingur geti lifað eðlilegu lífi og starfað við 

ákveðin störf (Webster‘s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, 1996). 

Fötlun hefur verið lýst sem ástandi sem verður til þegar einstaklingur þarf fjölþætta þjónustu eða 

aðstoð til lengri tíma vegna alvarlegra þroskaröskunar eða röskunar á færni. Fötlun er langvinn 

skerðing á aðlögun í daglegu lífi og þeim kröfum sem samfélagið setur á einstaklinga miðað við aldur 

og menningu (Lissauer og Clayden, 2012).  
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1.3.5 Aðlögun að samfélaginu að nýju 

Aðlögun að samfélaginu má lýsa sem endurskipulagningu eða þróun á nýjum hlutverkum og 

samböndum. Endurkoma í samfélagið er erfitt ferli og margir einstaklingar með heilaslag upplifa 

þunglyndi, félagslega einangrun og léleg lífsgæði. Aðlögun að samfélaginu krefst góðrar samvinnu 

milli heilbrigðisstarfsmanna og einstaklinga sem hafa fengið heilaslag (Wood, Connelly og Maly, 

2010).  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um hvað heilaslag er og helstu afleiðingar þess. Það er vel þekkt að 

heilaslagssjúklingar ná ekki fullum bata og sitja uppi ævilangt með taugafræðileg vandamál í kjölfar 

heilaslags. Því er afar mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að þekkja hina ýmsu þætti sem hafa áhrif á 

daglegt líf heilaslagssjúklinga. Hér verður lögð sérstök áhersla á að lýsa algengum vandamálum sem 

sjást hjá sjúklingum eftir útskrift og má flokka þau annars vegar í sýnilegar afleiðingar, s.s málstol og 

hreyfiskerðingu og hins vegar duldar afleiðingar eins og þunglyndi, skerta skynjun og vitræna 

skerðingu. Þessar fjölþættu áskoranir sýna að þörf er á heildstæðri mynd á þörfum heilaslagssjúklinga 

sem endurspeglar þau vandamál sem þeir standa frammi fyrir úti í samfélaginu eftir útskrift af 

sjúkrahúsi eða endurhæfingarmiðstöð. 

2.1 Heilaslag 

Heilaslag er önnur algengasta dánarorsök fullorðinna á heimsvísu og jafnframt aðalorsök fötlunar 

(Glassel, Coenen, Kollerits og Cieza, 2012). Álitið er að þetta eigi einnig við á Íslandi (Albert P. 

Sigurðsson, 2013). Talið er að um 50 milljónir manna berjist við afleiðingar heilaslags og að 27-74% 

þeirra þurfi einhverja aðstoð eða séu að öllu leyti háðir aðstoð frá fjölskyldu sinni við athafnir daglegs 

lífs (Miller o.fl., 2010). 

Hér á landi er tíðni heilaslags há en um það bil 410 einstaklingar fá heilaslag árlega (Hilmarsson, 

Kjartansson og Ólafsson, 2013). Árið 2008 voru skráð 343 tilfelli þar sem einstaklingar fengu sitt fyrsta 

heilaslag en sú tala er að öllum líkindum vanmetin (Hilmarsson o.fl., 2013). Áætlað er að fleiri 

einstaklingar fái TIA-forslög, þ.e. litla blóðtappa þar sem einkennin ganga fljótlega yfir, eða Minor 

stroke, og leiti sér ekki læknishjálpar. Þar af leiðandi eru þau tilfelli ekki skráð (Albert P. Sigurðsson, 

2013). Talan gæti því í raun verið mun hærri. 

Miklar breytingar geta orðið á lífi einstaklings í kjölfar heilaslags og hafa þær mikil áhrif á líf 

einstaklinga og fjölskyldna þeirra. Þess má geta að um þriðjungur einstaklinga sem fá heilaslag verður 

háðir umönnun annarra (Hare, Rogers, Lester, McManus og Mant, 2006). Heilaslag hefur áhrif á ýmsa 

þætti í lífi einstaklings s.s líkamlega, andlega og félagslega þætti. Því gefur auga leið að samspil 

umhverfis og fjölskyldu einstaklings skiptir miklu máli í aðlögun að breyttu ástandi (Albert P. 

Sigurðsson, 2013). 

Það dugar þó ekki alltaf til og lenda einstaklingar í vandræðum með að aðlagast nýjum aðstæðum 

og að átta sig á þeim takmörkunum sem sjúkdómurinn setur þeim (Hare o.fl., 2006). Mikið álag er oft 

og tíðum á aðstandendur þessa sjúklingahóps þar sem líf þeirra breytist einnig á svipstundu enda bera 

þeir oftar en ekki þungann af umönnunarbyrðinni (Cobley o.fl., 2013). Heilaslag er algengt um allan 

heim og því er mikilvægt að líta á þau langtímavandamál sem þessi sjúkdómur getur skapað 

einstaklingum, fjölskyldum þeirra og samfélaginu. 

Með öflugari heilbrigðisþjónustu og auknum meðferðarmöguleikum er mögulegt að bjarga lífi fleiri 

einstaklinga sem fá heilaslag. Mikill kostnaður fer í meðferð fyrir þennan sjúklingahóp og hefur það 

miklar byrðar í för með sér fyrir einstaklinginn, fjölskyldu hans og heilbrigðiskerfið í heild sinni. Lítið er 

til af gögnum sem segja til um kostnað við langtímaþjónustu heilaslagssjúklinga. Talið er að á næstu 
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árum verði aukning í fjölda heilaslaga og tengist það einkum hækkandi meðalaldri og óhollum lífsstíl 

(Evers o.fl., 2004; Struijs o.fl., 2006). 

2.2 Flokkun heilaslags 

Heilaslag getur haft áhrif á margvíslega virkni líkamans. Hver áhrifin verða fer eftir staðsetningu 

heilaslagsins, alvarleika skemmda og hversu fljótt einstaklingurinn fær meðferð. Áhrifa heilaslags gætir 

einkum á skynjun einstaklings, hreyfigetu, þvag- og hægðalosun, töluðu máli og málskilningi, andlegri 

líðan og skynjun tilfinninga (Monahan, Sands, Neighbors, Marek og Green-Nigro, 2007). Þar af 

leiðandi skapast takmarkanir í áður sjálfsögðum athöfnum, s.s að borða, hreyfa sig eðlilega og tala 

(Snögren og Sunnerhagen, 2009). Því er vert að kanna þarfir þessara einstaklinga vel svo hægt sé að 

koma til móts við þær og hjálpa þeim að ná aftur fótfestu í samfélaginu.  

Heilaslag á sér stað þegar æð sem flytur súrefnis- og næringarríkt blóð til heilafrumna lokast eða 

springur. Í kjölfar þess kemst ekki blóð til ákveðinna hluta heilans. Það veldur því að taugafrumurnar 

verða óstarfhæfar ef of langur tími líður þar til blóðflæðið fer aftur af stað (Albert P. Sigurðsson, 2013). 

Einungis um 10% einstaklinga ná fullum bata (Albert P. Sigurðsson, 2013). 

Heilaslag skiptist í tvo meginflokka; blóðtappa í heila og heilablæðingu. Heilaslag er ein algengasta 

orsök heilablóðfalls og á sér stað í 87% tilfella. Í flestum tilvikum er það segamyndun eða blóðsegareki 

sem stíflar æðar og veldur heiladrepi (National Stroke Association [NSA], 2011). Heilablæðing, sem er 

mun sjaldgæfari, verður þegar æð í heila einstaklings rofnar og byrjar að blæða. Er það talið eiga sér 

stað í um 13% tilfella (NSA, 2011). 

2.3 Afleiðingar heilaslags 

Heilaslag veldur oft langvarandi fötlun sem getur haft gríðarleg áhrif á líf einstaklingsins sem fyrir því 

verður og einnig á líf fjölskyldu hans. Þeir sem fá heilaslag eru líklegri en aðrir til að missa sjálfstæði 

sitt, eiga í erfiðleikum með athafnir daglegs lífs og sjálfsumönnun. Að auki geta heilaslagssjúklingar 

upplifað erfiðleika með atvinnu, eigin hreyfigetu og færni. Það getur leitt til þess að einstaklingurinn 

upplifi takmarkanir á þátttöku í athöfnum sem áður voru sjálfsagður hluti af lífinu (Glassel o.fl., 2012). 

Nokkuð mismunandi er á milli einstaklinga hversu mikil áhrif heilaslag hefur og má m.a. rekja það til 

staðsetningar og stærðar heilaskemmdarinnar ásamt fyrri heilsufari. Einnig hefur persónuleiki, 

persónubundnir þættir og nánasta umhverfi áhrif á það hvernig einstaklingur tekst á við afleiðingar 

heilaslags (Miller o.fl., 2010). Talið er að hjá allt að helmingi sjúklinga valdi heilaslag langvarandi fötlun 

(Mayo, Wood-Dauphinee, Cote, Durcan og Carlton, 2002). Þar sem afleiðingar heilaslags eru 

fjölmargar verður einungis fjallað um algengustu sýnilegu og duldu afleiðingar í þessari ritgerð. 

2.4 Sýnilegar afleiðingar 

Heilaslag hefur afdrifaríkar afleiðingar fyrir ýmsa sýnilega líkamsstarfssemi einstaklingsins. Þessar 

afleiðingar geta m.a verið hreyfiskerðing, málstol og erfiðleikar við að borða svo nokkur dæmi séu 

nefnd (Cherney og Small, 2009). 
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2.4.1 Málstol 

Samskipti má skilgreina sem flæði á upplýsingum milli tveggja eða fleiri einstaklinga (Cherney og 

Small, 2009). Þegar fólk fær málstol (e. aphasia) truflast þetta flæði. Málstol hefur verið skilgreint sem 

tungumálatruflun sem hefur áhrif á getu einstaklings til þess að tala, skrifa og einnig hafa skilning á 

skrif- og talmáli. Talið er að um 25% einstaklinga sem fá heilaslag fái einnig málstol (Dalemans, De 

Witte, Beurskens, Van Den Heuvel og Wade, 2010). 

Talerfiðleikar flokkast í þrjár tegundir, þ.e málstol, þvoglumælgi (e. dysarthria) og verkstol í 

talvöðvum (e. apraxia). Þegar sjúklingar glíma við þvoglumælgi eru vöðvanir sem notaðir eru til tals 

vanhæfir til að sinna þessari skyldu. Þar af leiðandi veldur þvoglumælgi ekki vandræðum með 

tungumálið í sjálfu sér heldur við að bera hljóðin fram svo að aðrir skilji. Einkenni þvoglumælgi geta 

verið mjög mismunandi, allt frá vægri taltruflun, slafrandi tals og til þess að einstaklingurinn getur ekki 

gert sig skiljanlegan. Verkstol í talvöðvum einkennist af því að einstaklingurinn skilur talað mál en 

getur ekki tjáð sig í réttum orðum á móti. Þetta kemur fram eins og einstaklingurinn hafi gleymt því 

hvernig skal forma réttu orðin. Því er hægt að líta á verkstol í talvöðvum sem hreyfitruflun sem 

einkennist af hægu tali, vitlausri áherslu á atkvæði, röskun á hljóðum í framburði tals og brenglað 

undirlag til að byggja mál sitt á (Graff-Radford o.fl., 2014). Aðalmunurinn á málstoli og verkstoli í 

talvöðvum er að aðrir samskiptahæfileikar svo sem að skrifa eða skilja skrifað mál breytast ekki 

(Borthwick, 2012; Graff-Radford o.fl., 2014). Málstol kemur aðallega fyrir eftir skemmd í vinstra 

heilahveli (hægri lömun). Líta má á málstol sem margþætt vandamál sem hefur áhrif á skilning máls og 

tjáningu einstaklings bæði munnlega og skriflega (Cherney og Small, 2009). Málstol er oft flokkað 

niður í skilnings- og tjáningsmálstol. Skilningsmálstol er þegar skemmd verður á Wernickes svæðinu í 

heilanum. Það einkennist af því að einstaklingar eiga í erfiðleikum með að skilja hvað við þá er sagt og 

einnig með að skilja skrifað mál. Einstaklingar með Wernickes einkenni hafa rétta hljóðið/taktinn en 

það sem þeir segja er ekki í samhengi við það sem gerist í kringum þá. Hins vegar er talandinn hjá 

einstaklingum með Wernickes einkenni góður og eiga þeir einstaklingar ekki í neinum vandræðum 

með að setja orð saman þó að samhengið sé rangt. Tjáningsmálstoli, eða Broca einkennum, má lýsa 

sem svo að þessir einstaklingar eigi auðveldara með að skilja hvað við þá er sagt en geta hins vegar 

ekki svarað til baka. Þeir eiga erfitt með að finna réttu orðin og geta jafnvel bara sagt eitt atkvæði í 

einu, s.s ‚vatn‘ eða ‚matur‘ til þess að koma vilja sínum á framfæri. Þegar skilnings- og tjáningsmálstol 

eru til staðar á sama tíma kallast það allsherjarmálstol (e.global aphasia) (Cherney og Small, 2009; 

Atlanta Aphasia Association, e.d.) Þó að í daglegu tali sé rætt um þessar þrjár mismunandi tegundir 

tungumálaerfiðleika sem málstol og að þau geti verið til staðar á sama tíma er samt sem áður 

mikilvægt að greina á milli mismunandi einkenna þeirra þar sem það breytir því hvernig við getum 

nálgast sjúklinginn (Graff-Radford o.fl., 2014). 

Afleiðingar málstols geta haft miklar breytingar í för með sér fyrir einstaklinginn. Eftir útskrift af 

sjúkrahúsi geta erfiðleikar við samskipti leitt til félagslegrar einangrunar og missi á sjálfræði (Borthwick, 

2012; Cherney og Small, 2009). Jafnvel smávægilegar breytingar á tali eða skilningi tals geta haft mikil 

áhrif á daglegt líf einstaklingins og leitt til einmanaleika, hlutverkabreytinga, takmörkunar á frelsi, 

félagslegrar einangrunar og fordóma annarra einstaklinga (Cherney og Small, 2009; Dalemans o.fl., 

2010). Því er mjög mikilvægt að taka tungumálaerfiðleika alvarlega, greina þá og taka strax á 
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vandamálinu m.a. með því að útvega viðeigandi hjálpartæki til þess að auðvelda samskipti (Cherney 

og Small, 2009). 

2.4.2 Hreyfiskerðing 

Hreyfiskerðing (e. motor impairment) lýsir sér oftast sem lömun í annarri hlið líkamans og kemur fyrir í 

um 50% tilfella heilaslaga (LeBrasseur, Sayers, Ouellette og Fielding, 2006). Hreyfiskerðing hefur í för 

með sér miklar breytingar og getur verið mikil byrði á lífi fólks til lengri tíma litið. Um 22% þeirra sem 

hafa fengið heilaslag geta ekki gengið án aðstoðar og um 26% eru háðir öðrum í athöfnum daglegs lífs 

(LeBrasseur o.fl., 2006). 

Þær hreyfiskerðingar sem sjúklingar upplifa eru oft miklar og endurspegla aukna þörf fyrir meiri og 

betri aðlögun að nýjum aðstæðum, auknu eftirliti og betri hreyfiþjálfun (LeBrasseur o.fl., 2006). Lömun 

veldur til dæmis erfiðleikum við að ferðast einn í samfélaginu. Í því samhengi má nefna erfiðleika við 

að keyra, hræðslu við að detta, skerta líkamlega getu til að taka þátt í fyrri áhugamálum eða vinnu. 

Einnig getur hreyfiskerðing óbeint hamlað einstaklingi, t.d. í þeim tilvikum sem hann vill ekki að litið sé 

á sig sem breyttan eða með fötlun. Hræðsla við ókunnugar kringumstæður, það að ráða ekki nægilega 

vel við líkama sinn og ótti við að detta, heldur mörgum sjúklingum í meiri einangrun heldur en þörf er á 

(Ashburn, Hyndman, Pickering, Yardley og Harris, 2008). Rétt umhverfi og úrræði til að hreyfa sig og 

komast út ræður miklu um það hversu vel einstaklingur aðlagast samfélaginu að nýju. 

2.4.3 Byltur 

Á milli 14-33% þeirra sem hafa fengið heilaslag hafa orðið fyrir byltu (e. fall) í bráðafasa sjúkdómsins 

og um þrír af hverjum fjórum þeirra sem hafa fengið heilaslag hafa dottið eftir heimkomu. Þegar 

einstaklingur dettur getur hann fengið allt frá smávægilegum sárum og marblettum upp í 

mjaðmagrindarbrot (Ashburn o.fl., 2008). Þetta getur leitt til minni virkni einstaklings af ótta við byltur 

og afleiðingar þeirra. Aðaláhættuþættir byltna eru skert sjónsvið, skert jafnvægi, skert sjálfsbjargargeta 

og ótti við að detta (Campbell og Matthews, 2010). Því má álykta að óttinn við að detta geti skert virkni 

einstaklings þar sem hann veigrar sér við að hreyfa sig jafnmikið og hann gerði fyrir heilaslagið. 

2.4.4 Spasmi 

Um 4% þeirra sem fá heilaslag fá í kjölfarið alvarlegan spasma (e. spasticity) í vöðva. Spasmi er 

ósjálfráð spenna í vöðvum sem leiðir til þess að taugaboð aukast og vöðvarnir verða stífir. Má segja 

að spasmi sé ofvirkni í vöðvum þar sem það slaknar ekki á þeim. Meðferð spasma er blönduð þ.e. hún 

krefst oft bæði lyfjameðferðar, s.s. botox sprautur og sjúkraþjálfunar (Sunnerhagen og Francisco, 

2013). Erfitt er að rétta eða teygja útlim þegar einstaklingur er með spasma. Spasmi hamlar 

hreyfingum og getur einnig verið sársaukafullur (Sunnerhagen og Francisco, 2013). 

2.4.5 Sársauki í öxl 

Um 9-40% einstaklinga með heilaslag glíma við verki í öxl. Verkir í öxl hafa verið tengdir lélegum 

hreyfanleika, seinkuðum bata einstaklinga, minni lífsgæðum og lengri sjúkrahússdvöl (Lindgren, 

Jönsson, Norrving og Lindgren, 2007). 
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Mikilvægt er að skorða hendina vel hjá einstaklingum með helftarlömun svo hún hangi ekki niður. 

Margir rannsakendur telja að með því að gæta stöðu handleggjar og sýna varkárni í umönnun 

einstaklinga sé hægt að koma í veg fyrir verki í öxl og þar með stuðla að betri aðlögun 

heilaslagssjúklinga (Teasell o.fl., 2009). 

2.4.6 Erfiðleikar við að kyngja og borða 

Það að borða má líta á sem lífsnauðsynlega félagslega athöfn. Þeir sem missa hæfileikann til að 

borða og/eða eiga í erfiðleikum með að kyngja fara á mis við eina af unaðssemdum lífsins. 

Kyngingarerfiðleikar (e. dysphagia) geta leitt til breyttrar framkomu, t.d. hósti og uppgangur við 

matarborðið og erfiðleikar við að borða venjulegan mat. Ef slíkar breytingar verða hefur það 

félagslegar og menningarlegar afleiðingar og hefur áhrif á getu einstaklings til að viðhalda reisn sinni 

þar sem þeir geta upplifað neikvæðar tilfinningar tengdar kyngingarerfiðleikum, s.s. skömm. 

Einstaklingar geta einnig upplifað hræðslu við að kafna þegar maturinn stendur í þeim. Þeir sem eru 

með kyngingarerfiðleika eru mun líklegri til að þróa með sér lungnabólgu sem getur aukið 

umönnunarbyrði (Miller o.fl., 2010). Algengt er að sjúklingar forðist að fara í veislur vegna breyttrar 

framkomu og einnig að versla í matinn vegna hreyfiskerðinga. Þetta getur haft áhrif á lífsgæði 

einstaklinga. Hvað varðar heilsu þeirra getur það valdið vannæringu, þyngdartapi og hærri dánartíðni 

(Marianne E. Klinke, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að kyngingarerfiðleikar komi fram í um 30-

50% tilfella í bráðafasa. Svæsnir kyngingarerfiðleikar minnka með tímanum og eru um 5% við 

heimkomu (Kojima, Imoto, Osawa og Fujieda, 2014). Erfiðleikar við að borða er mjög algengt 

vandamál sem flestir sjúklingar þurfa að glíma við til framtíðar. Því er mikilvægt að huga að 

kyngingarerfiðleikum og erfiðleikum við að borða í langtímaþjónustu heilaslagssjúklinga þar sem þeir 

hafa mikið að segja um næringu, lífsánægju og reisn einstaklingsins. 

2.5 Duldar afleiðingar 

2.5.1 Vitræn skerðing 

Vitræn skerðing (e. cognitive impairment) hamlar getu til að skilja, muna og vera var við eigin 

skerðingu. Heilaslagssjúklingar sem upplifa ósýnilegar afleiðingar eins og magnleysi, óáttun, skap- og 

tilfinningabreytingar geta fundið fyrir litlum skilningi og einnig fordómum frá öðrum sem ýtir undir 

samskiptaleysi, einangrun og minni lífsgæði (Patel, Coshall, Rudd og Wolfe, 2002). Vitrænni getu er 

hægt að skipta í fjögur megin vandamál; (1) Truflun á að velja, taka á móti, flokka og samþætta 

upplýsingar, (2) Skert minni og þekking sem leiðir til þess að erfitt verður að geyma og endurheimta 

upplýsingar þegar þörf er á, (3) Truflun á hugsanaferli, sem felur í sér brenglaða skipulagningu og 

endurskipulagningu af upplýsingum, (4) Síðast en ekki síst geta komið fram truflanir á leiðum til 

tjáninga og að miðla upplýsingum áfram, s.s að svara spurningum og taka þátt í samræðum 

(Cederfeldt, Gosman-Hedstrom, Perez, Savborg og Tarkowski, 2010).  

Vitræn skerðing getur haft mikið að segja um heilsutengd lífsgæði einstaklinga með heilaslag til 

lengri tíma (Teoh, Sims og Milgrom, 2009). Einstaklingar með vitræna skerðingu hafa minna sjálfstæði 

og minni lífsgæði (Shin, 2012). 
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2.5.2 Gaumstol 

Gaumstol (e. unilateral spatial neglect) er algeng truflun í hegðun og vitrænni getu sem getur átt sér 

stað eftir heilaslag – sérstaklega eftir skemmd í hægra heilahveli sem veldur lömun á vinstri 

líkamshelmingi. Ekki er vitað með fullu hver tíðni gaumstola sé en talið er að um 17% einstaklinga hafi 

gaumstol þremur mánuðum eftir heilaslag (Haukur Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 2007). Það lýsir 

sér þannig að einstaklingur tekur ekki eftir umhverfi og hlutum sem eru í gagnstæðri átt við 

heilaskaðann. Þar af leiðandi bregst einstaklingur ekki rétt við því sem gerist þeim megin. Þetta getur 

valdið vandamálum hjá einstaklingum eins og að borða einungis af hægri hlið disks við máltíðir eða 

lesa einungis orð sem eru til hægri við miðju í setningu ásamt stöðugum árekstrum við hindranir sem 

eru við vinstri hlið þeirra. Einstaklingar hafa sjaldan innsæi í eigin vanda og dregur það verulega úr 

batalíkum. 

Til eru tvær megingerðir gaumstols; gaumstol sem snýr að líkama sjúklings (e. personal neglect), 

þar sem einstaklingur t.d. gleymir að raka sig, snyrta eða greiða sér á vinstri líkamshelmingi. Gaumstol 

sem tengist skynjun (e. perceptual neglect) er hægt að skilgreina sem svo að einstaklingur hreyfir lítið 

eða jafnvel ekkert vinstri útlim þó hann sé ekki lamaður (Haukur Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 

2007). 

2.5.3 Skert skynjun 

Skert skynjun (e. sensory impairment) er hluti af upplifun um 60% einstaklinga sem hafa fengið 

heilaslag. Það lýsir sér sem skert hæfni til að finna sársauka, hita, þrýsting og skjálfta. Einstaklingar 

geta einnig átt í erfiðleikum með að staðsetja eigin líkamshluta. Þrátt fyrir fjölda þeirra sem eru með 

skerta skynjun eftir heilaslag er lítil áhersla lögð á það í endurhæfingu (Schabrun og Hillier, 2009). 

Skert skynjun getur haft áhrif á sjálfstæði þeirra og einnig lífsgæði vegna þess að einstaklingar 

finna fyrir hræðslu út af öryggisástæðum. Sem dæmi má nefna að þeir geti brennt sig án þess að finna 

fyrir hitanum og sársaukanum (Schabrun og Hillier, 2009). 

2.5.4 Verkstol 

Verkstol (e. apraxia) er algengast eftir slag í vinstra heilahveli og er tíðnin um 28-57%. Einnig kemur 

verkstol fyrir eftir skemmd í hægra heilahveli en í mun minni mæli (Stamenova, Black og Roy, 2011). 

Verkstol leiðir til truflunar á hreyfigetu og einkennist af því að áður lærðar hreyfingar eru ekki til staðar 

og einstaklingar kunna ekki einfaldar hreyfingar eins og að bursta í sér tennur (Dovern o.fl., 2011). Í 

klínísku starfi er verkstol sjáanlegt þar sem einstaklingar geta ekki fylgt fyrirmælum eins og þegar 

einstaklingur er beðinn um að taka upp hamar og slá nagla eða að sýna hvernig hlutur eins og t.d. 

hnífur er notaður. Einnig eiga einstaklingar í erfiðleikum með að herma eftir hreyfingum eða verkum 

eins og t.d. að blikka augum (Stamenova o.fl., 2011).  

2.6 Þunglyndi og aðrar sálrænar/tilfinningalegar afleiðingar 

2.6.1 Þunglyndi eftir heilaslag 

Þunglyndi (e.post stroke depression) er algengt vandamál eftir heilaslag og hefur mikil áhrif á 

heilsutengd lífsgæði hjá einstaklingum (Bergersen, Froslie, Stibrant Sunnerhagen og Schanke, 2010). 
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Sumar rannsóknir sýna að þunglyndi minnkar 6 mánuðum eftir slag en í flestum greinum hefur verið 

lýst mjög hárri tíðni þunglyndis hjá heilaslagssjúklingum eftir útskrift af sjúkrahúsi (Teoh o.fl., 2009). 

Talið er að um 50% einstaklinga finni fyrir þunglyndi eftir að heim er komið en einungis helmingur 

þeirra leiti sér sálfræðihjálpar (Bergersen o.fl., 2010). Þunglyndi er einnig algengara hjá einstaklingum 

sem hafa orðið fyrir verulegri eða varanlegri fötlun eftir heilaslag (Bergersen o.fl., 2010). 

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem eru þunglyndir eiga mun erfiðara með að aðlagast 

félagslega eftir heilaslag. Einnig eykur þunglyndi þreytu, endurhæfing gengur hægar og verr og 

almennur bati eftir heilaslag er minni en hjá sjúklingum sem ekki eru þunglyndir (Baseman, Fisher, 

Ward og Bhattacharya, 2010). 

2.6.2 Tilfinningaleg óstjórn 

Í samfélagslegri könnun á 128 þátttakendum með heilaslag var tíðni tilfinningalegrar óstjórnar á bilinu 

11-40% og voru oft seinkuð viðbrögð við að sýna tilfinningar einu ári eftir heilaslag (Carota, Staub og 

Bogousslavsky, 2002; House, Dennis, Molyneux, Warlow og Hawton, 1989). Tilfinningaleg óstjórn 

hefur áhrif á tilfinningalega tjáningu; einstaklingur ræður ekki við eigin viðbrögð og á það til að bresta í 

grát eða fara að hlæja (Tang o.fl., 2004). Tilfinningarnar eru oft ýktar og ekki í samræmi við 

raunverulegar tilfinningar sjúklings. Engar skapbreytingar verða á meðan þessu stendur og enginn 

léttir þegar það endar. Köst með tilfinningalegri óstjórn; skyndilegur hlátur, grátur eða bæði, geta varið 

frá fáeinum sekúndur upp í nokkrar mínútur. Sjúklingar ráða ekki við hversu lengi þeir sýna þessar 

tilfinningar (Stroke Association, 2012). 

2.6.3 Skortur á frumkvæði 

Skortur á frumkvæði (e. apathy) á sér stað í 23-50% tilfella allra heilaslaga (Spalletta og Caltagirone, 

2009) og hefur mikil áhrif á áhrifahvöt einstaklinga, áhuga þeirra á því sem er að gerast í kringum þá, 

tilfinningar og frumkvæði í tali. Alvarleg tilfelli einkennast af seinkuðum viðbragðsflýti og algeru 

áhugaleysi gagnvart umhverfi og persónum í kringum þá. Í vægari tilfellum sýna einstaklingar fyrri 

áhugamálum lítinn áhuga og sýna frekar áhuga á minna krefjandi verkum eins og að horfa á 

sjónvarpið, tala einungis þegar þeir eru ávarpaðir og svara með stuttum svörum (Ferro, Caeiro og 

Santos, 2009). 

Einstaklingar með skort á frumkvæði geta litið út fyrir að vera þunglyndir án þess að vera það. 

Aðstandendur hafa oft meiri áhyggjur yfir skort á frumkvæði hjá sjúklingum heldur en sjúklingurinn 

sjálfur (Ferro o.fl., 2009). Í klínísku starfi getur verið erfitt að greina á milli þunglyndi og skorts á 

frumkvæði (Spalletta og Caltagirone, 2009). 

2.6.4 Þreyta/magnleysi 

Hægt er að skilgreina magnleysi/þreytu (e.fatigue/exhaustion) sem orkuleysi og erfiðleika við áreynslu 

(Stokes, O'Connell og Murphy, 2011). Þreyta/magnleysi er um helmingi meiri hjá einstaklingum sem 

hafa fengið heilaslag heldur en heilbrigðum einstaklingum (Stokes o.fl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt 

tilhneigingu til að þreyta aukist eftir því sem lengri tími líður frá heilaslagi - allt frá 50% þegar heilaslag 

á sér stað upp í 70% ári seinna (Schepers, Visser-Meily, Ketelaar og Lindeman, 2006). Ástæða 

þessarar aukningar getur verið sú að endurkoma einstaklings á heimili og í daglegt líf fylgi mikið álag. 
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Einstaklingar reyna oft að komast yfir magnleysið sjálfir, hvíla sig minna og almennt séð reyna meira á 

sig heima við heldur en á sjúkrahúsinu og getur það valdið mikilli þreytu (Kirkevold, Christensen, 

Andersen, Johansen og Harder, 2012). Magnleysi telst vera eitt erfiðasta og áhrifaríkasta einkenni 

heilaslags sem hefur áhrif á virkni, sjálfstæði og lífsgæði og getur það staðið yfir í langan tíma eftir 

heilaslag, jafnvel mörg ár (Michael, 2009).  

Þétt samspil er á milli magnleysis, þunglyndis og svefnvandamála (Park o.fl., 2009). Algengast er 

að fólk finni fyrir magnleysi við líkamlega hreyfingu og getur það leitt til minni þátttöku. 

Þreyta/magnleysi getur staðið yfir í nokkur ár eftir heilaslag (Stokes o.fl., 2011). 

2.6.5 Aðrir þættir sem valda kvíða og þreytu 

Heilaslagssjúklingar finna oft fyrir ótta, pirringi, reiði og sorg yfir eigin líkamlegu og andlegu 

takmörkunum (Burton, 2009; Murray og Harrison, 2004). Sjúklingar með heilaslag upplifa oft erfiðleika 

við að aðlaga sig andlega að líkamlegum takmörkunum sem heilaslagið getur valdið; þeir upplifa 

viðvarandi og heftandi tilfinningalega erfiðleika og þeir draga sig frekar úr félagslegum aðstæðum sem 

aftur eykur álag á umönnunaraðila (Murray og Harrison, 2004). 

2.6.6 Hræðsla við að fá annað heilaslag 

Að fá heilaslag er oft mjög erfið og yfirþyrmandi reynsla fyrir einstaklinga og þrátt fyrir að þeir hafi 

útskrifast heim hugsa margir enn um það sem þeir lentu í og telja það vera óþægilegan og óstjórnandi 

atburð í lífi þeirra sem getur í kjölfarið valdið áfallastreituröskun (Burton, 2000). Áætlað er að hræðsla 

við að fá annað slag komi fyrir í um 10-31% tilvika. Náin marktæk tengsl eru á milli hræðslu við annað 

slag og þunglyndis og kvíða (Ferro o.fl., 2009).  

2.6.7 Stuðningur 

Að fá heilaslag er eitthvað sem gerist skyndilega og hefur mikil áhrif á líf einstaklingsins og einnig 

fjölskyldu hans. Þessi breyting getur valdið miklu óöryggi og getur það verið áskorun fyrir fjölskyldur að 

takast á við óvissu um framtíðina, aðlögun að nýju hlutverki og umönnun fjölskyldumeðlims.  

Einstaklingar vilja oft komast í hlutverk sem þeir sinntu áður og vera hluti af samfélaginu en það getur 

reynst þeim erfitt (Burton, 2000; Reed, Harrington, Duggan og Wood, 2010). 

Mikil ábyrgð lendir oft á allra nánustu fjölskyldumeðlimum að sjá um einstakling sem hefur fengið 

heilaslag og getur það haft neikvæð áhrif á þann einstakling. Breyting á hlutverkum innan 

fjölskyldunnar og sífellt meiri tími sem varið er í umönnunarstörf getur leitt til þess að 

umönnunaraðilanum finnst hann ekki ráða við sitt nýja hlutverk. Að vera umönnunaraðili og einnig 

fjölskyldumeðlimur hefur einnig andleg vandamál í för með sér. Þeir þróa með sér hræðslu, óöryggi og 

kvíða vegna þess hversu mikla aðstoð einstaklingur þarf og það er lítill sem enginn tími til 

undirbúnings þegar áfallið gerist. Vegna þeirra yfirþyrmandi tilfinninga sem umönnunaraðilinn upplifir, 

efasemdir um eigin getu og aðlögun að nýju hlutverki þá getur það leitt til lengri spítalalegu og hærri 

dánartíðni meðal sjúklings og umönnunaraðila (Reed o.fl., 2010).  
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2.7 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um heilaslag og afleiðingar þess. Þar komu fram upplýsingar um bæði 

sýnilegar og duldar afleiðingar heilaslags. Það hjálpar okkur að öðlast innsýn í fjölþætt vandamál sem 

einstaklingar með heilaslag glíma við og þar af leiðandi skilja veröld þeirra betur; hvað þau þurfa að 

ganga í gegnum þegar heim er komið. Mikilvægt er að setja fram nothæfan ramma fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk þegar markmiðið er að aðstoða sjúklinga og aðstandendur þeirra við að draga úr 

langtímaeinkennum heilaslags og endurkomu þeirra í daglegt líf. 
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3 Hugmyndafræðilegur rammi: International classification of 
functioning, disability and health (ICF) 

Í þessum hluta munum við lýsa „International classification of funcioning, disability and health “ 

hugmyndafræðirammanum eða eins og hann er nefndur í daglegu tali, ICF kerfinu. Við munum segja 

almennt frá ICF, undirflokkum, flokkunareiningum og einnig ræða um hvernig hægt er að nota ICF sem 

hugmyndafræðilegan rammaí greiningu af hinum fjölþættu vandamálum heilaslagssjúklinga. 

3.1 Almennt um ICF 

Þrátt fyrir að heilaslag sé ein af aðalorsökum fötlunar á heimsvísu hefur kastljósinu aðallega verið 

beint að bráðafasa heilaslags og eru rannsóknir á langtímaþörfum heilaslagssjúklinga fáar. 

Nauðsynlegt er að koma auga á orsakir og afleiðingar langtímaþarfa heilaslagssjúklinga svo hægt sé 

að koma til móts við þær með því að auka lífsgæði og vellíðan einstaklinga til lengri tíma litið 

(Sumathipala, Radcliffe, Sadler, Wolfe og McKevitt, 2012). 

ICF er kerfi sem veitir vísindalegan grundvöll fyrir skilning og lærdóm á heilsu og heilsutengdum 

þáttum (Snögren og Sunnerhagen, 2009). ICF er notað meðal heilbrigðisstarfsfólks og annarra 

þjónustuaðila s.s. stuðnings- og félagslegrar þjónustu. Það gerir þeim kleift að meta gæði 

þjónustunnar og hafa stjórn á meðferðarmöguleikum (Ólöf H. Bjarnadóttir og Triebel, 2007). ICF veitir 

leiðsögn í hvernig hægt sé að nálgast einstaklinga á heildrænan hátt og átta sig á þörfum þeirra. Það 

gerir notendum kleift að koma auga á vandamál sem annars væru umönnunaraðila hulin svo unnt sé 

að veita sjúklingum betri og hnitmiðaðri þjónustu sem leiðir til aukinnar vellíðanar og lífsgæða (Barker, 

Reid og Cott, 2006; Sumathipala o.fl., 2012).  

ICF kerfið er flokkunar- og kóðunarkerfi sem var gefið út árið 2002 af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni 

(WHO). Það er alþjóðlegt og staðlað tæki sem metur færni og heilsu fólks og kemur með heildræna 

mynd af einstaklingnum. Það skapar fjölþættan og fræðilegan grundvöll fyrir skilgreiningar, mælingar 

og stefnumótun um þætti sem varða heilsu- og heilsuskerðingu einstaklinga. ICF kerfið er mjög 

víðtækt og lýsir færni fólks út frá mörgum sjónarmiðum, allt frá hreyfigetu til félagslegrar aðlögunar. 

Það er ætlað til þess að flokka heilsuástand einstaklinga í þeim tilgangi að fá heildstæða, samstæða 

og óháða mynd af þeim (Valgerður Gunnarsdóttir, 2003). Kerfið var þróað til þess að stofna 

sameiginlegt tungumál, bæta samskipti milli notenda og einnig til að leyfa samanburð á gögnum milli 

landa (Snögren og Sunnerhagen, 2009). Það tengir líkamlega, sálfræðilega og félagslega þætti sem 

samþætta heilsufar, færni og aðstæður þeirra (Valgerður Gunnarsdóttir, 2003) og er í dag alþjóðalega 

viðurkennd aðferð til að lýsa fötlun (Snögren og Sunnerhagen, 2009).  

ICF samþættir tvö sjónarhorn. Annars vegar sjónarhorn læknisfræðinnar þar sem áhersla er lögð á 

skerðingu og fötlun einstaklings og hins vegar félagslegt sjónarhorn þar sem litið er á fyrirbærin í 

samfélagslegu samhengi. Félagslega sjónarhornið horfir á færni fólks í þeim aðstæðum sem 

einstaklingar búa við í samfélaginu í stað þess að horfa á fötlun þeirra eina og sér (Valgerður 

Gunnarsdóttir, 2003). 

ICF nær yfir einkennandi vandamál hvað varðar virkni og þátttöku hjá einstaklingum sem hafa 

fengið heilaslag og ætti að gagnast sem staðall fyrir þverfaglegt alhliða mat fyrir þá einstaklinga. Það 
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gefur breiða og nákvæma yfirsýn yfir vandamálin sem endurspegla heilsufarslega reynslu einstaklinga 

sem eru að berjast við afleiðingar heilaslags (Glassel o.fl., 2012).  

 

Helstu markmið ICF eru: 

 Að efla vísindalega undirstöðu fyrir rannsóknir á heilsu, heilsufarsþáttum, orsökum og 

niðurstöðum. 

 Að efla sameiginlegt tungumál sem lýsir heilsu og heilsufarsþáttum svo hægt sé að stuðla 

að betri samskiptum og skilningi meðal notenda, eins og heilbrigðisstarfsfólks, 

rannsakenda og almennings og þar með talið fólk með fötlun eða færniskerðingu. 

 Að gera heilbrigðisstarfsfólki kleift að bera saman gögn frá mismunandi löndum, á ólíkum 

tímum, milli mismunandi faggreina. Þar með er hægt að búa til ákveðið kóðunarkerfi fyrir 

upplýsingar sem gæti nýst til þess að efla heilbrigðisþjónustu (Valgerður Gunnarsdóttir, 

2003). 

3.2 Undirflokkar 

Almennt miðar ICF kerfið við að horft sé heildstætt á einstaklinginn. Það vinnur á öllum sviðum 

mannlegrar heilsu og tekur einnig fyrir heilsutengda þætti vellíðunar. Reynt er að skapa staðlaðan 

ramma sem gefur yfirsýn yfir vandamál einstaklingsins (Valgerður Gunnarsdóttir, 2003). Til að fá 

yfirsýn yfir þau vandamál beinir ICF sjónum sínum að heilsu og heilsutengdum svæðum (e. health 

domains and health related domains). Þar eru nokkrir þættir sem skilgreina þau svæði einstaklings 

(Valgerður Gunnarsdóttir, 2003) og verður það í þessari ritgerð yfirfært á einstaklinga sem hafa fengið 

heilaslag. Til að fá yfirsýn yfir flokka og undirflokka sjá mynd 1. 

Eins og má sjá á mynd 1 skiptist ICF kerfið í tvo hluta. Fyrsti hlutinn felur í sér líkamsfærni (e. body 

function), líkamsuppbyggingu (e. body structures), virkni (e. activity) og einnig þátttöku (e. 

participation). Annar hlutinn felur í sér samhengisþætti (e. contextual factors) sem skiptist í umhverfis- 

og persónubundna þætti (e. environmental- og personal factors) (Martins, de Sousa, Barbosa, de 

Menezes og Costa, 2011). 

Hjá einstaklingum sem hafa fengið heilaslag hefur samspil allra þessara þátta mikið að segja um 

hvernig þeim tekst að aðlagast nýju lífi. Hvað varðar líkamsfærni og líkamsuppbyggingu er margt sem 

getur breyst. Einstaklingar eiga margir í erfiðleikum með athafnir daglegs lífs, atvinnu, eigin hreyfigetu 

og færni (Glassel o.fl., 2012). Hreyfigeta einstaklinga skerðist, margir geta ekki gengið án aðstoðar og 

þurfa mikla aðstoð við daglegt líf (LeBrasseur o.fl., 2006). Skerðing verður einnig á virkni og þátttöku. 

Vegna lömunar eða minnkaðrar hreyfigetu verða einstaklingar minna virkir og hætta að taka þátt í 

athöfnum sem áður voru sjálfsagðir hlutir í lífi þeirra (Glassel o.fl., 2012). Þetta getur valdið því að 

einstaklingar verða háðir öðrum og eiga margir í erfiðleikum með að sætta sig við þessa breytingu sem 

í kjölfarið leiðir til minni félagslegrar og samfélagslegrar þátttöku (Barker o.fl., 2006). 

Nánasta umhverfi einstaklingsins hefur mikil áhrif. Talið er að félagslegur stuðningur frá fjölskyldu 

og vinum sé það mikilvægasta fyrir einstakling eftir heilaslag til þess að aðlagast nýju lífi og eru margir 

sem nýta sér þann stuðning ef hann stendur til boða (Sumathipala o.fl., 2012). 
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 Hluti 1: Færni og færniskerðing 

 Líkamsfærni og líkamsuppbygging 

 Virkni og þátttaka 

 Hluti 2: Samhengisþættir 

 Umhverfisþættir 

 Persónubundnir þættir 

 

Færni og færniskerðingu er hægt að túlka á tvo vegu. Annars vegar getur færniskerðing haft 

neikvæða merkingu sem, eins og orðið gefur til kynna, hefur einhver heftandi áhrif á einstaklinginn eða 

skerðingu á færni hans á einhvern hátt (t.d. þátttökuhindrun eða virknisminnkun). Hins vegar getur 

orðið færni haft jákvæða merkingu þar sem það gefur til kynna hlutlaust svar, hæfileika eða eflingu 

einstaklingsins. 

Samhengisþættir skiptast í tvo hluta. Annar þeirra eru umhverfisþættir sem hafa víðtæk áhrif á 

færni og færniskerðingu. Þeir hafa áhrif á nánasta umhverfi mannsins, s.s. fjölskyldu hans, og einnig í 

víðara samhengi, s.s. aðgengi að matvörubúðum. Persónubundnir þættir eru einnig hluti af 

samhengisþáttum en þeir hafa ekki verið útfærðir eins vel og aðrir þættir af ICF kerfinu.  

 

 

Mynd 1. ICF færni- og heilsurammi; flokkar og undirflokkar (WHO, 2001). 

3.3 Flokkunareiningar 

Það er mikilvægt að hvert atriði innan svæða ICF sé með kóða og skýrivísi en atriðin eru 

flokkunareiningarnar. Hver þáttur hefur svæði og innan svæðanna eru þessi atriði eða 

flokkunareiningar. Hvert atriði verður að hafa skýrivísi til að þau séu merkingabær (Valgerður 

Gunnardóttir, 2003). Skýrivísir er tala sem segir til um hversu mikil færnisskerðing er til staðar og að 

hve miklu leyti umhverfisþættir eru hindranir eða auðveldun. Þannig er hægt að skrá heilsu og ástand 

hvers einstaklings. Vegna flokkunarkerfis ICF er þó einblínt á að flokka ekki einungis einstaklinginn 
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sjálfan heldur einnig stöðu hans í lífinu innan mismunandi heilsu- og heilsutengdra svæða (Valgerður 

Gunnarsdóttir, 2003). 

3.4 Notkunargildi ICF 

ICF er gott meðferðartæki sem hægt er að nota til að hvetja þá aðila sem veita meðferð til að 

skilgreina vandamál einstaklinga, forgangsraða meðferðum og leiðbeina sjúklingum við að taka ábyrgð 

á eigin heilsufari. Mikilvægt er að allir sem vinna innan þjónustustarfa í heilbrigðisþjónustu vinni að 

sömu markmiðum. Einnig er nauðsynlegt að meðferðarteymin skilgreini markmiðin vel. Með því er 

hægt að ná heildrænni sýn og ákjósanlegri meðferð (Ólöf H. Bjarnadóttir og Triebel, 2007). 

Helstu notkunarsvið ICF eru að skilgreina þörfina fyrir heilbrigðisþjónustu, árangri á líkamlegu, 

persónulegu og félagslegu sviði einstaklinga og að greina og flokka það sem hefur áhrif á heilsu og 

færni einstaklinga. Einnig þarf að huga að betri rekstri og að nýta fjármuni heilbrigðiskerfisins betur 

(Valgerður Gunnarsdóttir, 2003). 

Með notkun ICF verður hjúkrun markvissari, þjónusta verður betri og með því að beita ICF fæst 

staðlað mat á getu og færni einstaklings. Í þessari ritgerð ætlum við að styðjast við ICF kerfið sem 

hugmyndafræðilegan ramma með því að setja inn niðurstöður út frá kerfisbundna fræðilega yfirlitinu 

og útskýra þarfir einstaklinga með hjálp ICF kerfisins.  

3.5 Samantekt 

Hér var fjallað um uppbyggingu ICF og hvernig kerfið er notað til að heilbrigðisstarfsfólk fái heildræna 

sýn á hvern einstakling fyrir sig. Með því að nota ICF erum við að efla sameiginlegt tungumál 

heilbrigðisstétta sem leiðir til betri og markvissari meðferðar sjúklinga þar sem vandamálin eru kortlögð 

á skipulagðan hátt. Í næsta kafla munum við fara yfir aðferðafræðina sem notuð var við heimildaöflun 

ritgerðarinnar. 
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4 Aðferðafræði 

Hér verður fjallað um aðferðafræði ritgerðarinnar og sagt frá rannsóknarsniði, markmiði og tilgangi 

ritgerðar og einnig hvernig efnisleit, úrvinnsla gagna og greining niðurstaðna fór fram. 

4.1 Markmið og tilgangur. 

Markmiðið með þessu kerfisbundna fræðilega yfirliti er að greina og samtvinna þekkingu á einkennum, 

færni og aðstæðum einstaklinga eftir heilaslag. Reynt er að ná heildrænni nálgun hvað varðar 

líkamlega og andlega líðan og félagslega þátttöku með notkun ICF hugmyndafræðiramma. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er tvíþættur:  

 Að lýsa líkamlegum, andlegum og (sál)félagslegum vandamálum sem heilaslagssjúklingar 

upplifa a.m.k. 6 mánuðum eftir heimkomu.  

 Að kynna og ræða hvernig færni- og heilsufarsramminn ICF er notaður til að koma auga á 

vandamál og varpa ljósi á hvernig hjúkrunarfræðingar geta notfært sér þann ramma til að efla, 

bæta líðan og stuðla að aðlögun heilaslagssjúklinga í samfélaginu. 

4.2 Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurning var sett fram samkvæmt þátttakendum (e. population), fyrirbæri sem áhugi er á 

að kanna (e. intervention or issue of interest), samhengi (e. comparison or context), útkomu (e. 

outcome) og tíma (e. time) - eða svokölluðum PICOT viðmiðum (Polit og Beck, 2008).  

 Hvaða líkamlegu, andlegu og sálfélagslegu vandamálum (I+O) hefur verið lýst hjá sjúklingum 

með heilaslag (P) að minnsta kosti 6 mánuðum eftir heimkomu (C+T)? 

4.3 Aðferðafræði 

Í þessari ritgerð er notast við kerfisbundið fræðilegt yfirlit til að varpa ljósi á aðstæður 

heilaslagssjúklinga; hvaða vandamál þeir upplifa a.m.k. 6 mánuðum eftir heimkomu. Kerfisbundið 

fræðilegt yfirlit er kerfisbundin aðferð sem notuð er þegar vísindagreinum er safnað saman og unnið er 

úr niðurstöðum þeirra eftir ákveðnum þrepum á vísindalegan hátt eins og gert er í öðrum vísindalegum 

rannsóknum (Moher, Liberati, Tetzlaff og Altman, 2009). 

Aðferðafræðin er yfirlit með hliðsjón af kerfisbundnum viðurkenndum aðferðum en einnig var 

yfirlýsing frá Preferred Reporting In Systematic review and MetaAnalysis (PRISMA) haft til hliðsjónar 

við framsetningu og greiningu gagna (sjá fylgiskjal 1). PRISMA byggist á gagnreyndum þáttum sem 

þurfa að vera til staðar til þess að tryggja að allar upplýsingar komi fram við heimildaleit og að yfirlitið í 

heildinni sé skrifað á skipulagðan og gagnsæjan hátt. Stuðst er í því samhengi við staðlað flæðirit sem 

notað er við framsetningu á heimildaleit (Moher o.fl., 2009).  

Kerfisbundna fræðilega yfirlitið tekur mið af 6 þrepum sem koma fram í Handbók Joanna Briggs 

(2008). Þau eru (1) skýr titill sem endurspeglar fræðilega yfirlitið, (2) skilyrði fyrir val á rannsóknum fyrir 

yfirlitið; t.d. þátttakendur, fyrirbæri, útkomur, samhengi og rannsóknarsnið, (3) áætlun leitar og 

gagnabanka, (4) matsþættir, (5) útdráttur gagna og (6) samþætting gagna. Með því að fylgja þessum 

þrepum ætti að vera hægt að koma með tillögu og leiðarvísi um framkvæmd hjúkrunar og greina þörf á 

frekari rannsóknum.  
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4.4 Inntöku og útilokunarskilyrði 

Eftirfarandi skilyrði voru sett; 

Gagnabankar notaðir við heimildaleit voru Pubmed/Medline og Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL).  

Dagsetning leitar: Leitað var að gögnum frá janúar 2006 til desember 2013. Einnig var gerð frjáls leit á 

Google Scholar án tímatakmarkanna til að finna heimildir sem leggja áherslu á ICF 

hugmyndafræðirammann og vandamál sem heilaslagssjúklinga upplifðu í samfélaginu fyrir árið 2006.  

Þátttakendur: Eingöngu greinar sem tóku mið af sjúklingum með heilaslag (e.stroke) voru valdar. Í því 

samhengi er heilaslag skilgreint sem skaði á heilavef vegna blóðleysis sem verður þegar lítill 

blóðköggull lokar æð í heilanum. Þar sem margar tegundir slaga eru til, t.d. hitaslag var stroke sett 

sem Major topic í CINAHL eða Medical Sub Heading (MeSH) í Pub-Med. Eingöngu greinar sem 

tengdust fullorðnum sjúklingum með heilaslag >19 ára voru valdar. Einnig þurftu einstaklingar að búa 

á eigin heimili. 

Tegund rannsókna: Allar rannsóknir bæði megindlegar og eigindlegar, eins og lýsandi rannsóknir, 

ferilsrannsóknir, þversniðsrannsóknir og eigindlegar úrvinnslur voru teknar með. 

Timi eftir heilaslag: > 6 mánuði eftir heilaslag  

Tungumál: Eingöngu greinar skrifaðar á íslensku eða ensku voru teknar með í yfirlitið (fyrir nánari 

útfærslu á inntöku/útilokunarskilyrði, sjá töflu 1). 

Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði. 

 

4.5 Efnisleit og leitarorð 

Leitarorðin sem notuð voru í báðum gagnabönkunum voru 7 talsins og voru þau m.a. valin til þess að 

endurspegla PICOT og þannig varpa frekara ljósi á rannsóknarspurninguna (sjá töflu 2). Þegar við 

leituðum að upplýsingum um ICF hugmyndafræðirammann notuðum við leitarorðin heilaslag (e. stroke) 

sem MeSH í PubMed og sem Major topic í CINAHL ásamt ICF. Þegar leitað var að upplýsingum um 

heilaslagssjúklinga eftir heimkomu, s.s. þegar einstaklingarnir eru komnir aftur í samfélagið var notast 

við non-MeSH term í Pubmed og all text í CINAHL; leitarorðin voru enduraðlögun (e. (re)integration), 

heimilisaðstoð (e. home care), samfélag (e. community), lífsgæði (e. quality of life) og einnig útkomur 

(e. outcomes). Leitarorðið heilaslag sem notað var sem MeSH var sameinað non-MeSH leitarorðunum 

til þess að fá tenginguna þar á milli (sjá fylgiskjal 2).  
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Tafla 2. Leitarorð sett inn í töflu PICOT (Polit og Beck, 2008). 

 

4.6 Matstæki og gæðamat 

Við gæðamat á megindlegum rannsóknum var stuðst við matslista Joanna Briggs fyrir lýsandi 

rannsóknir og ferilsrannsóknir (e. descriptive og cohort studies) sem samanstanda af 9 atriðum; (1) 

hvernig úrtakið var valið, (2) viðmið fyrir þátttöku, (3) truflandi þætti sem gætu haft áhrif á niðurstöður, 

(4) hvort útkomur voru notaðar við hlutlægar mælingar, (5) hvort viðmið voru skýr við samanburð, (6) 

hvort þátttakendum var fylgt eftir í nægjanlegan tíma, (7) voru útkomur þátttakenda sem hættu 

þátttöku lýst, (8) voru útkomur mældar með viðeigandi aðferðum og (9) voru viðeigandi 

tölfræðiútreikningar notaðir (sjá fylgiskjal 3).  

Við gæðamat á eigindlegum rannsóknum var stuðst við QARI (e. the Qualitative Assessment and 

Review Instrument) matslista sem einnig er útfært af Joanna Briggs stofnuninni. Við notkun á QARI 

var stuðst við eftirfarandi atriði; (1) aðferðafræði, (2) aðferð, (3) fyrirbæri, (4) aðstæður, (5) 

þátttakendur, (6) tegund gagnagreininga, (7) ályktun höfunda og (8) ályktun rannsakenda (sjá fylgiskjal 

4).  

Gögn voru dregin fram á kerfisbundinn hátt með notkun þátta úr MAStARI sem voru aðlagaðir til að 

passa við rannsóknarspurningu höfunda. Þess vegna tókum við mið af eftirfarandi þáttum; (1) aðferð, 

(2) aðstæður, (3) þátttakendur, (4) áhersla, (5) ályktun höfunda og (6) athugasemdir rannsakenda (sjá 

fylgiskjal 5). 

Gæðamat á rannsóknunum gerðu höfundar með því að gefa þeim einkunnir (á grófan hátt), A; 

mjög góð gæði, lítil hætta á skekkju, B; miðlungs gæði, ákveðin skekkja, C; ásættanleg gæði en 

skekkja eða D; ósættanleg gæði, mikil skekkja. Þær sem fengu D voru ekki teknar með í 

niðurstöðurnar. Ef vafi lék á því hvort rannsóknin uppfyllti skilyrðin sem sett voru fram var leitað til 

þriðja aðila sem aðstoðaði við greiningu (Marianne E. Klinke) og fór hún yfir allar rannsóknir sem 

fengu D til þess að tryggja að viðeigandi rannsóknir væru ekki útilokaðar.  

4.7 Úrdráttur mikilvægra upplýsinga og framsetning niðurstaðna 

Báðir höfundarnir söfnuðu saman upplýsingum frá gagnabönkum, völdu greinar og settu þær inn í 

greiningarramma og flæðirit. Þeir ræddu einnig saman til þess að ná samheldni um mikilvægi hverrar 
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rannsóknar fyrir sig og útfylltu matslistana í samvinnu. Síðan voru helstu upplýsingar og niðurstöður 

rannsóknar færðar inn í töflu. Það var gert til að fá betri yfirsýn yfir innihald þeirra. Skrifað var niður 

heiti greinar, nafn höfunda, hver tilgangur rannsóknarinnar var, rannsóknarsvið, aðferðafræði og hvert 

úrtak rannsóknarinnar var, niðurstöður hverrar rannsóknar fyrir sig og einnig umræður og ályktanir (sjá 

fylgiskjal 6). Vegna mismunar á þátttakendum, útkomu og alvarleika heilaslags þá verður niðurstöðum 

lýst með frásögn. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum hluta verður fjallað um niðurstöður greininga á rannsóknum sem teknar voru með í yfirlitinu. 

Við framsetningu niðurstaðna var lögð áhersla á að flokka rannsóknirnar svo auðvelt væri að 

samþætta þær við ICF rammann. Byrjað verður á að lýsa því sem einkennir þær rannsóknir sem 

teknar voru með í yfirlitið samkvæmt PRISMA og einnig gæðum þeirra til þess að svara 

rannsóknarspurningunni. 

Sumar rannsóknir fjölluðu aðeins að hluta til um rannsóknarspurninguna en aðeins voru dregin 

fram þau gögn sem varpa ljósi á rannsóknarspurningu höfunda. 

Þar sem fjöldi atriða getur komið fram í sömu rannsókninni getur verið fjallað um hana á fleiri en 

einum stað í niðurstöðunum. 

5.1 Einkenni rannsóknar og niðurstöður leita 

Leitin í báðum gagnabönkum skilaði samtals 103 titlum. Þar af voru 54 valdir. Útdrættir sem komu fyrir 

oftar en einu sinni innan sama gagnabanka voru fjarlægðir. Þá voru 42 útdrættir eftir. Þær greinar voru 

lesnar á gagnrýninn hátt með tilliti til inntöku- og útilokunarskilyrða. Á endanum voru valdar 18 

heimildir sem notaðar eru í niðurstöðunum svo hægt sé að fá ítarlegri lýsingu á rannsóknum, 

niðurstöðum og ályktunum þeirra (sjá fylgiskjal 6). 

Leitin skilaði aðallega lýsandi rannsóknum. Engar hágæða, slembaðar rannsóknir  fundust við 

heimildaleit. Niðurstöður heimildaleitar má sjá í flæðiriti (sjá mynd 2). 

5.2 Líkamsfærni og líkamsuppbygging 

5.2.1 Líkamlegar afleiðingar heilaslags 

Tvær rannsóknir fjölluðu um líkamlegar afleiðingar í kjölfar heilaslags. Einblíndu þær á áhrifaþætti sem 

spá fyrir um minnkandi hreyfifærni 1-3 árum eftir heilaslag (van de Port, Kwakkel, van Wijk og 

Lindeman, 2006) og hvort vöðvastyrkur og kraftur í neðri útlimum geti spáð fyrir um starfrænar 

takmarkanir (LeBrasseur o.fl., 2006).  

Van de Port o.fl. (2006) notuðust við framskyggna ferilrannsókn (e. prospective cohort study) í sinni 

rannsókn. Þá fylgdu þeir heilaslagssjúklingum eftir í 1-3 ár. Eftir fyrsta árið voru þeir 264 manns en eftir 

3 ár hafði þeim fækkað í 205 talsins. Rivermed mobility index (RMI) var notað til þess að rannsaka 

hreyfifærni og Frenchey activities index (FAI) til að mæla virkni. Einnig notuðu þeir Mini Mental Stage 

Examination (MMSE) og Social support list til þess að mæla minni og félagsstuðning. Niðurstöður 

þeirra leiddu í ljós að það var fylgni á milli versnandi hreyfigetu og vöðvastyrks. Minni hreyfigeta 

tengdist verri getu til þess að sinna athöfnum daglegs lífs, minni virkni, færri stigum á MMSE 

(minnisvandamál) og aukinni áhættu á þunglyndi. Reyndist marktækur munur á hreyfigetu milli fyrsta 

og þriðja árs eftir heilaslag þar sem 21% höfðu minni hreyfanleika, 72% höfðu staðið í stað (p<0.2). 

Einungis 7% höfðu bætt hreyfanleikann. Rannsóknin varpaði ljósi á mögulega áhrifaþætti versnandi 

hreyfigetu milli ára.  
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Mynd 2. PRISMA flæðirit við heimildaleit og greiningu (Moher o.f.l., 2009). 
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Hún sýndi fram á að að hugræn vandamál, hversu virkur einstaklingurinn væri, þreyta og þunglyndi 

einu ári eftir heilaslag væru tölfræðilega marktækir áhrifaþættir sem gætu spáð fyrir um versnandi 

hreyfifærni einstaklings einu til þremur árum eftir heilaslag (p<0.2). Því er það ekki aðeins líkamlegur 

styrkur sem segir til um versnandi hreyfifærni heldur einnig sálfræðilegir þættir og hugsanaferli sem 

einnig hefur áhrif á hreyfifærni. 

Í þversniðsrannsókn sem tók mið af 31 sjúklingi var skoðað hvort að vöðvastyrkur í neðri útlimum 

geti spáð fyrir um starfrænar takmarkanir. Einnig skoðuðu rannsakendur þá atferlisþætti sem voru milli 

fötlunar og lífsgæða hjá einstaklingum 50 ára og eldri 6-24 mánuði eftir heilaslag (LeBrasseur o.fl., 

2006). Rannsókn þeirra leiddi í ljós að það var marktækur munur á viljugum hreyfingum og hreyfingum 

án mótspyrnu ásamt ósjálfráðum hnéréttum og hreyfingum á ökkla þar sem hann er beygður eða 

réttur (e. planterflexion/dorsiflexion) (p<.001; p<.004). Einnig var marktækur munur á milli styrks eða 

krafta og gönguhraða, tíma við að fara upp stiga og standa upp úr stól (p<.001). Rannsóknin varpar 

ljósi á að minni hreyfifærni og minni styrkur hefur neikvæð áhrif á lífsgæði sjúklinga og getur leitt til 

félagslegrar einangrunar (p<.001) (LeBrasseur o.fl., 2006). 

5.3 Samhengisþættir 

5.3.1 Lífsgæði 

Gagnaleit gaf upp 6 rannsóknir er fjölluðu um lífsgæði heilaslagssjúklinga. 

Carod-Artal, Trizotto, Coral og Moreira (2009) gerðu þversniðsrannsókn þar sem þeir skoðuðu 

hvaða megináhrifaþættir ákveða lífsgæði hjá heilaslagssjúklingum. Þetta var megindleg rannsókn með 

260 þátttakendum. Um 31,5% sjúklinga voru alvarlega fatlaðir á meðan 35% voru minna fatlaðir. Um 

27,7% þjáðust af þvagleka, 40% voru háðir öðrum um böðun og 22,3% voru háðir öðrum um 

persónulegt hreinlæti. Það var einnig sýnt fram á marktæka fylgni á milli lægra MMSE, 

sjálfsbjargargetu (Barthel Index) og þunglyndis (HADS-þunglyndis kvarða) (p<.0001). 

Þunglyndiseinkenni voru mun algengari hjá heimavinnandi konum samanborið við útivinnandi 

einstaklinga eða einstaklinga komna á eftirlaun. Það voru einnig marktæk tengsl á milli þunglyndis eftir 

heilaslag kvenna og einnig á milli þunglyndis, fötlunar og vitrænnar skerðingar (p<.0001). Heilsutengd 

lífsgæði sýndu fram á jákvæð tengsl við versnandi heilsufar, þ.e. þegar taugafræðileg einkenni, fötlun, 

virkni og þunglyndi versnuðu þá urðu lífsgæði minni. Af þessu má sjá að líkamleg og andleg vellíðan 

verður fyrir miklum áhrifum eftir heilaslag. 

Í eigindlegri lýsandi rannsókn framkvæmdri af Barker o.fl. (2006) var könnuð reynsla eldri borgara 

af ávísuðum hjólastólum sem notaðir eru heima við og í samfélaginu. Tekin voru hálfstöðluð djúpviðtöl 

við 10 þátttakendur á aldrinum 70-80 ára sem höfðu notað hjólastól í að meðaltali 5,6 ár. Í 

rannsókninni komu fram þrjú þemu: 

1) Hjólastóllinn - hjálpartæki og hindrun. 

2) Hjólastóllinn auðveldaði einstaklingnum lífið. 

3) Hindranir við hjólastólanotkun. 

Hjólastóllinn hjálpaði nær öllum þátttakendum til þess að taka þátt í samfélaginu. Vegna ýmissa 

umhverfisþátta reyndist hann hins vegar einnig vera hindrun sem jók þörf þeirra fyrir aðstoð annara. 
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Breytingar á lífsgæðum 303 einstaklinga eftir heilaslag og hvaða atriði geta stuðlað að auknum 

lífsgæðum einu ári eftir heilaslag var skoðað í framskyggnri ferilrannsókn (e. prospective cohort study) 

(Kwok o.fl., 2006). Rannsakendur sýndu fram á marktæk tengsl á milli hækkunar á 

þunglyndiseinkennum (Geriatric depression scale, GDS) og lélegs minnis (MMSE) (p<.025). Þar kom 

fram marktæk lækkun á sálfélagslegum og heilsutengdum lífsgæðum (p<025) sex til tólf mánuðum 

eftir heilaslag. Einnig var marktækur munur á félagstengdum lífsgæðum og umhverfisþáttum sem 

höfðu áhrif á heilsutengd lífsgæði (p<.01). Hærri stigafjöldi í GDS var tengdur lækkun á öllum sviðum 

heilsutengdra lífsgæða. Því má sjá að heilsutengd lífsgæði í tengslum við félagsleg samskipti og 

umhverfi minnkaði gríðarlega á 12 mánuðum á meðan þunglyndi jókst. 

Áhrif á fötlun og lífsgæði hjá einstaklingum eftir heilaslag voru skoðuð af LeBrasseur o.fl. (2006) í 

því samhengi hvort vöðvastyrkur í neðri útlimum gæti spáð fyrir um stafrænar takmarkanir og einnig 

hvort að ákveðin hegðun eða venjur sýndu tengsl við lífsgæði. Stuðst var við þversniðsrannsókn sem 

tók til 31 manns 50 ára og eldri. Tímabilið sem rannsóknin stóð var 6-24 mánuði eftir heilaslag. 

Marktæk tengsl voru á milli minni vöðvastyrks, krafta og takmarkana hjá heilaslagssjúklingum og 

einnig milli minni vöðvastyrks og verri heilsutengdra lífsgæða (p<0,01). Munur var á minni 

sjálfsbjargarviðleitni og aukningu á þunglyndi við takmarkanir á þátttöku í félagslegum aðstæðum sem 

fólu í sér hreyfingu, s.s göngu, að standa upp af stól og ganga upp stiga. Einnig kom í ljós að aukið 

þunglyndi og minni sjálfsbjargargeta hafði áhrif á heilsutengd lífsgæði. 

Í lýsandi þversniðsrannsókn sem náði til 433 einstaklinga athuguðu Kwok, Pan, Lo og Song (2011) 

hvort takmarkanir í þátttöku hefðu áhrif á heilsutengd lífsgæði 12 mánuðum eftir heilaslag. Þeir komust 

að því að sjálfstæði og félagsleg aðlögun tengdist líkamlegum og félagslegum heilsutengdum 

lífsgæðum. Fjárhagslegar áhyggjur geta haft neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði. Að þurfa að minnka 

við sig vinnu eða hætta vinnu hafði marktæk (p<0,05) áhrif á líkamleg og umhverfistengd lífsgæði í 12 

mánuði eftir heilaslag. Á hinn bóginn minnka áhyggjurnar eftir því sem lengri tími líður frá heilaslagi. 

Það getur til að mynda verið vegna sálfélagslegrar aðlögunar að breyttum fjárhagi hjá einstaklingum. 

Teoh o.fl. (2009) gerðu langtímarannsókn þar sem þeir báru m.a. kennsl á sálfélagslega 

áhættuþætti á heilsutengdum lífsgæðum hjá 135 heilaslagssjúklingum. Þeir komust að þeirri 

niðurstöðu að sálfélagslegir þættir, s.s bjartsýni, sjálfstraust, innri stjórnrót, þunglyndiseinkenni og 

félagslegur stuðningur, voru tengdir heilsutengdum lífsgæðum á marktækan hátt. Innri stjórnrót var 

marktækt tengd betri lífsgæðum (p<.01) 6 mánuðum eftir heilaslag. 

5.3.2 Andleg heilsa 

Fyrirboðaeinkenni þunglyndis, sem geta komið fyrir hjá þeim sem hafa fengið heilaslag, voru könnuð 

af Taylor-Piliae, Hepworth og Coull (2013) í megindlegri rannsókn. Þetta var þversniðs rannsókn sem 

náði til 100 manns, 70 ára og eldri. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að tíðni þunglyndiseinkenna 39-49 

mánuðum eftir heilaslag var 35%. Þunglyndiseinkennin tengdust einna mest skerðingu á lífsgæðum, 

gæðum svefns og stuðningi frá öðrum (p<.05). Því má segja að skert lífsgæði, léleg gæði svefns og 

skortur á stuðningi frá öðrum hafi marktæk tengsl við þunglyndi (p<0.01), þ.e því minni lífsgæði því 

meira þunglyndi. Einnig tengdist fyrri saga um þunglyndi auknum líkum á þunglyndiseinkennum eftir 

heilaslag (p<.05). Rannsókn þeirra sýndi að stuðningur var mikilvægur og að þunglyndiseinkennum 

fækkaði eftir því sem stuðningur var meiri. 
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Baseman o.fl. (2010) gerðu lýsandi rannsókn á 48 þátttakendum þar sem þeir könnuðu sambandið 

milli félagslegrar aðlögunar, virkni og þunglyndis hjá einstaklingum sem hafa fengið heilaslag. Einnig 

athuguðu þeir hvort virkni og þunglyndi hefðu áhrif á félagslega aðlögun. Þeir komust að þeirri 

niðurstöðu að hlutfall einstaklinga sem voru í vinnu fyrir heilaslag var 48% en fór niður í 4,2% eftir 

heilaslag. Einstaklingar sem voru á eftirlaunum fyrir heilaslag hækkuðu úr 33,3% í 41,7%. Atvinnuleysi 

hækkaði en það var fyrir heilaslag 4,2% en fór upp í 29,2%. Fyrir þá sem voru heimavinnandi voru 

engar breytingar fyrir eða eftir heilaslag. Það voru hins vegar marktæk tengsl milli félagslegrar 

aðlögunar og aukinnar virkni eftir heilaslag (p<.01). Aukning á þunglyndi tengdist minni félagslegri 

aðlögun (p<.01). 

Andleg heilsa, sálfélagsleg vellíðan og sálfélagslegt ástand hjá 162 heilaslagssjúklingum 2-5 árum 

eftir útskrift af sjúkrahúsi var kannað í lýsandi rannsókn (Bergersen o.fl., 2010). Þeirra rannsókn leiddi 

í ljós að 54,5% sögðust upplifa kvíða eða þunglyndi á einhverjum tímapunkti og um helmingurinn af 

þeim upplifði samtímis kvíða og þunglyndi. Af þeim sem áttu við andleg vandamál að stríða voru 

aðeins um 53% sem leituðu sér hjálpar. 17,3% af öllum þátttakendum upplifðu bæði kvíða og 

þunglyndi á sama tíma í ákveðið tímabil. Um 50% þátttakenda bjuggu við léleg lífsgæði (Bergersen 

o.fl., 2010). 

Í lýsandi rannsókn sem tók til 135 einstaklinga sem höfðu fengið heilaslag 12 mánuðum áður var 

skoðaður mismunurinn á þunglyndum og ekki þunglyndum heilaslagssjúklingum (Teoh o.fl., 2009). 

Rannsókn þeirra leiddi í ljós að 29% þátttakenda sýndu merki um alvarlegt þunglyndi. Meirihluti 

þátttakenda sem voru ekki þunglyndir voru eldri, kváðust vera með vægari einkenni heilaslags (lömun, 

spasmi, máltruflanir, o.fl.), voru í meirihluta karlmenn og  líklegri til þess að stunda reglulega hreyfingu. 

Fyrir utan þessi einkenni fundust engar aðrar breytur á milli þunglyndra þátttakenda og þeirra sem 

voru ekki þunglyndir (Teoh o.fl., 2009). 

5.4 Virkni, þátttaka og persónubundnir þættir  

Eigindleg úrvinnsla (e. qualitative analysis) var gerð af Glassel o.fl. (2012) þar sem þeir vildu auka gildi 

staðlaða ICF formsins frá WHO. Með því er mögulegt að sjá vandamálin frá sjónarhóli sjúklinga og  

hvaða atriði skipta máli þegar kemur að virkni og heilsu. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 60 

þátttakendur og þeir spurðir um hverjar þarfir þeirra væru. Þessar þarfir voru síðan settar inn í ICF 

kerfið ef svo var við hæfi. Þannig má sjá hvort ICF taki nægilega vel á þeim atriðum sem skipta 

heilaslagssjúklinga máli. Sú rannsókn leiddi í ljós að 127 atriði af 166 atriðum innan ICF voru staðfest 

af notendum ICF kerfisins. 47 þarfir af 59 atriðum í öðrum flokki innan ICF voru staðfestar. Í flokknum 

líkamsvirkni innan ICF kerfisins tjáðu þátttakendur 6 þarfir af 11 atriðum, í flokknum þátttaka í 

samfélaginu tjáðu þátttakendur 28 þarfir af 37 atriðum. Af þessu má sjá að ICF, færni og 

heilsufarsramminn lítur á einstaklinginn í heild sinni og nær að sinna þörfum þeirra.  

Markmið rannsóknar Snögren og Sunnerhagen (2009) var að lýsa fötlun meðal yngri 

heilaslagssjúklinga með því að greina virkni, þátttöku og umhverfisþætti og einnig að bera saman 

metin og sjálfsmiðuð vandamál eftir heilaslag. Þátttakendur voru 35 talsins og meðalaldur þeirra var 

54 ára. Rannsóknin var byggð á hálfstöðluðum viðtölum út frá spurningalista ICF. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að það sem sjúklingunum reyndist erfiðast var öll líkamleg hreyfing og 
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verk sem kröfðust líkamlegrar virkni, s.s vinna. Þeir sem bjuggu heima áttu í mestum erfiðleikum með 

að leysa hversdagsleg vandamál og einnig lýstu þeir vandamálum við að standa uppréttir. 

Stokes o.fl. (2011) rannsökuðu magnleysi og sambandið á milli magnleysis og líkamlegra þátta, 

virkni, þunglyndis og samfélagslegrar aðlögunar. Þetta var þversniðsrannsókn þar sem þátttakendur 

voru 100 talsins, 55% karlar og 45% konur. Niðurstöður rannsóknar þeirra leiddu í ljós að 70% 

einstaklinga sem hafa fengið heilaslag finna í auknum mæli fyrir þreytu. Þunglyndi var einnig 

greinanlegt hjá þeim sem höfðu fengið heilaslag (p<.05) Einnig áttu um 48% hópsins í erfiðleikum með 

samfélagslega aðlögun. Rannsóknin leiddi í ljós marktækt samband á milli þunglyndis og andlegrar 

þreytu (p<.0.5). Milli 44-81% einstaklinga sem fengu heilaslag 2-3 árum áður en rannsóknin var gerð 

fundu fyrir þreytu og fundu  81% fyrir þreytu tengda hreyfingu. 

Upplifun heilaslagssjúklinga á breytingum á skapferli til lengri tíma eða 1, 3 og 5 árum eftir 

heilaslag var rannsakað af White o.fl. (2008) Þetta var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru 

hálfstöðluð viðtöl við 12 einstaklinga. Þessi rannsókn leiddi í ljós mikið samræmi á milli vonleysis, 

skapvonsku, gremju og minni sjálfsgetu í öll 3 skiptin sem viðtölin voru. Kvaðst meirihluti 

einstaklinganna einnig finna fyrir sorg. Öll þessi einkenni tengdust skertri líkamsgetu. Allir þáttakendur 

lýstu neikvæðum tilfinningum um að geta ekki gert það sem þá langaði til. Tveir þátttakendur drógu sig 

í hlé vegna skammar. Fimm þátttakendur sýndu breytingar á félagslegri hegðun, þ.e. hittu fjölskyldu og 

vini sjaldnar. Fimm þátttakendur sögðu að bjartsýni héldi þeim gangandi og að þeir lifðu fyrir aðra og til 

þess að sjá hvernig fjölskyldumeðlimir dafna.  

Lýsandi rannsókn var gerð á 114 einstaklingum í 12 mánuði eftir heilaslag þar sem viðtöl voru tekin 

í gegnum síma. Kannað var hvernig fjárhagsstaða hjá yngri einstaklingum var eftir heilaslag (Essue 

o.fl., 2012). Rannsakendur komust að því að 36% einstaklinga fundu fyrir erfiðleikum tengdum fjárhag 

fyrir heilaslag. Tólf mánuðum eftir heilaslag voru hins vegar 61% einstaklinga sem áttu í erfiðleikum 

tengdum fjárhag. Þessar niðurstöður sýna fram á marktæka hækkun á fjárhagslegum vanda (p<.0.01) 

Roth og Lovell (2007) lýstu sambandinu á milli getunnar til þess að sjá um athafnir daglegs lífs og 

athafna í samfélaginu. Gerð var skipulögð könnun hjá 735 einstaklingum þar sem tekið var viðtal við 

þá í gegnum síma einu ári eftir útskrift úr endurhæfingu. Rannsóknin leiddi í ljós að það voru þrjár 

aðalathafnir sem einstaklingar tóku þátt í: 

1) 48,0% sjúklinga voru færir um að fara út í samfélagið. 

2) 39,0% sjúklinga gátu gengið í meira en 15 mínútur. 

3) 37,3% sjúklinga gátu farið út að versla. 

Þær athafnir sem einstaklingar tóku minnstan þátt í voru: 

1) 88,7% sjúklinga voru ekki í launaðri vinnu. 

2) 88,2% sjúklinga stunduðu ekki garðyrkju. 

3) 85,7% sjúklinga gátu ekki séð um viðhald á eigin heimili. 

Einnig leiddi rannsóknin í ljós að þeir sem höfðu náð ákveðnum þröskuldi í hreyfigetu voru líklegri til 

þess að stunda athafnir í samfélaginu. 

Robison o.fl. (2009) gerðu eigindlega rannsókn þar sem markmið rannsóknarinnar var að auka 

skilning á því hvaða þættir hefðu hvetjandi og hindrandi áhrif til að öðlast aftur getu til þátttöku í 

samfélaginu. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 19 þátttakendur 12 mánuðum eftir heilaslag og greint á 
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milli þriggja mismunandi tegunda af þátttöku, þ.e.  vinna, heimilisstörf og félagslegar athafnir. 

Meginþemun voru líkamleg fötlun, umhverfisþættir og aðlögunarhæfni einstaklingsins. Hvetjandi þættir 

sem rannsakendur komust að voru; stuðningur frá öðrum, getan til þess að sinna sömu áhugamálum 

og áður, að hafa ný tækifæri, félagsleg tengsl og að hafa tilgang. Hindrandi þættir voru; skortur á 

hjálpartækjum, stuðningi og þjálfun, aðstoð við að komast um og einmanaleiki. 

Athugun var gerð á hvernig samhengisþættir, eins og þeir eru skilgreindir með ICF, hafa áhrif á 

virkni heilaslagssjúklinga og hverjar langtímaþarfir þeirra eru (Sumathipala o.fl., 2012). Flestir í þessari 

eigindlegu rannsókn áttu erfitt með að ganga án aðstoðar eða voru í hjólastól. Þátttakendurnir áttu 

þess vegna erfitt með athafnir daglegs lífs. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl þar sem kom fram að 26 

þátttakendur af 35 sögðu að hjálp frá fjölskyldu og vinum væri aðalástæðan fyrir að þau væru virk. 

Einstaklingar sem ekki fengu aðstoð frá fjölskyldunni áttu erfiðara með athafnir daglegs lífs og voru 

einnig síður virk félagslega. Þetta á sérstaklega við um einstaklinga sem hafa lélegt félagslegt 

stuðningsnet. Meira en helmingur þátttakenda sagði að hjálpartæki sem þau fengu með heim eftir 

endurhæfingu hefði hjálpað þeim mjög mikið. Tveir af hverjum þremur þátttakenda töldu sig ekki þurfa 

á meiri endurhæfingu að halda þrátt fyrir að eiga við vandamál að stríða heima við. Einnig upplifðu 

heilaslagssjúklingar neikvæð viðhorf frá nágrönnum. 29 þátttakendur af 35 glímdu við önnur 

heilsutengd vandamál eins og hjartavandamál, sykursýki eða gigt (Sumathipala o.fl., 2012). 
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6 Samþætting ICF við niðurstöður kerfisbundna yfirlitið – notagildi 
fyrir hjúkrun 

Hægt er að nota ICF til að greina í sundur vandamál hjá einstaklingum með heilaslag. Í þessum kafla 

verður lögð áhersla á að samþætta niðurstöður kerfisbundna fræðilega yfirlitsins og setja niðurstöður 

inn í ICF rammann. Það gerir okkur kleift að sjá samhengi á milli þátta og fá heildarmynd yfir þarfir 

einstaklinga; hvaða þættir skipta þá máli en einnig til hvaða þátta ber að taka tillit í meðferð og 

umönnun þeirra. Einnig verður almenn umræða um hvernig hægt er að nota ICF í klíník. 

6.1 Samþætting og myndræn framsetning 

Niðurstöðurnar frá kerfisbundna fræðilega yfirlitinu koma fram á myndrænu formi fyrir neðan (sjá mynd 

3). Þar má sjá að það eru margir þættir sem falla í fleiri en einn kassa s.s andlegir, félagslegir og 

líkamlegir þættir. Það gefur auga leið að samfella og tenging milli þátta er mikil. Einn þáttur getur haft 

áhrif á aðra þætti innan mismunandi sviða sem við fyrstu sýn voru ekki augljós. Sem dæmi má nefna 

að andlegur þáttur eins og þunglyndi getur haft áhrif á virkni og þátttöku, breytingu á líkamsfærni og 

getur þ.a.l. virkað sem hindrun fyrir einstaklinginn. Af því má álykta að þunglyndi hefur víðtæk áhrif á 

líkamlega, andlega og sálfélagslega þætti. Á myndinni sjást einnig þættir sem eru hindrandi og 

hvetjandi fyrir einstaklinga. Það sem helst hamlar þeim eru neikvæðar tilfinningar, eins og þunglyndi, 

einmanaleiki og sorg, skert geta til að komast um og fjárhagsleg vandamál. Á móti má sjá hvetjandi 

þætti, s.s. bjartsýni, sjálfstraust, innri stjórnrót, félagslegan stuðning og ný tækifæri (sjá mynd 3). Eins 

og hefur verið bent á í einni rannsókn Sumathipala o.fl. (2011) er mikilvægt að huga að félagslegum 

aðstæðum. Þeir sem eiga ekki gott tengslanet eru líklegri til að einangrast og eiga erfiðara með 

athafnir daglegs lífs. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að byggja vel upp í kringum einstaklinginn. 

Á mynd 3 koma fram dálkar með persónubundnum þáttum sem standa tómir og er því lýst betur 

hér fyrir neðan.  

6.1.1 Persónubundnir þættir 

Eins og sjá má á mynd 3 geta allir þættir sem koma fram í færni og færniskerðingu haft áhrif á 

persónubundna þætti. Persónubundnir þættir eru hluti af samhengisþáttum sem geta gefið innsýn í 

heim einstaklingsins. Ástæða þess að persónubundnir þættir eru ekki notaðir má rekja til þess að þeir 

þykja of breytilegir menningar- og samfélagslega séð sem gerir erfiðara að skilgreina þá vel. Enn eru 

ekki staðlaðar spurningar í ICF til þess að kanna persónubundna þætti. Þörf er á að þróa þá betur í 

framtíðinni svo að hjúkrunarfræðingar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn fái dýpri og heildrænni skilning á 

einstaklingnum án þess að nota eingöngu hefðbundin matstæki (Sumathipala o.fl., 2012). 

Brýn þörf er á að þróa og aðlaga þá að hverjum menningarheimi fyrir sig þ.á.m. að Íslandi. 

Persónubundnir þættir taka mið af einstaklingum umfram heilsu þeirra, t.d. persónuleg viðhorf eða 

félagslegur bakgrunnur. Persónubundnir þættir benda til þátta í ICF kerfinu sem fela í sér aldur, önnur 

heilsufarsvandamál, sálfélagsleg bjargráð, fjárhagslega stöðu, fyrri og núverandi lífsreynslur og 

atvinnu. Á heildina litið taka persónubundnir þættir á hegðunarmynstri og manngerð hvers einstaklings 
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sem gegnir mikilvægu hlutverki í hvernig þeir geta tekist á við veikindi (Geyh o.fl., 2011; Sumathipala 

o.fl., 2012). 

Einstaklingar takast á við veikindi á mismunandi hátt. Hvernig einstaklingar eru, hvernig 

heilsufarssaga þeirra er eða lífsreynsla getur mótað einstaklinga og hjálpað þeim eða hindrað þá í að 

takast á við þær áskoranir sem veikindin setja þeim. 

Mikil umræða hefur verið hvort ætti að endurskoða og útfæra persónubundna þætti betur með í ICF 

kerfið en það er krefjandi verkefni sem þarf að vera byggt á gildri og samþykktri hugmyndavinnu. 

Aðalástæðan fyrir að hafa persónubundna þætti með í ICF er sú að þeir geta haft áhrif á færni, 

skerðingu og heilsu einstaklinga og geta því nýst á öllum sviðum ICF kerfisins. Einnig er þróun 

persónubundna þátta mikilvægt skref í áttina að styrkja heildarsýn einstaklings og einnig réttindi þeirra 

með skerðingu. Ef persónubundu þættirnir verða ekki hluti af ICF kerfinu er möguleiki á því að 

heilbrigðisstarfsfólk sem notar þetta meðferðarkerfi missa sjón á einstaklingnum sjálfum og hans líf og 

líferni (Geyh o.fl., 2011). 

Persónubundnir þættir eru mikilvægir hlutar af ICF kerfinu og er brýn þörf á að þróa það betur í 

framtíðinni svo hægt sé að fá sem bestu mynd af einstaklingum sem sinnt er og krefst það 

einstaklingsbundnar nálgunnar. Persónubundnir þættir staðsetja hvaða hvetjandi aðgerðir 

hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér til þess að veita bestu samfélagslegu aðlögun og lífsgæði 

einstaklinga með heilaslag meira en sex mánuði eftir slag. 
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Mynd 3. ICF; Samþætting við niðurstöður (WHO, 2001). 

6.2 Hvernig má nota ICF í hjúkrun sjúklinga með slag? 

ICF kerfið er hægt að nota sem meðferðartæki á öllum sjúklingum hvort sem þeir eru á sjúkrahúsi, í 

endurhæfingu eða í rannsóknum. Það er notað með því að skilgreina vandamál einstaklings, 

forgangsraða meðferðum og leiðbeina þeim við að taka ábyrgð á eigin heilsufari (Ólöf H. Bjarnadóttir 

og Triebel, 2007). Þetta ætti heilbrigðisstarfsfólk að kynna sér og nota til að öðlast góðan árangur í 

heildrænni meðferð sjúklinga. 

Helstu notkunarsvið ICF eru að skilgreina þörfina fyrir heilbrigðisþjónustu sem nær árangri á 

líkamlegu, persónulegu og félagslegu sviði einstaklinga. Einnig er það notað til þess að greina og 

flokka það sem hefur áhrif á heilsu og færni einstaklinga (Valgerður Gunnarsdóttir, 2003). 

Með því að veita hjúkrun með notkun ICF fæst betri mynd af fötlun einstaklingsins, einkennum, 

styrkleikum og veikleikum hans. Þar er einnig hægt að sjá hversu mikil þörf er fyrir meðferð og hvaða 

úrræði. ICF einblínir ekki á orsök eða greiningu sjúkdóma heldur á færni einstaklinga til að takast á við 

athafnir daglegs lífs og taka virkan þátt í samfélaginu þrátt fyrir sína skerðingu (Ólöf H. Bjarnadóttir og 

Triebel, 2007). 

ICF kerfið hefur gildi og þýðingu fyrir hjúkrun og hægt er að nota kerfið á öllum sviðum 

hjúkrunargreininga þrátt fyrir að kerfið hafi ekki verið hannað sérstaklega fyrir hjúkrun. Það jákvæða 

við ICF er hversu þverfaglegt kerfið er. Það getur leitt til umbóta á samskiptum og þverfaglegri vinnu í 

umönnun sjúklinga. Annað sem jákvætt er við kerfið er að uppbygging þess gefur til kynna hversu 

nauðsynlegt sé að líta á allar hliðar af færni einstaklinga, sérstaklega þegar einungis eitt vandamál er 



41 

til staðar (Heinen, van Achterberg, Roodbol og Frederiks, 2005). Þar sem upplýsingasöfnun er að 

mestu leyti rafræn skráning verður sífellt mikilvægara að geta flokkað og kóðað upplýsingar um færni 

og færniskerðingu einstaklinga svo hægt sé að auðvelda úrvinnslu og nýtingu þeirra upplýsinga. Þetta 

er hægt að gera með notkun ICF kerfisins. Ef ICF kerfið yrði tekið á Íslandi þyrfti fyrst að prófa það í 

afmörkuðum verkefnum og nýta reynsluna af því til þess að reyna að aðlaga það að íslenskum 

aðstæðum og ákveða í kjölfarið hvernig hægt væri að nota það hér á landi. WHO setur kröfu um að 

ICF sé þýtt á þjóðtungu hvers lands sem tekur það í notkun (Valgerður Gunnarsdóttir, 2003). 

Einstaklingar eru mismunandi og er ICF því gott kerfi að því leyti að það tekur tillit til hvers og eins. 

Með notkun ICF verður hjúkrun markvissari og þjónustan verður betri en mikilvægt er að allir sem 

vinna við þjónustustörf í heilbrigðisþjónustunni vinni að sömu markmiðum fyrir einstaklinga svo hægt 

sé að nýta sér ICF kerfið. 

6.3 Samantekt 

Samþætting ICF við niðurstöður gaf okkur betri sýn á mikilvægi margbreytileika vandamála 

heilaslagssjúklinga og hvernig hægt sé að beita og útfæra meðferð fyrir þann sjúklingahóp. Þar er í 

mörg horn að líta og auðveldar ICF ramminn skipulag á heildrænni hjúkrun sjúklinga. Hér á eftir verður 

rætt um samhengi niðurstaðna og ályktanir höfunda.   
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7 Umræður 

Eftir bestu vitund höfunda er þetta fyrsta yfirlitið sem einblínir á langtímavandamál heilaslagssjúklinga 

6 mánuðum eftir útskrift heim af sjúkrahúsi og tengir niðurstöður við ICF til að öðlast betri sýn á 

vandamál og þörfina fyrir áframhaldandi rannsóknarvinnu. Í gegnum kerfisbundna leit fundu höfundar 

18 greinar sem lýstu erfiðleikum sem sjúklingar upplifa 6 mánuðum eftir útskrift á eigið heimili. 

Mikil áhersla hefur verið á bráðafasa heilaslags í gegnum tíðina og minni athygli hefur beinst að 

þeim langtímavandamálum sem þessi sjúklingahópur glímir við. Hins vegar hafa margar rannsóknir 

verið gerðar um þá umönnunarbyrði sem lendir á herðum aðstandenda þegar heilaslagssjúklingar 

koma heim (Kirkevold, Bronken, Martinsen og Kvigne, 2012). Ljóst er að mikil breyting verður á lífi 

aðstandenda sem gerir það vissulega að mikilvægu rannsóknarefni. Hins vegar kom höfundum á óvart 

hversu lítið af rannsóknum voru gerðar með sjúklinginn í huga eða út frá hans sjónarhorni. Mikilvægi 

þess að rannsaka upplifun sjúklinganna sjálfra og hver vandamál þeirra eru þarf að gefa gaum. Lítið er 

um langtímarannsóknir sem fjalla um vandamál heilaslagssjúklinga sem fengu heilaslag fyrir meira en 

6 mánuðum, s.s enduraðlögun að samfélaginu eða þegar heim er komið. Aftur á móti var mikið magn 

af rannsóknum um heilaslagssjúkinga og þeirra vandamál fyrstu 6 mánuði eftir heilaslag. 

Þrátt fyrir fjölmargar áskoranir sem þessir einstaklingar standa frammi fyrir, jafnvel ævilangt, þá er 

sérhæfður stuðningur við heilaslagssjúklinga mjög lítill eftir útskrift af endurhæfingu eða sjúkrahúsi hér 

á Íslandi. Í einni nýlegri erlendri grein var talin þörf á sérhæfðri eftirfylgd eftir útskrift heim í allt að 6 

mánuði eftir heilaslag og eru þessar niðurstöður m.a. byggðar á rannsóknum sem til eru (Kirkevold 

o.fl., 2012). Rannsakendurnir leggja áherslu á mikilvægi aðgerða til þess að hjálpa sjúklingum í 

félagslegri aðlögun. Aðferðafræðin í þessum rannsóknum sem ályktunin er byggð á fylgir eingöngu 

sjúklingum eftir yfir takmarkaðan tímaramma. Skortur á rannsóknum gerir það að verkum að lítið er 

vitað um þær hversdagslegu áskoranir sem þessi sjúklingahópur þarf að takast á við og því erfiðara 

fyrir bæði heilbrigðisstarfsmenn og einstaklingana sjálfa að leita lausna á þeim. Sú tillaga hefur verið 

lögð fram að eftirlitstími fyrir heilaslagssjúklinga yrði lengdur umfram 6 mánuði eftir heimkomu þar sem 

mikið af vandamálum heilaslagssjúklinga líta dagsins ljós eftir þann tíma (Klinke, Hafsteinsdóttir, 

Þorsteinsson og Jónsdóttir, 2014). Með því móti væri hægt að öðlast dýpri skilning á þörfum hvers og 

eins og hvernig skal takast á við þau vandamál sem koma upp á yfirborðið. 

7.1 Lífsgæði og mikilvægi aðstoðar eftir 6 mánuði: einkenni 
kerfisbundins fræðilegs yfirlits 

Við heilaslag er ljóst að líf einstaklings breytist til frambúðar. Aðalsviðin sem rannsóknir hafa hingað til 

skoðað eru breytingar á líkamlegum, andlegum og sálfélagslegum þáttum. 

Getan til að hreyfa sig og hafa stjórn á eigin líkama getur breyst í kjölfar heilaslags. Hnignun á 

hreyfanleika getur verið viðvarandi vandamál. Getan til að sjá um sig sjálfur versnar annað hvort eða 

stendur í stað þegar lengra er liðið frá heilaslagi. Einstaklingurinn getur upplifað erfiðleika við athafnir 

daglegs lífs s.s. við að klæða sig eða matast. Einnig getur umhverfið snúist gegn fötluðum 

einstaklingum þar sem aðgengi fatlaðra að t.d. matvörubúðum og almenningssamgöngum er 

ábótavant. Það gerir ferðalög fyrir einstaklinga með heilaslag erfið sem ýtir undir félagslega einangrun 
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og missi á sjálfstæði. Líkamleg geta og andlegir þættir eru nátengd svið sem virðast hafa mikil áhrif á 

hvort annað. Þunglyndi og þreyta eftir heilaslag geta verið sterkar vísbendingar um yfirvofandi hnignun 

á hreyfanleika og virkni einstaklings (van de Port o.fl., 2006). 

Mikil áhersla á vandamál tengd þunglyndi kom fram í niðurstöðukaflanum og er þunglyndi einn 

helsti hindrandi þátturinn í ICF rammanum sem sýnir að það hefur víðtæk áhrif á aðra þætti en líðan 

einstaklings. Þess vegna virðist vera þörf fyrir að gefa þessu vandamál sérstakan gaum í framtíðinni. 

Andleg heilsa og lífsgæði eru í hættu þegar einstaklingar koma aftur heim í hið hversdagslega líf. 

Rannsóknir sýna að hættan á þunglyndi þegar einstaklingur er að aðlagast samfélaginu á ný, sé sú 

sama og í bráðafasa sjúkdómsins. Þunglyndi getur byrjað að þróast eftir að einstaklingurinn er kominn 

heim, allt að 12 mánuðum eftir að heilaslagið á sér stað og því er hætta á að hann verði þunglyndur 

eftir heimkomu ef hann fær minniháttar þjónustu og eftirlit (Kwok o.fl., 2006; White o.fl., 2008). Það er 

ávallt hætta á að heilaslagssjúklingar þrói með sér þunglyndi og virðast tímamörkin engu máli skipta, 

þ.e það er jafn líklegt að þróa með sér þunglyndi í upphafi veikinda eða 2-5 árum eftir að áfallið á sér 

stað (Bergersen o.fl., 2010). Þunglyndi getur haft gríðarleg áhrif á líðan einstaklings og getur aukið 

félagslega einangrun og vanlíðan. Einnig getur hún verið forspárþáttur um hreyfifærni einstaklings og 

virkni. 

Þunglyndi getur ekki einungis haft áhrif á líðan einstaklingsins heldur hefur það einnig verið tengt 

félagslegri aðlögun og virkni. Þeir sem glíma við þunglyndi eru minna virkir félagslega og eiga í 

auknum erfiðleikum með að aðlagast samfélaginu að nýju (Baseman o.fl., 2010). Þunglyndi hefur 

einnig áhrif á lífsgæði einstaklings, þ.e. því meira þunglyndi því minni lífsgæði. Þunglyndi hefur 

gífurlega víðtæk áhrif á líðan einstaklings og má þar nefna atriði eins og svefn, magn og gæði 

félagslegs stuðnings og félagslegrar einangrunar. Þetta endurspeglar þörfina fyrir lengra og aukið 

eftirlit þegar heilaslagssjúklingar koma heim. Lífsgæði í tengslum við félagsleg samskipti og umhverfi 

minnka gríðarlega fyrstu 12 mánuðina eftir útskrift af sjúkrahúsi eða endurhæfingu. Stuðningur frá 

fjölskyldu og vinum hefur mikið að segja um félagslega þátttöku og líðan heilaslagssjúklinga. 

Einstaklingar upplifa oft mikinn stuðning fyrst í stað eftir áfallið en svo virðist sem að dragi úr 

stuðningnum og hann verði minni þegar á líður þrátt fyrir að vitað sé að stuðningur frá fjölskyldu og 

vinum skipti sköpum fyrir bata og líðan sjúklings (Sumathipala o.fl., 2012). Því er mikilvægt að brúa 

bilið á milli stuðnings í upphafi veikinda og eftir heimkomu og leita lausna svo stuðningur frá 

aðstandendum minnki ekki þegar lengra líður frá upphafi veikinda.  

Þátttaka hefur gríðarleg áhrif á heilsutengd lífsgæði og eru þeir sem hafa meira sjálfstæði og eru 

virkir í samfélaginu með meiri lífsgæði heldur en þeir sem hafa dregið sig úr félagslegum athöfnum 

(Kwok o.fl., 2011). Það er algengt að einstaklingar sem hafa fengið heilaslag leggist endurtekið inn á 

sjúkrahús en hjá stórum hluta þessara einstaklinga hefði verið hægt að koma í veg fyrir endurinnlögn 

ef í boði væri aðstoð fyrir þá heima við (Martins o.fl, 2011). Heilbrigðisstarfsmenn verða að gefa meiri 

gaum að þessum þáttum og taka tillit til heildstæðra þarfa einstaklingsins. Þeir einstaklingar sem glíma 

við andleg vandamál og léleg lífsgæði leita sér sjaldnast hjálpar sjálfir og því fellur það í hendur 

heilbrigðisstarfsmanna að brúa bilið þar á milli og koma upp bæði skimunum fyrir þunglyndi og aukinni 

sérhæfðri þjónustu fyrir heilaslagssjúklinga (Bergersen o.fl., 2010). 
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Til að auka þjónustu við heilaslagssjúklinga væri hægt að skima oftar fyrir þunglyndiseinkennum í 

langtímafasa sjúkdómsins og koma upp meðferðaráætlun um leið og vandamálin gera vart við sig. Því 

er mikilvægt að byggja upp þá þjónustu svo hægt sé að grípa inn í áður en vandamálin verða of 

alvarleg og meðhöndla þau strax sem mundi stuðla að aukinni vellíðan og jafnframt auka lífsgæði 

þessara einstaklinga. 

7.2 Styrkleikar og veikleikar  

Þessi ritgerð hefur margvíslega styrkleika og veikleika. Innra réttmæti var aukið með nákvæmri lýsingu 

á þeirri aðferðafræði sem við notuðum og einnig notkun matstækja. Styrkleikar þessarar ritgerðar eru 

að hún var unnin með kerfisbundnum hætti og því hægt að segja að hún endurspegli það sem lýst 

hefur verið um raunveruleika heilaslagssjúklinga. Við val á rannsóknum sem teknar voru með í 

ritgerðina voru gerðar ákveðnar kröfur sem rannsóknirnar þurftu að standast. Þær voru að 

einstaklingar þurftu að hafa fengið heilaslag fyrir 6 mánuðum síðan eða lengur, vera 19 ára og eldri og 

einnig að greinarnar væru allar á ensku eða íslensku. Þar sem þetta er víður hópur einstaklinga var 

erfitt að sjá fyrir niðurstöður og eitthvert samhengi í þeim. Vegna eðli lýsandi 

rannsóknarspurningarinnar voru engar sérstakar viðmiðanir settar fyrir tegundir rannsókna.  

Skortur á rannsóknum og þekkingu á þessu sviði endurspeglaðist bæði í heimildaleit þar sem lítil 

skörun var á milli gagnabanka og breiðs rannsóknarefnis sem fram kom þegar leitar var eftir 

heimildum. Persónulegar frásagnir og sálfélagsleg vandamál eru ekki eftirsóknarverð rannsóknarefni 

og eru því lítið könnuð í megindlegum rannsóknum. Hins vegar var aldursbil þátttakenda mikið og 

rannsóknirnar gerðar í ólíkum menningarheimum svo erfitt er að samræma niðurstöður og yfirfæra 

þær á íslenskan raunveruleika. Einnig var lítið tillit tekið til kynbundinnar flokkunar á þátttakendum og 

ekki vitað hvort að niðurstöður gætu skekkst vegna þess. Veikleikarnir eru að við leituðum eingöngu í 

2 gagnabönkum sem eru fyrir heilbrigðisvísindi, hjúkrunarfræði og læknisfræði og einnig ritrýndum 

greinum skrifaðar á annað hvort ensku eða íslensku. Einnig notuðum við takmörkuð leitarorð en þó 

nógu mörg til þess að uppfylla PICOT. Þess vegna er þörf á að framkvæma mun viðtækari leit seinna 

til þess að ná nákvæmari mynd á þeim vandamálum sem hefur verið greint frá. Rannsóknirnar fengu 

aðallega B einkunn (n=12) og voru eingöngu lýsandi. Þetta gefur til kynna að ákveðin skekkja er til 

staðar í niðurstöðunum. Það sem sjúklingar upplifa sem vandamál hefur aðallega verið kannað með 

fyrirfram ákveðnum spurningum og gefa slíkar spurningar ef til vill ekki nógu lýsandi mynd af 

raunveruleikanum.  

Nauðsynlegt er að stuðla að auknum rannsóknum og framþróun í meðferð sem tengjast erfiðleikum 

við að ferðast innan eigin heimilis og út af heimili. Með því er hægt að koma til móts við þarfir þeirra og 

gegna eigindlegar rannsóknir mikilvægu hlutverki í því samhengi (LeBrasseur o.fl., 2006). 

7.3 Gagnsemi fyrir hjúkrun; hvernig og af hverju ættu hjúkrunarfræðingar 
að beita sér í málum heilaslagssjúklinga? 

Í þessari ritgerð varpa höfundar ljósi á margbreytileika vandamála heilaslagssjúklinga. Fyrir 

hjúkrunarfræðinga er mikilvægt að vera meðvitaðir um heildstæða mynd sjúklings svo hægt sé að 

mæta þörfum hans og vandamálum. Það er varasamt að beina allri okkar orku á örfá vandamál þar 

sem rannsóknir sýna að tengsl milli andlegrar og líkamlegrar heilsu eru mikil. Rannsóknir hafa greint 
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frá því að með því nota ICF rammann er hægt að fá heildstæðari mynd af þörfum einstaklingsins. 

Þannig geta hjúkrunarfræðingar farið eftir fyrirfram ákveðnum leiðum og verið fullvissir um að fá 

heildstæða mynd af einstaklingnum í stað þess að beina allri okkar athygli að örfáum vandamálum. 

Eftirfylgni og heimaþjónusta er að okkar mati ábótasöm hér á Íslandi þegar það kemur að málefnum 

heilaslagssjúklinga. Einnig þurfa hjúkrunarfræðingar að finna leiðir til að efla sjálfstraust og öryggi 

einstaklinga með heilaslag sem mundi bæta líðan þeirra og lífsgæði. Þetta er verkefni sem 

hjúkrunarfræðingar geta tekið sér fyrir hendur og brýn þörf er á þar sem stuðningur við 

heilaslagssjúklinga er af skornum skammti. Með því að setja á fót lengri og meiri heimaþjónustu ásamt 

reglulegum skimunum fyrir þunglyndiseinkennum og öðrum mikilvægum þáttum í ICF væri hægt að 

koma til móts við þarfir einstaklinga með heilaslag og stuðla að betri líðan, sjálfstrausti og 

enduraðlögun að samfélaginu. Það sem álykta má er að einstaklingar með heilaslag upplifa fjölbreytt 

vandamál og að ICF kerfið sé gott matstæki til að kanna þarfir þeirra þegar lengri tími er liðinn frá 

heilaslagi og einnig hvaða atriði innan ICF vantar fyrir þá einstaklinga.  

 

Ráðleggingar fyrir framkvæmd á Íslandi: 

 Auka tímann fyrir sérstaka eftirfylgni eftir útskrift heim.  

 Nota ICF til að fá heildstæða mynd af heilaslagssjúklingnum. 

 

Ráðleggingar fyrir rannsóknir: 

 Eigindlegar rannsóknir á upplifun sjúklinga þar sem spurningar eru byggðar á hálfstöðluðum 

viðtölum sem meta hinar ýmsu hliðar af ICF hugmyndarammanum. 

 Fleiri þversniðsrannsóknir á Íslandi. 

 Vekja athygli á tilteknum málum sem tengjast samfélaginu okkar, t.d. aðgengi að verslunum 

og veitingahúsum fyrir hjólastólanotendur. 
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Ályktanir 

Í þessari ritgerð var varpað ljósi á þau flóknu vandamál sem heilaslagssjúklingar kljást við í daglegu lífi. 

Vandamálin hafa sjaldnast áhrif á aðeins einn þátt í lífi þeirra heldur hafa þau margslungin áhrif á 

einstaklinginn í heild sinni. Þannig geta til dæmis líkamleg vandamál haft áhrif á andlega líðan eða 

lífsgæði. Því er mikilvægt að horfa á einstaklinga í heildrænu samhengi svo hægt sé að öðlast dýpri 

skilning á vandamálum og fötlun hvers einstaklings fyrir sig. Vegna hárrar tíðni heilaslaga er það afar 

mikilvægt að takast á við þessi vandamál út frá faglegu sjónarhorni og geta hjúkrunarfræðingar verið 

lykilmanneskjur í því samhengi.  

Með því að nota ICF er hægt að finna eyður í bæði fræðilegu samhengi og klíník. Það sýnir okkur á 

hvaða sviði hjúkrunarfræðingar geta stutt sjúklinga sína til að geta tekið sem virkastan þátt í 

samfélaginu þrátt fyrir sína skerðingu. Það leiðir til þess að hjúkrun verður markvissari og staðlað mat 

fæst yfir getu og færni einstaklingsins. Því segjum við að ICF kerfið væri góð viðbót við klínískt starf. 

Hins vegar er nauðsynlegt að framkvæma frekari rannsóknir hér á Íslandi til þess að greina hvetjandi 

og hindrandi þætti sem sjúklingar standa andspænis eftir heimkomu.  

Einnig leggjum við til að efla þyrfti frekara eftirlit eftir heimkomu þar sem hún er af skornum 

skammti. Þrátt fyrir þær áskoranir sem heilaslagssjúklingar þurfa að fást við er sérhæfður stuðningur 

mjög lítill eftir útskrift af sjúkrahúsi. Auka þyrfti rannsóknir af upplifun sjúklinganna sjálfra og hver 

vandamál þeirra eru. Með því móti væri hægt að efla vellíðan, færni heilaslagssjúklinga og beina 

athyglinni að inngripum sem draga úr neikvæðum afleiðingum heilaslags fyrir sjúklinga, fjölskyldur 

þeirra og samfélagið allt. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. PRISMA flæðirit.  

(Moher o.fl., 2009) 
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Fylgiskjal 2. Heimildaleit; Líf eftir heilaslag - kerfisbundið fræðilegt yfirlit. 

 

PubMed: Limits age 19+, humans, articles in English, date; January 2006 – present.  

Data search in PubMed: 13/12 – 2013. Clinical trials. 

 

LEITARORÐ HITS TITLE ABSTRACT 

Stroke (MeSH) + ICF   14 4 2 

Stroke (MeSH) + (re)integration 4 3 2 

Stroke (MeSH) + home care 174 20 4 

Stroke (MeSH) + community + quality of life 36 3 2 

Stroke (MeSH) + community + Outcomes  63 8 4 

Samtals 291 38 14 

 

Útilokun heimilda sem komu fyrir oftar en einu sinni innan gagnabanka.  9 

 

CINAHL: All adults, humans, articles in English, date; January 2006 – present. 

Data of search in CINAHL: 30/12 – 2013.  

 

LEITARORÐ HITS TITLE ABSTRACT 

Stroke (major concept)+ ICF   25 14 9 

Stroke (major concept) + (re)integration 16 10 7 

Stroke (major concept) + home care 9 3 1 

Stroke (major concept) + community + quality of life 34 19 9 

Stroke (major concept) + community + Outcomes  115 19 14 

Samtals 149 65 40 

 

Útilokun heimilda sem komu fyrir oftar en einu sinni innan gagnabanka. 33 

 

Þegar lagt var saman milli gagnabanka voru samtals 42 útdrættir eftir. 

Ekki voru tvítekninga á útdráttum milli gagnabanka.  
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Fylgiskjal 3. Matstæki fyrir inntöku- og útilokunarskilyrði heimilda.  

 

 

(Joanna Briggs handbook, 2011) 
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Fylgiskjal 4. QARI matstæki. 

(Joanna Briggs handbook, 2011) 
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Fylgiskjal 5. MAStARI matstæki. 

(Joanna Briggs handbook, 2011) 
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Höfundur, ár, 
nafn 

Tilgangur Rannsóknarsnið Aðferðir og úrtak Gagnagreiningaraðferðir Niðurstöður Umræða og ályktanir 

White, Magin 
Attia, Pollack, 
Sturm, og Levi. 
(2008). 

 

Exploring 
poststrok mood 
changes in 
community-
dwelling stroke 
survivors: a 
qualitative study. 

Að rannsaka 
upplifun 
heilaslags-
sjúklinga á 
breytingum á 
skapferli til lengri 
tíma; 1, 3 og 5 
árum eftir 
heilaslag. 

Eigindleg 
rannsókn. 

Notast var við 
hálfstöðluð 
viðtöl. Talað var 
við 12 
einstaklinga sem 
búa á eigin 
heimili eftir 
útskrift af 
sjúkrahúsi. 6 
konur og 6 
karlmenn. 

OCSPCS 

MRS 

MMSE 

SIS 

 

Það var mikið samræmi í skapferli 
öll 3 skiptin sem viðtölin voru og 
meirihluti einstaklinganna fundu fyrir 
sorg. Reiði og vont skap tengdist 
skertri líkamsgetu. Allir 12 
þátttakendur lýstu neikvæðum 
tilfinningum yfir að geta ekki gert 
það sem þá langar til. 2 
þátttakendur drógu sig í hlé vegna 
skammar. 5 þátttakendur sýndu 
breytingar á félagslegri hegðun, 
hittu fjölskyldu og vini sjaldnar. 5 
þátttakendur sögðu að bjartsýni 
héldi þeim gangandi, að þau lifi fyrir 
aðra og sjá hvernig 
fjölskyldumeðlimir dafna. 

Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi 
komi fram nokkra mánuði eftir 
heilaslag, en svo hefur komið í ljós 
eftir á að hættan á þunglyndi er 
svipuð í bráða-, milli- og langtíma 
fasa, þar sem langtíma er talið 
vera 6 mánuði  eftir heilaslag. 
Þátttakendur skilgreindu ekki 
tilfinningar sínar sem þunglyndi. 
Oftast er endurhæfing fyrstu 
mánuðina eftir heilaslag, en þessi 
rannsókn sýnir að það þyrfti að 
vera til langtíma afskipti af 
heilaslagssjúklingum til að koma í 
veg fyrir breytingar á skapferli og 
að hvetja til betri lífsgæði. 

Baseman, 
Fisher, Ward, og 
Bhattacharya. 
(2010). 

 

The relationship 
of physical 
function to social 
integration after 
stroke. 

 

Að rannsaka 
sambandið milli 
félagslegrar 
aðlögunar, virkni 
og þunglyndi hjá 
einstaklingum 
sem hafa fengið 
heilaslag. Einnig 
að athuga hvort 
virkni og 
þunglyndi hafi 
áhrif á félagslega 
aðlögun. 

Lýsandi 
rannsókn. 

Lýðfræðilegur 
spurningalisti var 
sendur út. 48 
þátttakendur, 27 
karlmenn og 21 
kona. 

SIPSO 

CES-D 

 

 

Einstaklingar sem voru í vinnu fyrir 
heilaslag fóru frá 48% niður í 4,2% 
eftir heilaslag. Einstaklingar sem 
voru á eftirlaunum fyrir heilaslag 
hækkuðu úr 33,3% í 41,7%. 
Atvinnuleysi fór frá 4,2% fyrir 
heilaslag upp í 29,2%. Þeir sem 
voru heimavinnandi voru í sama 
hlutfalli fyrir og eftir heilaslag. Það 
er marktækur munur á milli 
félagslegrar aðlögunar og virkni eftir 
heilaslag.  Aukning á þunglyndi 
tengdist minni félagslegri aðlögun. 

 

Félagsleg aðlögun er marktækt 
tengd við virkni, þunglyndi og bata 
eftir heilaslag með því að sýna að 
því þunglyndari sem einstaklingar 
eru því minni félagslegri aðlögun 
ná þeir. Endurhæfing sem tekst á 
við sálfélagsleg vandamál undirbýr 
einstaklinga fyrir samfélagið ásamt 
því að meðhöndla læknisfræðileg 
vandamál eru mikilvægt til að 
minnka vanhæfni eftir heilaslag. 

 Fylgiskjal 6. Greiningar á heimildum. 
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Snögren og 
Sunnerhagen. 

(2009). 

 

Description of 
functional 
disability among 
younger stroke 
patients: 
exploration of 
activity and 
participation and 
environmental 
factors.  

 

Lýsa fötlun meðal 
yngri 
heilaslagssjúklinga 
með því að greina 
virkni, þátttöku og 
umhverfisþætti og 
einnig að bera saman 
metin og sjálfsmiðuð 
vandamál eftir 
heilaslag. 

 

Hálfstöðluð viðtöl 
byggð á stöðluðum 
spurningum frá 
ICF. 

 

 

33 einstaklingar 
á sjúkrahúsi, 3 
einstaklingar í 
endurhæfingu 
og 35 
einstaklingar 
sem bjuggu 
heima. (Við 
tókum bara fyrir 
þá sem bjuggu 
heima). 

MRS  

SIS  

 

 

 

Það sem reyndist sjúklingunum 
erfiðast var öll líkamleg hreyfing. 
Þeir sem bjuggu heima áttu í 
mestum erfiðleikum með að leysa 
hversdagsleg vandamál og einnig 
með að standa.      

Um helmingur af þátttakendum 
áttu við fötlun að stríða eftir 
heilaslagið. Niðurstöður í 
þessari rannsókn gefa til 
kynna að mörg vandamál eru 
tengd líkamlegri hreyfigetu 
sérstaklega í höndum, þar sem 
fætur eru yfirleitt sterkari. 
Mikilvægt er að horfa ekki 
einungis á líkamleg vandamál 
heldur einnig sálfélagsleg 
vandamál. Flestir tjáðu 
mikilvægi þess að eiga góða 
vini og fjölskyldu. 

 

Stokes, 
O‘Connell og 
Murphy. 

(2011).  

 

An investigation 
into fatigue post-
stroke and its 
multidimensional 
nature. 

Rannsakar 
magnleysi/þreytu og 
metur sambandið 
milli magnleysis og 
annarra þátta eftir 
heilaslag, eins og 
líkamlega virkni, 
þunglyndi og 
samfélagslega 
aðlögun. 

Þversniðsrannsókn. Viðtöl við hvern 
og einn 
þátttakanda. 
100 
einstaklingar 
sem hafa fengið 
heilaslag tóku 
þátt og voru 
55% þeirra 
karlmenn og 
45% konur. 

MFI 

GDS 

BI 

RNLI 

 

 

Einstaklingar sem hafa fengið 
heilaslag finna í auknum mæli 
fyrir þreytu heldur en þeir sem 
ekki hafa fengið heilaslag. 70% af 
einstaklingunum í rannsókninni 
fundu fyrir þreytu. Þunglyndi var 
einnig marktækt meira hjá 
einstaklingum sem hafa fengið 
heilaslag.Um helminginn af 
einstaklingunum (48%) skorti 
samfélagslegra aðlögun. Það var 
marktækt samband milli 
þunglyndis og andlegrar þreytu. 
Milli 44-81% einstaklinga sem 
fengu heilaslag fyrir 2 og 3 árum 
fyrir rannsóknina fundu fyrir 
þreytu og það voru 81% sem 
fundu fyrir þreytu tengdri 
hreyfingu.   

Þunglyndi og þreyta er í meira 
mæli hjá einstaklingum sem 
hafa fengið heilaslag þrátt fyrir 
að þunglyndi og þreyta eigi sér 
einnig stað hjá einstaklingum 
sem hafa ekki fengið heilaslag. 
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Essue, Hackett, 
Li, Glozier, 
Lindley, og Jan. 
(2012). 

 

How are 
household 
economics 
circumstances 
affected after 
stroke? 

 

Rannsaka hvernig 
fjárhagsleg staða hjá 
yngri einstaklingum 
sem hafa fengið 
heilaslag sé eftir 
áfallið. 

Lýsandi rannsókn. Fylgt var eftir 
114 
einstaklingum í 
12 mánuði eftir 
heilaslag. Viðtöl 
voru tekin í 
gegnum síma. 

SPSS 36% einstaklinga fundu fyrir 
erfiðleikum tengdum fjárhagi fyrir 
heilaslag og 12 mánuðum eftir 
heilaslag voru 61% einstaklinga í 
erfiðleikum. Það sýnir marktæka 
hækkun á fjárhagslegum vanda. 

Stig erfiðleika við fjárhag í 
þessari rannsókn sýndu 
hækkun og eru í samræmi við 
ályktanir um lélegri stöðu hjá 
krónískt veikum einstaklingum. 
Fjárhagsleg vandamál eru 
algeng hjá ungum 
einstaklingum þar sem 2/3 
eiga erfitt 12 mánuðum eftir 
heilaslag. 

Roth, og Lovell. 
(2007). 

 

Community skill 
performance 
and its 
association with 
the ability to 
perform 
everyday tasks 
by stroke 
survivors one 
year following 
rehabilitation 
discharge.  

 

Að lýsa sambandi milli 
getunnar til að sjá um 
athafnir daglegs lífs og 
athafnir í samfélaginu. 

Megindleg 
rannsókn.  

 

 

 

Það var tekið 
viðtal í gegnum 
síma við 735 
einstaklinga 
einu ári eftir 
útskrift af 
endurhæfingu. 

FIM 

FAI 

 

 

 

3 aðal athafnir sem einstaklingar 
tóku þátt í voru að fara út í 
samfélagið (48%), ganga í meira 
en 15 mínútur (39%) og að fara 
að versla (37,3%). 3 athafnir sem 
einstaklingar taka minnst þátt í 
voru launuð vinna (88,7%), 
garðyrkja (88,2) og viðhald 
heimila/bíla(85,7%). Einstaklingar 
sem hafa náð ákveðnu marki í 
hreyfigetu eru líklegri til að geta 
stundað athafnir í samfélaginu. 

Það kom höfundunum á óvart 
hvað einstaklingar sem höfðu 
fengið heilaslag tóku lítinn þátt 
í verkefnum eins og að lesa 
bækur eða stunda áhugamál 
en það getur verið vegna 
þreytu, félagslegrar hræðslu 
eða af læknisfræðilegum 
ástæðum og þeir noti þá orku 
sem er til staðar til að stunda 
það sem þá langar mest til að 
stunda. 
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Robison, Wiles, 
Ellis-Hill, 
Mcpherson, 
Hyndman, 
Ashburn. 

(2009).  

 

Resuming 
previously 
activities post-
stroke: who or 
what helps? 

Að auka skilning á 
hvetjandi og hindrandi 
þáttum til að öðlast 
aftur getu til að taka 
þátt í samfélaginu.  

Eigindleg 
rannsókn.  

Þýði fengið frá 
stærri rannsókn 
þar sem 
þátttakendum 
var fylgt eftir í 3 
ár. Hálfstöðluð 
viðtöl tóku mið 
af mikilvægi 
athafna og 
þátttöku ári eftir 
heilaslag og 
sérstaklega 
hindrandi og 
hvetjandi þætti.  

19 manns (11 kk 
og 8 KVK). 

 

Þemagreining með 
notkun QSR NVivo 
forritinu. 

Greint á milli 3 mismunandi 
tegunda af þátttöku: 

Vinna, heimilisstörf og félagslegar 
athafnir  með 3 megin þemu; 

Líkamlegar og vitrænar hindanir 
Umhverfisáhrif 

Aðlögunarhæfni 

Hvetjandi þættir voru; stuðningur 
frá öðrum í umhverfinu, geta til að 
sinna sömu áhugamálum og áður, 
ný tækifæri og félagsleg tengsl, 
að hafa tilgang. 

Hindrandi þættir voru; skortur á 
hjálpartækjum, stuðningi og 
þjálfun, aðstoð við að komast um, 
einmanaleiki. 

Heilbrigðisstarfsfólk gefur ekki 
nógu mikinn gaum að aukinni 
virkni og þátttöku sem er 
mikilvægt fyrir einstaklinginn 
sem ekki eingöngu miðast að 
líkamsgetu, hreyfingu og styrk. 

Glassel,Coenen,  
Kollertis, Cieza.  

(2012).  

 

Validation of the 
extended ICF 
core set for 
stroke from the 
patient 
perspective 
using focus 
groups.  

Að auka gildi staðlaðra 
ICF formsins frá WHO 
með notkun rýnihópa. 
Þá getum við séð 
málin frá þeirra 
sjónarhóli og hvaða 
atriði skipta þau máli  
þegar kemur að virkni 
og heilsu.   

Eigindleg 
rannsókn. 

 

60 sjúklingar í 4 
hópum, 
hálfstöðluð 
viðtöl.  

Greining þemu með 
multiple coding og  

peer review.  

-127 af 166 2. stigs flokknum í 
ICF voru tjáðir af þáttakendum:  

-Flokkur „líkamsstarfsemi“ 47/59 
sem tjáðir voru.  

-6/11 í flokknum 
„líkamsuppbygging“ 

-47/59 í flokknum virkni og 
þátttaka.  

-28/37 í flokknum í 
“umhverfisþættir”.  

-31 2. stigs flokkar ekki í 
upphaflegu ICF kerfinu voru 
fundnir. Flestir flokkanna áttu 
heima undir „umhverfisþættir“ 
(n=11) og „virkni og þáttaka“ 
(n=9).  

Það ICF form sem WHO gaf út 
er mjög nákvæmt og nær góðri 
heildarsýn yfir vandamál 
einstaklings eins og kom fram í 
rýnitilraun. Nokkrir flokkar 
komu upp sem voru ekki í ICF 
(sjálfstæði í hreyfingum, 
tjáningaörðugleikar – tal og 
skrif). Þarf að rannsaka betur 
svo koma megi auga á þær 
þarfir sem verið er að tjá en 
eru ekki í staðlaða ICF kerfinu.  
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LeBrasseur,  
Sayers, 
Ouellette, 
Filding. 

(2006). 

  
Muscle 
impairments and 
behavioral 
factors mediate 
functonal 
limitations and 
disability 
following stroke.  

Að mæla hvort 
vöðvastyrkur og kraftur 
í neðri útlimum geti 
spáð fyrir um 
takmarkanir. Einnig að 
meta framlag  
atferlisþátta sem taka 
mið af skerðingu og 
lífsgæðum hjá þeim 
sem hafa fengið 
heilaslag.   

Þversniðs 
rannsókn. 

50 ára og eldri, 
6-24 mánuði 
eftir vægt 
heilaslag. 
31 tóku þátt. 

SPSS tölfræðiforrit 

ROM 

Kes 

LLFDI 

SIP 

GDS 

MMSE 

ESES 

P<.004 á hnéréttum og ökkla 
planter-flexion/dorsiflexion, styrkur 
og kraftur.  

-Styrkur og kraftur höfðu marktæk 
tengsl (P< .001) við gönguhraða, 
tíma við að klífa stiga og standa 
upp úr stól.  

-Marktækt (P<.001) samband milli 
takmarkandi þátta, 
sjálfsbjargargetu og þunglyndi.  
-Sjálfsbjargargeta og þunglyndi 
sýndu fram á marktækan mun við 
stjórnunarsvið 

-Styrkur og kraftur (P<.001) og 
heilsutengdra lífsgæða 

-þunglyndi og sjálfsbjargargeta 
P<.001 við lífsgæði.  

Minni vöðvastyrkur og kraftur 
leiddu til lengri gönguhraða og 
tíma við að klífa stiga.  

Einnig leiddi rannsóknin í ljós 
að sálfélagslegir þættir s.s 
þunglyndi og sjálfsbjargargeta 
hafa mikið að segja hvað 
varðar takmarkanir í 
félagslegum athöfnum og 
lífsgæðum heilaslagssjúklinga.  

Barker, Reid, 
Cott.  

(2006). 

 

The experience 
of senior stoke 
survivor: Factors 
in the 
community 
participation 
among 
wheelchair 
users. 

Að kanna reynslu eldri 
borgara (sem hafa 
fengið heilaslag) af 
ávísuðum hjólastólum 
sem notaðir eru heima 
við og í samfélaginu. 

Eigindleg 
rannsókn. 

Hálfstöðluð 
djúpviðtöl, 10 
þátttakendur á 
aldrinum 70-80 
ára, höfðu notað 
hjólastól að 
meðtaltali í 5-6 
ár.  

 

Þrjú þemu voru greind;  

1) Hjólastóll sem    
hjálpartæki og hindrun.  
2) Þeir sem geta notað 
hjólastól. 
3) Hindranir við 
hjólastólanotkun. 
 

Allt var greint og látið 
falla inn í ICF 
rammann.   

Hjólastóllinn hjálpaði nær öllum 
þátttakendunum til að taka þátt í 
samfélaginu. Hinsvegar reyndist 
það einnig vera hindrun (aðalega 
vegna umhverfisþátta) sem jók 
þörf þeirra fyrir aðstoð frá öðrum.  

Hjólastóllinn hjálpaði 
langflestum. Hinsvegar voru 
ýmsar hindranir í umhverfinu 
sem ýttu undir að fólk kaus að 
vera heima sem minnkaði 
félagslega þátttöku. Það að 
vera háður öðrum kom helst í 
veg fyrir samfélagsþátttöku. 
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Taylor-Piliae, 
Hepworth, Coull.  

(2013).  

 

Predictors of 
depressive 
symptoms 
among 
community-
dwelling stroke 
survivors. 

Að kanna fyrirboða 
einkenni þunglyndis 
sem geta komið fyrir 
hjá þeim sem hafa 
fengið heilaslag.  

Megindleg 
rannsókn.  

100 manns, 70 
ára og eldri, 39-
49 mánuðum 
eftir heilaslag. 

Persons stuðull 

CES-D 

SF-36 

PSQI  

MSPSS 

mRS  

MMSE 

Gögn greind með 
SPSS 

-Algengi þunglyndis 
einkenna 35% 

-Þunglyndis einkenni 
tengdust lífsgæðum, 
gæðum svefns, stuðningi 
og sögu um þunglyndi. 
(P<.05) 

-Lífsgæði höfðu neikvæð 
tengsl við þunglyndi (meiri 
lífsgæði minna þunglyndi) 
(P<.01) 

-Stuðningur mikilvægur, 
þunglyndis einkenni 
fækkaði eftir því sem 
stuðningur var meiri (P<.04) 

Lítil lífsgæði og stuðningur eru 
aðalatriðin við auknar líkur á 
þunglyndi.  

-Þunglyndis einkenni tengdust 
lífsgæðum, gæðum svefns, 
félagsstuðningi, félagslegri 
eingangrun og sögu um þunglyndi.  

-Það þyrfti að skima oftar fyrir 
þunglyndiseinkennum í langtímafasa 
og koma upp meðferð strax á 
endurhæfingarstöðvum.  

Kwok, Lo, 
Wong, Wai-
Kwong, Mok, 
Kai-Sing.  

(2006). 

 

Quality of life of 
stroke survivors: 
A 1-year follow 
up study. 

Að kanna breytingar á 
lífsgæðum og hvað 
stuðlar að lífsgæðum 1 
ár eftir heilaslag. 

Framskyggn 
rannsókn. 

Megindleg 
rannsókn. 

303 
þátttakendur. 

 

SPSS 

IADL 

GDS 

MMSE 

WHOQOL-BREF 

BI 

Barthel index: 6mánuði-12 
mánuði, breyting (0-1) 

ADL: 6 mánuði (0,1-0,0), 12 
mánuði (0,1-0,0),  

MMSE: 6mánuði (1-2), 12 
mánuði (2-2) 

GDS: 6 mánuði (1-2),  
12 mánuði (1-2) 

WHO lífsgæði-skiptist í 4 
flokka; 

1)Líkamlegt: 6mánuði (7- 
6), 12 mán (9,5-7,0) 
2)Sálfélagsleg: 6 mánuði  
(7-6), 12 mánuði (12-6) 
3)Félagsleg samskipti: 6 
mánuði (6-0), 12 mánuði 
(12-0) 

4) Umhverfi: 6mánuði (12-
0), 12mánuði (12-6) 

Lífsgæði í tengslum við félagsleg 
samskipi og umhverfi minnkaði 
gríðarlega á 12 mánuðum.  

-Þunglyndi jókst á þessum 12 
mánuðum.  

-Lélegri félagsleg samskipti sýna 
fram á að heilaslagssjúklingar lenda í 
vandræðum með samkipti sín við 
ástvini (kynlífsvandamál algeng).  

-Minni heilsutend lífsgæði í 
félagslegum tengslum voru tengd 
lélegri hreyfingu.  

-Þunglyndi mikið 12 mánuði eftir 
heilaslag – vera meira vakandi fyrir 
merkjum og gefa viðeigandi 
þunglyndislyf. 

-Fjárhagsleg byrði (lyf, sjúkraþjálfun, 
tæki og tól). 
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Sumathipala, 
Radcliffe, 
Sadler, Wolfe 
og McKevitt. 
(2011). 

 

Identifying the 
long-term 
needs of 
stroke 
survivors using 
the 
International 
Classification 
of Functioning, 
Disability and 
Health (ICF). 

 

 

Að athuga hvernig 
samhengis þættir, 
eins og þeir eru 
skilgreindir með 
ICF, hafa áhrif á 
virkni 
heilaslagssjúklinga 
og hver 
langtímaþörf þeirra 
er eftir heilaslag. 

Hálfstöðluð 
viðtöl. 

Viðtöl voru tekin 
við 35 
heilaslags-
sjúklinga, 1-11 
ári eftir 
heilaslagið. 
Þátttakendur 
voru teknir úr 
South London 
Stroke Register. 

QSR - NVivo 

 

Flestir áttu erfitt með að ganga án 
aðstoðar eða voru í hjólastól. 
Þátttakendur áttu þess vegna frekar 
erfitt með ADL. 26/35 töluðu um að 
hjálp frá fjölskyldu og vinum væri 
aðalástæða virkni þeirra. 
Einstaklingar sem fengu ekki hjálp 
frá fjölskyldunni höfðu verri getu við 
ADL og voru einnig minna 
félagsleg. Yfir helmingum 
þátttakenda sögðu að hjálpartæki 
sem þau fengu með heim eftir 
endurhæfingu hefðu hjálpað þeim 
mjög mikið. 2/3 töldu sig ekki þurfa 
á meiri endurhæfingu að halda þrátt 
fyrir að glíma við vandamál heima. 
Margir upplifðu neikvæð viðhorf frá 
nágrönnum. 29/35 voru með önnur 
heilsutengd vandamál eins og 
hjartavandamál, sykursýki eða gigt. 

 

Félagsleg hjálp frá vinum og 
fjölskyldu er aðalmálið. Það sem 
kom fram í þessari rannsókn 
styður niðurstöður úr öðrum eins 
rannsóknum. Mikilvægi félagslegs 
stuðnings. Þessi rannsókn var 
gerð til þess að athuga þörf 
heilaslagssjúklinga á frekari 
aðstoð eftir útskrift til lengri tíma 
litið. 

Kwok, T., Pan, 
J-H., Lo, R. og 
Song, X. 
(2011). 

 

The influence 
of participation 
on health-
related quality 
of life in stroke 
patients. 

 

Að athuga hvort 
takmarkanir á 
þátttöku hafi óbein 
áhrif á heilsutengd 
lífsgæði (stuttu) og 
lengri tíma eftir 
heilaslag. 

Lýsandi 
langtíma-
rannsókn og 
þversniðs-
rannsókn. 

Þátttakendur 
voru teknir úr 
skrá um 
heilaslagssjúklin
ga. Viðtöl tekin 
við einstaklinga 
sem höfðu 
fengið heilaslag 
fyrir (3) og 12 
mánuðum 
síðan. 433 
einstaklingar, 12 
mánuðum eftir 
heilaslag, tóku 
þátt. 

 

MBI 

GDS 

MMSE  

LHS 

 

Sjálfstæði og félagsleg aðlögun 
tengdist líkamlegum og 
félagslegum heilsutengdum 
lífsgæðum. Fjárhagsleg geta hefur 
áhrif á umhverfistengd lífsgæði. 
Atvinna hafði marktæk 
(p<0,05)  áhrif á líkamleg og 
umhverfistengd lífsgæði 12 mánuði 
eftir heilaslag. 

 

Þátttaka hafði áhrif á lífsgæði hjá 
sjálfstæðum heilaslagssjúklingum 
hvað varðar virkni og hegðun til 
lengri og styttri tíma, en atvinna 
hafði einungis áhrif á lífsgæði í 12 
mánuði eftir heilaslag. 12 
mánuðum eftir heilaslag höfðu 
fjárhagslegir erfiðleikar ekki lengur 
áhrif á sálfélagsleg og félagsleg 
lífsgæði. Hægt að útskýra það 
með sálfélagslegri aðlögun að 
breyttum fjárhagi hjá 
heilaslagssjúklingum. Félagslegur 
stuðningur fyrir sjúklinga með 
skerta færni hefur ekki staðist til 
lengri tíma. 
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Bergersen, 
Fröslie, 
Sunnerhagen 
og Schanke, 
(2010). 

 

Anxiety, 
Depression, 
and 
Psycological 
Well-being 2 to 
5 years 
Poststroke.  

 

Að rannsaka 
andlega heilsu, 
sálfræðilega 
vellíðan og 
sálfélagslegt ástand 
heilaslagssjúklinga 
2-5 árum eftir 
útskrift úr 
endurhæfingu. 

Lýsandi 
rannsókn. 

Þátttakendur 
voru teknir úr 
skrá frá 
endurhæfingarst
öð sjúkrahúss í 
Noregi. Þau 
fengu 
spurningarlista 
til að svara. 162 
heilaslagssjúklin
gar tóku þátt í 
rannsókninni 2-5 
ár eftir 
heilaslagið. 

HADS 

GHQ 

MRS 

87 þátttakendur (54,5%) sögðust 
hafa upplifað kvíða eða þunglyndi 
um tímabil og um helmingurinn af 
þeim upplifuðu bæði kvíða og 
þunglyndi. 53% af þeim með andleg 
vandamál leituðu sér hjálpar. 17,3% 
af öllum þátttakendum fundu fyrir 
bæði kvíða og þunglyndi á tímabili 
samkvæmt. HADS. Helmingur 
þátttakenda hafði léleg lífsgæði og 
hugsanlega óheilbrigt hugarfar 
gagnvart sjúkdómnum. 

Niðurstöðurnar sýna að kvíði og 
þunglyndi eru jafn algeng hjá 
heilaslagssjúklingum 2-5 árum 
eftir útskrift. Minni virkni og meiri 
skerðing hjá einstaklingum er 
tengd hærri tíðni andlegra 
vandamála. Einnig gefa 
niðurstöðurnar til kynna að 
heilbrigðisstarfsfólk ættu að skima 
fyrir andlegum vandamálum hjá 
heilaslagssjúklingum þar sem 
fæstir leita sér hjálpar sjálfir. 

Teoh, Sims og 
Milgrom. 
(2009). 

 

Psychosocial 
Predictors of 
Quality of Life 
in a Sample of 
Community-
Dwelling 
Stroke 
Survivors: A 
Longitudinal 
Study.  

Að bera kennsl á 
sálfélagslega  
áhættuþætti á 
heilsutengdum 
lífsgæðum 
hjá  heilaslags-
sjúklingum og 
skoða mismuninn á 
þunglyndum og 
ekki þunglyndum 
þátttakendum. 

Langtíma 
rannsókn sem 
stóð yfir 6 
mánaða tímabil. 

 

Þátttakendur 
voru 135 talsins, 
92 menn og 43 
konur sem 
höfðu fengið 
heilaslag einu 
sinni fyrir u.þ.b 
12 mánuðum. 

AQoL 

SIS 

SWLS 

CES-D 

PHQ9 

MOS-SSS 

LOT-R 

SES  

RLOC 

MRS 

Sálfélagslegir þættir voru marktækt 
tengdir heilsutengdum lífsgæðum 
meðan á rannsókninni stóð. 
Þunglyndi, sjálfstraust og stjórn 
hafði mest áhrif á lífsgæði, en 
bjartsýni og félagslegur stuðningur 
hafði ekki bein áhrif á lífsgæði. 

Það var ekki mikil breyting á 
þessum 6 mánuðum á meðan 
rannsókninni stóð, en það getur 
verið vegna fyrri aðlögunar að 
heilaslagi, þ.e. fyrstu 6 mánuðina 
eftir.  
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Carod-Artal, 
Trizotto, Coral 
og Moreira.  

(2009).  

 

Determinants of 
quality of 
Brazilian stroke 
survivors. 

Að skoða aðal 
áhrifaþætti sem 
ákveða lífsgæði hjá 
heilaslagssjúklingum. 

Megindleg 
rannsókn. 

260 þátttakendur. 

 

NHISS 

BI  

ADL 

MMSE  

HADS  

SIS 

Virkni og skerðing höfðu 
marktæk tengsl 
(p<.0001). 

Þátttakendur voru háðir 
öðrum um ADL – 31,5% 
höfðu mikla skerðingu.  

 

Líkamleg og andleg vellíðan verður fyrir 
miklum áhrifum eftir heilaslag. Þunglyndi 
og skerðing eru þeir þættir sem segja mest 
um heilsutengd lífsgæði (þunglyndi þótti 
vera  helsta vísbendingin).  

Van de Port, 
Kwakkel, van 
Wijk, Lindeman. 
(2005). 

 

Susceptability to 
deterioration of 
mobility long-
term after 
stroke: a 
prospective 
cohort study. 

Bera kennsl á 
klíníska áhrifaþætti 
sem spá fyrir um 
minnkandi 
hreyfifærni 1-3 árum 
eftir heilaslag. 

Þversniðs, 

hóprannsókn. 

 

 

Eftir 1 ár: 214 
manns 
Eftir 3 ár: 205 
manns 

 

RMI 

MMSE 

SSI 

FAI 

Mikil fylgni á versnandi 
hreyfifærni, ADL, getu, 
virknistig, MMSE. 

Marktækur munur 
(P<0.05) á hreyfigetu í 
1-3 ár eftir heilaslag.  

21% hafa minni 
hreyfifærni,  
72% halda sama 
hreyfanleika  

7% með bætta 
hreyfanleika.    

Hnignun í hreyfanleika hefur sterk tengsl 
við sálfræði- og hugsunarferlaþætti en ekki 
líkamlega styrki. Þeir sem kvarta um minni 
virkni, hugsanafræðileg vandamál, þreytu 
og þunglyndi 1 ár eftir heilaslag eru líklegri 
til að hafa minni hreyfanleika. Mikilvægt að 
gefa meiri gaum að þreyts og þunglyndi 
leiðir til hnignunar á hreyfigetu getur komið 
af stað vítahring (minni virkni, meiri þreyta 
og þunglyndi). Virknistig, hugræn 
vandamál, þreyta og þunglyndi 1 ári eftir 
heilaslag eru mikilvægar vísbendingar um 
minnkandi hreyfifærni. 

ADL= Activities of Daily Living, AQLI= the Assessment of Quality of Life, BI = Barthel Index, CES-D= the Center for Epidemiologic Studies Depression scale, ESES= Ewart Self-Efficary Scale, FAI = 

Frenchay Activities Index, FIM= Functional Independence Measure, GDS = Geriatric Depression Scale, GHQ= General Health Questionnaire, HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale,  IADL= 

Lawton Instrumental Activities of Daily Living, Kes= Knee extensors, LHS= London Handicap Scale, LLFDI= Late-Life Function and Disability Instrument, LOTR=the Life Orientation Test Revised, 

MFI = Multidimentional Fatigue Inventory, MBI= Modified Barthel Index, MMSE = Mini-Mental State Examination, MoCA= the Montreal Cognitive Assessment, MOS-SSS= the Medical Outcome 

Study Social Support Survey, MRS = Modified Rankin Scale, MSPSS= Multidimensional Scale of Perceived Social Support, NHISS= National Institutes of Health Stroke Scale, OCSPCS= Oxford 

Community Stroke Project Classification System, PHQ= the Patient Health Questionnaire, PSQI= Pittsburgh Sleep Quality Index, QRS Nvio= Qualitative data analysis, RLOC= Recovery Locus Of 

Control scale, RNLI = Reintegration to Normal Living Index, ROM= Range Of Motion, SES= Rosenberg Self-Esteem Scale, SF-36= medical outcomes study short form, SIP= Sickness Impact Profile, 

SIPSO = the Subjective Index of Physical and Social Outcome, SIS = Stroke Impact scale, SLS= the Satisfaction with Life Scale, WHOQOL-BREF= World Health Organization Quality Of Life 

measure Hong Kong version 


