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Ágrip 
 

Inngangur: Með hækkandi aldri fólks fer heilabilunartilfellum fjölgandi. Algengasta tegund 

heilabilunar er Alzheimer sjúkdómurinn sem telur um 60-70% tilfella. Alzheimer er ólæknandi 

taugahrörnunarsjúkdómur sem hefur mjög víðtæk áhrif bæði á sjúklinga og aðstandendur þeirra. 

Oftast eru upplýsingum um sjúklinga safnað frá aðstandendum og fagfólki, en minna hefur verið um 

upplýsingar um hvernig sjúklingarnir upplifa sjúkdóminn sjálfir. Markmið þessarar rannsóknar er að 

bera saman annars vegar upplifun Alzheimer sjúklinga á eigin hæfni og líðan og hins vegar upplifun 

aðstandenda þeirra á sömu hlutum varðandi sjúklingana. 

Aðferð: Þátttakendur voru sjúklingar á aldrinum 55 til 85 ára með nýlega sjúkdómsgreiningu, þar 

sem höfðu liðið minnst þrír mánuðir en mest 14 mánuðir síðan greiningin var tilkynnt sjúklingi. 

Heilabilun átti að vera væg með MMSE (Mini-Mental State Examination) gildi hærra en 20 stig. 

Þátttakendur voru 100 talsins og skiptust í tvo hópa þar sem annars vegar voru 50 sjúklingar og hins 

vegar 50 aðstandendur. Íslenskur spurningalisti (Krossgötuspurningar) var lagður fyrir sjúklinga og 

samsvarandi spurningalisti fyrir aðstandendur þeirra. Hvor spurningalisti samanstendur af 26 

spurningum sem skiptast í fimm liði: A. Almennar breytingar; B. Athafnir daglegs lífs; C. Sambönd og 

samskipti; D. Viðhorf til greiningar. Síðasti liður listans eru opnar spurningar sem tengjast upplýsingum 

og þjónustu og var ekki skoðaðar sérstaklega í þessari rannsókn. Gefin voru stig á skalanum 0 til 4 í 

liðum A, B, C og D þar sem lægri stigafjöldi stóð fyrir jákvæðari upplifun og betra mati sjúklings á 

tilteknu atriði. Sami kvarði var notaður fyrir svör aðstandenda þar sem þeir mátu samsvarandi þætti 

varðandi sjúklinga. Að lokum voru gögnin keyrð inn í tölfræðiforritið R og hóparnir bornir saman. 

Niðurstöður: Sjúklingar fengu marktækt færri stig en aðstandendur í fyrstu fjórum hlutum 

spurningalistans (p=1,284e-07) og höfðu þannig jákvæðari afstöðu til greiningar en aðstandendur 

þeirra. Í hluta A voru sjúklingar að meðaltali 3,97 stigum lægri en aðstandendur (p=6,354e-08). Í hluta 

B voru sjúklingar að meðaltali 2,74 stigum lægri en aðstandendur (p=5,127e-05). Í hluta C voru 

sjúklingar að meðaltali 2,92 stigum lægri en aðstandendur (p=1,212e-09). Í hluta D voru sjúklingar að 

meðaltali 1,32 stigum lægri en aðstandendur (p=0,03164).  

Umræða: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sjúklingar hafa jákvæðari upplifun og eru 

að meta sig betur á flestum sviðum heldur en aðstandendur þeirra meta sömu þætti hjá þeim. Þetta 

gæti bent til þess að sjúklingar ofmeti getu sína en aftur á móti gefur það einnig til kynna að 

sjúkdómurinn hafi ekki eins mikil áhrif á þá eins og aðstandendur þeirra halda. Þessar niðurstöður 

varpa nýju ljósi á upplifun sjúklinga og aðstandenda þeirra eftir greiningu á Alzheimer. Aukin vitneskja 

á þessu sviði gefur möguleika á bættri umönnun og fræðslu fyrir sjúklinga jafnt sem aðstandendur. 
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Heilabilun (e. dementia) er ástand sem getur skýrst af mörgum sjúkdómum og er algengasta ástæða 

fötlunar (e. disability) hjá öldruðum. Þessir sjúkdómar leggjast, eins og nafnið gefur til kynna, á heilann 

og geta haft áhrif á minni, hugsun, hegðun og getu einstaklinga til þess að framkvæma dagleg störf 

(1). Einnig geta þeim fylgt ýmsir geðrænir kvillar þar sem þunglyndi og kvíði eru þeir algengustu (2, 3). 

Þetta hefur ekki aðeins áhrif á sjúklingana heldur einnig á aðstandendur þeirra og fjölskyldur. 

Samvæmt skýrslu frá World Health Organization frá 2015 (4) eru um 47,5 milljónir manna í heiminum 

sem þjást af heilabilun og á hverju ári koma upp 7,7 milljónir nýrra tilfella. Með hækkandi aldri og hærri 

lifunartíðni er talið að árið 2030 verði fjöldi sjúklinga með heilabilun orðinn 75,6 milljónir og árið 2050 

verði talan komin upp í 135,5 milljónir. 

Greining, meðferð og umönnun sjúklinga með heilabilun felur í sér töluverðan kostnað fyrir tiltekið 

samfélag og við það bætist svo tapið sem getur fylgt því að missa einstaklinga af vinnumarkaði (5). 

Annað sem fylgir hækkandi tíðni heilabilunar er aukið álag á heilbrigðiskerfið sem nauðsynlegt er að 

mæta með tilteknum ráðum. Það er því ljóst að mikilvægt er að rannsaka heilabilun og þá sjúkdóma 

sem til hennar leiða, ekki aðeins fyrir einstaklinginn sem þjáist af henni heldur einnig fyrir samfélagið í 

heild sinni. 

 

Væg vitræn skerðing (MCI) 
Upp á síðkastið hefur verið lögð meiri áhersla á að reyna að greina fólk sem fyrst. Þá er reynt að 

greina fólk á stigi sem kallast væg vitræn skerðing (e. mild cognitive impairment, MCI). Einkennin eru 

oft mjög óljós og getur verið erfitt að greina á milli hennar og eðlilegrar öldrunar (6). Væg vitræn 

skerðing er skilgreind sem versnun á hugrænni getu einstaklings samanborið við aðra á svipuðum 

aldri og með tilliti til menntunar, án þess þó að versnunin trufli athafnir daglegs lífs. Skerðingin þarf að 

vera staðfest af ættingja eða nákomnum einstaklingi (7). Væg vitræn skerðing er tiltölulega stöðugt 

ástand sem getur varað í tvö til fimm ár (8). 

Þrátt fyrir að ástand sumra með væga vitræna skerðingu haldist stöðugt og öðrum jafnvel batni með 

tímanum, þá er meira en helmingur einstaklinga sem þróar með sér heilabilun á innan við fimm árum 

(7). Rannsóknir síðustu ára hafa beinst að því að finna leiðir til þess að greina hverjir þróa með sér 

heilabilun og hvort hægt sé að koma í veg fyrir þá þróun (9). Væg vitræn skerðing getur komið fram á 

margvíslegan hátt en í upphafi er minnisskerðing ein algengasta birtingarmynd hennar (10). Þegar 

minnistruflanir eru eitt af aðaleinkennunum er algengt að ástandið sé byrjunin á Alzheimer 

sjúkdómnum (11). 

 
Alzheimer sjúkdómurinn 
Alzheimer sjúkdómurinn er algengasta tegund heilabilunar og er hann talinn vera um 60-70% allra 

heilabilunartilfella (4). Alzheimer er krónískur taugahrörnunarsjúkdómur sem hefur oftast væg einkenni 

í byrjun sem versna síðan nokkuð jafnt með tímanum (8). Samsetning einkenna er breytileg en 

sjúkdómurinn lýsir sér einkum með minnisskerðingu, erfiðleikum í tali, versnun í stýrifærni (e. 

executive functioning) ásamt fleiri göllum á vitrænni getu sem hefur mikil áhrif á líf sjúklinga. Þessi 

einkenni koma til vegna þess að taugafrumur skemmast og hætta að starfa eðlilega og í Alzheimer 

getur þessi taugaskaði orðið það víðfeðmur að athafnir daglegs lífs verða erfiðar og að lokum geta 
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einfaldar athafnir eins og að ganga og kyngja orðið erfiðar. Einstaklingar á lokastigi sjúkdómsins 

þarfnast umönnunar allan sólarhringinn og á endanum dregur sjúkdómurinn fólk til dauða en það er 

mjög persónubundið hversu hratt einkennin versna (10). 

 

Einkenni Alzheimer 
Birtingarmynd Alzheimer getur verið mjög misjöfn en til að byrja með líta einkennin oft út eins og hluti 

af eðlilegri öldrun. Yfirleitt byrjar sjúkdómurinn með vægri minnisskerðingu ásamt öðrum einkennum 

sem geta með tímanum farið að hafa áhrif á vinnu og almenn samskipti (8). Það er ekki alltaf sem 

sjúklingurinn tekur eftir þessum breytingum á sjálfum sér en algengt er að fjölskylda hans, vinir eða 

samstarfsfélagar taki fyrst eftir þessum einkennum. 

Algengasta og mest áberandi einkenni Alzheimer er skerðing á skammtímaminni sem lýsir sér sem 

skert geta til þess að leggja nýjar upplýsingar á minnið (10). Minnistruflanir eru þó langt frá því að vera 

eina einkenni sjúkdómsins en önnur einkenni fylgja oftast með (12). Gróflega er hægt að skipta 

einkennum Alzheimer í þrjú meginsvið (8). Eitt sviðið er vitræn skerðing (e. cognitive dysfunction) sem 

felur í sér minnisskerðingu, erfiðleika með tal, erfiðleika með að leysa verkefni og fleira. Annað sviðið 

eru geðræn einkenni eins og þunglyndi, kvíði, ranghugmyndir og ofskynjanir ásamt breytingum á 

atferli. Þriðja sviðið inniheldur svo erfiðleika við að takast á við daglegar athafnir eins og að halda utan 

um peninga, keyra bíl og nota síma. Smám saman verða sjúklingar háðari umönnunaraðilum sínum 

þar sem þessi einkenni fara versnandi og þeir hætta að geta klætt sig og borðað sjálfir (13). 

Framvinda sjúkdómsins er rosalega misjöfn meðal sjúklinga og lifunartími ræðst að miklu leyti af aldri 

einstaklings við greiningu (14, 15) Tíminn frá greiningu til andláts getur náð frá þremur árum upp í 

tuttugu ár (16). 

Það er ekki ennþá vitað nákvæmlega hvaða breytingar í heilanum valda Alzheimer eða hvers 

vegna gangur sjúkdómsins er hraðari hjá sumum en öðrum. Einnig hefur enn ekki verið hægt að koma 

í veg fyrir, hægja á eða stöðva sjúkdóminn en til eru til ýmis lyf sem geta minnkað einkenni hans (10). 

Þrátt fyrir alla óvissuna er vitneskja okkar um Alzheimer alltaf að aukast og rannsóknir hafa gefið 

ýmislegt til kynna um meingerð sjúkdómsins. 

 

Meingerð 
Þrátt fyrir að margt sé enn óvitað um hvað veldur Alzheimer hafa rannsóknir gefið ágæta mynd af 

meingerðinni. Erfðaþættir hafa fundist sem taldir eru auka líkurnar á Alzheimer (17-19) en einnig hafa 

komið upp nokkrar kenningar um líffræðina á bakvið sjúkdóminn. Við eigum samt sem áður langt í 

land og er mikill metnaður hjá rannsakendum að finna skýringu svo hægt sé að þróa lækningu við 

sjúkdómnum (20). 

 

Beta-amyloid kenningin 
Hjá sjúklingum með Alzheimer verða miklar skemmdir á vefjum heilans. Sjúklingar hafa færri 

taugafrumur og mun fleiri einkennandi próteinútfellingar. Þessar próteinútfellingar eru amyloid skellur 

(e. amyloid plaques) og myndast þegar prótein sem kallast Abeta fellur út og safnast saman í 
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einskonar knippi í heila einstaklings. Þessar útfellingar geta líka fundist í eldri einstaklingum sem ekki 

hafa sýnt einkenni Alzheimer en eru þá í mun minna magni (21). 

Abeta myndast úr APP (e. amyloid precursor protein) sem er stórt prótein sem situr á 

frumuhimnum taugafruma en ekki er vitað hvert hlutverk þess er nákvæmlega (22). Hjá sjúklingum 

með Alzheimer safnast Abeta saman og fer að mynda knippi sem geta truflað eðilega starfsemi og 

samskipti á milli taugafruma. Þetta leiðir til minnistruflana, oxunarskemmda, skemmda á blóð-

heilaþröskuldi (e. blood-brain barrier), taugaflækja (e. neurofibrillary tangles) og myndunar á  amyloid 

skellum (10, 23). 

 

Kólínvirka kerfið 
Kólínvirka kerfið spilar stórt hlutverk þegar kemur að nám og minni (24). Minnkun á virkni kólínvirka 

kerfisins er þekkt einkenni Alzheimer og ein elsta kenningin um orsök sjúkdómsins gengur út á það að 

minnkun verði á framleiðslu acetýlkólins (25). Acetýlkólín er aðalboðefni kólínvirka kerfisins og er 

mikilvægt taugaboðefni í ósjálfráða taugakerfinu. Virkni þess hefur meðal annars áhrif á vitræna  

starfsemi, minni, námshæfileika og stjórn hreyfinga. Flest lyf við Alzheimer byggja á þessari kenningu 

en hafa sýnt fram á takmarkaðan árangur að því leyti að þau slá einungis tímabundið á einkenni (26). 

 

Erfðir 
Á síðari árum hafa orðið mjög miklar framfarir á erfðarannsóknum. Ýmsir erfðatengdir þættir hafa 

fundist sem hægt er að tengja við Alzheimer og er genasamsætan ApoE4 sá stærsti sem vitað er um. 

Einstaklingar með þessa genasamsætu eru í meiri hættu á að fá sjúkdóminn og ennþá meiri hættu ef 

tvær samsætur af ApoE4 eru til staðar. Hvernig þessi genasamsæta hefur þessi áhrif er ennþá óljóst 

en hún er talin tengjast próteinútfellingunum sem algengt er að sjá í Alzheimer sjúkdómnum (17). 

Íslensk erfðagreining (ÍE) hefur með genarannsóknum lagt sitt af mörkum til þess að finna 

sérhæfðar genasamsætur í tengslum við Alzheimer sem hugsanlega geta gert lyf mun markvissari.  

Árið 2011 birtu vísindamenn ÍE og samstarfsmenn þeirra niðurstöður úr fjölþjóðarannsókn sem benti á 

nokkrar algengar stökkbreytingar sem tengdar voru aukinni áhættu á Alzheimer (18). Árið 2012 vakti 

ÍE mikla athygli með birtingu niðurstaða rannsóknar þar sem ákveðinni stökkbreytingu í APP var lýst 

(27). Þessi stökkbreyting er verndandi gegn sjúkdómnum og er það talið að einstaklingar sem bera 

hana séu fimm sinnum ólíklegri en aðrir til þess að fá Alzheimer. Stökkbreytingin heftir niðurbrot 

próteinsins APP og minnkar þannig líkurnar á skemmdum á heila sökum þess. 

Árið 2013 birtu vísindamenn ÍE niðurstöður annarrar rannsóknar sem sýndi stökkbreytingu á geni 

próteins sem kallast TREM2 (e. triggering receptor expressed on myeloid cells 2) (19). Þessi 

stökkbreyting er talin þrefalda líkurnar á því að fá Alzheimer. Hún er talin valda meiri uppsöfnun á 

niðurbrotsefni APP og auka þannig líkur á myndun amyloid skella.  

  

Áhættuþættir 
Helsti áhættuþátturinn er hækkandi aldur en flestir einstaklingar sem greinast með Alzheimer eru 65 

ára eða eldri (10). Rannsóknir hafa þó sýnt fram á aðra þætti sem virðast auka líkurnar. Hátt kólesteról 

á miðjum aldri (28) ásamt sykursýki 1 og 2 hafa sterklega verið tengd við Alzheimer (29, 30). Fólk á 
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miðjum aldri sem er of létt eða of þungt samkvæmt BMI stuðli er einnig í meiri hættu (31). Hár 

blóðþrýstingur hefur einnig verið tengdur við auknar líkur á þróun Alzheimer (32). Þættirnir sem hér 

eru taldir upp tengjast allir á einhvern hátt verra heilsufari og getur hver þáttur haft áhrif á annan. Það 

eru þó fleiri þættir sem virðast geta aukið líkurnar á þróun Alzheimer eins og lágt menntunarstig og lítt 

krefjandi vinna (33). 

 Þar sem mun fleiri konur greinast með Alzheimer (34) mætti ætla að þær séu í meiri áhættu 

en karlar. Það hefur þó ekki verið sannað heldur er því haldið fram að það sé vegna þess að konur 

hafa hærri lífaldur og þannig skekkjast hlutföllin (10). Þunglyndi á efri árum hefur verið talið tengjast 

Alzheimer (35, 36) og rannsóknir hafa einnig gefið til kynna jákvæða fylgni á milli höfuðáverka á 

lífsleiðinni og þróun sjúkdómsins (37, 38). 

 

Verndandi þættir  
Hugræn geymd (e. cognitive reserve) er hugtak yfir viðnám heilans og mótstöðu gegn 

taugaskemmdum. Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa bent til þess að ýmsir þættir eins og menntun, 

starf, hreyfing og ýmsar tómstundir geti bætt þessa hugrænu geymd (33, 39). Hættan á að fá 

Alzheimer virðist vera minni hjá einstaklingum með hærra menntunarstig og einnig hefur lífstíll sem 

einkennist af hugrænni örvun komið fram sem verndandi þáttur. Hugmyndin er að með aukinni 

hugrænni virkni þá myndist fleiri og sterkari taugatengsl í heilanum. Það leiðir svo til þess að einkennin 

koma seinna fram því fleiri frumur þurfa að tapast áður en á þeim fer að bera. Eitt sem styður þetta er 

að stærð heila virðist skipta máli þar sem klínísk einkenni koma seinna fram hjá fólki með stærri heila 

(33). Rannsóknir á fæðu hafa einnig gefið til kynna að ýmsar matartegundir geti haft verndandi áhrif 

(40, 41).  

 

Greining 
Það er mjög mikilvægt að greina heilabilun frá öðru ástandi sem getur haft svipuð einkenni. Slíkt 

ástand getur meðal annars orsakast af þunglyndi, óráði (e. delirium), skjaldkirtilsvandamálum, 

aukaverkunum lyfja, vítamínskorti og ofnotkun áfengis (10). Einnig er mikilvægt að hafa í huga að 

einstaklingur getur haft væga vitræna skerðingu án þess þó að það leiði til heilabilunar (8). Hvort sem 

vitræn skerðing er væg eða mikil þarf alltaf að ganga úr skugga um hvort ástandið sé vegna Alzheimer 

sjúkdómsins, framheilabilunar, Lewy sjúkdómsins eða einhvers annars sjúkdóms (10). 

Það getur verið erfitt að greina Alzheimer á fyrstu stigum sjúkdómsins og rannsóknir hafa sýnt að 

hann er oftast búinn að vera til staðar í þó nokkurn tíma áður en greining fæst (42). Þá geta truflanir í 

hugrænni starfsemi og ummerki í heila hafa verið til staðar í mörg ár áður en sjúklingurinn er greindur. 

Eins og fram hefur komið getur birtingarmynd Alzheimer verið mjög misjöfn og sjúklingar og 

aðstandendur verða ekki endilega varir við þær breytingar sem orðið hafa þrátt fyrir að sjúkdómurinn 

sé kominn af stað. Það er oft ekki fyrr en einkennin eru farin að hafa veruleg áhrif á félagslega 

hæfileika og vinnu eintaklingsins sem grunur um heilabilun kviknar (8). 

Greiningarferlið getur tekið langan tíma, einkum ef einkenni eru óvanaleg. Stuðst er við sjúkrasögu 

viðkomandi og þarf að tala bæði við sjúkling og aðstandendur hans til þess að fá eins skýra mynd af 

einkennum og hægt er. Einkennin sem lýst er í þessum viðtölum eru grunnurinn að greiningunni og er 
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öll vinnan sem kemur á eftir annaðhvort til þess að staðfesta eða útiloka þau sem einkenni Alzheimer 

(12). Strax og grunur um að vitræn skerðing sé til staðar er algengt að leggja fyrir einföld 

skimunarpróf, Mini-Mental State Examination (MMSE) (43), klukkuprófið (44) eða önnur viðurkennd 

próf. Það fer svo eftir einkennum og klínísku mati sérfræðings hvaða rannsóknir skuli gera í 

framhaldinu. Meðal rannsókna sem koma til greina eru taugasálfræðilegt mat, myndgreiningar af heila, 

heilalínurit og mænuvökvarannsókn (45). 

 

Áhrif á sjúklinga 
Alzheimer hefur margvísleg áhrif á sjúklinga en flestir hafa það sameiginlegt að eiga erfitt með að 

muna nýjar upplýsingar sem eitt og sér getur flækt líf einstaklings töluvert. Þessu fylgja síðan oft ýmis 

önnur vandræði eins og erfiðleikar við úrvinnslu verkefna, ruglingur í tíma og rúmi, truflun í að skilja 

myndir, málstol, skert dómgreind og erfiðleikar við að skrifa. Einstaklingar með Alzheimer setja hluti oft 

á ranga staði og muna síðan ekki hvar þeir eru og einnig er algengt að breytingar verði á skapi og 

persónuleika ásamt ýmsum geðrænum kvillum (10, 46). Með auknum erfiðleikum verða sjúklingar með 

Alzheimer oft sinnulausir og geta allir þessir þættir orðið til þess að þeir dragi sig frá vinnu og fari að 

forðast félagsleg samskipti. 

 

Meðferðarmöguleikar 
Það er gróflega hægt að skipta meðferð Alzheimer í tvennt. Í öðrum flokknum eru lyfjameðferðir en í 

hinum flokknum eru aðrar aðferðir þar sem reynt er að slá á einkenni og létta líf sjúklinga án lyfja. Í 

seinni flokknum er meðal annars reynt að auka hugræna virkni með atferlisæfingum og ýmiss konar 

örvun ásamt allskonar endurminningaræfingum (reminisense therapy). Loks eru til ýmis úrræði sem 

hægt er að nota til að stuðla að aukinni vellíðan bæði hjá sjúklingum og aðstandendum eins og 

tónlistarmeðferð (47), endurminningahópar, og ýmiss konar örvun frá umhverfinu (10).  

Þróun lyfja fyrir Alzheimer er mjög kostnaðarsamt og erfitt verkefni. Það tekur langan tíma að 

skoða framgang sjúkdómsins og þar að auki er bygging heilans mjög flókin. Heilinn er varinn með 

blóð- heilaþröskuldi og það eru fá lyf sem komast yfir þennan þröskuld. Lyfin sem eru á markaði í dag 

virka aðallega á kólínvirka kerfið og hindra ensím sem kallast acetýlkólínesterasi. Með því að hindra 

þetta ensím verður ekki eins mikið niðurbrot á taugaboðefninu og þannig er hægt að slá tímabundið á 

einkenni Alzheimer með því að auka magn boðefnisins í heilanum. Í þessum flokki eru í notkun þrjú lyf 

sem sýnt hafa fram á góð áhrif á vitræna  virkni einstaklinga: donepezil, rivastigmín og galantamín. 

Annað lyf sem er í boði virkar í gegnum svokallaða NMDA-viðtaka (N-metýl-D-aspartat viðtakar). 

Þessir viðtakar bera áfram taugaboð sem gegna mikilvægu hlutverki í námi og minni. Dæmi um það er 

lyfið memantín sem hindrar NMDA-viðtaka og er aðallega notað þegar sjúkdómurinn er langt kominn 

(48). 

Lyf hafa oftar en ekki einhverjar neikvæðar aukaverkanir og því hafa margar aðferðir án lyfja verið 

þróaðar til þess að bæta lífsgæði sjúklinga. Þessum aðferðum er beitt með það að markmiði að 

viðhalda eða bæta vitræna getu ásamt því að gera fólki kleift að sinna daglegum störfum. Einnig hefur 

verið notast við ýmsar hugrænar og atferlisfræðilegar meðferðir til þess að minnka þunglyndi, 

sinnuleysi, ráf, svefntruflanir  og eirðarleysi. Í Alzheimer's  Disease Facts and Figures frá 2015 (49) er 
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farið í margar þessara aðferða sem geta hjálpað til án þess að lyf séu notuð. Þar er meðal annars 

nefnd ýmiss konar örvun á vitrænni getu sjúklings sem getur bætt hegðun og líðan tímabundið og gerð 

grein fyrir mikilvægi þess að hreyfa sig og lifa heilbrigðu lífi. Til eru ýmsar iðju- og 

sjúkraþjálfunarmeðferðir fyrir sjúklinga og einnig eru til námskeið fyrir aðstandendur sem geta þjálfað 

þá í umönnun og umgengni. Meðferð sem er tiltölulega ný af nálinni er tónlistarmeðferð sem hefur sýnt 

árangur í að bæta líðan sjúklinga (47). 

 

Úrræði á Íslandi 
Flestar greiningar á Alzheimer fara í gegnum Minnismóttökuna á Landakoti. Minnismóttakan býður 

upp á viðtal við félagsráðgjafa sem aðstoðar við félagsleg úrræði og réttindamál. Einnig er þar boðið 

upp á umræðuhópa fyrir maka sjúklinga, afkomendur þeirra og aðra nákomna. Þetta er allt skipulagt af 

hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum og iðjuþjálfum. (50)  

Miklar framfarir hafa orðið í úrræðum fyrir fólk með heilabilun og aðstandendur þeirra á Íslandi. 

Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimersjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma (FAAS) var 

stofnað árið 1985. Markmið félagsins er meðal annars að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna og efla 

samvinnu og samheldni aðstandenda. Á heimasíðu FAAS má finna gagnlegar upplýsingar um úrræði 

sem í boði eru bæði fyrir sjúklinga og aðstandendur. FAAS rekur þrjár af þeim sjö dagþjálfunum sem 

eru starfandi á höfuðborgarsvæðinu en auk þess er slík starfsemi á Akureyri, Selfossi og 

Reykjanesbæ (50). Markmið þessarar starfsemi er margþætt en það helsta er að viðhalda sjálfstæði 

sjúklings eins lengi og kostur er. Það er gert með því að styrkja þá eiginleika sem sjúklingurinn býr 

ennþá yfir og leggja þannig áherslu á það sem hann er ennþá fær  um að gera. Tekið er mið af getu 

hvers og eins þannig að einstaklingurinn fái að njóta sín og finni fyrir öryggi og vellíðan. Þessu úrræði 

er þannig  ætlað að auka sjálfstraust og draga úr vanlíðan sjúklinga en einnig getur það létt verulega 

undir með aðstandendum. Þegar sjúkdómurinn fer versnandi gæti verið að dagþjálfun henti ekki 

lengur og þá er yfirleitt næsta skrefið að einstaklingurinn fari inn á hjúkrunarheimili. Frekari upplýsingar 

um starfsemi FAAS má sjá á heimasíðu þeirra (50). 

Það er mjög algengt að aðstandendur sjái um umönnun sjúklinga á fyrstu stigum Alzheimer. Það er 

því mikilvægt að bæði sjúklingar og aðstandendur fái allar mögulegar upplýsingar um þá þjónustu sem 

þeim stendur til boða. Með bættum upplýsingum og aðstoð er þannig hægt að létta mikið undir báðum 

aðilum. Á seinni árum hefur borið á jákvæðri þróun meðferðar við Alzheimer sem felst í því að meiri 

áhersla hefur verið lögð á persónuna á bakvið sjúkdóminn frekar en að einblína á sjúkdóminn sjálfan. 

Þessi nálgun hefur verið kölluð persónumiðuð meðferð. 

 

Persónumiðuð meðferð 
Í læknisfræði er mikil áhersla lögð á rannsóknir á líffærakerfum og mælanlegum líffræðilegum þáttum 

sjúkdóma. Það kemur þó að ákveðnum tímapunkti þar sem betra er að beina athyglinni ekki eingöngu 

að sjúdómnum sjálfum. Eins og staðan er í dag er engin lækning til við Alzheimer, því hefur það mikið 

gildi að huga að umönnun, hughreystingu og ráðleggingum (51). Þegar tilfinningalegar  og félagslegar 

þarfir sjúklinga eru vanræktar getur umönnunin orðið vélræn, hlutgerandi og ópersónuleg (52). Þannig 

þarf að beygja út frá sjúklingamiðaðri (e. patient centered) nálgun í átt að persónumiðaðri (e. person 
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centered) nálgun (53). Þar er gengið út frá því að persónan sé miðpunktur meðferðar og hennar þarfir, 

óskir og væntingar hafi veigamikið hlutverk (54). Það er því nauðsynlegt að horfa ekki á sjúklinginn 

einungis sem hlut eða viðfangsefni, heldur að skilja hann sem persónu (51). 

Tom Kitwood lýsir í bók sinni (55) mikilvægi persónuheildar (e. personhood). Persónuheild 

skilgreinir hann sem þá stöðu sem manneskjan fær og þá virðingu sem henni er sýnd af öðrum á 

grundvelli félagslegra tengsla og tilvistar. Í henni felst þannig viðurkenning, virðing og traust. 

Samkvæmt því ætti alvarlegra stig taugafræðilegrar hnignunar að kalla á meiri og jákvæðari 

persónumiðaða vinnu. Það er þó þveröfugt við það sem venjulega gerist þar sem sjúklingar verða 

yfirleitt sífellt meira vanræktir eftir því sem andlegu atgervi þeirra hrakar. Kitwood ber einnig saman hin 

stöðluðu viðmið læknisfræðinnar sem gefa til kynna að ekkert geti batnað fyrr en ný og byltingarkennd 

lyf finnast. 

Einstaklingar með heilabilun eru þannig sérstök áskorun út frá persónumiðuðu sjónarhorni þar sem 

markmiðið er að þeir haldi persónuheild sinni þrátt fyrir aukna vitræna skerðingu. Það þýðir að virðing 

skuli borin fyrir einstaklingnum þrátt fyrir fötlun sína. Það skiptir mjög miklu máli að skilja hegðun og 

framkomu skjólstæðinganna og haga meðferð og umönnun eftir þörfum hvers og eins. Það á ekki að 

þvinga fram hegðunarbreytingu einungis af því það hentar umhverfinu eða þeim sem annast þá (55). 

 

Markmið rannsóknar 
Upplýsingum um sjúklinga er gjarnan safnað frá aðstandendum og fagfólki en það hafa vantað 

upplýsingar um það hvernig sjúklingarnir upplifa sjúkdóminn sjálfir. Rannsóknin hér gengur út á að 

skoða hvernig sjúklingar með Alzheimer upplifa sjúkdóm sinn og bera niðurstöður þeirra saman við 

það hvernig aðstandendur þeirra meta sömu þætti hjá sjúklingunum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvort það sé munur á því hvernig sjúklingar með 

Alzheimer meta sjálfan sig og hvernig aðstandendur þeirra meta sjúklinginn. Til þess að skoða það var 

notast við nýjan íslenskan spurningalista sem verið var að leggja fyrir í fyrsta skiptið í þessu formi eftir 

að hafa verið prófaður og breytt eftir fyrri rannsókn (56). Markmiðið er að fá svör við eftirfarandi 

spurningu: 

 

Er munur á því hvernig sjúklingar með Alzheimer upplifa eigin getu og líðan og því hvernig 

aðstandendur þeirra upplifa sömu þætti í fari sjúklings?  

 

Einnig var skoðað hvort kynjamunur væri á upplifun sjúklinga og hvort munur væri á upplifun 

aðstandenda eftir því hvort þeir væru makar eða börn sjúklinga. Rannsóknarsniðinu var þó ekki ætlað 

að svara þessum spurningum og því ber að taka þeim niðurstöðum með fyrirvara.  
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Aðferð 
 

Þátttakendur 
Viðmið fyrir þátttöku í sjúklingahópnum var að aldur væri á milli 55 og 85 ára; að fyrir lægi 

sjúkdómsgreining; og að liðið hefðu minnst þrír mánuðir en mest fjórtán mánuðir frá því að greining 

hafi verið tilkynnt sjúklingi. Til þess að reyna að útiloka einstaklinga sem væru með það alvarlega 

vitræna skerðingu að þeir gætu átt í erfiðleikum með að svara spurningalistanum var haft það skilyrði 

að MMSE (Mini-Mental State Examination) gildi þurfti að vera hærra en 20 stig. Útilokaðir voru þeir 

einstaklingar sem voru með alvarlega hjarta- og æðasjúkdóma, alvarlega lungnasjúkdóma, nýrnabilun 

og lifrarbilun. Einstaklingar sem höfðu nýlega sögu um áfengis- og/eða fíkniefnavanda voru einnig 

útilokaðir frá þátttöku. 

Allir þátttakendur voru fundnir af Jóni Snædal í gegnum Minnismóttöku Landakots og hóparnir voru 

byggðir á þátttakendahópi í rannsókn Arndísar Valgarðsdóttur frá árinu 2012 (57) sem hafði 34 

sjúklinga og 34 aðstandendur. Við þann hóp var síðan 32 öðrum þátttakendum bætt við. Þátttakendur 

voru þannig 100 talsins og skiptust í tvo hópa: annars vegar 50 sjúklingar og hins vegar 50 

aðstandendur. Í sjúklingahópnum voru 29 konur (58%) og 21 karlmaður (42%) en í 

aðstandendahópnum  voru 34 konur (68%) og 16 karlmenn (32%).  

 

 

 
Mynd 1. Yfirlit yfir fjölda þátttakenda. 

  

Sjúklingarnir voru á aldrinum 63 til 87 ára og var meðalaldurinn 78,8 ár (sf = 5,3). Aðstandendur  

voru á aldrinum 31 til 87 ára og var meðalaldurinn 61,5 ár (sf = 12,8). Meðaltal MMSE gilda sjúklinga 

var 24,7 (sf = 2,2) en MMSE prófið var ekki lagt fyrir aðstandendur. Að meðaltali voru 7,3 mánuðir frá 

greiningu sjúkdómsins  þegar listinn var lagður fyrir (sf = 2,9, spönn = 3–14 mánuðir). Lýsandi tölfræði 

aldurs sjúklinga ásamt MMSE gildum þeirra og tíma frá greiningu má sjá í töflu 1 og aldur 

aðstandenda má sjá í töflu 2. 
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Tafla 1. Aldur sjúklinga, MMSE gildi þeirra og tími frá greiningu.  

*Ekki voru fyrir hendi upplýsingar um tíma frá greiningu eftir kynjum. 

 

 

Tafla 2. Aldur aðstandenda 

	   Heild  
(N=50) 

Karlar  
(N=16) 

Konur  
(N=34) 

	   Meðaltal 
(sf) 

Spönn Meðaltal 
(sf) 

Spönn Meðaltal 
(sf) 

Spönn 

Aldur aðstandenda í 
árum 

61,5 (12,8) 31-85 62,4 (14,1) 46-85 61,2 (12,4) 31-84 

	  
 

Af sjúklingum voru 30 einstaklingar giftir, 13 voru ekkjur eða ekklar og 7 voru fráskilnir eða án 

maka. Þegar kom að menntun voru 23 aðeins búnir að ljúka grunnnámi, 15 með framhaldsstig og 

12 með háskólagráðu. Tengsl sjúklinga við aðstandendur sína skiptust þannig að 26 voru foreldrar 

aðstandenda, 21 voru makar og 3 voru flokkaðir sem annað. Yfirlit yfir hjúskaparstöðu, menntun og 

tengsl sjúklinga við aðstandendur má sjá á mynd 2.  

 
Mynd 2. Hjúskaparaðstaða sjúklinga, menntun þeirra og tengsl þeirra við aðstandendur sína. 

(N=50) 

	   Heild  
(N=50) 

Karlar  
(N=21) 

Konur  
(N=29) 

	   Meðaltal 
(sf) 

Spönn Meðaltal 
(sf) 

Spönn Meðaltal 
(sf) 

Spönn 

Aldur sjúklinga í 
árum 

77,6 (5,9) 63-87 76,1 (6,2) 63-84 78,8 (5,6) 65-85 

MMSE gildi 24,7 (2,2) 20-29 24,8 (2,3) 21-29 24,6 (2,2) 21-28 

Mánuðir frá 
greiningu 

7,3 (2,9) 3-14 -* -* -* -* 
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Mælitæki 
Spurningalistinn sem notast var við kallast Krossgötuspurningar og var saminn af rannsóknarteymi 

á Íslandi. Þar stóð helst að listanum Erla Grétarsdóttir, sálfræðingur með doktorsgráðu í kvíða 

aldraðra, ásamt Jakobi Smára, prófessor í sálfræði, og Jóni Snædal, öldrunarlækni. Fyrsta útgáfa 

af listanum var lögð fyrir af Berglindi Stefánsdóttur í BS-verkefni hennar árið 2009 (56) og var þá 

gildi hans metið. Í ljósi reynslunnar voru gerðar breytingar á spurningalistanum og að þeirri vinnu 

kom Daníel Ólason, prófessor í sálfræði. Í þessari rannsókn er í fyrsta skipti verið að notast við 

nýjustu útgáfu listans. 

Krossgötuspurningalistinn er ætlaður til fyrirlagnar fyrir sjúklinga en einnig er til önnur útgáfa 

sem aðlagast að aðstandendum en mælir það sama, en frá sjónarhóli aðstandenda. 

Spurningalistinn er þannig ætlað að meta upplifun þeirra sem greinst hafa með Alzheimer á eigin 

getu og líðan en frá sjónarhóli mismunandi aðila. Spurningalistinn samanstendur af 26 spurningum 

sem skiptast í 5 hluta: A. Almennar breytingar; B. Athafnir daglegs lífs; C. Sambönd og samskipti; 

D. Viðhorf til greiningar; og að lokum E. Upplýsingar og þjónusta. Í fyrstu fjórum hlutum listans eru 

atriðin metin með fjögurra stiga kvarða þar sem 0 stendur fyrir „mikið betra“/„mjög jákvætt“ og 4 

stendur fyrir „mikið verra“/„mjög neikvætt“. Spönn heildarstiga er 0 til 88 og lægri stig benda til 

jákvæðari upplifunar á sjúdómnum. Spurningalistann í heild sinni má sjá í viðauka A og viðauka B. 

 

Framkvæmd 

Starfsfólk á Minnismóttökunni hafði samband við hugsnalega þátttakendur þar sem rannsóknin var 

kynnt og þátttakendur bókaðir í viðtal. Viðtölin voru tekin af tveimur nemendum í meistaranámi í 

sálfræði við Háskóla Íslands og fóru þau flest fram á heimili sjúklinga eða aðstandenda þeirra. Allir 

aðstandendur svöruðu sjálfir spurningunum sem ætlaðar voru fyrir þá en misjafnt var hvort 

sjúklingar svöruðu sjálfir eða með aðstoð þeirra sem tóku viðtalið. Gagnasöfnun var í höndum 

Arndísar Valgarðsdóttur og má sjá frekari útlistun á framkvæmd hennar í MS-ritgerð hennar frá 

árinu 2012 (57). 

 

Úrvinnsla gagna 
Öll tölfræðileg úrvinnsla var gerð í forritinu R. Meginmarkmiðið var að kanna muninn á upplifun 

sjúklinga og aðstandenda þeirra. Einnig var athugað hvort munur væri á svörum sjúklinga með tilliti 

til kyns og hvort munur væri á svörum aðstandenda eftir því hvort þeir væru börn sjúklinga eða 

makar, en uppsetning rannsóknarinnar var ekki sérlega miðuð við þær rannsóknarspurningar. 

Reiknuð var lýsandi tölfræði og svo meðaltöl hópanna borin saman með t-prófum. Að lokum var 

hver spurning skoðuð fyrir sig með Fisher prófi. 
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Niðurstöður 
 

Samanburður á svörum sjúklinga og aðstandenda 
Skoðað var hvort munur er á svörum sjúklinga og aðstandenda þeirra. Í töflu 3 má sjá lýsandi 

tölfræði yfir stigafjölda í fyrstu fjórum hlutum Krossgötuspurninganna. Annars vegar er 

meðalstigafjöldi hjá sjúklingum í hverjum hluta og hins vegar hjá aðstandendum og loks er tekinn 

saman mismunur hópanna. Til þess að skoða heildarmun á svörum sjúklinga og aðstandenda 

þeirra framkvæmt t-próf með forritinu R. Með t-prófi var einnig fenginn munur á milli hópanna í 

hverjum hluta fyrir sig. Til þess að skoða hverja spurningu fyrir sig var notast við Fisher próf með 

sama forriti og má sjá lýsandi tölfræði hverrar spurningar í töflum 4, 5, 6 og 7 í næstu undirköflum. 

Hluti E var ekki skoðaður í þessari rannsókn, en það eru viðbótarspurningar við hinn eiginlega 

spurningalista. Tekið skal fram að spurning 9 var ekki höfð með við útreikninga vegna þess hve fáir 

svöruðu henni. Miðast var við að munur væri marktækur þegar p<0,05. 

 

 

Tafla 3. Svör sjúklinga og aðstandenda. 

 

*Spurning 9 var ekki notuð með í útreikningar. 

 

 

Sjúklingar fengu marktækt lægri heildarstig en aðstandendur í fyrstu fjóru hlutum 

spurningalistans (p=1,284e-07) í hverjum hluta fyrir sig og í heild. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hluti spurningalista 

Sjúklingar 
(N=50) 

Aðstandendur 
(N=50) 

Munur á svörum  
(N=100) 

	   Meðaltal (sf) Spönn Meðaltal (sf) Spönn Mismunur á 
meðaltali 

p-gildi 

A. Almennar breytingar 16,53 
(2,83) 

9 - 24 20,50 
(3,81) 

 

13 - 28 3,97 
 
 

<0,001 

B. Athafnir daglegs lífs* 9,85 
(2,14) 

4 - 15 
 

12,59 
(2,50) 

 

6 - 17 2,74 
 

<0,001 

C. Sambönd og samskipti 13,18 
(1,71) 

7 - 18 16,10 
(2,44) 

11 - 22 2,92 
 

<0,001 
 

D. Viðhorf til greiningar 6,34 
(2,82) 

0 - 13 
 

7,66 
(2,68) 

0 - 14 1,32 0,03 

Samtals* 44,59 
(6,42) 

36 - 59 56,78 
(7,29) 

34 - 68 12,19 
 

<0,001 
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A. Almennar breytingar 
Í töflu 4 sést samanburður á svörum sjúklinga og aðstandenda í hluta A sem snýr að almennum 

breytingum í kjölfar greiningar. Í öllum spurningum fengu sjúklingar að meðaltali lægri stigafjölda en 

aðstandendur og var munurinn alltaf marktækur nema í spurningu 7 (p = 0,152). Hún snýr að 

breytingum á sjálfsmynd sjúklings í kjölfar greiningar.  

 

 

Tafla 4. Svör sjúklinga og aðstandenda þeirra í hluta A. 

 
	  
Spurning 

Sjúklingar 
(N=50) 

Aðstandendur 
(N=50) 

Munur á svörum  
(N=100) 

	   Meðaltal 
(sf) 

Spönn Fjöldi sem 
svaraði 

spurningu 

Meðaltal 
(sf) 

Spönn Fjöldi sem 
svaraði 

spurningu 

Mismunur 
á meðaltali 

p-gildi 

1. spurning:  
Hefur líf þitt breyst til hins 
betra eða verra eftir að þú 
greindist með sjúkdóminn?/ 
Hefur líf hans/hennar breyst 
til hins betra eða verra eftir 
að hann/hún greindist með 
sjúkdóminn? 

 
 

2,16 
(0,62) 

 
 

0-4 

 
 

49 

 
 

2,94 
(1,06) 

 
 

0-4 

 
 

50 

 
 

0,78 

 
 

<0,001 

2. spurning: 
Hefur líðan þín breyst til 
hins betra eða verra?/Hefur 
líðan hans/hennar breyst til 
hins betra eða verra? 

 
2,29 

(0,76) 

 
0-4 

 
49 

 
2,68 

(1,02) 

 
0-4 

 
50 

 
0,39 

 
<0,001 

3. spurning: 
Hefur þú fundið fyrir 
breytingum á minni 
þínu?/Hefur þú tekið eftir 
breytingum á minni 
hans/hennar? 

 
2,98 

(0,80) 

 
0-4 

 
50 

 
3,68 

(0,59) 

 
2-4 

 
50 

 
0,70 

 
<0,001 

 
 

4. spurning: 
Hefur þú fundið fyrir 
breytingum á máli 
þínu?/Hefur þú tekið eftir 
breytingar á máli 
hans/hennar? 

 
2,26 

(0,69) 

 
0-4 

 
50 

 
2,70 

(0,81) 

 
2-4 

 
50 

 
0,44 

 
0,0246 

5. spurning: 
Hefur færni þín til daglegra 
athafna breyst?/Hefur færni 
hans/hennar til daglegra 
athafna breyst? 

 
2,34 

(0,63) 

 
2-4 

 
50 

 
3,16 

(0,82) 

 
2-4 

 
50 

 
0,82 

 
<0,001 

6. spurning: 
Hefur skap þitt 
breyst?/Hefur skap 
hans/hennar breyst? 

 
2,08 

(0,57) 

 
0-4 

 
50 

 
2,58 

(0,86) 

 
0-4 

 
50 

 
0,50 

 
<0,001 

7. spurning: 
Hefur þú fundið fyrir 
breytingum á sjálfsmynd 
þinni?/Hefur þú tekið eftir 
breytingum á sjálfsmynd 
hans/hennar? 

 
2,40 

(0,76) 

 
0-4 

 
50 

 
2,76 

(0,74) 

 
2-4 

 
50 

 
0,36 

 
0,152 
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B. Athafnir daglegs lífs 
Í töflu 5 sést samanburður á svörum sjúklinga og aðstandenda í hluta B sem snýr að athöfnum 

daglegs lífs. Spurningu 9 var aðeins svarað af fjórum sjúklingum og fimm aðstandendum og var því 

ekki tekin með við útreikninga. Í öllum spurningum fengu sjúklingar að meðaltali lægri stigafjölda en 

aðstandendur og var munurinn í öllum tilfellum marktækur.  

 

 

Tafla 5. Svör sjúklinga og aðstandenda þeirra í hluta B. 

 
	  
Spurning	  

Sjúklingar 
(N=50) 

Aðstandendur 
(N=50) 

Munur á svörum  
(N=100) 

	   Meðaltal 
(sf) 

Spönn Fjöldi sem 
svaraði 

spurningu 

Meðaltal 
(sf) 

Spönn Fjöldi sem 
svaraði 

spurningu 

Mismunur 
á meðaltali 

p-gildi 

8. spurning: 
Getur þú sinnt áhugamálum 
þínum eins og áður?/Getur 
hann/hún sinnt 
áhugamálum sínum eins og 
áður? 

 
2,64 

(0,80) 

 
1-4 

 
50 

 
3,30 

(0,65) 
 
 

 
2-4 

 
50 

 
0,66 

 
<0,001 

9. spurning: 
Hefur staða þín á vinnustað 
breyst til hins betra eða 
verra?/Hefur staða 
hans/hennar á vinnustað 
breyst til hins betra eða 
verra? 

 
2,0 

 
2 

 
4 

 
3,2  

(0,86) 
 

 
2-4 

 
5 

 
1,2 

 
0,048 

10. spurning: 
Hefur geta þín til að keyra 
bíl breyst?/Hefur geta 
hans/hennar til að keyra bíl 
breyst? 

 
2,65 

(0,84) 

 
2-4 

 
31 

 
3,26 

(0,86) 

 
2-4 

 
31 

 
0,61 

 
0,026 

 
 

11. spurning: 
Hefur geta þín til að sjá 
sjálf/ur um fjármálin 
breyst?/Hefur geta 
hans/hennar til að sjá 
sjálf/ur um fjármálin breyst? 

 
2,43 

(0,69) 

 
2-4 

 
46 

 
3,22 

(0,87) 

 
2-4 

 
46 

 
0,79 

 
<0,001 

12. spurning: 
Hefur geta þín til að sinna 
verkum á heimilinu 
breyst?/Hefur geta 
hans/hennar til að sinna 
verkum á heimilinu breyst? 

 
2,28 

(0,68) 

 
1-4 

 
47 

 
3,16 

(0,83) 
 

 
2-4 

 
49 

 
0,88 

 
<0,001 
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C. Sambönd og samskipti 
Í töflu 6 sést samanburður á svörum sjúklinga og aðstandenda í hluta C sem snýr að samböndum 

og félagslegum samskiptum. Í öllum spurningum fengu sjúklingar að meðaltali lægri stigafjölda en 

aðstandendur og var munurinn alltaf marktækur nema í spurningu 13 (p = 0,418). Hún snýr að því 

hvort samband sjúklings og maka hafi breyst eftir greiningu.  

 

 

Tafla 6. Svör sjúklinga og aðstandenda þeirra í hluta C. 

 
	  
Spurning	  

Sjúklingar 
(N=50) 

Aðstandendur 
(N=50) 

Munur á svörum  
(N=100) 

	   Meðaltal 
(sf) 

Spönn Fjöldi sem 
svaraði 

spurningu 

Meðaltal 
(sf) 

Spönn Fjöldi sem 
svaraði 

spurningu 

Mismunur 
á meðaltali 

p-gildi 

13. spurning: 
Hefur samband þitt við 
maka þinn breyst?/Hefur 
samband ykkar breyst? 

 
1,98 

(0,32) 

 
1-3 

 
50 

 
2,06 

(0,42) 
 

 
1-3 

 
50 

 
0,08 

 
0,418 

14. spurning: 
Hefur samband þitt við 
fjölskylduna breyst?/Hefur 
samband hans/hennar við 
fjölskylduna breyst? 

 
1,98 

(0,14) 

 
1-2 

 
50 

 
2,24 

(0,66) 

 
1-4 

 
50 

 
0,26 

 
<0,001 

15. spurning: 
Hafa samskipti þín við vini 
og kunningja breyst?/ Hefur 
samband hans/hennar við 
vini og kunningja breyst? 

 
2,02 

(0,43) 

 
1-3 

 
50 

 
2,63 

(0,79) 

 
1-4 

 
48 

 
0,61 

 
<0,001 

 
 

16. spurning: 
Hefur áhugi þinn til þess að 
fara á mannamót breyst?/ 
Hefur áhugi hans hennar til 
þess að fara á mannamót 
breyst? 

 
2,80 

(0,83) 

 
1-4 

 
50 

 
3,08 

(0,92) 

 
2-4 

 
50 

 
0,28 

 
0,038 

17. spurning: 
Hefur geta þín til að fylgjast 
með því sem er að gerast í 
fjölskyldunni breyst?/Hefur 
geta hans/hennar til að 
fylgjast með því sem er að 
gerast í fjölskyldunni 
breyst? 

 
2,16 

(0,51) 

 
1-4 

 
50 

 
3,06 

(0,74) 

 
2-4 

 
50 

 
0,90 

 
<0,001 

18. spurning: 
Hefur geta þín til að taka 
þátt í samskiptum 
breyst?/Hefur geta 
hans/hennar til að taka þátt 
í samskiptum breyst? 

 
2,24 

(0,59) 

 
1-4 

 
50 

 
3,04 

(0,73) 

 
2-4 

 
50 

 
0,80 

 
<0,001 
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D. Viðhorf til greiningar 
Í töflu 7 sést samanburður á svörum sjúklinga og aðstandenda í hluta D sem snýr að viðhorfum og 

viðbrögðum í kjölfar greiningar. Í öllum spurningum var meðal stigafjöldi sjúklinga ýmist jafn 

aðstandendum eða lægri en munurinn aðeins marktækur í spurningu 22 (p = 0,007). Hún snýr að 

því hversu jákvætt eða neikvætt sjúklingur telur að ræða greininguna við aðra.  

 

 

Tafla 7. Svör sjúklinga og aðstandenda þeirra í hluta D. 

 
	  
Spurning	  

Sjúklingar 
(N=50) 

Aðstandendur 
(N=50) 

Munur á svörum  
(N=100) 

	   Meðaltal 
(sf) 

Spönn Fjöldi sem 
svaraði 

spurningu 

Meðaltal 
(sf) 

Spönn Fjöldi sem 
svaraði 

spurningu 

Mismunur 
á meðaltali 

p-gildi 

19. spurning: 
Hversu jákvætt eða 
neikvætt brást þú við þegar 
þú fékkst að vita að þú 
hefðir greinst með 
Alzheimer-sjúkdóminn?/ 
Hversu jákvætt eða 
neikvætt brást þú við þegar 
hann/hún fékk að vita að 
hann/hún hefði greinst með 
Alzheimer sjúkdóminn? 

 
 

2,06 
(1,14) 

 
 

0-4 

 
 

48 

 
 

2,06 
(1,05) 

 
 

 
 

0-4 

 
 

49 

 
 

0 
 

 
 

0,618 

20. spurning: 
Hversu jákvætt eða 
neikvætt brugðust nánustu 
fjölskyldumeðlimir við þegar 
þau fengu að vita að þú 
hafðir greinst með 
Alzheimer 
sjúkdóminn?/Hversu 
jákvætt eða neikvætt 
brugðust nánustu 
fjölskyldumeðlimir við þegar 
þau fengu að vita að 
hann/hún hefði greinst með 
Alzheimer sjúkdóminn? 

 
1,50 

(0,85) 

 
0-3 

 
44 

 
1,65 

(0,97) 

 
0-4 

 
49 

 
0,15 

 
0,751 

21. spurning: 
Hversu jákvætt eða 
neikvætt brugðust vinir þínir 
og kunningjar við þegar þeir 
fengu að vita að þú hefðir 
greinst með 
Alzheimer?/Hversu jákvætt 
eða neikvætt brugðust vinir 
hans/hennar og kunningjar 
við þegar þeir fengu að vita 
að hann/hún hefði greinst 
með Alzheimer 
sjúkdóminn? 

 
1,63 

(0,67) 

 
0-3 

 
38 

 
1,89 

(0,84) 

 
0-4 

 
47 

 
0,26 

 

 
0,3888 

 
 

22. spurning: 
Hversu jákvætt eða 
neikvætt telur þú að ræða 
greininguna við 
aðra?/Hversu jákvætt eða 
neikvætt telur hann/hún að 
ræða greininguna við aðra? 

 
1,22 

(1,13) 

 
0-4 

 
46 

 
2,14 

(1,35) 

 
0-4 

 
49 

 
0.92 

 
0,007 
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Kynjamunur sjúklinga og munur á milli maka og barna sjúklinga 
Auk þess að athuga hvort munur væri á upplifun sjúklinga og aðstandenda þeirra eftir greiningu á 

Alzheimer var einnig skoðað hvort kynjamunur væri á upplifun sjúklinga og hvort munur væri á 

upplifun aðstandenda eftir því hvort þeir væru makar eða börn sjúklinga. Hvorki fannst marktækur 

munur á milli kynja í sjúklingahópnum né milli maka og barna sjúklinga. Það skal þó tekið fram að 

rannsóknarsniðið var ekki nægilega gott til að svara þessum spurningum því borið var saman eftir 

kynjum og skyldleika mismunandi sjúklinga og því verða þessir útreikningar ekki sýndir hér. 

Niðurstaðan gefur þó vísbendingu um að ekki sé munur eftir þessum þáttum en þessa þætti þyrfti að 

skoða nánar í rannsókn sem gerði væri með sérstaklega þetta í huga. 
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Umræður 
 

Margt er vitað um meingerð Alzheimer sjúkdómsins og afleiðingar hans, m.a. á geðheilsu 

sjúklinganna en minna er vitað hvernig áhrif sjúkdómurinn getur haft á líf sjúklinga að þeirra eigin 

mati. Þegar leitað er að heimildum í tengslum við upplifun, líðan og umönnun tengda Alzheimer, 

kemur í ljós að þær eru af skornum skammti ef frá eru taldar rannsóknir sem beinast að 

sjúkdómnum á síðari stigum (58). Aðalmarkmið þessarar rannsóknar er annars vegar að sjá 

hvernig sjúklingar með væga heilabilun meta hina ýmsu þætti hjá sjálfum sér eftir greiningu og hins 

vegar að sjá hvernig aðstandendur meta þessa sömu þætti hjá sjúklingum og niðurstöður hópanna 

bornar saman. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar meta sjúklingar sig betur á flestum sviðum 

en aðstandendur þeirra gera.  

Notast var við spurningalista sem hafði verið saminn af rannsóknarteyminu og búið var að prófa 

hann í fyrri rannsókn Berglindar Stefánsdóttur, 2009 (56). Í kjölfarið var honum breytt og því er þetta 

fyrsta rannsóknin sem skoðar hann á endanlegu formi. Spurningalistinn er þannig uppbyggður að 

því færri stig sem viðkomandi fær, því jákvæðari er upplifun hans á sjúkdómnum og sjálfsmat betra. 

Við svörun á Krossgötuspurningunum fengu sjúklingar marktækt lægri heildarstig en aðstandendur 

þeirra. Þegar spurningarnar voru skoðaðar hver fyrir sig kom fram marktækur munur á svörum milli 

sjúklinga og aðstandenda í flestum þeirra. Aftur á móti voru fimm spurningar þar sem ekki var 

marktækur munur á svörum hópanna. Fyrst var það spurning 7 sem snýr að því hvort breytingar 

hafi orðið á sjálfsmynd sjúklingsins. Við spurningu 13, sem snýr að því hvort samband sjúklings og 

aðstandanda hafi breyst, svaraði yfir 80% beggja hópa að sambandið væri óbreytt og því ekki 

munur á hópunum. Loks voru það spurningar 19, 20 og 21 sem snúa að því hversu jákvætt eða 

neikvætt þátttakandi, nánustu fjölskyldumeðlimir og vinir og kunningjar brugðust við í kjölfar 

greiningar á Alzheimer sjúkdómnum. Spurning 9 sem snýr að því hvort staða á vinnustað hafi 

breyst var aldrei tekin með við útreikninga vegna þess hve fáir svöruðu henni enda flestirkomnir af 

vinnumarkaði.  

Niðurstöðurnar geta bent til þess að sjúklingar ofmeti eigin getu en aftur á móti geta þær einnig 

gefið til kynna að sjúkdómurinn hafi ekki eins mikil neikvæð áhrif á líðan sjúklinga og aðstandendur 

þeirra telja. Það að sjúklingar hafi almennt jákvæðari upplifun af Alzheimer en aðstandendur þeirra 

er í samræmi við ýmsar erlendar rannsóknir sem hafa skoðað muninn á mati lífsgæða sjúklinga og 

aðstandenda. Í fjögurra ára rannsókn Josep Lluís Conde-Sala o.fl. frá 2009 (59) voru 236 sjúklingar 

skoðaðir ásamt nánasta aðstandenda hvers þeirra. Niðurstöðurnar gáfu til kynna marktækan mun á 

hópunum tveimur þar sem sjúklingar mátu lífsgæði sín betri en aðstandendur þeirra gerðu. Þær 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar.  

Við túlkun á niðurstöðum þarf þó að hafa fyrirvara á getur sjúklinganna til þess að meta ástand 

sitt. Innsæisleysi er algengt einkenni hjá sjúklingum (59) og bar nokkuð á því hjá þátttakendum 

þessarar rannsóknar. Þegar skortur er á innsæi er óvíst hversu nákvæmlega sjúklingar meta eigið 

ástand en mikið innsæisleysi getur jafnvel lýst sér þannig að sjúklingar geri sér ekki grein fyrir því 

þeir séu með Alzheimer. Þannig getur verið að þeir meti ástandið betur en það í rauninni er vegna 
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þess að þeir hreinlega gera sér ekki grein fyrir breytingunum. Innsæisleysi getur þó haft ákveðinn 

kost í för með sér þar sem það getur stundum hjálpað sjúklingum að upplifa líf sitt betra þrátt fyrir 

það að vera með ólæknandi og erfiðan sjúkdóm. Fyrir utan innsæisleysið fylgja Alzheimer oft mörg 

önnur einkenni sem geta verið mjög einstaklingsbundin og óstöðug yfir tíma. Erfiðleikar með mál 

eru algengir og geta haft áhrif á það hvernig sjúklingar segja frá upplifun sinni á sjúkdómnum. Því 

getur oft verið erfitt að meta áreiðanleika svara Alzheimer sjúklinga. Þessi atriði hafa gert að 

verkum að þeir hafa ekki mikið verið spurðir í rannsóknum en hafa þarf í huga að margir þeirra eru 

með gott innsæi og hugsa mikið út í hvað greiningin muni hafa í för með sér og því er mikilvægt að 

fá upplýsingar um upplifun og líðan þeirra sjálfra til þess að geta sniðið umönnun að þörfum þeirra.  

Þau einkenni sem geta fylgt Alzheimer hafa ekki aðeins áhrif á sjúklinginn sjálfan heldur valda 

þau oft auknu álagi á aðstandendur. Sjúklingar geta átt það til að ofmeta eigin getu sem getur bæði 

valdið ýmsum samskiptaerfiðleikum og einnig eru meiri líkur á að sjúklingar fari sér að voða þegar 

þeir reyna að gera hluti sem þeir ráða ekki við. Í rannsókn Brent T. Mausbach o.fl. frá 2013 (60) 

voru bornir saman 125 makar sjúklinga með Alzheimer við 60 viðmið á svipuðum aldri sem áttu 

maka sem ekki þjáðust af heilabilun. Þar kom í ljós að aðstandendur Alzheimer sjúklinga voru mun 

líklegri til þess að finna fyrir þunglyndi heldur en þeir sem áttu heilbrigða maka. Það er því ljóst að 

það er ekki síður mikilvægt að huga að áhrifum Alzheimer á aðstandendur sjúklinganna.  

Kostir rannsóknarinnar eru m.a. að greining á sjúkdómnum var vel stöðluð, allir hafa verið 

greindir á sama stað og með sömu mælitækjum og hafa einnig verið vel upplýstir um stöðu sína. 

Þess var gætt að hafa fyrirlögn staðlaða svo sem í hvaða röð spurningalistar voru lagðir fyrir en hér 

er aðeins fjallað um einn þeirra. 

Nefna má nokkra annmarka á rannsókninni. Eins og áður hefur komið fram geta skert innsæi 

sjúklinga og erfiðleikar með mál haft áhrif á áræðanleika svara þeirra og gert þannig samanburð á 

sjúklingum og aðstandendum erfiðan. Við fyrirlögn spurningalistanna voru tveir aðilar sem sáu um 

gagnasöfnun og ekki var skoðað hversu sambærileg vinnubrögð þeirra voru og einnig var misjafnt 

hvort sjúklingar svöruðu listunum sjálfir eða með aðstoð rannsakanda. Þessir þættir geta haft áhrif 

og valdið skekkju í niðurstöðum. 

Þegar alhæfingargildi niðurstaðanna er skoðað er það að miklu leyti bundið við þá þætti sem 

settir voru sem skilyrði fyrir þátttöku. Miðað var við að tímabil frá greiningu væri frá 3 upp í 14 

mánuð en því lengri tími sem líður frá greiningu því verri eru einkenni sjúkdómsins og því líklegt að 

upplifun sjúklinga breytist eftir því. Tími frá greiningu er þó ekki eini þátturinn sem segir til um 

ástand sjúklinga og því var einnig miðað við gildi þeirra á MMSE (Mini-Mental State Examination). Í 

þessari rannsókn var miðað við tiltölulega vægt MMSE gildi sjúklinga og því ekki ljóst hversu vel 

spurningalistinn og niðurstöður rannsóknarinnar eiga við um sjúklinga sem eru komnir á alvarlegri 

stig sjúkdómsins. Það ber samt að hafa í huga að þetta afmarkaða tímabil frá greiningu ásamt litlu 

svigrúmi MMSE gilda við val á sjúklingum eykur að öllum líkindum nákvæmni niðurstaðanna en 

mögulega á kostnað alhæfingargildisins. Varðandi þátttakendafjölda geta 50 sjúklingar og 50 

aðstandendur ekki talist hár fjöldi frá tölfræðilegu sjónarhorni. Aftur á móti í ljósi þess hve fámennt 

Ísland er, er álitið svo að fjöldinn sé ásættanlegur í rannsókn sem þessari og hann reyndist nægur 

til þess að svara rannsóknarspurningunni. Oftast er þó betra að hafa stóran þátttakendahóp og þar 
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sem Krossgötuspurningarnar er nýr spurningalisti væri gott ef hann yrði lagður fyrir fleiri sjúklinga í 

framtíðinni. Þannig væri hægt að meta próffræðilega eiginleika hans nánar og mögulegt að setja 

niðurstöður þessarar rannsóknar í stærra samhengi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sjúklingar með Alzheimer séu jákvæðari gagnvart 

sjúkdómnum og meti sig betur en aðstandendur þeirra gera. Þessar niðurstöður styðja niðurstöður 

Arndísar Valgarðsdóttur í MS ritgerð hennar frá 2013 (57) þar sem markmiðið var að kanna upplifun 

sjúklinga með Alzheimer á eigin líðan og lífsgæðum og bera hana saman við upplifun aðstandenda 

þeirra á sömu þáttum. Sú rannsókn gaf til kynna að sjálfsmat sjúklinga væri jákvæðara en mat 

aðstandenda þeirra á öllum þáttum. En þegar hún stjórnaði fyrir innsæisleysi þá voru svör sjúklinga 

líkari þeim hjá aðstandendum og ekki marktækur munur á hópunum. Þá gefur til kynna að 

innsæisleysi sé stór þáttur þegar kemur að sjálfsmati Alzheimer sjúklinga.  

Eins og fram hefur komið áður þá eru Krossgötuspurningarnar nýr spurningalisti sem ekki hefur 

verið notaður í fleiri rannsóknum. Það gæti þurft að meta próffræðilega eiginleika hans nánar og 

niðurstöður þessarar rannsóknar gætu verið settar í stærra samhengi. Skoðað var útfrá 

fyrirliggjandi gögnum hvort munur væri á milli kynja og ekki fannst marktækur munur á milli kvenna 

og karla. Á sama hátt var athugað hvort munur væri á svörum aðstandenda með tilliti til þess hvort 

þeir væru makar eða börn. Ekki fannst marktækur munur á þessum tveimur hópum en aftur skal 

það tekið fram að rannsóknin var ekki sett upp til þess að skoða þann mun. Áhugavert væri að setja 

upp rannsóknir þar sem skoðað væri hvort munur væri á upplifun kynjanna í kjölfar þess að 

greinast með Alzheimer og einnig hvort máli skipti hvernig aðstandendur tengjast sjúklingunum. 

Einnig gæti verið fróðlegt að leggja sama lista fyrir þátttakendur þessarar rannsóknar eftir einhvern 

tíma til samanburðar við fyrirliggjandi niðurstöður og skoða þannig hvaða breytingar hafa orðið á 

upplifun sjúklinga og aðstandenda.   

Rannsóknir á upplifun einstaklinga geta verið snúnar. Þar er ekki einungis hægt að vísa í 

ákveðna efnaferla eða skoða líffræðina á bakvið upplifunina heldur þurfa þessar rannsóknir að 

byggja á huglægu mati hvers og eins. Lítið er til af mælitækjum sem skoða upplifun sjúklinga á 

sjúkdómnum, því aðstandendur eru oftast taldir betri matsmenn á þeim. Til að geta veitt Alzheimer 

sjúklingum góða og persónumiðaða meðferð er mikilvægt að skilja þarfir og tilfinningar hvers og 

eins. Þetta er langur og erfiður sjúkdómur en með fleiri rannsóknum og aukinni vitneskju á þessu 

sviði ættu líkurnar að aukast á bættri umönnun og fræðslu fyrir sjúklinga jafnt sem aðstandendur. 

Vonast er til að niðurstöðurnar geti varpað nýju ljósi á þekkingu okkar um upplifun sjúklinga og 

aðstandenda eftir greiningu á Alzheimer. 
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Viðauki A 

 

Þátttakandanúmer!⎕⎕⎕      
!

  
!

1!

 
Krossgötuspurningar 

Spurningalisti fyrir sjúklinga 
 

 

Ég vil gjarnan fá ræða við þig um reynslu þína af því að greinast með Alzheimers-
sjúkdóminn. 
 

 

A. Almennar breytingar    

 
 

Mikið 
betra Betra Óbreytt Verra Mikið 

verra 
Á ekki 

við 

1. Hefur líf þitt breyst til hins 
betra eða verra eftir að þú 
greindist með sjúkdóminn? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

2. Hefur líðan þín breyst til hins 
betra eða verra? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

3. Hefur þú fundið fyrir 
breytingum á minni þínu? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

4. Hefur þú fundið fyrir 
breytingum á máli þínu? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

5. Hefur færni þín til daglegra 
athafna breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

6. Hefur skap þitt breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

7. Hefur þú fundið fyrir 
breytingum á sjálfsmynd 
þinni? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

 

 
 B. Athafnir daglegs lífs 

 Mikið 
betur Betur Óbreytt Verr Mikið 

verr 
Á ekki 

við 
8. Getur þú sinnt áhugamálum 

þínum eins og áður? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  
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 Mikið 

betri Betri Óbreytt Verri Mikið 
verri 

Á ekki 
við 

9. Hefur staða þín á vinnustað 
breyst til hins betra eða verra? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

10. Hefur geta þín til að keyra bíl 
breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

11. Hefur geta þín til að sjá 
sjálf/ur um fjármálin breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

12. Hefur geta þín til að sinna 
verkum á heimilinu breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

 

 

C. Sambönd og samskipti 

 Mikið 
betra Betra   Óbreytt   Verra    Mikið 

verra 
Á ekki 

við  

13. Hefur samband þitt við maka 
þinn breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

14. Hefur samband þitt við 
fjölskylduna breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

15. Hafa samskipti þín við vini og 
kunningja breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

  Mikið 
meiri Meiri Óbreytt   Minni    Mikið 

minni 
Á ekki 

við  

16. Hefur áhugi þinn til þess að 
fara á mannamót breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

17. Hefur geta þín til að fylgjast 
með því sem er að gerast í 
fjölskyldunni breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

18. Hefur geta þín til að taka þátt 
í samskiptum breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  
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D. Viðhorf til greiningar 

 Mjög 
jákvætt 

Jákvæ
tt 

Engin 
viðbrögð Neikvætt Mjög 

neikvætt 

Á 
ekki 
við 

19. Hversu jákvætt eða neikvætt 
brást þú við þegar þú fékkst 
að vita að þú hefði greinst 
með Alzheimers-sjúkdóminn? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

20. Hversu jákvætt eða neikvætt 
brugðust nánustu fjölskyldu-
meðlimir við þegar þau fengu 
að vita að þú hafðir greinst 
með Alzheimers-sjúkdóminn? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

21. Hversu jákvætt eða neikvætt 
brugðust vinir þínir og 
kunningjar við þegar þeir 
fengu að vita að þú hefðir 
greinst með Alzheimers-
sjúkdóminn? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

22. Hversu jákvætt eða neikvætt 
telur þú að ræða greininguna 
við aðra? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

 

E. Upplýsingar og þjónusta 
 Já  Nei Á ekki við 

23. Hefur þú áhuga á að fá meiri upplýsingar um 
Alzheimer sjúkdóminn? ⎕  ⎕  ⎕  

24. Finnst þér þú þurfa meiri þjónustu? 
 

⎕  ⎕  ⎕  

25. Hvað dettur þér í hug þegar þú hugsar um Alzheimers-sjúkdóminn? 
 

 
 

 

 

 

 

 



	   34	  

 
 

  

Þátttakandanúmer!⎕⎕⎕      
!

  
!

4!

26. Hvernig myndir þú lýsa Alzheimers-sjúkdómi fyrir einhverjum sem aldrei hefur heyrt á 
hann minnst? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

A. Samanlögð stig fyrir almennar breytingar:       !! 

B. Samanlögð stig fyrir athafnir daglegs lífs:         !! 

C. Samanlögð stig fyrir sambönd og samskipti:     !! 

D. Samanlögð stig fyrir viðhorf til greiningar:       !! 

E. Samanlögð stig fyrir upplýsingar og þjónustu:  !! 

Heildarstig allra liða: !! 
 

 

Stigagjöf fyrir spurningar:  

Nr. 1-18;  Mikið betra=0, Betra=1, Óbreytt=2, Verra=3, Mikið verra=4. 

Nr. 19-22; Mjög jákvætt=0, Jákvætt=1, Engin viðbrögð=2, Neikvætt=3, Mjög neikvætt=4,  

Ekki er gefið stig fyrir spurninguna „Á ekki við“. 

Nr. 23-24,  Já=0, Nei=1. 

Nr. 25-26 eru opnar. 

 

 
 
 
 
Rannsakandi ________________________________________ 



	   35	  

Viðauki B 

 

Þátttakandanúmer!⎕⎕⎕     Uppröðun lista!⎕⎕      Dagsetning viðtals!⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 
!

 
Krossgötuspurningar 

Spurningalisti fyrir aðstandendur 
 

 

Ég vil gjarnan fá ræða við þig um aðstandanda þinn sem nýlega hefur greinst með 
Alzheimers-sjúkdóminn og reynslu þína af því. 
 

 

A. Almennar breytingar    

 
 

Mikið 
betra Betra Óbreytt Verra Mikið 

verra 
Á ekki 

við 
1. Hefur líf hans/hennar breyst 

til hins betra eða verra eftir að 
hann/hún greindist með 
sjúkdóminn? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

2. Hefur líðan hans/hennar 
breyst til hins betra eða verra? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

3. Hefur þú tekið eftir 
breytingum á minni 
hans/hennar? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

4. Hefur þú tekið eftir 
breytingum á máli 
hans/hennar? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

5. Hefur færni hans/hennar til 
daglegra athafna breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

6. Hefur skap hans/hennar 
breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

7. Hefur þú tekið eftir 
breytingum á sjálfsmynd 
hans/hennar? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  
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 B. Athafnir daglegs lífs 

 Mikið 
betra Betra   Óbreytt   Verra    Mikið 

verra 
Á ekki 

við  
8. Getur hann/hún sinnt 

áhugamálum sínum eins og 
áður? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

9. Hefur staða hans/hennar á 
vinnustað breyst til hins betra 
eða verra? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

10. Hefur geta hans/hennar til að 
keyra bíl breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

11. Hefur geta hans/hennar til að 
sjá sjálf/ur um fjármálin 
breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

12. Hefur geta hans/hennar til að 
sinna verkum á heimilinu 
breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

 

C. Sambönd og samskipti 

 Mikið 
betra Betra   Óbreytt   Verra    Mikið 

verra 
Á ekki 

við  
13. Hefur samband ykkar breyst? 

 
⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

14. Hefur samband hans/hennar 
við fjölskylduna breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

15. Hafa samskipti hans/hennar 
við vini og kunningja breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

16. Hefur áhugi hans/hennar til 
þess að fara á mannamót 
breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

17. Hefur geta hans/hennar til að 
fylgjast með því sem er að 
gerast í fjölskyldunni breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

18. Hefur geta hans/hennar til að 
taka þátt í samskiptum breyst? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  
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D. Viðhorf til greiningar       

 Mjög 
jákvætt Jákvætt Engin 

viðbrögð Neikvætt Mjög 
neikvætt 

Á 
ekki 
við 

19. Hversu jákvætt eða neikvætt 
brást þú við þegar hann/hún 
fékk að vita að hann/hún 
hefði greinst með 
Alzheimers-sjúkdóminn? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

20. Hversu jákvætt eða neikvætt 
brugðust nánustu fjölskyldu-
meðlimir við þegar þau fengu 
að vita að hann /hún hafði 
greinst með Alzheimers-
sjúkdóminn? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

21. Hversu jákvætt eða neikvætt 
brugðust vinir hans/hennar og 
kunningjar við þegar þeir 
fengu að vita að hann/hún 
hefði greinst með 
Alzheimers-sjúkdóminn? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

22. Hversu jákvætt eða neikvætt 
telur hann/hún að ræða 
greininguna við aðra? 
 

⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  

 

E. Upplýsingar og þjónusta 
 Já  Nei Á ekki við 

23. Hefur hann/hún áhuga á að fá meiri upplýsingar um 
Alzheimer sjúkdóminn? ⎕  ⎕  ⎕  

24. Finnst þér hann/hún þurfi meiri þjónustu? ⎕  ⎕  ⎕  

 

25. Hvað heldur þú að honum/henni detti í hug þegar hann/hún hugsar um Alzheimers-
sjúkdóminn? 
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Þátttakandanúmer!⎕⎕⎕      
!

  
!

4!

 

 

 

26. Hvernig heldur þú að hann/hún myndi lýsa Alzheimers-sjúkdómi fyrir einhverjum sem 
aldrei hefur heyrt á hann minnst? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A. Samanlögð stig fyrir almennar breytingar:       !! 

B. Samanlögð stig fyrir athafnir daglegs lífs:         !! 

C. Samanlögð stig fyrir sambönd og samskipti:     !! 

D. Samanlögð stig fyrir viðhorf til greiningar:       !! 

E. Samanlögð stig fyrir upplýsingar og þjónustu:  !! 

Heildarstig allra liða: !! 
 

 

Stigagjöf fyrir spurningar: 

Nr. 1-18;  Mikið betra=0, Betra=1, Óbreytt=2, Verra=3, Mikið verra=4. 

Nr. 19-22; Mjög jákvætt=0, Jákvætt=1, Engin viðbrögð=2, Neikvætt=3, Mjög neikvætt=4,  

Ekki er gefið stig fyrir spurninguna „Á ekki við“. 

Nr. 23-24,  Já=0, Nei=1. 

Nr. 25-26 eru opnar. 

 
 
Rannsakandi ________________________________________ 


