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Ágrip 

Á Íslandi fer hlutfall háaldraðra hækkandi eins og annars staðar í heiminum. Það kallar á aukna og 

bætta þjónustu við þennan aldurshóp. Hlutfall einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma fer því einnig 

hækkandi en sjúkdómunum fylgja ýmis atferlis - og taugasálfræði einkenni sem mikilvægt er að greina 

og veita viðeigandi meðferð við. Hegðunarvandi er hluti af þessum einkennum en hann birtist hjá allt 

að 90% einstaklinga með heilabilun. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þessi einkenni eru mjög 

streituvaldandi fyrir hinn aldraða og aðstandendur hans og draga úr lífsgæðum. Talið er að þau stafi af 

samspili líffræðilegra og persónubundinna þátta hjá einstaklingnum og af ytri aðstæðum.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna tíðni hegðunarvanda hjá íbúum á íslenskum 

hjúkrunarheimilum og tengsl hans við vitræna skerðingu, þunglyndi, verki, virkni og notkun fjötra. 

Rannsóknin er megindleg, aftursýn og lýsandi. Við tölfræðilega greiningu var notað RAI-mat 2596 íbúa 

sem dvöldu á hjúkrunarheimilum árið 2014 og voru fengin úr RAI-NH-gagnagrunni hjá Embætti 

landlæknis. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að meðalaldur íbúanna var 84,37 ár. 37,2% úrtaksins voru 

karlar og 62,8% konur. Hegðunarvandi var algengastur hjá einstaklingum með blandað form 

heilabilunar og fátíðastur hjá einstaklingum sem ekki höfðu heilabilunarsjúkdóm. Einnig kom í ljós að 

eftir því sem einstaklingar höfðu fleiri þunglyndiseinkenni og meiri verki því meira var um 

hegðunarvanda hjá þeim. Einnig fundust jákvæð tengsl á milli fjötranotkunar og hegðunarvanda hjá 

íbúunum.  

Niðurstöðurnar gefa yfirlit yfir algengustu atferlis- og taugasálfræði einkennin, hvaða þættir tengjast 

hegðunarvanda og hjá hvaða hópi íbúa á hjúkrunarheimilum þau eru algengust. Aukin þekking á 

þessum þáttum er mikilvæg til að greina og meta orsakir hegðunarvanda. Mikilvægt er að tryggja 

nægilega þekkingu þeirra sem starfa á hjúkrunheimilium í að meðhöndla hegðunarvanda til að hægt 

sé að veita árangursríka, einstaklingsbundna meðferð við þessum erfiðu einkennum sem 

heilabilunarsjúkdómum fylgja.  

 

Lykilorð: Atferlis- og taugasálfræði einkenni, hegðunarvandi, heilabilun, hjúkrunarheimili, verkir, 

þunglyndi, virkni, fjötrar og InterRAI-NH-matstæki. 
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Abstract 

The proportion of the very elderly is increasing in Iceland, as elsewhere, requiring more and better 

care services for this age group. The number of individuals with age related, degenerative brain 

diseases is also increasing. This cognitive impairment results in various neuropsychiatric symptoms, 

which are important to diagnose and treat appropriately. Behavioural symptoms are part of these 

symptoms and appear in up to 90% of individuals with cognitive impairment. Research has shown that 

the symptoms cause much stress in both the sufferers and their families and affect their quality of life. 

Both biological and personal factors of the individual and the external conditions may contribute to 

this. 

The aim of the research is to investigate the frequency of behavioural symptoms in Icelandic 

nursing homes and their relationship with mental impairment, depression, pain, extent of activity and 

the use of restraint. The research is quantitative, retrospective, and descriptive. Statistical analysis 

was carried out on RAI (Resident Assessment Instrument) assessment of 2596 nursing home 

residents in 2014, obtained from an RAI-NH database at the RAI-NH database at the Directorate of 

Health. The average age of the residents in the study is 84.37 years, 37.2% of whom are men and 

62.8% women. Indviduals suffering from a mixed type of dementia had the most frequent incidents of 

behaviour symptoms while frequency among those who didn't suffer from dementia was the lowest. 

The RAI data showed that individuals with more symptoms of depression and higher levels of pain 

also displayed more behaviour symptoms. Results also show a positive correlation between the use of 

physical restraints and behaviour symptoms among residents of nursing homes. 

The findings provide an overview of the most commonly occurring behavioural and 

neuropsychological symptoms in residents at nursing homes, which factors are linked to behavioural 

symptoms, and in which group of residents. Increased knowledge of these factors is important for 

diagnosing and assessing the causes of behavioural symptoms. It is important to ensure that nursing 

home workers have sufficient knowledge in the handling of behavioural symptoms so that the most 

effective and individually designed treatment can be provided for the problems that characterize these 

serious degenerative brain diseases. 

 

Key words: Behavioural and psychological symptoms, behavioural symptoms, dementia, nursing 

home, pain, depression, activity, restraint, and InterRAI-NH. 
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Listi yfir skammstafanir 

InterRAI NH (e. Resident Assessment Instrument Nursing Home) er matstæki sem hefur verið þýtt á 

íslensku sem raunverulegur aðbúnaður íbúa. Matstækið er þverfaglegt og er það notað til að meta 

heilsufar og hjúkrunarþarfir íbúa á hjúkrunarheimilum með áherslu á gæði þjónustunnar.  

MDS 2.0 (e. Minimum Data Set 2.0) er gagnasafn um heilsufar og hjúkrunarþörf íbúa á 

öldrunarstofnun og inniheldur um 400 þætti fyrir alhliða mat á íbúum hjúkrunarheimila.  

ADL (e. Activities of Daily Living) eru athafnir daglegs lífs. Rætt verður um þær sem daglegar athafnir.  

QI (e. Quality Indicators) eru gæðavísar. 

RAP (e. Resident Assessment Protocols) eru matslyklar. 

RUG (e. Resource Utilization Groups) er RUG-flokkunarkerfið. 

DRS (e. Depression Rating Scale) er þunglyndiskvarði. 

PS (e. Pain Scale) er verkjakvarði. 
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Listi yfir skilgreiningar 

Hjúkrunarheimili: Heimili fyrir aldraða og einstaklinga sem þurfa langvarandi sólarhringsþjónustu og 

geta ekki lengur búið á eigin heimili.        

Heilsufar: Það hvernig heilsufari íbúa er háttað.  

Færni: Geta til líkamlegrar, vitrænnar og félagslegrar virkni.  

Einkenni: Sjúkdómseinkenni, til dæmis verkir, ranghugmyndir og þunglyndi.  

Þarfir: Þarfir íbúa fyrir ýmiss konar aðstoð, næringu, hvíld, virkni, meðferð o.s.frv.  

InterRAI-NH: Er matstæki sem hefur verið þýtt á íslensku sem raunverulegur aðbúnaður íbúa. 

Matstækið er þverfaglegt og er notað til að meta heilsufar og hjúkrunarþarfir íbúa á hjúkrunarheimilum. 

Undir þetta heiti falla allir hlutar matstækisins, gagnasafnið, kvarðar, gæðavísar og álagsmælingar.  

RAI-mat: Er gagnasöfnunarhluti interRAI-NH-matstækisins, en MDS 2.0 heitir sú útgáfa mælitækisins 

sem notuð er hérlendis. Á Íslandi er oftast talað um þennan gagnasöfnunarhluta matstækisins sem 

RAI-mat og verður það heiti notað í þessari ritgerð. Gagnasöfnunarhlutinn inniheldur um 400 þætti fyrir 

alhliða mat á heilsufari og þörfum íbúa hjúkrunarheimila. RAI-mat ásamt kvörðum er sá hluti interRAI-

NH-matstækisins sem notaður er í þessari rannsókn og á því byggjast jafnframt útreikningar á 

kvörðum sem notaðir eru (Allen, 1997).  

Skilgreiningar á breytum innan interRAI-NH-matstækis 

Í eftirfarandi texta er gefnar nánari skýringar og skilgreiningar á breytum sem notaðar eru úr RAI-mati. 

Hvert matsatriði í RAI-mati er mjög nákvæmlega skilgreint í tilheyrandi leiðbeiningabók, hvað á að 

meta og við hvað er miðað (Allen, 1997).  

 

Einkenni um hegðunarvanda:  

Í RAI-mati er metin tíðni og breytileiki hegðunar síðastliðna 7 daga er valda andlegri vanlíðan hjá íbúanum eða 

eru truflandi fyrir heimilismenn eða starfsfólk, þar með talin hegðunarvandamál sem valda yfirvofandi hættu fyrir 

íbúann sjálfan eða eru truflandi fyrir umhverfið. Þetta á við þó starfsfólk og íbúar virðist hafa aðlagast þeim. 

Einkenni um hegðunarvanda í RAI-mati felur í sér eftirtalin einkenni: a) munnlega árásargirni, b) líkamlega 

árásargirni, c) ráf, d) ósæmilega félagslega hegðun og e) hafnar umönnun. Hverju einkenni eru gefin stig sem 

þýðir 0 stig: hegðun ekki til staðar, 1 stig: hegðun til staðar í einn til þrjá daga, 2 stig: hegðun til staðar í fjóra til 

sex daga á síðastliðnum sjö dögum, 3 stig: hegðun til staðar daglega síðustu sjö dagana. 

Ráf: Íbúinn ráfar um án sýnilegs tilgangs, að því er virðist ómeðvitaður um eigin þarfir eða öryggi, getur verið 

annað hvort gangandi eða í hjólastól. 

Árásargjarn í orði: íbúinn hótar öðrum, öskrar eða blótar öðrum íbúum eða starfsfólki.  

Árásargjarn í verki: Íbúinn slær til annarra íbúa eða starfsfólks, hrindir, klórar eða beitir kynferðislegu ofbeldi. 

Ósæmileg félagsleg hegðun: Íbúinn er með hljóðum, hávaðasamur, hrópar, sýnir tortímandi hegðun, sýnir 

óviðeigandi kynferðislega hegðun, afklæðist opinberlega, hendir/smyr út fæðu/hægðum, rótar í eigum annarra. 
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Hafnar umönnun: Íbúinn neitar inntöku á töflum/lyfjum í æð, aðstoð við ADL eða hjálp við að borða. Þessi flokkur 

á ekki við þar sem íbúinn hefur tekið upplýsta ákvörðun um að taka ekki þátt í meðferðarferli, íbúinn notfærir sér 

rétt sinn til að hafna meðferð og bregst illa við þegar starfsfólk reynir að koma meðferð á aftur.  

Alzheimers-sjúkdómur: Hrörnunarsjúkdómur í heila sem er greindur frá öðrum minnissjúkdómum (vitglöpum) 

með ákveðnum rannsóknum. 

Önnur elliglöp en Alzheimer: Minnissjúkdómar aðrir en Alzheimers-sjúkdómur, heilabilunarsjúkdómar vegna 

líffræðilegra orsaka, vegna undirliggjandi æðasjúkdóma og vitglöp tengd öðrum sjúkdómum en Alzheimers- 

sjúkdómi.  

Blandað form heilabilunar: Hér er átt við þá einstaklinga sem eru með tvenns konar heilabilunarsjúkdóma, bæði 

Alzheimers-sjúkdóm og annan sjúkdóm eins og heilaæðabilun.  

Þunglyndi: Lyndisröskun sem einkennist af dapurleika, tómleikatilfinningu og miklum gráti. Önnur einkenni eru 

skert einbeiting, lítill áhugi á því sem íbúinn hafði áður gaman af, svefnleysi eða of mikill svefn, orkuleysi, breytt 

matarlyst, vonleysi, finnst hann einskis virði, sektarkennd. Hugsanir um dauða eða sjálfsvíg eru stundum til 

staðar.  

Kvíði: Almenn kvíðaröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun, felmtursköst/ofsakvíðaköst, fælni, áfalla- og 

streituröskun.  

Ofskynjanir: Rangar falskar skynjanir án nokkurs áreitis. Ofskynjanir geta birst á mismunandi hátt, íbúinn heyrir 

raddir sér fólk eða dýr, finnst sem eitthvað skríði á sér, finnur lykt eða finnur einkennilegt bragð. 

Ranghugmyndir: Viðvarandi rangar óbreytanlegar hugmyndir af ýmsum toga, jafnvel þegar fyrir liggja sannanir 

um hið gagnstæða. 

Meðaltími í virkum athöfnum: Hversu mikinn tíma íbúinn notar til virkni af þeim tíma sem hann hefur til umráða. 

Þetta á við um þann tíma sem íbúinn er vakandi og er ekki upptekinn við ADL eða ýmisskonar meðferð, s.s. 

sjúkra- eða iðjuþjálfun. 

Fjötrar: Hefting með hverskonar útbúnaði sem íbúinn getur ekki fjarlægt auðveldlega og hindrar frjálsa hreyfingu 

eða eðlilegan aðgang að líkama hans.  

Líkamsfjötrar: Öll tæki eða efni sem íbúinn getur ekki fjarlægt auðveldlega af sjálfsdáðum (t.d. vesti, mittisól eða 

belti).  
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1 Inngangur 

Á Íslandi sem og annars staðar heiminum hefur orðið sú þróun að öldruðum fer fjölgandi jafnt og þétt. 

(Hagstofan, 2012). Langlífi og lífslíkur manna hafa aukist mjög á síðustu árum samfara framförum í 

læknavísindum og bættri heilbrigðisþjónustu (Hagstofan, 2012). Samkvæmt Hagstofu Íslands árið 

2012 eru á bilinu 18-19 þúsund manns 75 ára og eldri og er gert ráð fyrir því að árið 2050 verði fjöldinn 

orðin ríflega 51.600 (Hagstofa, 2012). Með hækkandi aldri má gera ráð fyrir því að fleiri einstaklingar 

greinist með langvinna sjúkdóma af ýmsu tagi, svo sem heilabilunarsjúkdóma, krabbamein og 

hjartasjúkdóma (Ogden, 2005). Algengasta tegund öldrunarsjúkdóma er heilabilun en sjúkdómar, sem 

valda heilabilun, eru yfir 50 talsins (Ogden, 2005). Eitt prósent einstaklinga 60 til 64 ára hefur 

heilabilun en sjúkdómurinn verður sífellt algengari eftir það og tvöfaldast líkurnar eftir 65 ára aldur 

(Blennow, de Leon og Zetterberg, 2006). Hjá þeim sem eru 85 ára og eldri eru 24 - 33 prósent með 

heilabilun í hinum vestræna heimi. Algengasti heilabilunarsjúkdómurinn er Alzheimers-sjúkdómur og 

má rekja 55% allra heilabilana til hans (Ogden, 2005).  

Árið 2012 kom út skýrsla Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) en þar kemur fram að u.þ.b. 

35,6 milljónir manna eru með heilabilunarsjúkdóma og að sú tala muni þrefaldast til ársins 2050 

(WHO, 2012). Lífstími fólks með heilabilunarsjúkdóma er mjög breytilegur og getur verið frá 1 ári upp í 

15 ár, en fólk lifir að jafnaði 8-9 ár frá upphafi sjúkdómsins (Ebersole, Hess, Touhy og Jett, 2005). 

Einkenni heilabilunarsjúkdóma eru margvísleg og hafa víðtæk áhrif á líf einstaklingsins. Algengust eru 

svokölluð atferlis- og taugasálfræði einkenni en það er safn ákveðinnar hegðunar eða sálfræði 

einkenna sem greina má hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma (Gerdner, 2010). Talið er að 

hægt sé að greina atferlis- og taugasálfræði einkenni hjá allt að 90% einstaklinga með heilabilun (Yu, 

Kolanowski og Litaker, 2006). Algengustu einkennin eru þunglyndi og kvíði, óróleiki, sinnuleysi, 

ofskynjanir, ranghugmyndir, hömluleysi og innsæisleysi og birtast þau á ólíkan hátt eftir einstaklingum. 

Meðferð við þessum einkennum getur verið flókin og sérstaklega í ljósi þess að meðferðin krefst 

einstaklingsbundinnar nálgunar þar sem engin ein meðferð hentar öllum (Kales, Gitlin og Lyketsos, 

2015). Rannsóknir hafa leitt í ljós að atferlis- og taugasálfræði einkenni hafa mikil áhrif á lífsgæði 

einstaklingsins og á þá umönnun sem hann fær bæði í heimahúsi sem og á hjúkrunarheimili. Þetta eru 

þau einkenni sem fjölskyldumeðlimum og umönnunaraðilum finnst hvað erfiðast að meðhöndla og 

leiða oft til þess að einstaklingurinn leggst inn á hjúkrunarheimili (Dettmore, Kolanowski og Boustani, 

2009). Byltur eru algengari hjá þessum skjólstæðingahópi en öðrum íbúum hjúkrunarheimila og meiri 

hætta er á félagslegri einangrun (Hawranik, Johnston og Deatrich, 2008). Algengt er að meðhöndla 

atferlis- og taugasálfræði einkenni með geðdeyfðarlyfjum ýmiss konar en einnig er notkun fjötra 

algengari hjá þessum skjólstæðingahópi en öðrum (Dettmore o.fl., 2009).  

Komið hefur í ljós í rannsóknum að skilningur umönnunaraðila á orsökum og eðli hegðunarvanda 

og annarra atferlis- og taugasálfræði einkenna er oft og tíðum lítill og þar af leiðandi eiga þeir oft í 

erfiðleikum með að meðhöndla einkennin eða draga úr þeim. Það leiðir svo til aukins álags, 

úrræðaleysis og mikillar streitu fyrir umönnunaraðila á hjúkrunarheimilum, auk þess að hafa áhrif á 

gæði umönnunarinnar sem einstaklingurinn nýtur (Lemay og Landreville, 2010). Margt getur hafa áhrif 
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á tilkomu og birtingarmynd atferlis- og taugasálfræði einkenna og er talið að þau stafi af samspili 

líffræðilegra og persónubundinna þátta hjá einstaklingnum og ytri aðstæðum. Sjúkdómurinn veldur 

margvíslegum breytingum á starfsemi heila og taugafrumna sem svo veldur breytingum á hegðun og 

atferli einstaklingsins (Hurley, Volicer og Mahoney, 2006). Margir fræðimenn hafa á undanförnum 

árum rannsakað hegðunarvanda og skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á styrk og 

birtingarmynd þessara einkenna. Óuppfylltar þarfir einstaklingsins bæði andlegar og líkamlegar eru 

taldar geta stuðlað að hegðunarvanda vegna þess að sjúklingurinn getur ekki tjáð sig um líðan sína og 

tilfinningar (Algase o.fl.,1996). Mjög mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga og aðra sem annast 

einstaklinga með heilabilun að meta einkenni um hegðunarvanda hjá íbúum á hjúkrunarheimilum, tíðni 

vandans og styrk og greina hvaða undirliggjandi þættir hafa þar áhrif. Þetta er afar mikilvægt til þess 

að hægt sé að veita markvissa hjúkrunarmeðferð sem bætir líðan og lífsgæði einstaklinga á 

hjúkrunarheimilum og sem dregur úr streitu og álagi á aðstandenda og umönnunaraðila (Smith, 

Gerdner, Hall og Buckwalter, 2004).  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna tíðni hegðunarvanda íbúa á íslenskum 

hjúkrunarheimilum á árinu 2014 og greina hvort munur væri á tíðni hegðunarvanda eftir tegund 

heilabilunar og hvort vitræn skerðing, þunglyndi, verkir, virkni og notkun fjötra tengdist 

heguðunarvanda þessara einstaklinga. Eftirfarandi rannsóknarspurningum verður svarað:  

Hver er tíðni hegðunarvanda hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum, er munur á einstaklingum 

með heilabilunarsjúkdóma og öðrum einstaklingum á hjúkrunarheimilum? 

Er munur á tíðni þunglyndiseinkenna og kvíða hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og     

 öðrum íbúum hjúkrunarheimila og eru tengsl milli þunglyndis og hegðunarvanda hjá þessum 

 einstaklingum? 

Er munur á tíðni verkja hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum

 hjúkrunarheimila og eru tengsl milli verkja og hegðunarvanda hjá þessum einstaklingum? 

Er munur á tíma í virkum athöfum eftir einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum 

 íbúum hjúkrunarheimila og eru tengsl milli virkni og hegðunarvanda hjá þessum 

 einstaklingum? 

Er munur á notkun fjötra hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum

 hjúkrunarheimila og eru tengsl milli fjötranotkunar og tíðni hegðunarvanda? 

1.1 Heilabilun 

Heilabilun er óafturkræf skerðing á vitsmunum sem eykst með hækkandi aldri en getur komið fram hjá 

yngra fólki. Hrörnunarsjúkdómar í miðtaugakerfi eða sjúkdómar í heilaæðum eru helstu orsakir hennar. 

Þessar hrörnunarbreytingar eru ekki eðlileg afleiðing öldrunar þó þær séu algengari með hækkandi 

aldri (Ebersole o.fl., 2005). Heilabilun er heiti yfir marga mismunandi sjúkdóma sem valda því að 

taugafrumur í heilanum deyja eða starfa ekki lengur á þann hátt sem þær gerðu áður (Geda o.fl., 

2013). Þessar breytingar á taugafrumum gera það að verkum að minni einstaklingsins skerðist og 

hugsun og hegðun breytist (Geda o.fl., 2013). Í upphafi á einstaklingurinn erfitt með að stunda athafnir 
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daglegs líf og að lokum verður hann algjörlega háður öðrum við að uppfylla sínar frumþarfir (Hurley 

o.fl., 2006).  

Heilabilunarsjúdómar hafa mismunandi áhrif á svæði heilans og miðtaugakerfisins og birtast því 

einkenni sjúkdómsins á ólíkan hátt eftir einstaklingum (Hurley o.fl., 2006). Mikilvægt er að hafa það í 

huga að atferli og hugsun manna byggist á þremur þáttum, þ.e. vitrænum hluta, tilfinningahluta sem 

vinnur úr tilfinningum og hvötum og stýriferlum (e. executive functions) sem stýra atferli, túlkun og 

skipulagi hugsunar (Smith og Kosslyn, 2007). Þessir hlutar miðtaugakerfisins tengjast og þau tengsl 

verða fyrir skerðingu á mismunandi hátt hjá einstaklingum með heilabilun. Hvernig einkenni birtast 

getur því verið mjög einstaklingsbundið og háð félagslegum og persónubundnum þáttum ekki síður en 

líffræðilegum (Kristín Hannesdóttir og Morris, 2001).  

1.1.1 Alzheimer  

Alzheimers-sjúkdómurinn er ein algengasta dánarorsök eldra fólks. Í heiminum er talið að rúmlega 30 

milljónir manna séu haldnir sjúkdómnum. Ef engin árangursrík lækning finnst má gera ráð fyrir að yfir 

100 milljónir manna verði með sjúkdóminn árið 2050 (Alzheimer´s in Disease International, 2009). 

Tíðni hans er talin vera um 1-2% við 65 ára aldur en tvöfaldast á hverjum 5 árum eftir það og við 85 

ára aldur má áætla að allt að 20-25% manna séu með Alzheimer (Jón Snædal, 2004).  

Árið 1901 greindi Alosis Alzheimer, þýskur sálfræðingur, fyrstur manna frá sjúkleika í taugafrumum 

Alzheimers-sjúklinga eftir að hafa framkvæmt fyrstu vísindalegu rannsóknina á heila manneskju sem 

látist hafði úr Alzheimer (Burns, Byrne og Maurer, 2002). Alzheimer er taugahrörnunarsjúkdómur sem 

leggst á aftari hluta heilans til að byrja með. Einkenni hans eru lítil í upphafi en versna jafnt og þétt eftir 

því sem lengra líður í sjúkdómsferlinu. Fyrstu einkenni sjúkdómsins eru oftast þau að einstaklingnum 

reynist erfitt að muna nýjar upplýsingar. Það er vegna þess að sjúkdómurinn leggst fyrst á það svæði 

heilans sem stýrir minni og því að festa í minni nýjar upplýsingar. Þegar lengra líður á sjúkdómsferlið 

hefur sjúkdómurinn áhrif á fleiri taugafrumur og fleiri einkenni gera vart við sig (Alzheimer’s 

Association, 2014). Auk minnisleysis geta komið fram einkenni eins og málstol (e. aphasia), verkstol 

(e. apraxia), túlkunarstol (e. agnosia), skert skynúrvinnsla og breytingar á rökhugsun. Málstol birtist í 

því að viðkomandi á í erfiðleikum með að tjá sig, bera fram orð og setningar, einnig felur það í sér að 

viðkomandi á erfitt með skrift og lestur (Canevelli o.fl., 2013). Verkstol felst í því að viðkomandi á erfitt 

með að framkvæma áður þekktar athafnir, eins og að klæða sig og snyrta. Túlkunarstol felst í því að 

einstaklingur getur átt í erfiðleikum með að þekkja andlit og raddir þrátt fyrir óskerta sjón og heyrn. 

Alzheimers-sjúkdómurinn hefur einnig áhrif á rökhugsun og getur viðkomandi þá átt erfitt með að meta 

hvað er rétt og rangt og hvað gæti verið áhættusamt (Canevelli o.fl., 2013). Síðan geta komið fram 

ýmis atferlis- og taugasálfræði einkenni, eins og þunglyndi, kvíði, sinnuleysi og hömluleysi, óviðeigandi 

félagsleg hegðun, ranghugmyndir og ofskynjanir. Það getur verið mjög mismunandi eftir einstaklingum 

hvort og hvernig þessi einkenni koma fram (Canevelli o.fl., 2013). Algengt er á lokastigum sjúkdómsins 

að einstaklingurinn verði algjörlega háður öðrum við að uppfylla sínar frumþarfir (Ogden, 2005). Helsti 

áhættuþáttur Alzheimers-sjúkdómsins er aldur en meirihluti sjúklinga greinist með sjúkdóminn eftir 65 

ára aldur. Þó getur það gerst að einstaklingar greinist fyrr en þá er oftast um arfgengan sjúkdóma að 

ræða (Bekris, Yu, Bird og Tsuang, 2010). Alzheimers-sjúkdómnum er skipt í tvo flokka, snemmkominn 
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Alzheimer (early onset) ef einkenni koma fram fyrir 65 ára aldur og síðkominn Alzheimer (late onset) 

komi þau eftir það. Eitt til sex prósent tilfella eru vegna snemmkomins Alzheimers (Bekris o.fl., 2010).  

Talið er að Alzheimers-sjúkdómurinn orsakist af samspili ýmissa þátta bæði erfðafræðilegra, 

lífeðlisfræðilegra og umhverfislegra (Bekris o.fl., 2010). Snemmkominn Alzheimer tengist 

stökkbreytingum í þremur genum, amýlóíðforvera- (APP), presenilín 1- (PSEN1) og presenilín 2- 

(PSEN2) próteinunum. Hafi einstaklingur eitt af þessum stökkbreyttu genum er talið víst að viðkomandi 

fái Alzheimer (Alzheimer’s Association, 2014). Kyn er einnig talið áhættuþáttur vegna þess að fleiri 

konur en karlar fá sjúkdóminn en skýringin á því er sennilega sú að konur eru langlífari (Galindo-

Garre, Volicer og Steen, 2015). Minni menntun er einnig talin vera áhættuþáttur og tengist forða 

heilavefjarins og taugasálfræðilegs viðnáms sem eykst við meira hugarstarf (Lezak, 2004). 

Höfuðáverkar, þar sem einstaklingur hefur misst meðvitund, auka líkur á að fá Alzheimer og margt 

bendir til að alvarlegt þunglyndi og stóráföll í lífinu auki líkurnar á að fólk fái Alzheimers-sjúkdóminn 

(Gracia-Garcia o.fl., 2015). Það sem dregur úr líkum á Alzheimer eru menntun, auðugt ímyndunarafl, 

krefjandi starf, áhugamál, holl næring og líkamsrækt (Molinuevo, Valls-Pedret og Rami, 2010).  

Þær breytingar, sem eiga sér stað á taugafrumum Alzheimers-sjúklinga, eru að beta-amýlóíð- 

prótein (Aβ) safnast upp utan við taugafrumur og afbrigðileg tá-prótein safnast upp inni í taugafrumum 

sem mynda tá-þræðlinga (tau tangles). Þessi uppsöfnun á beta-amýlóíð-próteinum truflar boðin á milli 

taugafruma og orsakar dauða taugafruma. Tá-þræðlingar koma í veg fyrir að næringarefni og önnur 

nauðsynleg efni berist til taugafruma og eru þannig taldir valda skemmdum þeirra og dauða 

(Alzheimer’s Association, 2014). Tá-þræðlingar safnast fyrir og breiðast út smátt og smátt yfir 

heilastöðvarnar og trufla þannig boðskipti og það veldur síðan versnandi minnisskerðingu og öðrum 

einkennum (Molinuevo o.fl., 2010). Hins vegar sést þessi uppsöfnun á próteinum einnig hjá þeim sem 

ekki eru með Alzheimers-sjúkdóminn en í minna mæli, en stundum getur verið erfitt að aðgreina heila 

aldraðra Alzheimers-sjúklinga og annarra aldraðra (Blennow, o.fl., 2006). Hjá Alzheimers-sjúklingum 

verður einnig truflun á taugaboðefnum og þá sér í lagi taugaboðefninu asetýlkólín (e. acetylcholine, 

ACh) en það boðefni er nauðsynlegt fyrir nám og minni. Talið er að truflunin sé afleiðing 

próteinútfellinganna (Lezak, 2004). 

1.1.2 Heilaæðabilun 

Heilaæðabilun (e.vascular dementia) er heiti yfir margar gerðir æðabilunarsjúkdóma. Sjúkdómurinn 

verður til vegna breytinga í heilaæðum einstaklingsins. Skert dómgreind og skortur á skipulagi eru oft 

fyrstu einkenni þessa sjúkdóms öfugt við Alzheimers-sjúkdóminn þar sem minnisskerðing er eitt af 

fyrstu einkennunum (Geda o.fl., 2013). Einkenni æðabilunar koma fram fremur skyndilega, til dæmis 

eftir heilablóðfall eða blóðtappa. Stundum geta litlar æðar lokast en þá koma einkenni seinna fram 

(Gililland, 2007). Við líkamsmat má oft greina óeðlileg taugaviðbrögð eða skerta taugastarfsemi og við 

myndgreiningu geta sést breytingar í hvíta efni heilans (Hurley o.fl., 2006). Minni, mál, ratvísi og 

óhlutbundin hugsun eru oft óskert í upphafi en svokölluð framheilaeinkenni meira áberandi. 

Framheilaeinkenni lýsa sér m.a í framtaksleysi, sinnuleysi, áhugaleysi, skertu innsæi, erfiðleikum með 

að hemja tilfinningar og skorti á félagslegri hæfni. Önnur algeng einkenni eru skert einbeiting og 

athygli þar sem hugsun er hæg og einstaklingur er seinn til svars (Gililland, 2007). Göngulagstruflanir 
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eru algengar með parkinson einkennum, auk þess sem um lamanir getur verið að ræða vegna 

endurtekinna blóðtappa í heila (Björn Einarsson, 2007). 

Hár blóðþrýstingur er sterkasti áhættuþáttur fyrir heilaæðabilun og vitrænni skerðingu bæði meðal 

karla og kvenna. Reykingar eru áhættuþáttur fyrir heilablóðföllum og vitrænni skerðingu. Há blóðfita og 

hátt kólesteról eru einnig áhættuþættir fyrir heilaæðabilun og hafa auk þess einnig verið taldir vera 

áhættuþættir fyrir Alzheimers-sjúkdómi (Björn Einarsson, 2007). Auk þess er talið að einstaklingar með 

sykursýki séu í aukinni hættu á að fá heilaæðabilun (Björn Einarsson, 2007).  

1.1.3 Lewy-sjúkdómur 

Árið 1987 lýsti Japaninn Kosaka fyrst sjúkdómnum Lewy-sjúkdómi í heimalandi sínu. Hann lýsti 

sjúkdómnum á þann hátt að um væri að ræða sambland af heilabilunareinkennum og einkennum sem 

líkjast parkinsonveiki. Hann greindi frá því að sjúklingarnir hefðu svokallaðar Lewy-útfellingar á víð og 

dreif um heilabörkinn (Jón Snædal, 2001).  

Vitræn skerðing, sem tengist Lewy-sjúkdómi, lýsir sér þannig að hugsun verður hægari en áður og 

sjónúrvinnsla skerðist. Andstætt einkennum Alzheimers-sjúkdóms helst minnið gott þó breytinga verði 

vart á öðrum sviðum. Sjúkdómurinn hefur þó mörg einkenni Alzheimers-sjúkdómsins en svefntruflanir 

og ofskynjanir eru tíðari hjá einstaklingum með Lewy-sjúkdóminn en hjá Alzheimers-sjúklingum (Geda 

o.fl., 2013). Vitræn skerðing, utanstrýtueinkenni (parkinsoneinkenni), ofskynjanir og tímabundið rugl 

eru helstu einkenni sjúkdómsins. Einnig er talið að geðræn einkenni, svo sem þunglyndi, sé algengara 

í tengslum við Lewy-sjúkdóminn en aðra heilabilunarsjúkdóma (Jón Snædal, 2001). Í langt gengnum 

Lewy-sjúkdómi bíður minnið þó hnekki. Sjúkdómnum fylgja stirðleikaeinkenni, óstöðugleiki og hægar 

hreyfingar svipaðar og í parkinsonveiki. Einnig upplifa sjúklingar ofskynjanir og stundum tímabundið 

ruglástand sem kemur og fer. Ruglástandið varir lengur þegar líður á sjúkdómsferlið og verður stöðugt 

undir lokin. Greining sjúkdómsins byggist fyrst og fremst á einkennunum en greiningin getur verið erfið 

ef einkennin eru ekki öll til staðar. Taugasálfræðilegt mat getur komið að gagni við greiningu og 

myndgreining getur hjálpað við að útiloka aðra sjúkdóma. Lækning við sjúkdómnum er ekki til og 

beinist meðferð að því að meðhöndla einkenni sjúkdómsins. Líkamsþjálfun, sem miðar að því að auka 

liðleika og stöðugleika, er nauðsynlegur hluti þeirrar meðferðar sem veitt er (Gililland, 2010).  

1.1.4 Framheilabilun 

Þessi tegund heilabilunar kemur oft frekar snemma fram eða við 45-65 ára aldur og er hún talin 

útskýra 20% af tilfellum heilabilunar og er jafn algeng hjá báðum kynjum (Snowden, Neary og Mann, 

2002). Um það bil 50% einstaklinga, sem greinast með þennan sjúkdóm, eiga náinn ættingja sem 

einnig hefur greinst með sjúkdóminn (LoGiudice, 2002). Hegðunar- og persónuleikabreytingar eru oft 

fyrstu einkenni sem koma fram en minnistruflanir koma síðar á sjúkdómsferlinu (Snowden o.fl., 2002).  

Algengt er að skipta framheilabilun í þrjá flokka þar sem einn flokkur snýr að hegðunarbreytingum en 

tveir þeirra snúa að máltruflun (Cardarelli, Kertesz og Knebl, 2010). Framheilabilun með 

hegðunarbreytingum einkennist af því að einstaklingurinn verður oft hömlulausari og hvatvísari en 

áður (Cardarelli o.fl., 2010). Viðkomandi á einnig erfitt með að skipuleggja sig og hugsun verður 

ósveigjanleg (LoGiudice, 2002). Þessir einstaklingar eiga oft erfitt með að tjá tilfinningar eins og gleði, 
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sorg og ótta sem og tilfinningar eins og skömm og samkennd (Snowden o.fl., 2002). Aðrir flokkar 

framheilabilunar hafa áhrif á mál og valda máltruflunum, þar með talinni truflun á framburði og minni 

skilningi á merkingu orða, málstoli og erfiðleikum við að lesa og skrifa (Cardarelli o.fl., 2010).  

Framheilabilun er greind út frá ákveðnum persónuleikabreytingum sem algengar eru hjá þessum 

sjúklingum en einnig á sér stað ákveðin rýrnun á framheila (e. frontal brain) sem kemur fram við 

sneiðmyndatöku eða segulómun. Persónuleikabreytingarnar, sem eiga sér stað, eru svipaðar þeim 

sem eiga sér stað við skaða á framheila, t.d. eftir slys eða heilablóðfall, en algengustu einkennin eru 

hegðun sem felur í sér skerta dómgreind eða innsæi, hömluleysi í samskiptum og tilfinningalega 

flatneskju (Hurley o.fl., 2006). Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar á tíðni sjúkdómsins og eru því 

nákvæmar tölur um algengi hans ekki til staðar (Seelaar, Rohrer, Pijnenburg,Fox og van Swieten, 

2011).  

Fleiri sjaldgæfir sjúkdómar, sem valda heilabilun eru til, en þeir eru meðal annars Creutzfeld Jakob-

sjúkdómur og Normal pressure hydrocephalus.  Nýlegar rannsóknir benda hins vegar til að svokallað 

blandað form heilabilunar sé algengara en áður var talið (Geda o.fl., 2013).    

1.2 Atferlis- og taugasálfræði einkenni 

Hegðunarvandi er hluti af svokölluðum atferlis- og taugasálfræði einkennum sem eiga sér stað hjá 

einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma. Um er að ræða safn ákveðinnar hegðunar eða sálfræði 

einkenna sem birtast á ólíkan hátt eftir einstaklingum. Algengustu einkennin eru þunglyndi, kvíði, 

ofskynjanir, ranghugmyndir, óróleiki, árásargirni, sinnuleysi, svefntruflanir og innsæisleysi eða hvatvísi 

(Kales o.fl., 2015). Nánast allir einstaklingar, sem greindir eru með heilabilunarsjúkdóm, upplifa þessi 

einkenni einhvern tímann á sjúkdómsferlinu (Lyketsos o.fl., 2011). Þrátt fyrir að þessi einkenni megi 

sjá hjá flestöllum einstaklingum með heilabilun eru einkennin misáberandi eftir sjúkdómum og 

einkennin birtast einnig á ólíkan hátt eftir því á hvaða stigi sjúkdómurinn er (Hashimoto o.fl., 2015).  

Rannsóknir sýna að tíðni atferlis- og taugasálfræði einkenna er mun hærri meðal einstaklinga með 

Alzheimer og væga vitsmunaskerðingu en meðal annarra einstaklinga í samfélaginu (Lyketsos og 

Olin, 2002). Einkennin hafa tilhneigingu til að koma í köstum eða tímabilum og getur hvert tímabil 

varað í sex mánuði eða lengur (Kales o.fl., 2015).  

1.2.1 Óróleiki og árásargirni 

Óróleiki er vítt hugtak sem notað er yfir hegðun sem lýsir sér með endurteknu atferli eða munnlegri 

tjáningu. Hvernig óróleiki birtist er mjög mismunandi eftir einstaklingum en getur verið til dæmis að 

endurtaka ákveðna hreyfingu, svo sem að nudda saman höndum, unna sér ekki hvíldar, klæða sig úr 

og í og upplifa tilfinningalega streitu. Óróleiki eykst oft og tíðum þegar sjúkdómurinn ágerist og getur 

án inngripa og meðferðar í sumum tilvikum þróast út í árásargirni (Steinberg o.fl., 2008).   

Óróleiki, sem lýsir sér með endurtekinni munnlegri tjáningu, er ein algengasta birtingarmynd óróleika 

hjá einstaklingum með heilabilun. Tíðni hans er talin vera í kringum 21% (Voyer o.fl., 2005). Þessi 

tegund af óróleika er talin vera hvað erfiðast að takast á við og meðhöndla og veldur mikilli streitu 

bæði einstaklingnum sjálfum og umönnunaraðilum (Lemay og Landreville, 2010). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á tilheigingu hjá umönnunaraðilum að einangra þá einstaklinga sem sýna þessi einkenni eða 
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meðhöndla með sterkum geðlyfjum (Lemay og Landreville, 2010). Árásargirni er ákveðin hegðun, 

munnleg eða líkamleg, sem getur verið skaðleg einstaklingnum sjálfum eða öðrum í umhverfi hans 

(Dettmore o.fl., 2009). Þessi hegðunarvandi getur falið í sér öskur, að lemja frá sér, klípa eða sparka 

(Volicer, Steen og Frijter, 2009). Hvort óróleiki eða árásargirni þykir truflandi er mjög einstakingsbundið 

og fer oft eftir því hvort um er að ræða fjölskyldumeðlim eða umönnunaraðila. Einnig virðist það mat 

vera háð því í hvaða umhverfi hegðunin á sér stað. Hins vegar hafa rannsóknir leitt í ljós að þessi 

tilteknu einkenni eru aðstandendum og umönnunaraðilum hvað erfiðust að takast á við og leiða oft til 

þess að viðkomandi einstaklingur leggst inn á hjúkrunarheimili (Dettmore o.fl., 2009).  

Ráf er ákveðin tegund af óróleika sem getur aukið álag og byrði aðstandenda og umönnunaraðila.  

(Kallimanis o.fl., 2010). Ráf er skilgreint sem endurtekin líkamleg hreyfing eða athöfn sem ekki hefur 

beinan tilgang eða markmið (Algase o.fl., 1996). Mikilvægt er við umönnun einstaklinga, sem ráfa, að 

stuðla að öryggi í umhverfi þeirra og tryggja að þeir geti ráfað án þess að fara sér á voða (Kallimanis 

o.fl., 2010). Rannsóknir hafa leitt í ljós að ráf getur leitt til byltna hjá íbúum hjúkrunarheimila og til þess 

að einstaklingur týnist utandyra auk þess sem það getur stuðlað að þyngdartapi, þreytu, 

svefntruflunum, notkun fjötra og ótímabæru andláti (Kopetz o.fl., 2000).  

Geðdeyfðarlyf, eins og Haloperidol, Risperidone og Olazapine, hafa verið ofnotuð undanfarin ár við 

að draga úr hegðunarvanda eins og óróleika og árásargirni (Ballard, Corbett og Howard, 2014). 

Notkun geðdeyfðarlyfja getur í sumum tilvikum dregið úr hegðunarvanda en um leið haft áhrif á og 

dregið úr hreyfigetu og virkni íbúans í daglegu lífi sem hefur síðan áhrif á lífsgæði hans. Auk þess eru 

geðdeyfðarlyf talin geta aukið líkur á heilablóðfalli og ótímabæru andláti (Ballard o.fl., 2014). 

1.2.2 Þunglyndi og kvíði 

Tíðni kvíða hjá einstaklingum með heilabilun er talin vera á bilinu 5-21% (Chemerinski, Petracca, 

Manes, Leiguarda og Starkein, 1998) og er talin algengari hjá einstaklingum með heilabilun heldur en 

hjá þeim sem ekki hafa þann sjúkdóm (Hwang, Masterman, Ortiz, Fairbanks og Cummings, 2004). 

Meðal aldraðra einstaklinga, sem ekki hafa heilabilun, þjást tæplega 11% af kvíða (Baladón o.fl., 

2015). Rannsóknir hafa leitt í ljós að erfitt getur verið að greina á milli kvíða og þunglyndis hjá 

einstaklingum með heilabilun þar sem einkennin eru lík. Einnig hefur komið fram að rannsakendur eru 

ekki alltaf sammála um hvernig eigi að skilgreina kvíða meðal einstaklinga með heilabilun (Seignourel, 

Kunik, Snow, Wilson og Stanley, 2008). Þegar einstaklingur með heilabilun er haldinn kvíða hefur það 

áhrif á getu hans til að sinna athöfnum daglegs lífs, það dregur úr lífgæðum hans og eykur líkur á því 

að viðkomandi einstaklingur þurfi að flytja á hjúkrunarheimili (Seignourel o.fl., 2008). Vegna þess 

hversu algengur kvíði er meðal einstaklinga með heilabilun og hversu mikil áhrif hann hefur á líf hans 

er mikilvægt að öðlast skilning á orsökum kvíðans og þeim leiðum sem hægt er að fara til að draga úr 

honum. Greining heilabilunarsjúkdóms og innlögn á hjúkrunarheimili eru dæmi um þætti sem geta 

valdið sjúklingi kvíða en erfitt getur reynst fyrir einstaklinginn að tjá sig um hann og getur kvíðinn þá í 

sumum tilvikum komið fram sem hegðunarvandi. Aðstandendur og umönnunaraðilar átta sig oft ekki á 

einkennunum og getur hegðunarvandinn þá valdið umönnunaraðilum og aðstandendum álagi og 

áhyggjum (Seignourel o.fl., 2008). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballard%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24986385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballard%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24986385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howard%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24986385
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Talið er að allt að 39% einstaklinga á hjúkrunarheimilum þjáist af þunglyndi (Seitz, Purandare og 

Conn, 2010). 50% einstaklinga með Alzheimers-sjúkdóm munu finna fyrir þunglyndi eða 

þunglyndiseinkennum einhvern tímann á sjúkdómsferlinu (Lyketsos og Olin, 2002). Sýnt hefur verið 

fram á að þunglyndi er algengt í byrjun og á miðstigi Alzheimers-sjúkdóms en ekki eins algengt á 

lokastigi hans (Lyktetsos o.fl., 1999). 

Þunglyndiseinkenni eru jafn algeng hjá einstaklingum með heilaæðabilun og hjá einstaklingum með 

Alzheimers-sjúkdóm (Ballard o.fl., 2000). Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að þunglyndi er algengara 

meðal einstaklinga með Lewy-sjúkdóm en meðal einstaklinga með Alzheimer (Yamane, Sakay og 

Meada, 2011). Rannsóknum ber saman um að tengsl og samspil þunglyndis og heilabilunar sé flólkið 

fyrirbæri. Þunglyndiseinkenni geta leitt til versnandi vitsmunastarfsemi og hafa neikvæð áhrif á lífsgæði 

einstaklingsins (St John og Montgomery, 2010). Einnig geta þessi einkenni haft áhrif á 

sjálfsbjargargetu og hreyfigetu hans (Herrera-Guzmán o.fl., 2010). Mikilvægt er að greina þunglyndi 

hjá einstaklingum með heilabilun og hafa rannsóknir sýnt að hægt er að hafa áhrif á og bæta 

vitsmunastarfsemi einstaklingsins með réttri greiningu og meðferð (Herrera-Guzmán o.fl., 2010). 

1.2.3 Tilfinningadeyfð 

Tilfinningadeyfð er algeng hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma. Um það bil 50-88% 

einstaklinga með heilabilun hafa einkenni tilfinningadeyfðar (Landes, Sperry og Strauss, 2005). 

Tilfinningadeyfð eykst oft eftir því sem sjúkdómurinn ágerist og leiðir gjarnan til þess að viðkomandi 

leggst inn á hjúkrunarheimili. 

Tilfinnigadeyfð lýsir sér þannig að einstaklingurinn sýnir minni áhuga á því sem hann var vanur að 

taka sér fyrir hendur og breyting verður á innri hvatningu (Lyketsos o.fl., 2011). Mikilvægt er að gera 

greinarmun á tilfinningadeyfð og þunglyndi því oft er unnt að greina hvorutveggja hjá sama 

einstaklingnum. Einstaklingur með tilfinningadeyfð hefur ekki lækkað geðslag eins og fram kemur við 

þunglyndi (Ishizaki og Mimura, 2011). Einkennin eru margvísleg og er algengt að þegar tilfinningar 

einstaklings dofna dregur það úr getu hans til þess að hugsa og sinna sínum athöfnum í daglegu lífi 

(Landes o.fl., 2005).  

1.2.4 Ranghugmyndir og ofskynjanir 

Ranghugmyndir valda einstaklingum með heilabilun og umönnunaraðilum oft töluverðu álagi vegna 

eðlis þeirra og geta auk þess tengst ýmiss konar hegðunarvanda. Þær valda sjúklingnum oft miklu 

hugarangri og auka byrði umönnunarðila (Shigenobu o.fl., 2002). Sú streita og vanlíðan, sem 

ranghugmyndirnar valda, geta leitt til þess að óróleiki og ráf eykst, svefn skerðist og auknar líkur eru á 

árasargirni (Cipriani, Danti, Vedovelli Nuti og Lucetti, 2014). Talið er að ranghugmyndir komi fram hjá 

15-26% einstaklinga með Alzheimer einhvern tímann í sjúkdómsferlinu (Holt og Albert, 2006). Tíðnin 

fer eftir eðli þeirra rannsókna sem gerðar eru og þeim mælitækjum sem notuð eru (Cipriani o.fl., 2014). 

Ranghugmyndir lýsa sér á þann hátt að einstaklingur hefur ákveðna trú eða hugmynd sem ekki 

fæst staðist í raunveruleikanum. Hann hefur þessa trú þrátt fyrir að samfélagið og aðrir hafi sannanir 

fyrir því, að hugmyndirnar séu rangar (Cipraiani o.fl., 2014). Ranghugmyndir hjá einstaklingum með 

heilabilun eru oft taldar hluti af versnandi sjúkdómsástandi hans og auka líkur á því að viðkomandi 
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þurfi að vistast á hjúkrunarheimili (Fischer, Ismail og Schweizer, 2012). Þá geta ranghugmyndir og sú 

vanlíðan, sem þær valda, leitt til versnandi hreyfigetu og sjálfbjargargetu einstaklingsins (Fischer o.fl., 

2012).  

Ofskynjanir eiga sér stað þegar einstaklingur með heilabilun skynjar skynáreiti sem er ekki til staðar 

í raunveruleikanum (Touhy og Jett, 2010). Að heyra raddir, skynja einhvern í kringum sig sem ekki er 

til staðar og að finna bragð eða lykt sem ekki er í raun fyrir hendi eru dæmi um ofskynjanir sem 

algengar eru hjá einstaklingum með heilabilun (Lyketsos o.fl., 2001). Ofskynjanir koma fram hjá 9,5-

24% einstaklinga með heilabilun (Lyketsos o.fl., 2001) og eru algengari hjá einstaklingum með 

heilabilun sem þjást af þunglyndi heldur en öðrum íbúum hjúkrunarheimila (Lyketosos o.fl., 2001). 

Einnig eru ofskynjanir algengari hjá einstaklingum með Lewy-sjúkdóm en öðrum sjúklingum með 

heilabilun (Hashimoto o.fl., 2015).   

1.2.5 Hömluleysi og innsæisleysi 

Innsæisleysi er algengt taugasálfræðilegt einkenni meðal einstaklinga með heilabilun. Sjúklingar, sem 

skortir innsæi, gera sér oft ekki grein fyrir áhrifum sjúkdóms síns eða þeim takmörkunum sem 

sjúkdómurinn veldur (Starkstein, Jorge, Mizrahi og Robinson, 2006a). Skortur á innsæi getur verið 

mismikið, frá því að vera vægt til þess að vera algjört (Kristín Hannesdóttir og Morris, 2001. Þetta 

einkenni er nokkuð algengt hjá sjúklingum sem hafa orðið fyrir alvarlegum áverkum á heila og einnig 

er algengt að Alzheimers-sjúklinga skorti innsæi (Kristín Hannesdóttir og Morris, 2001. Rannsakendur 

hafa komist að því að jákvætt samband sé á milli sinnuleysis og innsæisleysis, meira innsæisleysi 

fylgir meira sinnuleysi og öfugt. Talið er að miklur líkur séu á því að einstaklingur með innsæisleysi 

muni einnig upplifa sinnuleysi (Starkstein, Jorge, Mizrahi, Adrian og Robinson, 2006b). Niðurstöður 

rannsóknar, þar sem hegðun 278 Alzheimers-sjúklinga og 45 heilbrigðra aldraðra einstaklinga var 

rannsökuð, leiddi í ljós að áhættuhegðun er algeng hjá fólki með Alzheimer og hefur sterka fylgni við 

innsæisleysi. Einnig kom í ljós að 84% af þeim sem settu sig í hættu neituðu að hafa gert það og 

afneitunina mátti rekja til innsæisleysis (Starkstein, Jorge, Mizrahi,  Adrian og Robinson, 2007). 

Við umönnun einstaklinga með heilabilun getur innsæisleysi skipt miklu máli. Sjúklingar, sem skortir 

innsæi, sjá oft ekki ástæðu til að þiggja meðferð og vilja neita umönnun eða þjónustu og getur slíkt 

reynst aðstandendum og umönnunaraðilum erfitt (Starkstein o.fl., 2007). Innsæisleysi sjúklinga á 

sjúkdóm sinn veldur oft miklu álagi á aðstandendur, samskipti verða erfiðari vegna óraunhæfra 

ákvarðana sjúklinga sem ofmeta getu sína (Kristín Hannesdóttir og Morris, 2001). Hömluleysi sem 

hluti af innsæisleysi er ekki eins algengt en kemur fyrir hjá 5-15% einstaklinga með heilabilun og eykst 

þegar líður á sjúkdómsferlið (Aalten, de Vugt, Jaspers, Jolles og Verhey (2005). Hömluleysi getur birst 

á margvíslega vegu, svo sem að klæða sig úr á almannafæri, óstjórnlegur hlátur og óviðeigandi 

kynferðislegar athafnir (Savva o.fl., 2009).  

1.2.6 Svefntruflanir 

Svefntruflanir hjá einstaklingum með heilabilun eru algengari og alvarlegri en hjá þeim sem eru ekki 

haldnir slíkum sjúkdómi og eru hluti af atferlis- og taugasálfræði einkennum (Deschenes og Mc 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jorge%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17388998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jorge%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17388998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adrian%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17388998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17388998
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Curry,2009). Orsakir svefntruflanna hjá þessum einstaklingum geta verið margar og flóknar auk þess 

álags sem undirliggjandi sjúkdómur veldur (Deschedes og McCurry, 2009).  

Hjá öldruðum eiga sér stað lífeðlisfræðilegar breytingar og þær breytingar, sem verða á hrynjanda 

svefns og vöku, eru taldar eðlilegur hluti af öldrunarferlinu (Ancoli-Israel og Ayalon, 2006). Við svefn 

fer líkaminn í gegnum fimm meðvitundarstig sem er hið svokallaða svefnmynstur (Ebersole o.fl., 

2005). Á stigi 3-4, þegar dýpsti svefninn á sér stað, fer fram uppbygging og orkumyndun. Svefn hjá 

einstaklingum með heilabilun er oft slitróttur og það veldur minnkun á djúpum svefni (Cole og 

Richards, 2006). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á skerðingu á hrynjanda svefns og vöku hjá 

einstaklingum með heilabilun. Þegar heilabilunarsjúkdómur ágerist aukast svefntruflanir oft og tíðum 

og veldur það umönnunaraðilum oft andlegu og líkamlegu álagi og líkur á stofnanavist aukast (Ancoli-

Israel og VItiello, 2006).  

1.3 Mat á hegðunarvanda  

Hegðunarvandi er heiti yfir margs konar atferli og ýmiss konar tjáningu. Til þess að hægt sé að gera 

sér grein fyrir orsökum og eðli hegðunarvanda er mikilvægt að meta einkennin reglulega, mynstur 

þeirra, breytileika og tíðni. Einnig er mjög mikilvægt við mat á hegðunarvanda að greina frá því hvar, 

hvenær og við hvaða aðstæður einkennið átti sér stað, hvað veldur versnun einkenna og hvað bætir 

einkennið (Smith o.fl., 2004). Hegðunarvandi einstaklinga með heilabilun er mikilvæg birtingarmynd 

heilabilunarsjúkdóma og hefur mikil áhrif á líðan skjólstæðingsins, aðstandendur og umönnunaraðila. 

Hvernig einkennin birtast, hversu oft og hvaða einkenni birtast hjá hverjum og einum getur gefið 

vísbendinar um undirliggjandi orsakir einkennanna og auðveldað hjúkrunarfræðingum og öðrum 

meðferðaraðilum að leita leiða til að greina þau og draga úr áhrifum þeirra (Kales o.fl., 2015). Algengt 

er að hegðunarvandi sé metinn á þann hátt að hjúkrunarfræðingur eða umönnunaraðili skráir niður 

einkennið í framvindunótur, hvenær það átti sér stað og við hvaða aðstæður. Hins vegar er margt sem 

getur haft áhrif á mat umönnunaraðilans, svo sem hans eigin hugmyndir eða viðhorf, ónákvæmni í 

skráningu, minni hans og jafnvel streita og álag (Polit og Beck, 2012). 

Mörg mælitæki hafa verið útbúin með það fyrir augum að meta atferlis- og taugasálfræði einkenni. 

Þrátt fyrir það er staðreyndin sú að mælitækin eru lítið notuð í dag til að meta og endurbæta 

hjúkrunarmeðferð fyrir einstaklinga með heilabilun (Kales o.fl., 2015). Þau mælitæki, sem mest eru 

notuð í rannsóknum í dag, eru The Neuropsychiatric Inventory og Cohen og Mansfield Agitation 

Inventory (Kales o.fl., 2015). Neuropsychiatric Inventory-mælitækið var upphaflega útbúið af 

Cummings (Cumming, 1997). Mælitækið byggist á því að tekið er formlegt viðtal við umönnunaraðila 

sem er vel kunnugur sjúklingnum og umönnun hans og getur metið á nákvæman hátt hegðun 

sjúklingsins. Mælitækið metur tólf atferlis- og taugasálfræði einkenni, ranghugmyndir, ofskynjanir, 

kvíða, óróleika, sinnuleysi, pirring, hvatvísi, sæluvímu, óánægju og endurtekna líkamlega hreyfingu. 

Einnig er metið hvort svefntruflanir séu til staðar eða breytingar á matarlyst (Cummings, 1997). Fyrst 

er spurt hvort vísbendingar séu um að ákveðin hegðun sé til staðar og ef svo er þá er spurt nánar út í 

þá hegðun. Síðan metur og skráir umönnunaraðili tíðni og styrk tiltekins einkennis eða hegðunar út frá 

fjögurra stiga Likert-kvarða. Að lokum skráir umönnunaraðili þá streitu sem hann upplifir í tengslum við 

þessa hegðun og er streita eða álag metið á sex stiga kvarða frá 0-5 þar sem 0 er engin streita og 5 
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þýðir mjög mikil streita. Neuropsychiatric Inverntory-mælitækið hjálpar meðferðaraðilum að greina á 

milli ólíkra tegunda heilabilunar þar sem það inniheldur einkenni sem eru sjaldgæfari í Alzheimers-

sjúkdómnum en algeng í öðrum tegundum heilabilunar (Cummings, 1997). Mælitækið hefur verið 

metið áreiðanlegt og réttmætt í endurteknum rannsóknum (Sólveig R. Davíðsdóttir, Jón Snædal, 

Guðrún Karlsdóttir, Ída Atladóttir og Kristín Hannesdóttir, 2012; Cohen-Mansfield, Thein, Marx og 

Dakheel Ali, 2012). 

Annað mælitæki, Cohen og Mansfield Agitation Inventory (CMAI), er mikið notað í hjúkrunar-

fræðilegum rannsóknum við mat á hegðunarvanda (Koopman, Molen, Raats og Ettema, 2009). Þetta 

mælitæki var smíðað af Cohen-Mansfield (Cohen Mansfield og Billig, 1986). Mælitækið er hannað til 

að meta sérstaklega óróleika og árásargirni hjá einstaklingum með heilabilun og inniheldur 29 

spurningar í tengslum við óróleika sem hjúkrunarfræðingar svara á sjö stiga Likert-kvarða (1: einkenni 

ekki til staðar og 7: einkenni á sér stað nokkrum sinnum á klukkustund). Hverju einkenni er síðan gefið 

aftur stig frá 1 til 7 sem segir til um hversu truflandi atferlið var fyrir umönnunaraðila (Mansfield og 

Libin, 2004). Mælitækið hefur verið talið áreiðanlegt mælitæki samkvæmt rannsóknum (Mansfield og 

Libin, 2004).  

Mini-Mental Status Examinations (MMSE) er talið mjög gott og áreiðanlegt mælitæki við mat og 

skimun á því hvort einstaklingur sé með heilabilun. Mælitækið var hannað árið 1975 og var markmiðið 

með því upphaflega að greina heilabilun frá geðrænumkvillum. Þetta próf er einfalt í notkun og tekur 

um 5-10 mínútur að framkvæma það. Aðaláhersla er lögð á að meta hugræna getu, minni, hugsun og 

færni. Mest er hægt að fá 30 stig en ef einstaklingur fær færri en 24 stig er talið líklegt að heilabilun sé 

til staðar (Folstein, Folstein og McHugh, 1975.  

1.4 Þróun þekkingar á orsökum hegðunarvanda hjá einstaklingum með 
heilabilun 

Á miðöldum var einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma veitt lítil sem engin skipulögð umönnun 

(Kitwood, 2007). Þeir sem voru rólegir voru yfirleitt látnir afskiptalausir en þeir sem sýndu 

hegðunarvanda voru fjötraðir niður (Kitwood, 2007). Undir lok 19. aldar fjölgaði fólki á stofnunum og 

margar gríðarstórar stofnanir voru byggðar fyrir einstaklinga með geðsjúkdóma og heilabilun sem 

rúmuðu jafnvel um þúsund vistmenn. Á þessum árum var farið að líta á heilabilun og þau einkenni, 

sem henni fylgdu, sem ákveðinn sjúkdóm en ekki merki um siðferðisbrest eða einhvers konar 

meðfædda vöntun (Kitwood, 2007).   

Þekking lækna og skilningur þeirra sem önnuðust einstaklinga með heilabilun á orsökum 

hegðunarvanda var á þessum árum fyrst og fremst vísindaleg þekking af líffræðilegum toga. Öll 

áhersla í hjúkrunarmeðferð þessara einstaklinga og öðrum aðferðum til að draga úr þessum erfiðu 

einkennum fólst á þessum árum í því að beita ýmiss konar lyfjameðferð eða nota fjötra. Þetta leiddi oft 

til þess að uppnám jókst enn frekar, hreyfifærni versnaði og hættan á byltum jókst (Kitwood, 2007; 

Covington, 1975; Sloane o.fl., 2004). Þessi vitneskja hvatti rannsakendur til að setja fram kenningar 

sem byggðar væru á heildrænum skilningi á einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og áhrifum 

umhverfis á líðan og lífsgæði hans (Gerdner, 2010).  



  

26 

 

Þegar skoðaðar eru skilgreiningar og hugmyndir margra fræðimanna um hegðunarvanda má sjá að 

margar byggjast á líffræðilegum grunni þar sem þeir líta svo á að orsök þessara einkenna séu fyrst og 

fremst afleiðing hrörnunar og skemmda í miðtaugakerfi sjúklingsins. Rannsakendur telja að þessi 

einkenni stafi að hluta til af skorti á boðefnunum serótóníni, norepínefríni og asetýlkólíni (Cummings 

o.fl., 1994). Sterk tengsl og víxlverkun er á milli svæða í heilanum sem stjórna tilfinningum og 

vitsmunastarfi. Talið er að breytingar eða hrönun á þessum svæðum geti leitt til atferlis- og 

taugasálfræði einkenna (Kales o.fl., 2015). Fleiri rannsakendur hafa á síðastliðnum árum reynt að 

skýra orsakir atferlis- og taugasálfræði einkenna út frá líffræðilegu skilgreiningunni og telja að orsakir 

þeirra séu breytingar sem verða á framleiðslu hormónsins melatóníns sem hefur áhrif á okkar 

líffræðilegu líkamsklukku sem hefur svo áhrif á svefn- og vökumynstur einstaklinga með 

heilabilunarsjúkdóma. Samkvæmt kenningu um svokallað „sundowning syndrome“ aukast einkenni 

sjúkdómsins, svo sem ráf, eirðarleysi og kvíði, þegar líða tekur á kvöldið og minni birtu nýtur við 

(Sharer, 2008).  

Frá árinu 1980 og til dagsins í dag hafa fjölmargir rannsakendur í Bandaríkjunum og víðar velt fyrir 

sér og rannsakað hegðunarvanda og reynt að öðlast heildrænan skilning á þessu einkenni. Nokkrar 

kenningar hafa verið settar fram til að lýsa orsökum hegðunarvanda hjá einstaklingum með 

heilabilunarsjúkdóma og auðveldar slíkt heilbrigðisstarfsfólki að greina orsakir vandans og veita 

viðeigandi meðferð til að bæta lífsgæði einstaklinga á hjúkrunarheimilum.  

1.5 Óuppfylltar þarfir  

Vísindamenn hafa á síðustu árum komist að þeirri niðurstöðu að orsakir atferlis- og taugasálfræði 

einkenna eru ekki eingöngu tilkomnar vegna breytinga á starfsemi miðtauga-kerfisins heldur má rekja 

einkennin til samverkandi líffræðilegra og sálfélagslegra þátta (Kales o.fl., 2015). Líkamlegt ástand 

einstaklingsins, undirliggjandi sjúkdómar, vangreindir sjúkdómar og verkir eru þættir sem eru taldir 

geta orsakað hegðunarvanda hjá einstaklingum með heilabilun (Kales o.fl., 2015; Hodgson, Gitlin, 

Winter og Czekanski, 2011). Einstaklingar með heilabilun eru oftar með verki og undirliggjandi 

sjúkdóma, sem ekki hafa verið greindir, heldur en einstaklingar sem ekki eru með heilabilun (Hodgson 

o.fl., 2011).  

Árið 1996 var hjúkrunarkenningin The Need driven Dementia compromised Behavior model (NDB) 

sett fram en höfundar hennar voru þeir Algase, Beck, Kolanowski, Whall, Berent, Richard og Beattie 

(1996). Þeir voru bandarískir hjúkrunarrannsakendur sem rannsakað höfðu hegðunarvanda og þá 

sérstaklega hegðun sem fól í sér árásargirni. Samkvæmt þeirra skilgreiningu er hegðunarvandi 

ákveðin hegðun sem einstaklingur með heilabilun sýnir þegar líkamlegum, andlegum, félagslegum eða 

tilfinningalegum þörfum hans er ekki fullnægt. Hegðunarvandann sýnir hann vegna tjáskiptaerfiðleika 

sem oft eru mjög miklir á seinni stigum sjúkdómsins (Algase o.fl., 1996; Dettmore o.fl., 2009; Lemay 

og Landreville, 2010). Samkvæmt skilgreiningu Algase o.fl. (1996) geta ákveðnir bakgrunnsþættir 

(background factors) aukið líkur og aukið hættu á hegðunarvanda hjá einstaklingum á 

hjúkrunarheimilum. Þessir þættir geta verið m.a. vitsmunaskerðing, kvíði eða líkamlegir sjúkdómar, 

eins og gigt, krabbamein og hjartasjúkdómar, og persónuleiki einstaklingsins. Síðan greina höfundar 

frá ákveðnum innri þáttum (proximal factors) en það er líffræðilegt og félagslegt umhverfi 
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einstaklingsins og þær aðstæður sem skapast hjá honum. Þessir þættir eru breytilegir og hægt er að 

hafa áhrif á þá með ýmsum hætti en þeir geta verið verkir, ýmiss konar líkamlegar þarfir eins og þörf 

fyrir næringu, samskipti, hita, svefn, hreyfingu og einnig þörf fyrir að hafa eitthvað fyrir stafni. 

Samkvæmt þeirra kenningu eru meiri líkur á hegðunarvanda ef einstaklingurinn fær ekki fullnægjandi 

aðstoð sem veitt er af virðingu, þekkingu og fagmennsku við athafnir daglegs lífs (Algase o.fl., 1996; 

Dettmore, o.fl., 2009). Samkvæmt þessari kenningu getur skortur á virkni eða athöfnum sem hafa 

tilgang fyrir einstaklinginn leitt til óuppfylltra þarfa og stuðlað að hegðunarvanda (Colling og Buettner, 

2002).  

1.5.1 Virkni og hegðunarvandi 

Þrátt fyrir þá staðreynd að ekki sé hægt að lækna Alzheimers-sjúkdóminn og aðra 

heilabilunarsjúkdóma þá hafa rannsóknir leitt í ljós að ýmiss konar meðferð án lyfja hefur reynst 

árangursrík til að draga úr vitsmunalegri og líkamlegri hnignun og bæta lífsgæði einstaklingsins (Yu, 

Kolanowski, Strumpt og Eslinger, 2006). Hjúkrunar- og dvalarheimili eru oftast síðasta heimili þeirra 

sem þar búa og er afar mikilvægt að sá staður styrki andlega líðan þeirra sem þar dvelja. 

Mikilvægur hluti af þörfum aldraðra á hjúkrunarheimilum er dægrastytting (Dagmar Huld 

Matthíasdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir og Rúnar Vilhjalmsson, 2009). Rannsóknir síðustu ára benda hins 

vegar til að einstaklingar á hjúkrunarheimilum séu oft óvirkir og einmana og eyði miklum tíma í að sofa 

og bíða. Einnig er sú dægrastytting, sem í boði er á hjúkrunarheimilum, oftast miðuð við stóra hópa 

fremur en að taka tillit til einstaklingsbundinna þarfa íbúanna (Buettner og Fitzsimmons, 2003). Virkni 

og dægrastytting er það sem einstaklingar á hjúkrunarheimilum og aðstandendur þeirra telja að þá 

skorti helst (Miranda, Woods og Orrell, 2013). Skortur á örvun og virkni getur haft alvarlegar afleiðingar 

í för með sér, svo sem einangrun, minni sjálfsbjargargetu og minni lífsgæði. Of lítil virkni og örvun er 

jafnframt tengd hegðunarvanda, svo sem árásargirni, óróleika, þunglyndi og sinnuleysi (Scherder, 

Boger, Eggermont, Hamers og Swaab, 2010). Rannsókn Buettner og Kolanowski (2003) styður þessar 

niðurstöður en þar kemur fram að einangrunin og leiðinn, sem oft komi fram við skort á 

dægrastyttingu, geti stuðlað að óróleika og sinnuleysi sem sést hjá einstaklingum á 

hjúkrunarheimilum. Nokkrar rannsóknir hafa stutt þessar niðurstöður og hafa sýnt fram á að aukin 

virkni og afþreying geti dregið úr hegðunarvanda (Scherder o.fl., 2010), aukið jákvæðar tilfinningar hjá 

einstaklingnum (Schreiner, Yamamoto og Shiotani, 2005) og aukið lífsgæði (Gitlin o.fl., 2009). Í 

rannsókn Dagmar Huld Matthíasdóttir o.fl. (2009) kom fram að sérstaklega þarf að athuga skort á 

dægrastyttingu hjá þeim hópi einstaklinga sem er með mikla vitræna skerðingu og hjá þeim sem þurfa 

mikla hjálp við athafnir daglegs lífs. Fleiri rannsóknir hafa stutt þessar niðurstöður og sýna að það sem 

einkennir þá einstaklinga, sem skorti dægrastyttingu, sé vitræn skerðing, hegðunarvandi og lítil 

sjálfbjargargeta (Finnegan, Bruce, Lamb og Griffiths, 2015). Jafnframt hafa rannsakendur fundið sterk 

tengsl milli skertrar sjálfbjargargetu einstaklingsins og atferlis- og taugasálfræði einkenna eins og 

þunglyndis (D'Onofrio o.fl., 2012). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að hreyfing og ýmiss konar líkamsrækt hafa reynst gagnleg til að draga 

úr þunglyndi og bæta almennt heilsufar meðal eldra fólks með heilabilun (Vance, Wadley, Ball, 

Roenker og Rizzo, 2005). Líkamleg hnignun er einnig hraðari meðal einstaklinga með heilabilun en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%27Onofrio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22715983
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meðal annarra íbúa hjúkrunarheimila auk þess sem byltuhætta er meiri (Magaziner, Simonsick, 

Kashner, Hebel og Kenzora, 1990).  

Umönnunaraðilar eru þeir einstaklingar sem koma að því að skipuleggja og aðstoða einstaklinginn í 

hans daglega lífi á hjúkrunarheimilum. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar kenni umönnunaraðilum 

nauðsynlegar aðferðir sem hvetja til hreyfingar dagsdaglega (Teri o.fl., 2003). Slík aðstoð og 

stuðningur skapar aðstæður til jákvæðra og uppbyggilegra samskipta milli skjólstæðings og 

umönnunaraðila (Teri o.fl., 2003). Aðstandendur koma einnig að umönnun einstaklinga með heilabilun 

á hjúkrunarheimilum sem og í heimahúsum. Árangursríkt getur verið að aðstandendur aðstoði sína 

nánustu við hreyfingu og æfingar (Logsdon, McCurry og Teri, 2005). Hafa rannsóknir sýnt að fræðsla 

til umönnunaraðila um mikilvægi hreyfingar og skipulegra æfinga er mikilvæg við umönnun 

einstaklinga með heilabilun og getur bætt samskipti og dregið úr óróleika hjá einstakingum með 

heilabilun (Teri o.fl., 2003).   

1.5.2 Verkir og hegðunarvandi 

Verkir eru mjög algengir hjá einstaklingum sem þjást af heilabilunarsjúkdómum. Allt að 50% aldraðra 

einstaklinga í samfélaginu þjást af verkjum og um 80% einstaklinga á hjúkrunarheimilum (Takai, 

Yamamoto, Okamoto, Koyama, Honda, 2010; Achterberg o.fl., 2010). Hróp, köll, að neita umönnun, 

árásargirni, óróleiki og ráf eru oft einkenni sem geta bent til verkja hjá einstaklingum með heilabilun 

(McMinn og Draper, 2005). Þessi einkenni eru oft ekki greind sem einkenni um verki hjá öldruðum 

heldur frekar sem einkenni um versnandi sjúkdóm (Ahn og Horgas, 2013). 

Verkir hafa mikil áhrif á daglegt líf einstaklingsins, geta valdið þunglyndi og tilfinningalegu álagi og slíkt 

leiðir oft til mikils álags fyrir aðstandendur, sjúkrahúsvistar og versnandi heilsufars (Tosato o.fl., 2012). 

Þrátt fyrir þessa staðreynd eru verkir oft ómeðhöndlaðir hjá öldruðum einstaklingum og sérstaklega hjá 

einstaklingum á hjúkrunarheimilum (Horgas, 2003). Helsta skýringin á því er talin vera sú að 

einstaklingar með heilabilun greina sjaldnar frá verkjum og í minna mæli en þeir sem eru ekki með 

heilabilun (Zwakhalen, Hamers, Abu-Saad og Berger, 2006). Nýleg rannsókn Cohen-Mansfield o.fl. 

(2012) leiddi í ljós meðal annars að atferli, sem bendir til verkja, er vangreint hjá einstaklingum með 

heilabilun og þess vegna er líklegra að einstaklingar með atferlis- og taugasálfræði einkenni fái 

geðdeyfðarlyf í stað fullnægjandi verkjalyfjameðferðar (Brennan og SooHoo, 2014). Rannsóknir hafa 

hins vegar sýnt að geðdeyfðarlyf geta haft ýmiss konar aukaverkanir, svo sem aukið líkur á ótímabæru 

andláti og heilablóðfalli (Cohen-Mansfield o.fl., 2012). 

Eftir því sem líður á sjúkdómsferlið eiga einstaklingarnir erfiðara með að greina frá verkjum og þá eiga 

umönnunaraðilar oft í erfiðleikum með að meta atferli sem gæti bent til verkja. Hinsvegar er mjög 

mikilvægt að meta og greina undirliggjandi orsakir verkja og hegðunarvanda til þess að unnt sé að 

veita viðeigandi meðferð (Ballard, Smith, Husebo, Aarsland og Corbett, 2011). Þessar staðreyndir 

gefa til kynna hversu mikilvægt það er að rannsaka vel verki hjá öldruðum og skoða vel hvernig 

óuppfylltar þarfir, eins og vanmeðhöndlaðir verkir, geta stuðlað að tilvist og tilurð ýmiss konar atferlis- 

og taugasálfræði einkenna hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma (Tosato o.fl., 2012). 

Rannsókn Kovach, Logan, Noonan, Schlidt og Smerz (2006) var gerð á fjögurra vikna tímabil á 114 

einstaklingum á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum og var gerð með það að markmiði að veita 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brennan%20PL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SooHoo%20S%5Bauth%5D
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sambland af óhefðbundinni verkjameðferð og verkjalyfjameðferð til að draga úr verkjum og 

hegðunarvanda hjá einstaklingum með heilabilun. Þátttakendum var skipt tilviljunarkennt í tilrauna- og 

samanburðarhópa þar sem tilraunahópurinn fékk skipulagða þrepaskipta meðferð (Serial Trial 

Intervention (STI). Upphaf meðferðarinnar við hegðunarvanda fólst í því að greina hvort öllum þörfum 

skjólstæðings hefði verið fullnægt, s.s líkamlegum þörfum eins og þörf fyrir næringu, hægalosun, 

þvaglát og fleira, og greina hvort viðkomandi væri með ómeðhöndlaða verki. Síðan var mikilvægt að 

uppfylla þessar þarfir hvers og eins. Ef ekki dró úr hegðunarvanda á þessu þrepi færðist meðferð 

viðkomandi yfir á næsta stig sem var að meta umhverfi skjólstæðings, hvernig samskiptum væri 

háttað, áreiti í umhverfi eða skort á innihaldsríkum samskiptum og virkni. Ef annað stig reyndist ekki 

hjálplegt til að draga úr einkennum miðaðist meðferðin við að veita ýmiss konar óhefðbundna meðferð 

eftir getu og þörfum hvers einstaklings, róandi snertingu, nudd, upprifjun endurminninga, tónlist og 

fleira. Ef ekki dró úr hegðunarvanda á þessu stigi fékk viðkomandi verkjalyf eða geðdeyfðarlyf eftir mat 

læknis og hjúkrunarfræðings (Kovach o.fl., 2006). Niðurstöður leiddu í ljós að meðferðarhópurinn sýndi 

marktækt færri einkenni um óþægindi en samanburðarhópurinn 2 og 4 vikum eftir meðferð miðað við í 

upphafi rannsóknar (F=9,64, p=<0,001). Einnig urðu hjúkrunarfræðingarnir, sem veittu tilraunahópnum 

STI-meðferðina, betur í stakk búnir til að meta verki og hegðunarvanda og orsakir þeirra hjá 

einstaklingnum og hafði hún áhrif á val þeirra á meðferðarúrræðum til að takast á við verki og 

hegðunarvanda. 

1.5.3 Þunglyndi og hegðunarvandi  

Á undanförnum árum hafa rannsakendur kannað hvort persónuleiki einstaklingsins fyrir 

sjúkdómsgreiningu hafi áhrif á tíðni og birtingarmynd uppnáms og annarra atferlis- og taugasálfræði 

einkenna (Kales o.fl., 2015). Þeir hafa fundið tengsl milli hærri tíðni þunglyndis og kvíða hjá 

einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og fyrri sögu um geðsjúkdóma eða alvarlega kvíðaröskun 

(Archer o.fl., 2007). Einstaklingar, sem hafa greinst með geðsjúkdóma fyrr á ævinni og verið 

meðhöndlaðir við sjúkdómum svo sem við þunglyndi, kvíða, geðhvarfasýki eða geðklofa, eru líklegri til 

að sýna einkenni um hegðunarvanda en þeir sem ekki hafa greinst með slíka sjúkdóma (Kales o.fl., 

2015).  

Þunglyndiseinkenni eru algeng á öllum stigum heilabilunar (Majic o.fl., 2012) og er tíðnin á bilinu 

24-72% (Aalten o.fl., 2005). Talið er að þunglyndi, sem kemur í kjölfar heilabilunar, auki enn á vanda 

einstaklingsins vegna þess að hún bætist á þá hömlun sem fyrir er. Þunglyndi hefur alvarleg áhrif á líf 

þeirra sem eru að kljást við þau erfiðu veikindi sem fylgja heilabilunarsjúkdómnum (Lyketsos o.fl., 

1997) og veldur mikilli tilfinningalegri vanlíðan auk þess að hafa áhrif á ýmsa aðra þætti.   

Rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru á milli þunglyndiseinkenna og óróleika og árásargirni hjá 

einstaklingum með heilabilun. Lyketsos o.fl. (1999) gerðu rannsókn á 541 einstaklingum með 

heilabilun og könnuðu styrk og tíðni árásargirni og tengsl árásargirni og óróleika við þunglyndi. 

Niðurstöðurnar voru þær að tíðni árásagirni var ekki mikil hjá einstaklingum í úrtakinu en hjá þeim 

einstaklingum, sem sýndu einkenni um árásargirni, var hegðunin nátengd þunglyndi (Lyketsos o.fl., 

1999). Rannsókn Majic o.fl. (2012) styður þessar niðurstöður en þeir rannsökuðu 18 hjúkrunarheimili í 

Bandaríkjunum þar sem könnuð voru tengsl milli styrks heilabilunar, óróleika og þunglyndis. 
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Niðurstöðurnar voru þær að hjá einstaklingum með heilabilun voru þunglyndiseinkenni tengd 

árásargirni og árásargirni í orði óháð styrk heilabilunarinnar. Þunglyndiseinkenni jukust einnig þegar 

sjúkdómurinn ágerðist (Majic o.fl., 2012). Rannsóknir hafa leitt í ljós að þunglyndi hjá einstaklingum 

með heilabilun er oft og tíðum vangreint og vanmeðhöndlað af umönnunaraðilum og öðrum  

heilbrigðisstarfsmönnum (Majic o.fl., 2012). Ástæður fyrir því eru taldar vera að einkenni þunglyndis 

skarast á við önnur einkenni eins og sinnuleysi (Lyketsos og Olin, 2002). Einnig birtast þau oft á annan 

hátt en hjá einstaklingum sem ekki eru með heilabilun (Majic o.fl., 2012) auk þess sem einstaklingar 

með langt genginn heilabilunarsjúkdóm eiga oft og tíðum erfiðara með að tjá sig um streitu eða 

álagseinkenni (Lyketsos og Olin, 2002).  

1.6 Áhrif umhverfis á hegðunarvanda 

Árið 1984 var kenningin Progressive Lowered Stress Threshold (PLST) sett fram fyrir tilstuðlan m.a. 

Geri R. Hall, bandarísks hjúkrunarfræðings sem vann að athugunum á hegðun og atferli einstaklinga 

með heilabilun á hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum og áhrifum umhverfis á líðan þessara einstaklinga. 

Höfundar PLST skilgreina hegðunarvanda og önnur atferlis- og taugasálfræði einkenni 

heilabilunarsjúkdóma út frá hugmyndum um líffræðilegan aðlögunar- eða streituþröskuld sem allir hafa 

og er fullmótaður á fullorðinsárum. Samkvæmt PLST-kenningunni er hegðunarvandi afleiðing streitu í 

umhverfi einstaklingsins eða breytinga á líkamsstarfsemi hans. Streitu- og aðlögunarþröskuldur 

einstaklinga með heilabilun er lægri en hjá heilbrigðum einstaklingum og það gerir þá viðkvæmari fyrir 

áreiti (Smith o.fl., 2004). Einstaklingar með heilabilun eiga erfitt með að bregðast við utanaðkomandi 

áreiti og vegna þess breytist hegðun einstaklingsins og getur versnað þegar sjúkdómurinn ágerist og 

einnig við breytingar á umhverfi hans (Smith o.fl., 2004). Ef of miklu áreiti er viðhaldið í langan tíma 

eða of miklar kröfur gerðar getur það leitt til mikillar vanlíðanar, kvíða og óróleika og þetta getur leitt til 

árásargirni sem erfitt er að meðhöndla og takast á við. Streita getur myndast vegna breytinga á reglum 

eða rútínu heimilis, vegna of mikils eða margs konar áreitis í umhverfi eða of lítillar örvunar eða virkni 

(Smith o.fl., 2004). 

Einstaklingar með heilabilun eru sérstaklega viðkvæmir fyrir umhverfi sem er þeim framandi og 

ókunnugt og oft ófærir um að öðlast nýja þekkingu eða tileinka sér nýjar aðferðir. Hins vegar vekur 

kunnulegt umhverfi, tónlist og ákveðinn hlutur eða lykt oft upp góðar minningar hjá einstaklingunum og 

stuðlar að vellíðan (Sung og Chang, 2005). Rannsóknir benda til að heilabilunarsjúkdómar leggist 

síðast á það svæði heilans sem bregst við tónlist og hafa rannsóknir leitt í ljós jákvæðan árangur af því 

að nota tónlist til að draga úr hegðunarvanda (Gerdner, 2005). Mikilvægt er að fjölskyldan sé 

þátttakandi í gerð meðferðaráætlunar fyrir þessa einstaklinga. Hún getur veitt mikilvægar upplýsingar 

um áhugamál einstaklingsins, tónlistaráhuga og viðhorf og væntingar sem einstaklingurinn hefur sem 

síðan er hægt að byggja meðferð á.  

Linda Gerdner er bandarískur hjúkrunarfræðingur sem varð fyrst til að rannsaka kerfisbundið áhrif 

tónlistar á einstaklinga með heilabilun með það að markmiði að draga úr hegðunarvanda. Kenning 

hennar byggist á skilgreiningu PLST-líkaninu en samkvæmt því hefur vitsmunaskerðing áhrif á 

líffræðilegan steituþröskuld einstaklingsins. Gerdner (2005) gerði rannsókn á 80 einstaklingum með 

heilabilun á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum og kannaði áhrif tónlistar á hegðunarvanda. 
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Rannsóknin leiddi í ljós að þeir einstaklingar, sem höfðu hlustað daglega á tónlist sem þeir höfðu 

áhuga á og þekktu frá fyrri tíð, sýndu marktækt færri einkenni um hegðunarvanda á meðan tónlistin 

var spiluð miðað við samanburðarhópinn. Einnig minnkaði hegðunarvandi marktækt á því tímabili sem 

rannsóknin stóð og tónlistin var notuð (Gerdner, 2005). Tónlist, sem einstaklingur þekkir frá fyrri árum, 

vekur upp ánægjulegar tilfinningar og minningar og það getur svo samkvæmt kenningu Gerdner haft 

áhrif á tíðni hegðunarvanda og dregið úr honum (Gerdner, 2005). Önnur rannsókn Garland, Beer, 

Eppingstall og O’Connor (2007) styður þessar niðurstöður en þar fengu 30 einstaklingar á 

hjúkrunarheimilum meðferð við hegðunarvanda. Sjúklingunum var skipt í þrjá hópa þar sem einn 

hópurinn fékk hefðbundna hjúkrun en hinir tveir hóparnir fengu nærveru aðstandanda sem rifjaði upp 

ánægjulega atburði frá fyrri tíð, ásamt því að spiluð var tónlist sem vinsæl var á þeirra yngri árum. 

Niðurstöðurnar voru þær að hegðunarvandi, sem lýsti sér með munnlegri tjáningu, svo sem hrópum, 

köllum eða öskrum, minnkaði marktækt hjá hópnum þar sem nærvera aðstandenda var veitt. Einnig 

dró úr árásargirni þegar tónlist var spiluð eftir áhugasviði hvers og eins. 

Sumir rannsakendur hafa skilgreint hegðunarvanda út frá náms- og atferlisstefnunni og hafa þær 

rannsóknir helst birst í sálfræðitímaritum og geðlæknisfræðitímaritum. Þar er hegðunarvandi 

skilgreindur sem styrkt atferli sem birtist aftur og aftur vegna þeirrar athygli sem einstaklingurinn fær 

frá umhverfi sínu, umönnunaraðilum eða aðstandendum, og þetta viðheldur síðan atferlinu. 

Einstaklingurinn hefur lært að með því að hrópa eða kalla fær hann þá athygli sem hann sækist eftir 

(Ayalon, Gum, Feliciano og Aréan, 2006). Mikilvægt er, samkvæmt þessari kenningu, að aðstoða 

einstaklinginn við að framkvæma athafnir sem vekja áhuga og stuðla að vellíðan. 

1.7 Fjötrar 

Við umönnun einstaklinga með heilabilun eru í sumum tilvikum notaðir fjötrar. Fjötranotkun er 

algengari við umönnun einstaklinga með heilabilun en við umönnun annarra íbúa hjúkrunarheimila 

(Evans og Cotter, 2008). Þrátt fyrir að rannsóknir síðustu ára hafi sýnt fram á skaðsemi fjötranotkunar 

fyrir einstaklinga með heilabilun eru þeir enn þá töluvert notaðir til að meðhöndla eða takast á við 

hegðunarvanda á hjúkrunarheimilum. Algengi fjötranotkunar á hjúkrunarheimilum er mjög breytileg 

milli rannsókna en í bandarískri rannsókn, sem Hamer og Huizing unnu 2005, kom fram að fjötrar voru 

notaðir í 41-64% tilvika (Hamers og Huizing, 2005). Þrátt fyrir að algengi fjötranotkunar séu nokkuð 

mismunandi eftir rannsóknum hafa rannsakendur ályktað að þeir séu ofnotaðir við umönnun 

einstaklinga með heilabilun og að þeir geti haft alvarlegar neikvæðar afleiðingar í för með sér 

(Hofmann, Schorre, Haastert og Meyer, 2015).  

Fjötrar hafa verið skilgreindir á þann hátt að þeir séu allur sá útbúnaður sem festur er á eða nálægt 

líkama skjólstæðings sem hann getur ekki stjórnað eða fjarlægt auðveldlega sjálfur. Útbúnaðurinn 

hindrar að viðkomandi einstaklingur geti hreyft sig á þann hátt sem hann vill eða breytt um 

líkamsstöðu. Útbúnaðurinn hindrar einnig að einstaklingur geti haft eðlilegt aðgengi að eigin líkama 

(Retsas, 1998). Rannsóknir hafa sýnt að ákveðnir einstaklingar eiga frekar á hættu en aðrir að vera 

lagðir í fjötra við umönnina (Hofman og Hahn, 2013). Skert vitsmunageta, skert sjálfbjargargeta og 

saga um geðsjúkdóma eru þeir þættir sem auka líkur á því að við umönnun séu notaðir fjötrar 

(Hofman og Hahn, 2013). Algengara er að nota fjötra við umönnun eldri einstaklinga en þeirra yngri, 
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auk þess sem meiri líkur eru á notkun fjötra hjá karlmönnum en hjá konum (Hofmann og Hahn, 2013). 

Fjötrar eru oftar notaðir þar sem einstaklingar sýna einkenni um hegðunarvanda eins og árásargirni. 

Hjá þeim sem nýlega hafa hlotið byltu eða beinbrot er einnig algengara að nota fjötra en meðal 

annarra aldraða einstaklinga (Meyer, Köpke, Haastert og Muhlhauser, 2008). Afleiðingar 

fjötranotkunar fyrir einstaklinga með heilabilun á hjúkrunarheimilum geta verið umtalsverðar. Sýnt 

hefur verið fram á að vitsmunageta einstaklingsins skerðist oft og tíðum (Engberg, Castle og Mc 

Caffrey, 2008), hegðunarvandi eykst og hróp og köll verða tíðari (Mamun og Lim, 2005) göngugeta 

versnar (Castle og Engberg, 2009) og geta til að sinna athöfnum daglegs lífs skerðist (Engberg o.fl., 

2008). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á hærri tíðni beinbrota (Castle og Engberg, 2009), þvagtregðu 

og hægatregðu (Mamun og Lim, 2005) og fleiri legusár meðal þessara einstaklinga (Castle og 

Engberg, 2009). Rannsókn Saario og Isola (2009) leiddi í ljós að fjötranotkun getur haft töluverð áhrif 

bæði á líkamlegt ástand einstaklingsins sem og á tilfinningar og líðan. Einstaklingurinn upplifir 

neikvæðar tilfinningar eins og hræðslu, einmanaleika, vantraust til umönnunaraðila og skort á 

sjálfsvirðingu (Saario og Isola, 2009).  

1.8 Samskipti og hegðunarvandi 

Aldraðir, sem dvelja á hjúkrunarheimilum, eyða mestum tíma sínum með hjúkrunarfólki sem annast 

það frá degi til dags. Tækifæri hins aldraða til munnlegra tjáskipta eru því mest við umönnunaraðila. 

Rannsóknir hafa sýnt að í mörgum tilfellum koma umönnunaraðilar ekki til móts við þarfir hins aldraða 

fyrir góð mannleg samskipti (Cunningham og Williams, 2007). Mikilvægt er að umönnunaraðilar gefi 

sér tíma með íbúanum, afli upplýsinga um persónulegar óskir hans og daglegar venjur, auk þess að 

kynnast nánustu fjölskyldumeðlimum. Nauðsynlegt er að þekkja manneskjuna sem sjúkling eða 

einstakling og líklega er sú þekking hvað mikilvægust við hjúkrun einstaklinga með heilabilun. Að 

þekkja sjúklinginn sem einstakling felur í sér þekkingu á aldri, atvinnu, menntun og félagslegum 

aðstæðum hans (Kristín Björnsdóttir, 2005). Enn fremur er forsenda þess að hjúkrunarfræðingar og 

aðrir umönnunaraðilar geti ályktað um áhrif veikinda á líðan og líf sjúklings sú að þeir hafi tileinkað sér 

fræðilega þekkingu um áhrif veikinda á líf einstaklingsins (Kristín Björnsdóttir, 2005).   

Einstaklingar með heilabilun lifa oft og tíðum í núinu og er tíminn gjarna afstæður fyrir þeim. 

Raunveruleiki einstaklingsins sjálfs er sá staður sem umönnunaraðilar þurfa að nálgast við umönnun 

og miða samskipti sín við (Kolanowski, Fick, Frazer og Penrod, 2010). Rannsókn Yu o.fl. (2006) leiddi 

í ljós að hröð og ómarkviss samskipti heilbrigðisstarfsfólks og einstaklinga með heilabilun getur aukið 

líkur á hegðunarvanda.  

Starfsfólki hjúkrunarheimila finnst iðulega erfitt að aðstoða einstaklinga með heilabilun við böðun. 

Það sem helst veldur streitu hjá umönnunaraðilum er þegar sjúklingur neitar aðstoð eða sýnir 

árásargirni (Sloane o.fl., 2004). Rannsóknir hafa leitt í ljós að kvíði og þunglyndi er algengari meðal 

umönnunaraðila sem annast einstaklinga með heilabilunarssjúkdóma en meðal þeirra sem annast 

aðra sjúklingahópa (Kales o.fl., 2015). Streita og kvíði eykst jafnframt þegar einstaklingur sýnir 

einkenni um hegðunarvanda. Einnig getur streita og kvíði hjá umönnunaraðilum haft áhrif á hvernig 

hann tekst á við hegðunarvandann og hvernig samskipti hann á við einstaklinginn (DeVugt o.fl., 2004). 
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Neikvæður samskiptastíll og pirringur hjá umönnunaraðilum hefur áhrif á einstaklinginn og getur aukið 

hegðunarvandann (De Vugt o.fl., 2005). 

Árangursrík aðferð til að draga úr hegðunarvanda við athafnir daglegs lífs, eins og við böðun eða 

salernisferðir, er að kenna umönnunaraðilum að beina athyglinni að persónulegum þörfum 

einstaklingsins, hafa þarfir hvers og eins að leiðarljósi í stað þess að einblína á verkið sjálft. Sloane 

o.fl. (2004) gerðu rannsókn á 73 einstaklingum með heilabilun á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum 

þar sem athuguð voru tengsl milli samskipta umönnunaraðila og tíðni hegðunarvanda. Tvenns konar 

aðferðir við böðun voru notaðar í rannsókninni, annars vegar persónumiðuð sturta sem byggðist á því 

að sjúklingurinn tók virkan þátt, tekið var mið af óskum hans og aðstandenda og notuð var 

athyglisdreifing svo sem tónlist eða boðið upp á mat. Einnig voru notuð handklæði til að hylja líkama 

og forðast kulda, kraftur vatnsrennslis var tempraður og samskipti einkenndust af virðingu og hlýju. Hin 

aðferðin við böðun var handklæðaböðun framkvæmd í rúmi þar sem líkami sjúklings var ávallt hulinn 

handklæðum og mjúkt nudd var notað við hreinsun líkama sjúklingsins. Hluti af rannsókninni var að 

fræða og þjálfa alla umönnunaraðila sem böðuðu sjúklingana um aðferðirnar. Rannsóknin leiddi í ljós 

að verulega dró úr óróleika og árásargirni á meðan á handklæðaböðun stóð og persónumiðaðri sturtu 

miðað við samanburðarhóp sem fékk hefðbundna meðferð við böðun (F=0,59, p=0,44). 
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2 Aðferð 

Rannsóknin er megindleg aftursýn og lýsandi (e. retrospective descriptive design). Með þessu 

rannsóknarsniði er talið gagnlegt að lýsa tengslum milli fyrirbæra í þýði fremur en gefa til kynna 

orsakasamhengi (Polit og Beck, 2012). Rannsóknarsniðið er valið í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

tengsl ýmissa breyta við hegðunarvanda hjá íbúum hjúkrunarheimila og skoða hvort tengslin séu 

tölfræðilega marktæk og setja fram ályktanir eða tilgátur sem síðan má nota til frekari rannsókna.  

2.1 Úrtak 

Þýðið samanstendur af öllum einstaklingum sem voru á hjúkrunarheimilum á landinu á árinu 2014. Í 

úrtakinu voru allir heimilismenn sem voru metnir með interRAI-NH-matstækinu á hjúkrunarheimilum á 

öllu landinu. Samtals er þetta mat 2596 einstaklinga og var meðalaldur 84,2 ár og staðalfrávikið 8,7 ár. 

Ríflega þriðjungur eða 37,2% úrtaksins voru karlar og 62,8% konur. 

2.2 Mælitækið 

Gögnum, sem unnið er með í þessari rannsókn, var safnað með matstækinu interRAI-NH MDS 2.0, 

öðru nafni RAI-mat. RAI þýðir „raunverulegur aðbúnaður íbúa“ og gefur matstækið vísbendingar um 

heilsufar og færni íbúanna og ýmsa þætti sem lúta að gæðum á hjúkrunarheimilum. Auk ýmissa 

breyta, sem notaðar eru úr gögnunum, eru skoðaðir nokkrir gæðavísar sem tilheyra matinu en þeir eru 

tíðni hegðunarvanda, tíðni fjötranotkunar og tíðni lítillar eða engrar virkni. Þeir kvarðar, sem notaðir 

eru, eru virknikvarðinn, þunglyndiskvarðinn, verkjakvarðinn og ADL-kvarðinn.  

Í kringum 1980 bjuggu margir íbúar hjúkrunarheimila í Bandaríkjunum við slæman aðbúnað og 

umönnun. Um sama leyti fóru kvartanir að berast til yfirvalda um að íbúarnir væru vanræktir og þeir 

fengju ekki gæðaumönnun. Í kjölfar þessara kvartana og fyrir tilstuðlan Bandaríkjaþings voru lög sett 

um að útbúa skyldi algilt víðtækt matstæki fyrir þá sem dvelja á öldrunarstofnunum. Þetta matstæki 

skyldi verða hornsteinn áætlanagerðar með það að markmiði að draga sem mest úr færnitapi 

einstaklingsins. Þróun interRAI-matstækisins hófst 1988 og var meginmarkmið þess að bæta aðbúnað 

og gæði þeirrar þjónustu sem veitt var á hjúkrunarheimilum (Mor, 2004). Þróun matstækisins fól í sér 

ítrekaðra endurskoðun þeirra þátta sem matstækið innihélt og stóð yfir í 18 mánuði. Á meðan á þróun 

þess stóð var því ítrekað breytt, þættir teknir út eða betrumbættir og nýir þættir settir inn í staðinn. 

Stofnaðir voru vinnuhópar sem fjölmargar heilbrigðisstéttir, öldrunarlæknar, hjúkrunarfræðingar, 

félagsráðgjafar, næringarráðgjafar, sjúkraþjálfarar, talmeinafræðingar og tannlæknar tóku þátt í, auk 

stjórnenda öldrunarstofnana, virkniráðgjafa ásamt öðrum fræðimönnum. InterRAI-matstækinu var 

ætlað að vera heildrænt og stuðla að þverfaglegri samvinnu milli teyma er annast hinn aldraða (Mor, 

2004). Matstækið var síðan tekið í notkun víðs vegar um Bandaríkin árið 1990 (Mor, 2004). Með 

notkun InterRAI-matstækis má auka öryggi og gæði meðferðar ásamt því að stuðla að 

einstaklingsmiðaðri þjónustu (Embætti landlæknis, 2014). Um það er fjölþjóðlegt samstarf í meira en 

30 löndum sem hefur það markmið að bæta þjónustu og líðan einstaklinga með fötlun eða 

læknisfræðileg vandamál með samfelldu alhliða matskerfi. Til eru nokkur interRAI-matstæki sem þjóna 

ólíkum skjólstæðingahópum innan heilabrigðiskerfisins. Þó að hvert matstæki sé gert fyrir ákveðinn 

hóp einstaklinga vinna þau saman og mynda samþætt kerfi upplýsinga sem auðveldar notkun fyrir 
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einstaklinga sem flytjast milli þjónustukerfa og samræma mat á heilsufari og hjúkrunarþörf þeirra sem 

dvelja á hjúkrunarheimilum og öðrum öldrunarstofnunum (InterRAI, 2014). 

InterRAI-NH-matstækið er klínískt matstæki sem samanstendur af ákveðnum meginþáttum: 

Minimum Data Set (MDS) sem á Íslandi er oftast kallað RAI-mat og er það gagnasöfnunarþáttur 

matstækisins (Morris o.fl., 1990), gæðavísum (QIs) sem miða að því að bæta og mæla gæði þeirrar 

umönnunar sem veitt er (Zimmerman o.fl.,1995), interRAI-kvörðum fyrir mat á heilsu, virkni og 

sjálfbjargargetu einstaklingsins (InterRAI, 2011b), RAP eða matslyklum en þeir byggjast á 

upplýsingum úr RAI-matinu og eru notaðir til leiðbeiningar fyrir ítarlegra mati og áætlanagerðar í 

tengslum við meðferð og umönnun (Fries o.fl.,1997) og RUG-flokkunarkerfi sem miðar að því að mæla 

álag og kostnað þeirrar umönnunar sem veitt er á heimilinu (Mor, 2004). Álag vegna umönnunar hvers 

íbúa er mæld á hjúkrunarheimilum út frá RUG-flokkunarkerfinu og íbúar flokkaðir í yfirflokka og 

undirflokka eftir umönnunarþyngd (Anna B. Jensdóttir o.fl., 1998). Út frá RUG-flokkunum er síðan 

reiknaður þyngdarstuðull sem endurspeglar þá umönnun sem hver íbúi er talinn þurfa.    

Þrír hlutar interRAI-NH-matstækisins (sjá mynd 1) verða notaðir í þessari rannsókn en það er RAI-  

matið (e. Minimum Data Set (MDS) gagnasöfnunarhluti matstækisins, gæðavísarnir og interRAI-

kvaðarnir (Morris, Murpy og Nonemaker, 1997). Á Íslandi var interRAI-matstækið upphaflega tekið í 

notkun árið 1994 og það ár var unnið að forprófun þess hér á landi (Pálmi V. Jónsson o.fl.,2003. 

Samkvæmt reglum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins (1995) þurfa öll hjúkrunarheimilum á 

landinu að skila inn mati á heilsufari og aðbúnaði íbúa á öldrunarstofnunum. Matið er gert við innlög á 

hjúkrunarheimili og síðan ekki sjaldnar en þrisvar á ári (Embætti landlæknis, 2014). RAI-mat er fyrst og 

fremst klínískt mælitæki sem útbúið var með það í huga að bæta umönnun aldraðra á 

hjúkrunarheimilum en hefur einnig verið notað í rannsóknum á alþjóðavísu (Mor, 2004). Það innheldur 

21 lið með um 350 atriðum sem lýsa heilsufari og hjúkrunarþörfum íbúa á hjúkrunarheimilum. Þessi 

atriði draga saman sjálfsbjargargetu og heilsutengdar þarfir íbúanna (Mor, 2004). Fyrst á sér stað 

ítarleg upplýsingasöfnun um bakgrunnsupplýsingar einstaklingsins. Markmið þeirra er að greina 

styrkleika, óskir og þarfir hins aldraða. Matið er framkvæmt á þann hátt að rætt er við viðkomandi 

einstakling og aðstandendur. Einnig eru upplýsingar fengnar hjá starfsfólki sem annast viðkomandi og 

fyrirliggjandi upplýsingar nýttar úr sjúkraskrá (Morris o.fl., 1997). Mikilvægt er að fá upplýsingar frá 

sjúkraþjálfara, lækni og iðjuþjálfa eða öðrum þeim sem sinna þjónustu við einstaklinginn. Ítarleg 

leiðbeiningabók fylgir RAI-matinu sem notuð er samhliða matinu. Það tekur u.þ.b 1 1/2 - 2 klst að 

framkvæma matið (Morris o.fl., 1997). Hjúkrunarfræðingar, sem hafa aflað sér sérstakrar kunnáttu til 

að gera matið bera ábyrgð á skráningu þess (Embætti landlæknis, 2014).  
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Mynd 1. InterRAI-NH matstækið og hlutar þess 

2.2.1 Gæðavísar  

Útbúnir voru gæðavísar (QI) út frá upplýsingum úr RAI-matinu. Gæðavísir segir til um hlutfall þeirra 

íbúa sem eru í því ástandi sem gæðavísirinn segir til um. Með þeim niðurstöðum er hægt að bera 

hjúkrunarheimili saman eða skoða ástand meðal íbúa sama hjúkrunarheimilis. Lögð er áhersla á að 

gæðavísar gefi vísbendingar um gæði og veiti gagnlegar upplýsingar sem útgangspunkt fyrir 

gæðamat. Gæðavísarnir hafa ákveðin viðmiðunarmörk. Gott gæðaviðmið lýsir góðri eða 

framúrskarandi hjúkrunarmeðferð en lélegt gæðaviðmið bendir til að vandamál sé til staðar varðandi 

umönnun sem þarf að kanna frekar og það þarfnast umbóta (Rantz o.fl., 2009). Það er síðan ávallt í 

höndum hjúkrunarfræðinga að meta og dæma um hvort gæðavandamál sé til staðar og greina það 

frekar (Zimmerman, 2003). Dæmi um gæðavísa, sem skoðaðir voru í þessari rannsókn, er algengi 

hegðunarvandamála gagnvart öðrum.  

2.2.2 Kvarðar 

Nokkrir mismunandi kvarðar, sem meta ástand íbúans og breytingar hjá íbúanum á tilteknum tíma, 

hafa verið þróaðir fyrir RAI-matið. Allir þessir kvarðar hafa verið forprófaðir og bornir saman við aðra 

sambærilega kvarða eða mælitæki sem hafa verið mikið notaðir og taldir áreiðanlegir í rannsóknum til 

að meta sömu fyrirbæri (InterRAI, 2011b). Réttmæti og alfa-áreiðanleiki interRAI-kvarðanna segir til 

um notagildi þeirra í rannsóknum (Mor, Intrator, Unruh og Cai, 2011).  

Verkjakvarði: Er fjögurra atriða kvarði frá 0-3. Tvær breytur í tengslum við tíðni og styrk verkja eru 

notaðar við útreikning á kvarðanum. Stig 0 á verkjakvarða þýðir enginn verkur og 3 stig þýðir að íbúinn 

er með óbærilega verki. Athuganir á kvarðanum staðfesta réttmæti hans við mat á verkjum (InterRAI, 

2011b). Niðurstöður rannsakenda hafa bent til að verkjakvarðinn sé áreiðanlegur til að meta verk hjá 

íbúum hjúkrunarheimila (Fries, Simon, Morris, Flodstrom og Bookstein, 2001). 
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Þunglyndiskvarðinn er 15 stiga kvarði frá 0-14. Kvarðinn tengir saman sjö breytur, neikvæðar 

staðhæfingar, reiði gagnvart sjálfum sér eða öðrum, tjáningu um ótta eða hræðslu, endurteknar 

kvartanir um heilsuleysi, endurteknar kvartanir um kvíða, leiða, áhyggjufullt yfirbragð og grátgirni. 0 

stig þýðir að engin merki séu um þunglyndi en því fleiri sem stigin eru því meiri eru líkurnar á 

þunglyndi. Þrjú stig gefa til kynna milt þunglyndi (InterRAI, 2011b). Sumir rannsakendur hafa greint frá 

því að næmni (sensitivity) þessa kvarða sé mjög gott eða frábært (91%). Rannsakendur mæla þó með 

áframhaldandi prófunum á kvarðanum (Burrows, Morris, Simon, Hirdes og Phillips, 2000).  

ADL-kvarði í RAI-matinu eru tveir kvarðar sem eiga að meta sjálfbjargargetu, stuttur ADL-kvarði 

og langur ADL-kvarði. Reiknuð eru út meðalstig í sjálfbjargargetu fyrir eftirfarandi þætti: Persónulegt 

hreinlæti, hreyfingu á milli staða, færni við að matast, salernisferðir, færni við að klæðast, flutning og 

hreyfifærni í rúmi. Stuttur ADL-kvarði gefur stig á bilinu 0-16 og langur ADL-kvarði gefur stig á bilinu 0-

28. Því fleiri stig sem einstaklingur fær því minni er færnin (Morris, Fries og Morris, 1999). ADL-

kvarðinn hefur mælst með gott réttmæti í endurteknum rannsóknum (Morris o.fl.,1999).  

Vitrænn kvarði segir til um vitræna getu íbúans og gildi hans eru á bilinu 0-6. Mæling, sem gefur 

0, táknar enga vitræna skerðingu og 6 gefur til kynna mikla vitræna skerðingu (Morris o.fl.,1999). 

Réttmæti vitræna kvarðans hefur verið metið hátt í endurteknum rannsóknum (Gruber-Baldini, 

Zimmermann, Mortimore og Magaziner, 2000). Vitræni kvarðinn hefur reynst góður mælikvarði til að 

meta vitræna getu hjá einstakingum á hjúkrunarheimilum. Góð fylgni er á milli vitræna kvarðans í RAI-

matinu og MMSE (e. Minimental State Examination) (Hartmaier o.fl., 1995).   

Virknikvarði  sýnir 0 þegar viðkomandi ræður ekki við einfalda félagsvirkni og sýnir lítið frumkvæði 

en 6 þegar mikið frumkvæði er til félagslegrar virkni (Mor o.fl., 1995). Kvarðinn gefur til kynna meiri 

virkni eftir því sem talan er hærri (Resnick, Fries og Verbrugge, 1997).  
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2.2.2 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki og réttmæti RAI-matsins hefur verið staðfestur með margendurteknum rannsóknum og 

áreiðanleikaprófum ýmissa fagaðila víðs vegar um Bandaríkin. Áreiðanleiki matstækisins hefur mælst 

mjög góður þar sem 89% þátta hafa verið metinn með kappastuðul yfir 0,4 og 61% þátta með kappa 

0,6 eða yfir (Sgadari o.fl., 1997). Hawes og félagar fengu sambærilegar niðurstöður en þeir 

framkvæmdu tvær áreiðanleikaprófanir þegar RAI-matið var þróað. Reiknaður var innanflokks-

fylgnistuðull (ICC) fyrir hvert atriði RAI-matsins. ICC er áreiðanleikastuðull með gildi frá 0-1. Því nær 

sem stuðullinn er 1 því áreiðanlegri er niðurstaða endurtekinnar prófunar (Weir, 2005) Rannsóknin fór 

fram á fimm hjúkrunarheimilum í þremur fylkjum Bandaríkjanna. Áreiðanleiki mælitækisins var talinn 

fullnægjandi ef atriðafylgni (ICC) yrði 0,4 eða yfir, og 0,7 og yfir var talinn mjög mikill áreiðanleiki 

(Hawes o.fl., 1995). Niðurstöðurnar voru þær að áreiðanleiki 89% atriða í RAI-matinu mældist 0,4 eða 

yfir og 60% af atriðunum hafði atriðafylgni 0,6 eða hærra.  

Casten og félagar (1998) framkvæmdu forprófunarrannsókn á RAI-matinu til að meta áreiðanleika 

og réttmæti þess. Rannsóknin var gerð á tveggja ára tímabili í Philadelphiu og voru þátttakendur 773. 

Þáttum RAI-matsins var skipt niður í sex klasa sem tengdust vitsmunastarfi, athöfnum daglegs lífs, 

tíma í virkum athöfnum, félagslegum samskiptum, þunglyndi og hegðunarvanda. Persons-fylgni (r) og 

kappastuðull fyrir þessa sex meginþætti voru fyrir vitsmunastarf (r=0,75; kappa=0,63); ADL (r=0,99; 

kappa=0,61); virkni (r=0,75; kappa=0,75), félagsleg samskipti (r=0,94; kappa=0,74), þunglyndi (r=0,89; 

kappa=0,56), hegðunarvanda (r=0,95, kappa=0,84) (Casten, Lawton, Parmelee og Kleban, 1998). Mor 

og félagar (2003) hafa einnig staðfest áreiðanleika RAI-mats fyrir íbúa á hjúkrunarheimilum og greindu 

frá því að 85% af þáttum RAI-matsins hefðu viðunandi inter-rater áreiðanleika (kappa>0,6). Þessar 

áreiðanleikaprófanir voru einnig gerðar á Íslandi og sýndu sambærilega niðurstöðu. Á Íslandi hafa 

áreiðanleikaprófanir farið þannig fram að tveir hjúkrunarfræðingar mátu sama einstaklinginn og sami 

hjúkrunarfræðingur mat sama einstaklinginn tvisvar (Anna Birna Jensdóttir o.fl.,1998). 

Réttmæti RAI-matsins hefur einnig verið kannað í fjölmörgum rannsóknum þar sem allt matstækið 

eða hlutar þess hafa verið bornir saman við önnur mælitæki sem mæla sama fyrirbærið. Breytan 

hegðunarvandi í RAI-matinu hafði einnig marktæka fylgni við Poorer Cognitive Performance: Blessed 

Information Concentration measure for mental status (r=0,34, p<0,05) (Lawton o.fl., 1998) og Reisberg 

Global Deterioration Scale measure for cognitive status (r=0,24, p<0,05) (Lawton o.fl., 1998).   

2.3 Framkvæmd og tölfræðileg úrvinnsla 

Þau gögn, sem notuð voru í rannsókninni, voru fengin úr interRAI-NH-gagnagrunni sem Embætti 

landlæknis hefur umsjón yfir. Gagnasafnið með um 400 atriðum (sjá viðauka) var metið og skoðað vel 

þegar verið var að velja breyturnar í rannsóknina. Auk bakgrunnsupplýsinga voru kvarðarnir og háðu 

breyturnar valdar út frá rannsóknarspurningunni og hugmyndafræðinni að baki rannsókninni. 

Gagnaúrvinnsla fór fram með tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics for Windows, gerð 21.0.  

Breytur voru yfirleitt notaðar óflokkaðar en einnig flokkaðar. Samanburður var gerður á tíðni 

hegðunarvanda hjá íbúum hjúkrunarheimila sem voru með heilabilunarsjúkdóm og þeirra sem ekki 

höfðu hann samkvæmt skráningu í RAI-mati. Gögnin voru greind út frá því hvort þátttakendur væru 
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með Alzheimers-sjúkdóm, önnur elliglöp en Alzheimer, Blönduð heilabilun eða ekki með 

heilabilunarsjúkdóm. Notuð var lýsandi tölfræði, s.s tíðni, hlutföll, meðaltöl og staðalfrávik og 

upplýsingar settar fram í töflum og myndum. Kíkvaðrat-próf var notað til að meta hvort marktækur 

munur væri á hlutföllum mismunandi hópa, óháð t-próf var notað til að meta mun að tveim hópum og 

einhliða dreifigreining (e. one way ANOVA) var notuð til að meta mun á meðaltölum fleiri en tveggja 

hópa. Þegar einhliða dreifigreining sýndi marktækan mun var Tukey-próf notað til að sjá hvar 

munurinn lægi. Þegar verið var að fást við raðbreytur var Kruskal Wallis-prófi beitt til að meta mun á 

meðaltölum (miðgildum) fleiri en tveggja hópa. Fylgni á milli hlutfallsbreyta var reiknuð með Pearson-

stuðli en Spearmans-ró til að meta fylgni á milli raðbreyta.  

Alls eru fimm breytur sem lúta að hegðunarvanda: a) munnleg árásargirni b) líkamleg árásargirni c) ráf 

d) ósæmileg félagsleg hegðun og e) höfnun umönnunar. Hverju einkenni eru gefin stig í RAI-mati þar 

sem 0 stig þýðir: hegðun ekki til staðar, 1 stig: einkenni til staðar í einn til þrjá daga, 2 stig: einkenni til 

staðar í fjóra til sex daga á síðastliðnum sjö dögum, 3 stig: einkenni til staðar daglega síðustu sjö 

dagana.

2.4 Siðferðileg álitamál 

Upplýsts samþykkis var ekki aflað þar sem gögnin voru fengin úr RAI-NH-gagnagrunninum en ekki 

safnað sérstaklega fyrir þessa rannsókn og því var ekki rætt við sjúklinga eða aðstandendur þeirra. 

Einungis var unnið með ópersónugreinanleg gögn og þess gætt við framsetningu á niðurstöðum að 

ekki sé hægt að þekkja einstaklinga eða stofnanir. Hópurinn er hins vegar viðkvæmur hópur og afar 

mikilvægt er að gæta að siðferðilegum álitamálum eins og í öðrum rannsóknum. Rannsóknin þarf að 

vera siðferðilega réttlætanleg og hvorki valda þátttakendum skaða né óþægindum (Polit og Beck, 

2010). Leyfi fyrir rannsókninni voru fengin hjá Embætti landlæknis (tilv. 1303070/5.6.1/gkg), 

Vísindasiðanefnd (tilv.VSNb2013030008/03.15) og Persónuvernd (tilv. 2013030392HGK). Meðferð 

gagnanna er í samræmi við fyrirmæli í fyrrgreindum leyfum. 
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3 Niðurstöður 

Þátttakendum er lýst og niðurstöður eru settar fram í töflum og myndum auk texta þar sem eftirfarandi 

rannsóknarspurningum er svarað: Hver er tíðni hegðunarvanda hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum 

og tengsl hans við vitræna skerðingu, þunglyndi, verki, virkni og notkun fjötra?  

Hver er tíðni hegðunarvanda hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum, er munur á einstaklingum 

með heilabilunarsjúkdóma og öðrum einstaklingum á hjúkrunarheimilum?  

Er munur á tíðni þunglyndis og kvíða hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum 

hjúkrunarheimila og eru tengsl milli þunglyndiseinkenna og hegðunarvanda hjá íbúum? 

Er munur á tíðni verkja hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum 

hjúkrunarheimila og eru tengsl milli verkja og hegðunarvanda hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum?  

Er munur á tíma í virkum athöfum hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum 

skjólstæðingum hjúkrunarheimila og eru tengsl milli virkni og hegðunarvanda hjá einstaklingum á 

hjúkrunarheimilum? 

Er munur á notkun fjötra hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum 

hjúkrunarheimila og eru tengsl milli fjötranotkunar og tíðni hegðunarvandamála?  

 

3.1 Upplýsingar um bakgrunn íbúa 

Heildarfjöldi þátttakenda var 2596 einstaklingar og var meðalaldur 84,3 ár (sf 8,7 ár, miðgildi 86 ár). 

Helmingur íbúa eða 50,1% var 86 ára eða eldri. Yngsti einstaklingurinn var 32 ára og sá elsti 108 ára. 

Um 37,2% úrtaksins voru karlar og 62,8% konur. Alls voru 678 einstaklingar í úrtakinu giftir, 302 höfðu 

aldrei gifst, 1329 voru ekkjur eða ekklar og 178 voru fráskildir.  

Af íbúum hjúkrunarheimilanna var 751 (28,9%) með Alzheimers-sjúkdóm, 935 (36,0%) með elliglöp 

önnur en Alzheimer, 71 (2,7%) með Blandað form heilabilunar og 839 (32,3%) voru ekki með 

heilabilunarsjúkdóm. Einnig mældust marktæk tengsl milli kyns og þess hvort viðkomandi væri með 

heilabilunarsjúkdóm (kíkvaðrat=41,66, p<0,05 ) (sjá töflu 1).   

Alls voru 1.757 einstaklingar með heilabilunarsjúkdóm og var meirihluti þeirra konur eða um 64% 

þeirra (kíkvaðrat=6,693, p<0,05). Hlutfallslega flestir karlar voru með önnur elliglöp en Alzheimer eða 

40% þeirra samanborið við um 33% kvenna. Einnig voru 33% kvenna með Alzheimers-sjúkdóm 

samanborið við 2 % karla (kíkvaðrat=41,667, p<0,05). 
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Tafla 1. Kynjahlutfall eftir sjúkdómsgreiningu 

  Karlar Konur Heildar- 

  fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall fjöldi 

Alzheimer 209 22,0% 542 33,0% 751 

Önnur elliglöp en Alzheimer 391 40,0% 544 33,0% 935 

Blandað form heilabilunar  24  2,0%   47  3,0%  71 

Ekki heilabilun 342 35,0% 497 30,0% 839 

Heild 966 100,0% 1.630 100,0% 2.596 

 

3.2 Rannsóknarspurning eitt 

Hver er tíðni hegðunarvanda hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum, er um að ræða mun á 

einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum einstaklingum á hjúkrunarheimilum? 

Hlutfall einstaklinga í úrtakinu, sem voru árásargjarnir í orðum, skamma aðra, hrópa að öðrum eða 

ógna, var 27,1% (sjá mynd 2). Þá voru 11,2 % einstaklinga einhvern tímann á síðastliðnum sjö dögum 

árásargjarnir í verki (sjá mynd 3) og 20,2% sýndu ósæmilega félagslega hegðun (sjá mynd 4). 

Tæplega þriðjungur eða 29,3 % íbúa hjúkrunarheimila ráfuðu um án sýnilegs tilgangs (sjá mynd 5) og 

30,7% einstaklinga höfnuðu umönnun, inntöku lyfja eða aðstoð við athafnir daglegs lifs á síðastliðnum 

sjö dögum (sjá mynd 6).   

 

 

Mynd 2. Hlutfall íbúa sem voru árásargjarnir í orðum á síðastliðnum 7 dögum 
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Mynd 3. Hlutfall íbúa sem voru árásargjarnir í verki á síðastliðnum 7 dögum 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Hlutfall íbúa sem sýndu ósæmilega félagslega hegðun á síðastliðnum 7 dögum 
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Mynd 5. Hlutfall íbúa sem ráfuðu um án sýnilegs tilgangs á síðastliðnum 7 dögum 

 

 

Mynd 6. Hlutfall íbúa sem höfnuðu umönnun á síðastliðnum 7 dögum 

 

Tengsl hegðunarvanda við sjúkdómsgreiningar voru könnuð og komu í ljós marktæk tengsl milli 

einkenna um hegðunarvanda og þess hvort íbúi væri með Alzheimer, önnur elliglöp en Alzheimer eða 

blandað form heilabilunar (sjá töflu 2). Ráf var algengast hjá einstakingum með Alzheimer eða 1,16 

stig að meðaltali og 1,15 stig hjá einstaklingum með blandað form heilabilunar samanborið við 0,64 

stig að meðatali hjá einstaklingum með önnur elliglöp en Alzheimer og 0,20 stig hjá einstaklingum sem 

ekki eru með heilabilun. Það kom í ljós að einstaklingar með blandað form heilabilunar voru með 0,39 

stig að meðaltali hvað varðar árásargirni í orðum og einstaklingar með Alzheimer einnig með 0,39 stig 



  

45 

 

en hins vegar 0,23 stig hjá einstaklingum með önnur elliglöp en Alzheimer og 0,09 stig að meðaltali 

hjá einstaklingum sem ekki eru með heilabilunarsjúkdóm (sjá töflu 2). Einnig kom í ljós að árásargirni í 

verki var algengust hjá einstaklingum með blandað form heilabilunar eða 0,34 stig og 0,32 stig hjá 

einstaklingum með Alzheimer en 0,20 stig hjá einstaklingum með önnur elliglöp en Alzheimer og 0,07 

stig hjá einstaklingum sem ekki voru með heilabilun (sjá töflu 2). Tíðni ósæmilegrar hegðunar var mest 

hjá einstaklingum með blandað form heilabilunar eða 0,89 stig að meðaltali og 0,57 stig hjá 

einstaklingum með Alzheimer samanborið við 0,42 stig hjá einstaklingum með önnur elliglöp en 

Alzheimer og 0,23 stig hjá einstaklingum sem ekki voru með heilabilun. Meðaltíðni þess að hafna 

umönnun var mest hjá einstaklingum með blandað form heilabilunar 0,96 stig að meðaltali og 0,85 stig 

hjá einstaklingum með Alzheimer en 0,56 stig hjá einstaklingum með önnur elliglöp en Alzheimer og 

0,31 stig hjá einstaklingum sem ekki voru með heilabilun (sjá töflu 2).  

Tafla 2. Tíðni hegðunarvanda eftir sjúkdómsgreininu Kruskal-Wallis-prófs 

 Meðaltal(stig)  Kíkvaðrat Sig. df 

Ráfar   294,65 0,000 3 

        a Alzeimer 1,16     

        b Önnur elliglöp en Alzheimer 0,64     

        c Blandað form heilabilunar 1,15     

        d Ekki heilabilun 
0,20     

      

Árásargjarn í orði   215,508 0,000 3 

        a Alzeimer 0,39     

        b Önnur elliglöp en Alzheimer 0,23     

        c Blandað form heilabilunar 0,39     

        d Ekki heilabilun                          0,09     

      

Árásargjarn í verki   82,035 0,000 3 

        a Alzeimer 0,32     

        b Önnur elliglöp en Alzheimer 0,20     

        c Blandað form heilabilunar 0,34     

        d Ekki heilabilun 0,07     

      

    Ósæmileg hegðun   85,129 0,000 3 

        a Alzheimer 0,57     

        b Önnur elliglöp en Alzheimer 0,42     
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Hafnar umönnun                                                                                     134,175              0,000                3 

a. Alzheimer                                           0,85  

b Önnur elliglöp en Alzheimer             0,56 

c Blandað form heilabilunar                 0,96 

d Ekki heilabilun                                   0,31 

 

Ofskynjanir og ranghugmyndir eru hluti af atferlis og taugasálfræði einkennum og var tíðni þeirra 

könnuð í úrtakinu. Í ljós kom að hlutfallslega flestir einstaklingar með blandað form heilabilunar 

upplifðu ranghugmyndir eða 62% og var marktækur munur á hópunum (kíkvaðrat=227,077, p<0,05) 

(sjá töflu 3 og mynd 7).   

 

Tafla 3. Hlutfall og fjöldi íbúa, sem eru með ranghugmyndir, eftir sjúkdómsgreiningu 

      Ranghugmyndir   

  Já  Nei Heildar- 

  fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall fjöldi 

Alzeimer  444 59,1% 307  40,9%   751 

Önnur elliglöp en Alzheimer  449 48,0% 486  52,0%  935 

Blandað form heilabilunar   44 62,0%  27  38,0%   71 

Ekki heilabilun 198 23,6% 641 76,4% 839 

Heild 1.135 43,7% 1.461 56,3% 2.596 

 

 

        c Blandað form heilabilunar 0,89     

        d Ekki heilabilun 0,23     
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Mynd 7. Hlutfall íbúa með ranghugmyndir eftir sjúkdómsgreiningu 

 
Einnig var kannað hlutfall þeirra íbúa sem upplifa ofskynjanir og kom í ljós að tíðni ofskynjana var mest 

meðal einstaklinga með blandað form heilabilunar eða hjá 22,5% þeirra einstaklinga. Marktækur 

munur var á tíðni ofskynjana eftir hópum (kíkvaðrat=57,663, p<0,05) (sjá töflu 4 og mynd 8). 

 

Tafla 4. Fjöldi og hlutfall einstaklinga með ofskynjanir eftir sjúkdómsgreiningu 

      Ofskynjanir   

  Já Nei Heildar- 

  fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall fjöldi 

Alzheimer 155 20,6% 596 79,4% 751 

Önnur elliglöp en Alzheimer 139 14,9% 796 85,1% 935 

Blandað form heilabilunar  16 22,5%  55 77,5%  71 

Ekki heilabilun 65 7,7% 774 92,3% 839 

Heild 375 14,4% 2.221 85,6% 2.596 
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Mynd 8. Hlutfall íbúa með ofskynjanir eftir sjúkdómsgreiningu 

 

 

3.3 Rannsóknarspurning tvö 

Er munur á tíðni þunglyndis og kvíða hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum 

hjúkrunarheimila og eru tengsl milli þunglyndiseinkenna og hegðunarvanda hjá íbúum 

hjúkrunarheimila? 

Þegar tíðni þunglyndis var könnuð eftir tegund vitrænnar skerðingar kom í ljós að ekki var marktækur 

munur á hópunum. Tíðni þunglyndis meðal íbúanna var 43,2% og reyndist ekki marktækur munur eftir 

sjúkdómsgreiningu (kíkvaðrat=7,685, p>0,05) (sjá mynd 9 og töflu 5). 

 

Tafla 5. Fjöldi og hlutfall íbúa með þunglyndi eftir sjúkdómsgreiningu 

        Þunglyndi     

  Já Nei Heildar- 

  fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall fjöldi 

 Alzheimer 304 40,50% 447 59,50% 751 

 Önnur elliglöp en Alzheimer 436 46,60% 499 53,40% 935 

 Blandað form heilabilunar  33 46,50%  38 53,50%  71 

 Ekki heilabilun 351 41,80% 488 58,20% 839 

 Heild 1.124 43,2% 1.472 56,7% 2.596 
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Mynd 9. Hlutfall íbúa með þunglyndi eftir sjúkdómsgreiningu 

 

Kannað var hvort munur væri á sjúkdómahópum hvað varðar alvarleika þunglyndis og kom í ljós 

marktækur munur á meðaltölum hópanna fjögurra.  

 

 

Tafla 6. Meðalstig á þunglyndiskvarða eftir sjúkdómsgreiningu. ANOVA 

   Meðaltal 
     
Staðalfrávik    Min   Max 

      

F    Sig. 
 

df 

Þunglyndiskvarði 
(DRS)            6,341 0,000   3                   
  Alzheimer 3,03 3,349 0 14 

  
  Önnur elliglöp 

en Alzheimer 
2,84 3,224 0 14 

    Blandað form 
heilabilunar 

3,31 3,192 0 12 

    Ekki heilabilun 2,40 2,880 0 14 

   Heild 2,76 3,164 
        

 

 

 

Einstaklingar með blandað form heilabilunar voru með hæstu gildin á þunglyndiskvarða eða 3,31 stig 

að meðaltali. Kannað var með Tukeys-prófi hjá hvaða hópum munurinn var marktækur og kom í ljós 

að einungis var marktækur munur á einstaklingum sem ekki voru með heilabilun (2,40 stig) og 

einstaklingum með Alzheimer (3,03 stig) (p=0,00) og hins vegar einstaklingum sem ekki voru með 

heilabilun og einstaklingum með önnur elliglöp en Alzheimer (p=0,018) (sjá töflu 6).  

Tengsl milli þunglyndis og hegðunarvanda hjá íbúum hjúkrunarheimilanna var kannaður og 

niðurstöðurnar voru þær að jákvæð fylgni var á milli þunglyndis og árásargirni í orði, árásargirni í verki, 

þess að hafna umönnun og ráfs hjá íbúum. Því fleiri stig sem viðkomandi fékk á þunglyndiskvarða því 

meiri er hegðunarvandinn. Fylgnin var samt fremur veik á milli þunglyndis og árásargirni í verki, 
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árásargirni í orði og ráfs en miðlungsmikil fylgni á milli þunglyndis og ósæmilegrar hegðunar og þess 

að hafna umönnun (sjá töflu 7). 

 
 

Tafla 7. Fylgni einkenna um hegðunarvanda við þunglyndiskvarða (n=2589) 

  Þunglyndiskvarði 

  Spearmans-ró Sig. (2-tailed) 

Ráfar um án sýnilegs tilgangs, að því er virðist ómeðvitaður um eigin þarfir eða 
öryggi 

0,299 0,000 

Árásargjarn í orði (skammar aðra, hrópar að öðrum, ógnar) 0,290 0,000 

Árásargjarn í verki (slær aðra, hrindir, klórar, er með kynferðislega áreitni) 0,223 0,000 

Ósæmileg félagsleg hegðun (er með hljóðum, hávaðasamur, hrópar, tortímandi 
hegðun, sýnir óviðeigandi kynferðislega hegðun, afklæðist opinberlega, hendir/smyr 
út fæðu/hægðum, rótar í eigum annarra) 

0,374 0,000 

Hafnar umönnun, neitar inntöku á töflum/lyfjum í æð, aðstoð við ADL eða að borða 0,399 0,000 

 

  

  

Hlutfallslega voru flestir í hópi þeirra sem hafa blandað form heilabilunar með kvíða eða um 54% 

þeirra samanborið við um 41% sjúklinga með önnur elliglöp en Alzheimer og 39% Alzheimers-

sjúklinga. Marktækur munur var á tíðni kvíða eftir sjúkdómsgreiningu (kíkvaðrat=8,985, p=0,029) 

(sjá töflu 8).    

 

Tafla 8. Fjöldi og hlutfall íbúa með kvíða eftir sjúkdómsgreiningu 

      Kvíði     

  Já Nei Heildar- 

  fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall fjöldi 

Alzheimer 294 39,10% 457 60,90% 751 

Önnur elliglöp en Alzheimer 381 40,70% 554 59,30% 935 

Blandað form heilabilunar  38 53,50%  33 46,50%  71 

Ekki heilabilun 309 36,80% 530 63,20% 839 

 Heild 1.022 39% 1.574 61% 2.596 
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Mynd 10. Hlutfall íbúa með kvíða eftir sjúkdómsgreiningu 

 

3.4 Rannsóknarspurning þrjú 

Er munur á tíðni verkja hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum hjúkrunarheimila 

og eru tengsl milli verkja og hegðunarvanda hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum? 

Þegar skoðuð var tíðni verkja í úrtakinu kom í ljós að 32,0% einstaklinga voru ekki með verki, 37,1% 

voru með verki sjaldnar en daglega og 30,9% einstaklinga í úrtakinu voru með verki daglega. Þegar 

styrkleiki verkjanna var kannaður kom enn fremur í ljós að 38,6% einstaklinganna, sem voru með 

verki, voru með væga verki, 48,2% með miðlungsverki og hjá 13,2% einstaklinganna voru verkir 

stundum mjög slæmir eða óbærilegir (sjá mynd 11). 

 

 

 

Mynd 11. Hversu oft íbúi kvartar um eða sýnir einkenni um verki 
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Mynd 12. Styrkleiki verkja hjá íbúum sem voru með verki 

 

Þegar kannað var hvort tengsl væru á milli verkja og sjúkdómsgreiningar kom í ljós að marktækur 

munur var á verkjum á verkjakvarða og þess hvort viðkomandi var með heilabilunarsjúkdóma eða ekki. 

Einstaklingar með blandað form heilabilunar voru með flest stig á verkjakvarða eða 1,30 stig. 

Marktækur munur var á verkjum á verkjakvarða hjá einstaklingum, sem ekki voru með heilabilun (1,17 

stig), og einstaklingum með önnur elliglöp en Alzheimer (1,04 stig) (p=0,024) og hins vegar hjá 

einstaklingum sem ekki voru með heilabilun (1,17 stig) og einstaklingum með Alzheimers-sjúkdóm 

(0,97 stig) (p=0,00). Einstaklingar, sem ekki voru með heilabilun, voru með fleiri stig á verkjakvarða en 

einstaklingar með önnur elliglöp en Alzheimer og einnig fleiri stig en einstaklingar með Alzheimers-

sjúkdóm (sjá töflu 9).  

Tafla 9. Meðalstig á verkjakvarða eftir sjúkdómsgreiningu. ANOVA 

 

  Meðaltal Staðalfrávik  Min Max 

      

F Sig. df 

Verkjakvarði              7,487         0,000      3 

  Alzheimer 0,97 0,915 0 3 
   

 Önnur elliglöp en 
Alzheimer 

1,04 0,897 0 3 
   

 Blandað form 
heilabilunar 

1,30 0,932 0 3 

    Ekki heilabilun 1,17 0,975 0 3 

   Heild 1,07 0,933 
        

 

 
 

Einnig var kannað hvort fylgni væri á milli verkja á verkjakvarða og einkenna um hegðunarvanda og 

kom í ljós marktæk veik jákvæð fylgni reyndist milli verkja og árásargirni í verki, ósæmilegrar hegðunar 

og þess að hafna umönnun. Því meiri verki sem einstaklingur hafði því meiri var hegðunarvandinn, en 
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fylgnin var veik. Ekki komu fram marktæk tengsl milli ráfs og árásargirni í orði og verkja á verkjakvarða 

(sjá töflu 10).   

 

Tafla 10. Fylgni einkenna hegðunarvanda við verkjakvarða (n=2589) 

   Verkjakvarði 

  
Spearmans-ró Sig. (2-tailed) 

Ráfar um án sýnilegs tilgangs, að því er virðist ómeðvitaður um eigin þarfir eða öryggi 0,015 0,445 

Árásargjarn í orði (skammar aðra, hrópar að öðrum, ógnar) 0,026 0,192 

Árásargjarn í verki (slær aðra, hrindir, klórar, er með kynferðislega áreitni) 0,047 0,017 

Ósæmileg félagsleg hegðun (er með hljóðum, hávaðasamur, hrópar, tortímandi 
hegðun, sýnir óviðeigandi kynferðislega hegðun, afklæðist opinberlega, hendir/smyr 
út fæðu/hægðum, rótar í eigum annarra) 

0,073 0,000 

Hafnar umönnun, neitar inntöku á töflum/lyfjum í æð, aðstoð við ADL eða að borða 0,099 0,000 

 

  

 

3.5 Rannsóknarspurning fjögur 

Er munur á tíma í virkum athöfum hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum 

hjúkrunarheimila og eru tengsl milli virkni  og hegðunarvanda hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum? 

Um 70% einstaklinga voru virkir þriðjung eða meira af þeim tíma er þeir höfðu til virkni um 25% voru 

virkir minna en þriðjung tímans en um 4 % voru ekki virkir (sjá mynd 13).  

 

 

Mynd 13. Áætlaður tími í virkum athöfnum þegar íbúinn er vakandi og er ekki upptekinn við 
athafnir daglegs lífs.   

Þegar áætlaður tími í virkum athöfnum var greindur eftir sjúkdómsgreiningu kom fram marktækur 

munur. Einstaklingar, sem ekki voru með heilabilun, eyddu mestum tíma til virkni eða 0,85 hluta  

tímans að meðaltali samanborið við Alzheimers-sjúklinga sem voru virkir 1,06 hluta tímans og var sá 

munur marktækur (p=0,00). Einnig var marktækur munur á áætluðum tíma í virkum athöfnum milli 

einstaklinga sem ekki voru með heilabilunarsjúkdóm (0,85 hluta tímans) og einstaklinga með önnur 
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elliglöp en Alzheimer sem voru virkir 1,13 hluta tímans (p=0,00) (sjá töflu 11). Einstaklingar sem ekki 

eru með heilabilun eyða fleiri stundum að meðaltali í virkum athöfnum samanborið við einstaklinga 

með Alzheimersjúkdóminn og fleiri stundum að meðaltali en einstaklingar með önnur elliglöp en 

Alzheimer (sjá. töflu 11). 

Tafla 11. Meðalstig vegna áætlaðs tíma í virkum athöfnum eftir sjúkdómsgreiningu (0 stig = 
mikil virkni, 1 stig = þó nokkur virkni, 2 stig = lítil virkni, 3 stig = engin virkni).    
ANOVA 

  Meðaltal Staðalfrávik Min Max 

      

F Sig. df 

Virknikvarði         17,629 0,000      3 
  
Alzheimer 

1,06 0,873 0 3 
  

 Önnur elliglöp en Alzheimer 1,13 0,830 0 3 
  

  Blandað form heilabilunar 1,11 0,894 0 3 

    Ekki heilabilun 0,85 0,822 0 3 

   Heild 1,02 0,850 
        

 

  

Þegar kannað var hvort fylgni væri á milli áætlaðs tíma í virkum athöfnum og einkenna um 

hegðunarvanda kom í ljós marktæk jákvæð fylgni milli ráfs, árásargirni í orði, árásargirni í verki, 

ósæmilegrar hegðunar og þess að hafna umönnun og virkni í daglegum athöfnum. Því minni sem 

áætlaður tími var í virkum athöfnum því meiri voru einkenni um hegðunarvanda en þetta var hinsvegar 

veik fylgni (sjá töflu 12). 

 

Tafla 12. Fylgni einkenna um hegðunarvanda við áætlaðan tíma í virkum athöfnum þegar íbúinn 
er vakandi og ekki í meðferð eða ADL (n=2589). 

  Áætlaður tími í virkum athöfnum 

    
Spearmans-ró Sig. (2-tailed) 

  Ráfar um án sýnilegs tilgangs, að því er virðist ómeðvitaður um 
eigin þarfir eða öryggi 

0,065 0,001 

  Árásargjarn í orði (skammar aðra, hrópar að öðrum, ógnar) 0,086 0,000 

  Árásargjarn í verki (slær aðra, hrindir, klórar, er með kynferðislega 
áreitni) 

0,156 0,000 

  Ósæmileg félagsleg hegðun (er með hljóðum, hávaðasamur, 
hrópar, tortímandi hegðun, sýnir óviðeigandi kynferðislega hegðun, 
afklæðist opinberlega, hendir/smyr út fæðu/hægðum, rótar í eigum 
annara) 

0,134 0,000 

  Hafnar umönnun, neitar inntöku á töflum/lyfjum í æð, aðstoð við 
ADL eða að borða 

0,224 0,000 

  

 

  

   

Fylgni á milli sjálfsbjargargetu á löngum ADL-kvarða og hegðunarvanda var könnuð og niðurstöðurnar 

má sjá í töflu 13. Í ljós kom marktæk jákvæð fylgni milli sjálfsbjargargetu og hegðunarvanda. Marktæk 

jákvæð fylgni var á milli árásargirni í orði, árásargirni í verki, ósæmilegrar hegðunar og þess að hafna 

umönnun og sjálfsbjargargetu á ADL-kvarðanum. Þannig að eftir því sem sjálfsbjargargetan var minni, 
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þ.e. fleiri stig voru á langa ADL-kvarðanum, þá jókst hegðunarvandinn. Fylgnin var hins vegar fremur 

veik. Ekki mældist fylgni milli ráfs og sjálfsbjargargetu skv. langa ADL-kvarðanum (sjá töflu 13).   

 

 

Tafla 13. Fylgni einkenna um hegðunarvanda við ADL LONG kvarða (n=2589) 

  ADLLong kvarði 

  Spearmans-ró Sig. (2-tailed) 

Ráfar um án sýnilegs tilgangs, að því er virðist ómeðvitaður um eigin þarfir eða 
öryggi 

0,033 0,097 

Árásargjarn í orði (skammar aðra, hrópar að öðrum, ógnar) 0,060 0,002 
Árásargjarn í verki (slær aðra, hrindir, klórar, er með kynferðislega áreitni) 0,201 0,000 

Ósæmileg félagsleg hegðun (er með hljóðum, hávaðasamur, hrópar, tortímandi 
hegðun, sýnir óviðeigandi kynferðislega hegðun, afklæðist opinberlega, 
hendir/smyr út fæðu/hægðum, rótar í eigum annarra) 

0,195 0,000 

Hafnar umönnun, neitar inntöku á töflum/lyfjum í æð, aðstoð við ADL eða að 
borða 
 
 

0,196 0,000 

   

 

3.6 Rannsóknarspurning fimm 

Er munur á notkun fjötra hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum 

hjúkrunarheimila og eru tengsl milli fjötranotkunar og tíðni hegðunarvanda?  

Við umönnun 22,7% einstaklinga voru ekki notaðir fjötrar af neinu tagi samkvæmt niðurstöðunum. 

Fjötrar flokkast undir stórar grindur báðum megin, aðrar gerðir af rúmgrindum, líkamsfjötra, útlimafjötra 

og stól sem hindrar að íbúinn standi upp. Alls voru fjötrar notaðir við umönnun 77,3% einstaklinganna. 

(sjá mynd 14 og 15). 

 

 

Mynd 14. Hlutfall þeirra íbúa þar sem einhver tegund af fjötrum er notuð við umönnun 
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Mynd 15. Hlutfall íbúa sem nota ákveðna tegund af fjötrum 

Könnuð voru tengsl milli fjötranotkunar og heilabilunarsjúkdóma og kom í ljós að ekki mældust 

marktæk tengsl milli þess hvort viðkomandi væri með einhverja fjötra og sjúkdómsgreiningar 

(kíkvaðrat=3,502, p=0,320). Af þeim sem voru með Alzheimers-sjúkdóm voru 79,1% með einhverja 

fjötra, um 75,7% með önnur elliglöp en Alzheimer og 81,7% með blandað form heilabilunar, 

samanborið við einstaklinga sem ekki voru með heilabilun en af þeim voru 77,1% með einhverja 

tegund af fjötrum (sjá töflu 14).  

 

 

 

Tafla 14. Hlutfall og fjöldi íbúa með fjötra/öryggisbúnað 

      
Er viðkomandi með 
fjötra/öryggisbúnað? 

  Já Nei Heildar- 

  fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall fjöldi 

Alzeimer 594 79,10% 157 20,90% 751 

Önnur elliglöp en Alzheimer 708 75,70% 227 24,30% 935 

Blandað form heilabilunar 58 81,70% 13 18,30% 71 

Ekki heilabilun 647 77,10% 192 22,90% 839 

Heild 
  

2.007 22,7% 2.569 

 

Könnuð var fylgni milli þess hversu marga fjötra íbúi væri með og hegðunarvanda og kom í ljós 

marktæk jákvæð fylgni á milli árásargirni í orði, árásargirni í verki, ósæmilegrar hegðunar, þess að 

hafna umönnun og fjötra fjölda. Sambandið var samt mjög veikt. Ekki mældist fylgni á milli ráfs og 

fjötranotkunar (p>0,05). Því fleiri fjötra, sem viðkomandi einstaklingur hafði, því meira var um 

árásargirni í orði, árásargirni í verki, ósæmilega hegðun og þess að hafna umönnun. Fylgnin var hins 

vegar mjög veik (sjá töflu 15). 
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Tafla 15. Fylgni einkenna um hegðunarvanda við fjölda fjötra (n=2589) 

  Fjötrafjöldi 

  Spearmans-ró Sig. (2-tailed) 

Ráfar um án sýnilegs tilgangs, að því er virðist ómeðvitaður um eigin þarfir eða 
öryggi 

0,037 0,059 

Árásargjarn í orði (skammar aðra, hrópar að öðrum, ógnar) 0,059 0,003 

Árásargjarn í verki (slær aðra, hrindir, klórar, er með kynferðislega áreitni) 0,115 0,000 

Ósæmileg félagsleg hegðun (er með hljóðum, hávaðasamur, hrópar, tortímandi 
hegðun, sýnir óviðeigandi kynferðislega hegðun, afklæðist opinberlega, hendir/smyr 
út fæðu/hægðum, rótar í eigum annarra) 

0,145 0,000 

Hafnar umönnun, neitar inntöku á töflum/lyfjum í æð, aðstoð við ADL eða að borða 0,107 0,000 

 

  

 

Hlutfall íbúa með líkamsfjötra var athugað og kom í ljós að við umönnun 3,5% íbúanna voru notaðir 

líkamsfjötrar og hæst var hlutfallið hjá einstaklingum með blandað form heilabilunar eða hjá 5,6% 

þeirra og lægst hjá einstaklingum sem ekki höfðu heilabilunarsjúkdóm eða hjá 1,7% þeirra einstaklinga 

(sjá töflu16). Marktæk tengsl reyndust vera á milli sjúkdómsgreiningar og notkunar líkamsfjötra 

(kíkvaðrat=16,54, p=0,001). 

 

Tafla 16. Hlutfall og fjöldi íbúa með líkamsfjötra eftir sjúkdómsgreiningu 

         
     Líkamsfjötrar     

  ekki með fjötra fjötrar Heildar- 

  fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall fjöldi 

Alzeimer 711 94,7% 40 5,3% 751 

Önnur elliglöp en Alzheimer 901 96,4% 34 3,6% 935 

Blandað form heilabilunar  67 94,4%  4 5,6%  71 

Ekki heilabilun 825 98,3% 14 1,7% 839 

Heild 2.504 96,5% 92 3,5% 2.596 
 

4 Umræður 

Niðurstöður þessar rannsóknar sýna að tíðni einkenna um hegðunarvanda var mest hjá einstaklingum 

með blandað form heilabilunar og minnst hjá einstaklingum sem ekki höfðu heilabilunarsjúkdóma. 

Ennfremur kom í ljós að eftir því sem íbúarnir höfðu fleiri þunglyndiseinkenni því meiri voru einkenni 

um hegðunarvanda. Þetta gefur til kynna mikilvægi þess að greina og meðhöndla þunglyndi á 

árángursríkan hátt hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum. Verkir voru mestir hjá einstaklingum með 

blandað form heilabilunar. Hins vegar kom í ljós að einstaklingar, sem ekki voru með heilabilun, voru 

með marktækt meiri verki á verkjakvarða en einstaklingar með Alzheimer (p=0,00) og einnig marktækt 

meiri verki en einstaklingar með önnur elliglöp en Alzheimer (p=0,00). Enn fremur kom í ljós að eftir 

því sem íbúar höfðu meiri verki því meiri voru einkenni um hegðunarvanda. Sú staðreynd, að 

einstaklingar, sem ekki eru með heilabilun, voru með marktækt meiri verki en einstaklingar með 

Alzheimer og meiri en einstaklingar með önnur elliglöp en Alzheimer, gæti gefið vísbendingar um að 

verkir séu vangreindir hjá einstaklingum með heilabilun þar sem sá hópur á erfitt með að tjá sig um 

verki. Hins vegar kom í ljós að einstaklingar með blandað form heilabilunar voru með mestu verkina 
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samkvæmt niðurstöðunum en það var hinsvegar lítill hópur af heildar íbúafjöldanum eða 71 

einstaklingur.   

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að einstaklingar, sem ekki voru með heilabilun, eyddu fleiri áætluðum 

stundum í virkum athöfnum en einstaklingar með Alzheimer (p=0,00) og fleiri stundum en einstaklingar 

með önnur elliglöp en Alzheimer (p=0,00). Jafnframt kom í ljós að eftir því sem virkni íbúa var minni 

því meiri var hegðunarvandinn. Þetta gefur til kynna mikilvægi þess að huga að aukinni virkni og 

einstaklingsmiðaðri dægrastyttingu fyrir íbúa hjúkrunarheimila. Fjötranotkun tengdist hegðunarvanda á 

þann hátt að því fleiri fjötra sem íbúar höfðu því meira var um hegðunarvanda. Þessi fylgni var hins 

vegar veik.  

Hlutfall einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma var mjög hátt meðal íbúanna eða alls 67,6%. Hlutfall 

einstaklinga með blandað form heilabilunar var 2,7% sem er svipað hlutfall og kom fram í rannsókn  

Galindo-Garre o.fl. (2015) sem gerð var með interRAI-NH-mælitækinu á 1.101 einstaklingi með 

heilabilun á hjúkrunarheimili í Þýskalandi en þar kom fram að 2,6% þátttakenda voru með blandað 

form heilabilunar. Í niðurstöðum þessarar rannóknar kom fram að heldur fleiri einstaklingar voru með 

önnur elliglöp en Alzheimer eða 36,9% samanborið við 28,9% með Alzheimer. Erlendar rannsóknir 

hafa hins vegar greint frá nokkuð jöfnu hlutfalli þeirra sem eru með Alzheimer og þeirra sem eru með 

önnur elliglöp en Alzheimer (Volicer o.fl., 2009).     

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom í ljós að karlar voru 27,8% þeirra sem greindir voru með 

Alzheimers-sjúkdóm og konur 72,2%. Einnig voru konur 58,2% þeirra sem greindir voru með önnur 

elliglöp en Alzheimer. Marktæk tengsl mældust á milli kyns og þess hvort viðkomandi væri með 

heilabilunarsjúkdóm (kíkvaðrat=41,667, p<0,05). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

fleiri rannsókna sem hafa sýnt að hlutfall kvenna með heilabilunarsjúkdóma er hærra en hlutfall karla 

en það skýrist að hluta til af því að konur lifa lengur (Alzheimer's Association, 2014).   

4.1 Rannsóknarspurning eitt 

Hver er tíðni hegðunarvanda hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum, er um að ræða mun á 

einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum einstaklingum á hjúkrunarheimilum? 

Heilbrigðisstarfsfólki reynist oft erfiðara að veita meðferð við einkennum um hegðunarvanda hjá 

íbúum heldur en hjúkrunarmeðferð við skertri getu til athafna daglegs lífs (Volicer o.fl., 2009). 

Sérstaklega getur reynst flókið og krefjandi að meðhöndla hegðun sem talin er hættuleg og sem felur í 

sér árásargirni en árásargjörn hegðun á sér langoftast stað við umönnun (Volicer o.fl., 2009). Einkenni 

um hegðunarvanda, sem olli andlegri vanlíðan hjá íbúanum eða var truflandi fyrir aðra heimilismenn 

eða starfsfólk, var nokkuð hátt í rannsókninni og er það í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna. 

Um 27,1% íbúanna voru árásargjarnir í orði og er það í samræmi við niðurstöður rannsóknar Voyer 

o.fl. (2005) þar sem fram kom að 21,% íbúa hjúkrunarheimila væru árásargjarnir í orði. Mikilvægt er að 

meðhöndla sem fyrst árásargirni í orði því sé það ekki gert getur hegðunin orðið að endurtekinni 

hegðun yfir stóran hluta dagsins og þar með tilveru íbúans. Slíkt atferli veldur einstaklingnum og þeim 

sem annast hann mikilli streitu og vanlíðan (Draper, Snowden og Meares, 2000).  

Íbúar hjúkrunarheimila og sérstaklega þeir einstaklingar, sem þjást af heilabilunarsjúkdómum, eru 

oft og tíðum háðir öðrum við að uppfylla sínar frumþarfir. Málstol og verkstol einstaklinga með 
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heilabilun gerir þeim erfiðara um vik að tjá þarfir sínar og líðan og þurfa umönnunaraðilar að nálgast 

hvern einstakling á rólegan og varfærinn hátt þar sem virðing og þekking á persónunni sjálfri skiptir 

meginmáli. Stundum gerist það að einstaklingur með heilabilun hafnar umönnun. Slík hegðun er 

algeng á hjúkrunarheimilum og í mörgum tilvikum talin algengasti hegðunarvandinn (Galindo-Garre 

o.fl., 2015). í þessari rannsókn kom fram að 30,7% einstaklinganna höfnuðu umönnun í 1-3 daga 

síðastliðna sjö daga og er það í samræmi við rannsókn Galindo-Garre o.fl. (2015) en þar kom í ljós að 

hlutfall einstaklinga, sem höfnuðu umönnun, var 28,7%.  

Einstaklingar, sem hafna umönnun, eru taldir líklegri til að sýna árásargirni í verki og hafa 

rannsóknir sýnt að sterk tengsl eru á milli þess að hafna umönnun og árásargirni í verki (Volicer o.fl., 

2009). Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom í ljós að 11,2% íbúanna höfðu verið árásargjarnir í 

verki a.m.k. 1-3 daga. Þetta er svipað hlutfall og kom kom fram í rannsókn Volicer o.fl. (2009) sem 

gerð var á 929 einstaklingum með heilabilun með interRAI-NH-mælitækinu og leiddi í ljós að 14,7% 

einstaklinganna voru árásargjarnir í verki a.m.k. 1-3 daga af 7 dögum. Rannsókn Galindo-Garre o.fl., 

(2015) sýndi svipaðar niðurstöður en þar var hlutfall einstaklinga, sem voru árásargjarnir í verki, 

15,0%.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að 29,3% íbúanna ráfuðu minnst 1-3 sinnum í viku 

síðustu 7 daga og er það heldur hærra hlutfall en kom fram í rannsókn Kallimanis o.fl. (2010) sem 

gerð var með interRAI-NH-mælitækinu á 6673 einstaklingum á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum. Í 

ljós kom að 19,3% íbúa ráfuðu um á því tímabili sem rannsóknin fór fram en 80,7% einstaklinga sýndu 

ekki það atferli. Samkvæmt þessum niðurstöðum má sjá að ráf er algengt einkenni hjá íbúum 

hjúkrunarheimila sem mikilvægt er að meta reglulega og greina. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ráf getur 

haft alvarlegar afleiðinar í för með sér fyrir íbúann. Auknar líkur eru á byltum og þreytu hjá íbúanum og 

þetta einkenni eykur oft streitu hjá umönnunarðilum (Kopetz o.fl., 2000).   

Ofskynjanir og ranghugmyndir eru algeng einkenni hjá íbúum hjúkrunarheimila á Íslandi samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Rannsóknir hafa sýnt að þessi einkenni eru mjög streituvaldandi 

fyrir einstaklinginn sjálfan og geta dregið úr lífsgæðum hans. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom 

fram að tíðni ranghugmynda hjá íbúunum var 43,7% og tíðni ofskynjana um 14,4%. Það er mun meiri 

tíðni en hefur komið fram í öðrum rannsóknum. Í rannsókn Volicer o.fl. (2009) kom í ljós að tíðni 

ranghugmynda var 7,6% og tíðni ofskynjana 8,7%. Í rannsókn Galindo-Garre o.fl. (2015) var tíðni 

ranghugmynda og ofskynjana í kringum 12,4%. Einnig kom í ljós í rannsókn Galindo-Garre o.fl. (2015) 

að eftir því sem ranghugmyndir og ofskynjanir voru alvarlegri því meira var um einkenni 

hegðunarvanda, eins og að hafna umönnun. Komið hefur í ljós að tengsl eru á milli ofskynjana og 

ranghugmynda hjá einstaklingnum og hegðunarvanda eins og að hafna umönnun og árásargirni. 

Einstaklingar með ofskynjanir eru líklegri til að hafa einkenni um hegðunarvanda (Volicer o.fl., 2009).     

Ofskynjanir og ranghugmyndir hjá íbúum hjúkrunarheimila geta haft fjölmargar orsakir, margir 

sjúkdómar í miðtaugakerfi geta valdið ofskynjunum og ranghugmyndum, svo sem flogaveiki, 

parkinsonsveiki, æxli í miðtaugakerfi og fleiri sjúkdómar. Rannsóknir hafa sýnt að tíðni þessara 

einkenna er hins vegar hvað mest meðal heilabilaðs fólks og er oft vísbending um hratt versnandi 

sjúkdómsástand (Cipriani o.fl., 2014). Þessar niðurstöður gætu einnig gefið vísbendingar um aðra 

þætti eins og hvort tengsl séu á milli þunglyndis og tíðni ofskynjana og ranghugmynda hjá íbúunum 
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þar sem tíðni þunglyndis meðal íbúanna var einnig mikil í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru milli þunglyndis og ofskynjana hjá einstaklingum með heilabilun 

(Lyketsos o.fl., 2001).  

4.2 Rannsóknarspurning tvö 

Er munur á tíðni þunglyndis og kvíða hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum 

hjúkrunarheimila og eru tengsl milli þunglyndiseinkenna og hegðunarvanda hjá íbúum?  

Heildarhlutfall íbúa með þunglyndi í þessari rannsókn var 43,3% og er það svipað hlutfall og greint 

hefur verið frá í öðrum rannsóknum. Í rannsókn Ellard, Thorogood, Underwood, Seale og Taylor 

(2014) kom fram að hlutfall þunglyndis meðal íbúa á hjúkrunarheimilum var um 40%. Tíðni þunglyndis 

í þessarar rannsóknar meðal einstaklinga með Alzheimers-sjúkdóm var um 40,5% og er það í 

samræmi við niðurstöður Lee og Lyketsos (2003) en þeir greindu frá því að tíðni þunglyndiseinkenna 

hjá einstaklingum með Alzheimers-sjúkdóm væri mjög hátt á öllum stigum sjúkdómsins eða um 30-

50% og hefði mikil áhrif á líf einstaklingsins á hjúkrunarheimili. Þunglyndi virðist samkvæmt 

niðurstöðunum þessarar rannsóknar vera algengt á hjúkrunarheimilum á Íslandi bæði hjá 

einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og meðal þeirra sem ekki eru með heilabilun þar sem ekki 

var marktækur munur á tíðni þunglyndis eftir sjúkdómsgreiningu meðal íbúanna (p>0,05). Rannsóknir 

hafa hins vegar leitt í ljós að þunglyndi meðal einstaklinga með heilabilun er oft vangreint og 

vanmeðhöndlað vegna þess að þunglyndiseinkenni líkjast öðrum einkennum eins og sinnuleysi. Auk 

þess koma einkennin fram á annan hátt hjá einstaklingum með heilabilun þar sem þeir eiga erfiðara 

með að tjá sig um vanlíðan (Lyketsos og Olin, 2002). Líklegt er út frá þessari vitneskju að tíðni 

þunglyndis meðal einstaklinga með heilabilun á hjúkrunarheimilum á Íslandi sé jafnvel enn meiri en 

kemur fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar.   

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að fylgni sé milli alvarleika þunglyndis og 

hegðunarvanda. Því fleiri stig sem viðkomandi fékk á þunglyndiskvarða því meiri var hegðunarvandinn 

(p=0,000). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Galindo-Garre o.fl. (2015) sem gerðu 

rannsókn á hjúkrunarheimili í Þýskalandi með interRAI-matstækinu og leiddu í ljós að það sem helst 

stuðlaði að því að íbúi neitaði umönnun eða sýndi árásargjarna hegðun var skortur á skilningi íbúans 

og þunglyndi. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru einnig í samræmi við niðurstöður Majic o.fl. (2012) 

en hann gerði rannsókn á 18 hjúkrunarheimilum (N=304) í Bandaríkjunum þar sem könnuð voru tengsl 

hegðunarvanda og þunglyndis. Niðurstöður hans leiddu í ljós að einkenni um hegðunarvanda, eins og 

árásargirni í orði og verki, var meiri eftir því sem heilabilunarsjúkdómurinn var á hærra stigi. Einnig 

kom í ljós að þunglyndiseinkenni jukust eftir stigi heilabilunar, því meiri vitsmunaskerðing því meiri líkur 

voru á þunglyndi hjá íbúunum (kíkvaðrat=16,46; df=2; p<0,001). Einnig kom í ljós að þunglyndi var 

tengt árásargirni í verki og árásargirni í orði hjá þátttakendum eftir að búið var að taka tillit til 

vitsmunaskerðingarinnar. Niðurstöður þessarar rannsóknar og niðurstöður annarra rannsókna benda 

til að samband sé á milli hegðunarvanda og þunglyndis og gæti það gefið vísbendingu um óuppfylltar 

þarfir einstaklinga á hjúkrunarheimilum, þ.e hegðunarvanda sem stafar af þunglyndi sem ekki hefur 

verið meðhöndlað.  
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Tíðni kvíða var athugað meðal íbúanna og kom í ljós að kvíði var algengastur hjá einstaklingum 

með blandað form heilabilunar eða 53,50 % og marktæk tengsl reyndust vera milli sjúkdómsgreiningar 

og kvíða (kíkvaðrat=8,985, p=0,029). Þetta er í nokkru samræmi við niðurstöður annarra rannsókna 

sem hafa leitt í ljós að kvíði væri algengari meðal einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma en annarra 

íbúa (Hwang o.fl., 2004). Hins vegar voru fleiri íbúar greindir með kvíða í þessari rannsókn heldur en 

kom fram í rannsókn Chemerinski o.fl. (1998) en þar voru 5-21% íbúanna taldir vera með kvíða. 

Skýringin á þessu misræmi gæti verið sú að kvíði væri metinn á ólíkan hátt milli rannsókna og að erfitt 

sé að greina á milli kvíðaeinkenna og annarra einkenna eins og þunglyndis hjá íbúum. Hins vegar gefa 

þessar niðurstöður vísbendingar um að kvíði sé algengur meðal íbúa hjúkrunarheimila. Mikilvægt er 

að greina hann og meðhöndla því rannsóknir hafa leitt í ljós að kvíði hjá einstaklingum með heilabilun 

getur dregið úr lífsgæðum íbúanna, aukið einkenni um hegðunarvanda og dregið úr sjálfstæði og getu 

íbúa til að sinna athöfnum daglegs lífs (Seignourel o.fl., 2008).  

 

4.3 Rannsóknarspurning þrjú 

Er munur á tíðni verkja hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum hjúkrunarheimila 

og eru tengsl milli verkja og hegðunarvanda hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum? 

Alls voru 68,0% íbúa í rannsókninni með einhverja verki. Einnig kom í ljós að í mörgum tilvikum 

voru verkirnir frekar miklir eða hjá 48,2% íbúanna. Þessar niðurstöður benda til að verkir séu 

vanmeðhöndlaðir hjá íbúum hjúkrunarheimila. Það er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna 

sem hafa bent til að um 80% einstaklinga á hjúkrunarheimilum þjáist af verkjum (Takai o.fl., 2010) og 

um 50% einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma (Swakhalen o.fl., 2006). Samkvæmt þessari rannsókn 

höfðu einstaklingar, sem ekki voru með heilabilunarsjúkdóm, marktækt meiri verki en einstaklingar 

með Alzheimer og meiri en einstaklingar með önnur elliglöp en Alzheimer (p<0,05). Það er í samræmi 

við niðurstöður rannsóknar Brennan og SooHoo (2014) en þeir framkvæmdu rannsókn á 13.507 

einstaklingum á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum og könnuðu tíðni verkja og geðrænna sjúkdóma hjá 

íbúunum og tengsl þar á milli. Í ljós kom að einstaklingar með geðræna sjúkdóma voru ekki eins líklegir til 

að vera metnir með verki og einstaklingar sem ekki höfðu slíka greiningu. Einnig kom í ljós að einstaklingar 

með heilabilunarsjúkdóma voru sérstaklega ólíklegir til að vera metnir með verki eða 18% þátttakenda. Í ljós 

kom að einstaklingar með heilabilun og einstaklingar með aðra geðræna sjúkdóma voru einnig 

ólíklegri en aðrir íbúar til að vera meðhöndlaðir með sterkum verkjalyfjum eins og ópíóíðum (Brennan 

og SooHoo, 2014). 

Mat á verkjum hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum er mjög mikilvægt, sérstaklega í ljósi þess 

hversu verkir hafa mikil áhrif á lífsgæði og líðan íbúanna. Mjög mikilvægt er að gera 

einstaklingsbundið mat á verkjum og taka tillit til þess hvort um heilabilunarsjúkdóm er að ræða hjá 

íbúanum. Skert minni, breytingar á tjáningu og skynjun, persónuleikabreytingar, skert rökhugsun og 

dómgreind hefur allt áhrif á það hvernig einstaklingur sýnir einkenni um verki. Auk þess geta einkenni,  

sem almennt benda til verkja, verið minnkuð eða ekki til staðar hjá einstaklingum með heilabilun. 

Hinsvegar getur ýmis hegðunarvandi, sem oft er talinn tengjast heilabilunarsjúkdómum, verið fyrst og 

fremst vísbending um verki hjá þeim(Swakhalen o.fl., 2006). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brennan%20PL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SooHoo%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brennan%20PL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SooHoo%20S%5Bauth%5D
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Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að marktæk jákvæð fylgni var á milli verkja og 

árásargirni í verki, ósæmilegrar hegðunar og þess að hafna umönnun. Því meiri verki sem 

einstaklingur hafði á verkjakvarða því meiri var hegðunarvandinn, en fylgnin var hins vegar veik. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Ahn og Horgas(2013) sem gerðu rannsókn með 

interRAI-mælitæknu þar sem könnuð voru tengsl verkja og hegðunarvanda hjá 56.577 einstaklingum 

með heilabilun á hjúkrunarheimili í Flórída. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að einstaklingar með slæma 

verki voru ólíklegri til að ráfa en aðrir íbúar en líklegri til að sýna árásargjarna hegðun heldur en 

einstaklingar sem ekki voru með verki. Þessar niðurstöður gefa til kynna að árangursrík verkjameðferð 

geti verið hjálpleg til að draga úr árásargirni og óróleika hjá einstaklingum með heilabilun. Það er í 

samræmi við niðurstöður Husebo, Ballard, Sandvik, Nilsen og Aarsland (2011) sem könnuðu áhrif 

þrepaskiptrar verkjalyfjameðferðar (stepwise pain treatment protocol) hjá 352 einstaklingum á 

hjúkrunarheimilum. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að verkjalyfjameðferð með SPT-aðferðinni hafði 

marktæk áhrif á hegðunarvanda auk þess að hafa áhrif á verki íbúanna. Mjög athyglisvert var að fylgni 

reyndist á milli þess hversu mikið dró úr hegðunarvanda og hversu mikið dró úr verkjum við 

meðferðina (p=0,01).  

4.4 Rannsóknarspurning fjögur 

Er munur á tíma í virkum athöfum hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum 

skjólstæðingum hjúkrunarheimila og eru tengsl milli virkni og hegðunarvanda hjá einstaklingum á 

hjúkrunarheimilum? 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að einstaklingar á hjúkrunarheimilum eyða oft miklum tíma í að sofa og 

bíða og eru í mörgum tilvikum óvirkir og einmana. Skipulögð afþreying er oft veitt of sjaldan og í 

stuttan tíma í einu og felur þá oftast í sér hópafþreyinu fremur en að taka tillit til mismunandi þarfa og 

getu hvers og eins einstaklings. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að 70% íbúanna eyddu 

miklum eða þó nokkrum tíma við virkar athafnir (sjá mynd 13). Það er hærra hlutfall en kom fram í 

rannsókn Dagmars Huld Matthíasdóttir o.fl. (2009) sem gerð var með interRA-NH-mælitækinu. Þeirra 

rannsókn leiddi í ljós að 45% einstaklinga í rannsókninni vörðu miklum eða þó nokkrum tíma í virkar 

athafnir og 53,8% íbúanna litlum eða engum tíma.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eyða einstaklingar, sem ekki eru með 

heilabilunarsjúkdóm, marktækt fleiri stundum í virkar athafnir en einstaklingar með Alzheimers-

sjúkdóm (p<0,05) og fleiri en einstaklingar með önnur elliglöp en Alzheimer (p=0,00). Það er í 

samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem hafa sýnt að einstaklingar með skerta líkamlega og 

andlega færi eyða minni tíma í virkar athafnir en aðrir íbúar (Buettner og Fitzsimmons, 2003). Komið 

hefur fram að það sem hefur hvað mest áhrif á virkni er geta einstaklingsins til að sinna athöfnum 

daglegs lífs og vitræn geta hans og sérstaklega þurfi að huga að íbúum með skerta vitræna getu 

þegar huga skal að skorti á dægrastyttingu (Matthiasdóttir o.fl., 2009). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru einnig í samræmi við niðurstöður Finnegan o.fl. (2015) sem gerðu rannsókn á 428 

einstaklingum 75 ára og eldri á hjúkrunar- og dvalarheimilum í Bandaríkjunum þar sem þeir könnuðu 

hvaða þættir hefðu áhrif á þátttöku hins aldraða í virkni og hreyfingu. Niðurstöðurnar voru þær að 

helmingur íbúanna tók þátt í virkni og afþreyingu sem í boði var á rannsóknartímabilinu. Það sem helst 
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hafði áhrif á það hvort íbúinn tók þátt eða ekki var þunglyndi í heilsufarssögu einstaklingsins og skert 

sjálfsbjargargeta. Af þeim sem höfðu þunglyndiseinkenni dró skert vitsmunageta og skortur á tíma hjá 

starfsmönnum til að aðstoða við hreyfingu úr líkum á því að íbúinn tæki þátt. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að fylgni var á milli virkni og hegðunarvanda. Í ljós 

kom að eftir því sem íbúar eyddu minni tíma til virkni á hjúkrunarheimilinu því meiri var 

hegðunarvandinn (p=0,00). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Finnegan o.fl. (2015) 

sem greindu frá því að það sem einkennir þá einstaklinga, sem ekki eru virkir í daglegu lífi, sé vitræn 

skerðing, hegðunarvandi og lítil sjálfbjargargeta. Þessar niðurstöður gefa vísbendinar um mikilvægi 

þess að huga að virkni og aukinni dægrastyttingu fyrir íbúa hjúkrunarheimila með það að markmiði að 

draga úr hegðunarvanda. Rannsókn Volicer o.fl. (2009) styður þessar niðurstöður en þar kom í ljós að 

virkni á hjúkrunarheimili eftir áhugasviði hvers einstaklings dró marktækt úr óróleika meðal 

heimilismanna.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu enn fremur í ljós að marktæk jákvæð fylgni var á milli 

einkenna um hegðunarvanda og sjálfbjargargetu einstaklingsins við athafnir daglegs lífs. Eftir því sem 

sjálfbjargargeta einstakingsins var minni þeim mun meiri var hegðunarvandinn. Það er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar D'Onofrio o.fl. (2012) sem gerðu rannsókn á 302 einstaklingum með 

heilabilun, 166 einstaklingum með Alzheimer og 136 einstaklingum með heilaæðabilun þar sem 

könnuð voru tengsl skertrar sjálfbjargargetu í daglegu lífi og hegðunarvanda. Niðurstöður þeirra leiddu 

í ljós að tíðni óróleika, kvíða og þunglyndis jókst eftir því sem skerðing sjálfsbjargargetu var meiri. 

Fylgnin var til staðar eftir að búið var að taka tilllit til áhrifa sem vitsmunaskerðingin sjálf hafði á 

hegðunarvanda. Þessar niðurstöður gefa til kynna mikilvægi þess að aðstoða og styðja íbúa 

hjúkrunarheimila eftir getu hvers og eins við að framkvæma daglegar athafnir en það gæti þá um leið 

dregið úr hegðunarvanda og bætt lífsgæði íbúanna.  

4.5 Rannsóknarspurning fimm 

Er munur á notkun fjötra hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma og öðrum íbúum 

hjúkrunarheimila og eru tengsl milli fjötranotkunar og tíðni hegðunarvanda? 

Einstaklingar á hjúkrunarheimilum, sem þjást af heilabilunarsjúkdómum, eru í meiri hættu en aðrir 

íbúar á því að við umönnun þeirra séu notaðir fjötrar (Evans og Cotter, 2008). Það er í samræmi við 

niðurstöður þessarar rannsóknar sem leiddu í ljós að hjá þeim einstaklingum, þar sem líkamsfjötrar 

voru notaðir, voru þeir oftast notaðir hjá einstaklingum með heilabilunarsjúdóma. Við umönnun 5,3% 

einstaklinga með Alzheimers-sjúkdóm voru notaðir líkamsfjötrar og við umönnun 5,6% einstaklinga 

með blandað form heilabilunar. Niðurstöðurnar leiddu hins vegar í ljós að einhver tegund af fjötrum var 

notuð við umönnun 77,3% einstaklinga í rannsókninni og var ekki munur á notkun eftir 

sjúkdómsgreiningu. Í flestum tilvikum var um að ræða annaðhvort hálfar rúmgrindur eða rúmgrind 

öðrum megin á rúminu sem deilt hefur verið um hvort megi telja til fjötra. Rúmgrindur báðum megin, 

líkamsfjötrar eða stóll, sem hindrar að íbúinn getið staðið, upp var notaður við umönnun 36,7% íbúa í 

rannsókninni. Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að tíðni fjötranotkunar er nokkuð breytileg milli 

hjúkrunarheimil og fer oft eftir þeirri hugmyndafræði og þeim gildum og siðum sem ríkja á hverju heimili 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%27Onofrio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22715983
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(Hofmann og Hahn, 2013). Rannsókn Hofmann, Schorro, Haastert og Meyer (2015) á tuttugu 

hjúkrunarheimilum í Sviss leiddi í ljós að við umönnun 26,9% íbúa var notuð að minnsta kosti ein 

tegund af fjötrum en hlutfall fjötranotkunar var mjög breytilegt milli hjúkrunarheimilanna í rannsókninni 

eða frá 2,6% til 61,2%. Þetta er nokkru lægra hlutfall en kom fram í þessari rannsókn og skýringin er 

sennilega sú að hálfar rúmgrindur eða rúmgrind öðrum megin á rúminu hafi ekki verið talið til fjötra í 

rannsókn Hofmann o.fl. (2015). Algengasta tegund fjötra í rannsókn hans voru rúmgrindur báðum 

megin. Hofmann o.fl (2015) töldu að svo virtist sem hjúkrunarfræðingar telji rúmgrindur báðum megin 

til búnaðar sem ekki heftir íbúann nema að litlu leyti og hiki oft ekki við að nota þær í þeim tilgangi að 

tryggja öryggi íbúans og draga úr líkum á byltum (Hofmann o.fl., 2015). Rannsóknir hafa hins vegar 

sýnt að rúmgrindur tryggja ekki alltaf öryggi íbúans heldur hafa rannsóknir þvert á móti sýnt að þær 

geta valdið meiðslum og jafnvel dauða íbúans við það að klemmast og festast í grindunum eða við fall 

yfir þær (Hofmann o.fl., 2015) 

Líkamsfjötrar voru hins vegar sjaldan notaðir í þessari rannsókn eða hjá 3,5% einstaklinga. Það er 

hins vegar hærra hlutfall en kom fram í rannsókn Hofmanns o.fl. (2015) þar sem notkun líkamsfjötra 

var um 2,2%. Rannsóknir hafa leitt í ljós að algengara er að nota fjötra við umönnun einstaklinga með 

skerta líkamlega færni og við umönnun einstaklinga með heilabilun (Hofmann og Hahn, 2013). Einnig 

hafa rannsóknir leitt í ljós að meiri líkur eru á notkun fjötra hjá einstaklingum sem sýna einkenni um 

hegðunarvanda, þ.e.a.s. eru árásargjarnir í orði og verki (Meyer o.fl., 2008). Hins vegar hafa rannsónir 

einnig leitt í ljós að fjötranotkun getur aukið líkur á hegðunarvanda hjá íbúum hjúkrunarheimila. Í 

rannsókn Castle og Engberg (2009), sem gerð var á 264.068 íbúum hjúkrunarheimila með interRAI-

NH-mati, var kannað hvort líkamsfjötrar gætu leitt til líkamlegrar eða andlegarar hnignunar. Kom í ljós 

að þeir íbúar, sem voru í fjötrum, voru marktækt oftar með mikið skerta vitsmunastarfsemi, sýndu oftar 

hegðunarvanda, voru háðari umönnunaraðilum við hreyfingu og daglegar athafnir auk þess sem 

legusár voru algengari hjá þessum sjúklingahópi en hjá öðrum íbúum. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem marktæk jákvæð fylgni en mjög veik, var milli þess hvort 

íbúinn var með fjötra og hegðunarvanda. Þó að tengsl séu á milli fleiri fjötra og meiri hegðunarvanda 

þá er ekki ljóst hvernig tengslin eru. Um er að ræða flókið samspil þátta enda gæti verið um 

hvorutveggja að ræða að starfsfólk bregðist við hegðunarvanda með því að fjötra íbúa og að fjötrar 

stuðli að hegðunarvanda. Eldra fólk, sem þjáist af heilabilunarsjúkdómum á hjúkrunarheimilum, er 

sérstaklega viðkvæmur skjólstæðingahópur. Hreyfigeta þessara einstaklinga er oft mjög skert, þeir 

hafa skerta getu til athafna daglegs lífs og eru að miklu leyti háðir sínum umönnunaraðilum. 

Struhkamp (2005) greindi frá ýmsum öldrunarbreytingum og öldrunarsjúkdómum sem geta haft í för 

með sér margs konar færniskerðingu sem setja hömlur á sjálfræði og réttindi skjólstæðinga. 

Struhkamp segir til dæmis að augljóst sé að skjólstæðingur með alvarlega heilabilun hafi minna val en 

sjúklingur sem ekki þjáist af heilabilun og þess vegna sé mikilvægt að starfsfólkið leggi ekki frekari 

hömlur á sjálfræði einstaklingsins en þau sem sjúkdómurinn sjálfur hefur í för með sér. Þessar hömlur 

geta verið ýmsar reglur, boð og bönn sem eru ríkjandi á sumum stofnunum fyrir aldraða. 

Ákvarðanataka um notkun fjötra á hjúkrunarheimilum er flókið ferli og ákvarðast af mörgum þáttum, 

svo sem af umhverfi og þeim siðum sem tíðkast á hverju heimili.  
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Rannsóknir hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar upplifa sterkar tilfinningar og innri togstreitu þegar 

ákvörðun um notkun fjötra er tekin við umönnun (Hofmann og Hahn, 2013). Með tilliti til þeirra 

afleiðinga, sem fjötranotkun getur haft, er mikilvægt að ákvörðun um fjötranotkun sé tekin að vel 

athuguðu máli. Einnig er mikilvægt að ákvarðanataka og umræða um fjötra sé þverfagleg. Stefna 

heimilisins í tengslum við notkun fjötra skiptir miklu máli, hvort verklagsreglur hafi verið settar í 

tengslum við fjötra og hvort áherslan í umönnun er á sjálfræði einstaklingsins eða meiri áhersla lögð á 

skyldu heilbrigðisstarfsfólks til að vernda fólk gegn skaða eða meiðslum. Fræðsla til starfsmanna, og 

allra þeirra sem sinna umönnum íbúa á hjúkrunarheimilum, um fjörtranotkun og afleiðingar þeirra 

skiptir miklu máli. Auk þess þarf höfuðáherslan að vera á það að upplýsa íbúana sjálfa og 

aðstandendur þeirra.  

4.6 Styrkur og takmarkanir rannsóknarinnar  

Styrkur rannsóknarinnar felst í því að gögnin, sem unnið var með, ná til allra einstaklinga sem dvelja á 

hjúkrunarheimilum, sem sagt alls þýðisins. Stórt úrtak eykur líkur á því að hægt sé að draga ályktanir 

um íslensk hjúkrunarheimili af niðurstöðunum auk þess sem margir þættir RAI-matsins hafa háan 

áreiðanleikastuðul og viðunandi réttmæti. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að gögnum er 

safnað af hjúkrunarfræðingum sem eru í vinnu á hjúkrunarheimilum en ekki safnað sérstaklega fyrir 

rannsóknina. Ólík gildi og viðhorf þeirra hjúkrunarfræðinga, sem framkvæma matið, getur því haft áhrif 

á niðurstöður, auk reynslu og þekkingar þeirra á framkvæmd matsins. Vinnuálag og tímaskortur geta 

einnig haft áhrif sem og mismunandi aðstæður og breytilegt umhverfi á hjúkrunarheimilum. Aftursýnar 

rannsóknir geta einnig verið veikar þegar kemur að því að styðja ákveðið orsakasamband milli 

fyrirbæra yfir ákveðinn tíma. Ekki er hægt að segja með vissu hvort ákveðið einkenni, eins og 

hegðunarvandi, sé bein orsök eða afleiðing þunglyndis eða verkja. Einnig er ekki hægt að útiloka að 

aðrir þættir, eins og samskipti, geðdeyfðarlyf eða aðrir utanaðkomandi þættir, geti haft áhrif á 

niðurstöður. Aftursýnar rannsóknir gegna hins vegar mjög þýðingarmiklu hlutverki í hjúkrunar- 

fræðilegum rannsóknum því ekki er hægt að hafa áhrif á ýmis hjúkrunarfræðileg vandamál með 

tilraunum. Ef aftursýnar rannsóknir eru gerðar út frá kenningum sem þróast hafa í 

hjúkrunarrannsóknum er oft hægt að álykta með mjög áreiðanlegum hætti um þýðið og þróa 

gagnreynda þekkingu (Polit og Beck, 2012).  

Ekki hefur verið útbúinn sérstakur kvarði fyrir InterRAI-NH-matstækið til að meta sérstaklega 

einkenni um hegðunarvanda en æskilegt hefði verið að geta notað slíkan kvarða í þessari rannsókn. Í 

rannsókn Bharucha o.fl. (2008) voru bornar saman niðurstöður úr mælingum á hegðunarvanda í RAI-

matinu við niðurstöður Cohen og Mansfield Agitation Inventory og kom þá í ljós að RAI-matið 

vanmetur að hluta tíðni hegðunarvanda eins og árásargirni í orði og árásargirni í verki og má búast við 

að hegðunarvandi á hjúkrunarheimilum sé algengari en niðurstöður úr RAI-mati gefa til kynna. 

Æskilegt væri að bæta við RAI-matið nákvæmara mati á hegðunarvanda eða nota annað og 

nákvæmara matstæki með RAI-matinu. 

Þrátt fyrir þessar takmarkanir þjónar rannsóknin tilgangi sínum að greina frá tíðni hegðunarvanda á 

hjúkrunarheimilum og varpa ljósi á hjá hvaða íbúum þessi einkenni birtast helst. Einnig gefur 

rannsóknin mikilvægar vísbendingar um tengsl á milli þessara einkenna. Þessi þekking er mikilvæg við 
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skipulagningu hjúkrunarmeðferðar fyrir einstaklinga með heilabilun, meðferðar sem hefði það að 

markmiði að draga úr einkennunum og bæta á þann hátt líðan og lífsgæði íbúa hjúkrunarheimila.  

 

4.7 Framtíðarrannsóknir 

Tilraunarannsóknir á einkennum um hegðunarvanda eru mjög þarfar í nánustu framtíð og þá 

sérstaklega áhrif ýmiss konar meðferðar án lyfja til að draga úr þessum einkennum. Gott væri að 

flokka atferlis- og taugasálfræði einkenni í safn einkenna og skoða hvert einkenni fyrir sig. Greina þarf 

áhrif ákveðinnar hjúkrunarmeðferðar á eitt tiltekið einkenni í einu og hvernig sú meðferð hefur áhrif yfir 

tíma. Tengsl fundust á milli þunglyndis og einkenna um hegðunarvanda í þessari rannsókn og væri 

mikilvægt í ljósi þess að meta áhrif þunglyndismeðferðar með og án lyfja við hegðunarvanda. Gott 

væri að meta áhrif reglulegrar hreyfingar, útiveru og dægrarstyttingar eftir þörfum hvers og eins á 

þunglyndiseinkenni og einkenni um hegðunarvanda. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu enn fremur til 

þess að tengsl væru milli verkja og hegðunarvanda og mikilvægt væri þess vegna að kanna nánar 

með tilraunarannsóknum áhrif persónubundinnar verkjameðferðar með og án lyfja á þessi einkenni.  

Þróuð hafa verið áhugaverð meðferðarúrræði til að takast á við hegðunarvanda, svo sem DICE-

nálgunin (Describe, Investigate, Create, Evaluate) en hún felst í því að lýsa einkennum og skrá, kanna 

undirliggjandi orsakir skref fyrir skref, veita viðeigandi meðferð eftir orsökum og þörfum hvers og eins 

og að lokum að meta áhrif meðferðarinnar á einkenni og líðan einstaklingsins (Kales o.fl., 2015). 

Áhugavert væri að bera saman áhrif slíkrar meðferðar og hefðbundinnar meðferðar sem algeng er við 

að draga úr hegðunarvanda hjá einstaklingum með heilabilun.  

4.8 Hagnýting rannsóknarinnar fyrir hjúkrun 

Rannsóknin er mikilvæg fyrir hjúkrun að því leyti að hún gefur vísbendingar um hvaða þætti þarf að 

huga að þegar verið er að meta atferlis- og taugasálfræði einkenni hjá íbúum hjúkrunarheimila. Hún 

gefur vísbendingar um að tíðni hegðunarvanda sé meiri meðal einstaklinga sem greindir eru með 

blandað form heilabilunarsjúkdóma en meðal annarra einstaklinga með heilabilun. Þegar verið er að 

meðhöndla og greina þessi einkenni er mikilvægt að horfa til þess hvaða sjúkdómsgreiningu íbúinn 

hefur því aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt að þau birtast á ólíkan hátt eftir tegund 

heilabilunarsjúkdóms.  

Rannsóknin gefur vísbendingar um ákveðna þætti sem geta stuðlað að og hugsanlega aukið líkur á 

hegðunarvanda, svo sem óuppfylltar þarfir eins og vangreindir verkir og þunglyndi. Samkvæmt 

niðurstöðunum er fylgni á milli áætlaðs tíma í virknum athöfnum og hegðunarvanda auk þess sem 

fylgni var á milli hegðunarvanda og lítillar getur til athafna daglegs lífs. Lítil virkni íbúa á 

hjúkrunarheimilum getur haft áhrif samkvæmt rannsóknum og aukið hegðunarvanda og það gefur til 

kynna mikilvægi þess að huga að aukinni dægrastyttingu fyrir íbúa hjúkrunarheimila sem tekur mið af 

getu hvers einstaklings. Niðurstöðurnar gefa til kynna mikilvægi þess að veita markvissa fræðslu til 

umönnunaraðila á hjúkrunarheimilum um mikilvægi hreyfingar, virkrar þátttöku einstaklingsins í 

daglegri umönnun og daglegu lífi á hjúkrunarheimilunum en taka ávallt tillit til getu og 

persónubundinna þarfa hvers og eins.   
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Mikilvægt er að skoða nánar og af meiri nákvæmni atferlis- og taugasálfræði einkenni. Mörg mælitæki 

eru til sem meta einkenni um hegðunarvanda en þau eru of sjaldan notuð í klíník. Mikilvægt er að nota 

slík mælitæki til að hægt sé að veita viðeigandi hjúkrunarmeðferð. Ef einkenni eru ekki til staðar 

samkvæmt mælingum þá er mikilvægt að beita fyrirbyggjandi aðgerðum eins og að skapa reglu í 

daglegu lífi, jafnvægi milli virkni og hvíldar og veita fræðslu um mikilvægi þess að uppfylla líkamlegar 

þarfir einstaklingsins.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að margir þættir, bæði andlegir og líkamlegir, 

hafi áhrif á hegðunarvanda og er það í samræmi við aðrar rannsóknir. Út frá þeirri vitneskju er 

mikilvægt að þróa og taka í notkun heildræna meðferð sem miðar að því í fyrsta lagi að mæla einkenni 

og skrá hjá sér tíðni, eðli og styrk einkennanna og þau óþægindi sem þau valda, og ef einkenni eru til 

staðar að greina orsök hegðunarinnar. Mikilvægt er að horfa til líkamlegra og andlegra þarfa 

einstaklingsins, samskipta við umönnunaraðila og þess umhverfis sem einstaklingurinn býr við. Út frá 

því mati og greiningu á orsökum hegðunarvandans er hægt að veita viðeigandi hjúkrunarmeðferð til að 

draga úr einkennunum. Slík hjúkrunarmeðferð ætti samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar og 

niðurstöðum annarra rannsókna að vera einstaklingsbundin og veitt í samstarfi við umönnunaraðila 

einstaklingsins, aðstandendur, lækni og aðra sem taka þátt í umönnun einstaklingsins. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa einnig vísbendingar um það hversu mikilvægt það er að 

fræða aðstandendur og umönnunaraðila um atferlis- og taugasálfræði einkenni, orsakir þeirra og þætti 

sem tengjast þeim, auk fræðslu um þá meðferð sem hægt er veita til að draga úr þessum einkennum. 

Aðstandendur og þeir sem sinna líkamlegri umönnun einstaklinga á hjúkrunarheimilum eru þeir aðilar 

sem þekkja viðkomandi einstakling best, hans persónulegu óskir og þrár og getur fræðsla um þessi 

einkenni aukið öryggi þeirra og sjálfstraust við umönnun, hvatt þá til þátttöku í meðferð, svo sem við 

hreyfingu og dægrastyttingu, og á þann hátt aukið lífsgæði og bætt líðan íbúa á hjúkrunarheimilum. Í 

ljósi þess hversu algeng atferlis- og taugasálfræði einkenni eru hjá íbúum hjúkrunarheimila og hversu 

mikil áhrif þau hafa á einstaklingana, aðstandendur og umönnunaraðila er mikilvægt að 

heilbrigðisyfirvöld geri sér grein fyrir mikilvægi þess að gera hjúkrunarfræðingum og umönnunaraðilum 

kleift að fyrirbyggja, meta og meðhöndla þessi einkenni eftir þeim aðferðum sem rannsóknir hafa sýnt 

að bera árangur. Miklu fjármagni er nú veitt í rannsóknir til að finna lækningu við Alzheimers-sjúkdómi 

en við getum ekki litið fram hjá þeirri mikilvægu staðreynd að einstaklingar með heilabilunarsjúkdóma 

og fjölskyldur þeirra þurfa hjálp við að takast á við og draga úr þessum erfiðu einkennum sem 

sjúkdómunum fylgja. 

4.9 Ályktanir 

Niðurstöðurnar gefa góða vitneskju um hegðunarvanda og önnur atferlis- og taugasálfræði einkenni 

sem algeng eru hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma á hjúkrunarheimilum. Þær veita 

upplýsingar um tíðni einkennanna og hvaða heilsufarsþáttum þau tengjast helst. Einnig gefa 

niðurstöðurnar upplýsingar um hjá hvaða hópi einstaklinga einkennin eru algengust. Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar og stjórnendur stofnana hafi góða þekkingu á orsökum atferlis- og taugasálfræði 

einkenna hjá einstaklingum með heilabilun. Það er nauðsynlegt til þess að hægt sé að veita 

gagnreynda hjúkrunarmeðferð til að draga úr þeim áhrifum sem þessi einkenni geta haft á líðan og 
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lífsgæði einstaklinga með heilabilun. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar veiti reglulega 

umönnunaraðilum og aðstandendum fræðslu um orsakir þessarar einkenna og það gæti þá um leið 

aukið öryggi þeirra við umönnun og dregið úr þeirri streitu og álagi sem fylgir því að meðhöndla þessi 

einkenni í lífi og starfi með einstaklingum með heilabilun.  
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