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Ágrip 

Bakgrunnur: Óráð er geðrænt heilkenni sem á sér vefrænar orsakir og getur haft alvarlegar 

afleiðingar, bæði til skamms og lengri tíma litið, fyrir batahorfur og framtíð sjúklinga. Mjaðmabrot eru 

algengasta ástæða innlagna vegna brota meðal aldraðra á Íslandi og er óráð algengt vandamál í 

kjölfar mjaðmabrots. Er þetta vandamál þó oft á tíðum vangreint og er fyrirbyggingu og meðferð þess 

ábótavant. 

Markmið: Að auka skilning og samþætta þekkingu hjúkrunarfræðinga sem og annarra heilbrigðisstétta 

á algengi óráðs, áhættuþáttum, leiðum til fyrirbyggingar og afleiðingum sem óráð kann að hafa í för 

með sér. Þannig sýnum við fram á hvað skiptir máli til þess að meta þarfir og bæta gæði hjúkrunar fyrir 

þennan viðkvæma sjúklingahóp. 

Aðferð: Framkvæmd var kerfisbundin leit í PubMed, CINAHL og Web of Science frá 2011-2016. 

Notast var við fyrirfram ákveðin leitarorð og inntöku- og útilokunarskilyrði við leitina í öllum þremur 

gagnabönkunum. Niðurstöður heimildaleitar er lýst í PRISMA flæðiriti. 

Niðurstöður: Samtals stóðust 40 rannsóknir inntökuskilyrði og voru niðurstöðurnar flokkaðar út frá 

rannsóknarspurningum í algengi, áhættuþætti, fyrirbyggingu og afleiðingar. Niðurstöður leiddu í ljós að 

um þriðjungur aldraðra sjúklinga fær óráð eftir mjaðmabrot. Helstu útsetjandi áhættuþættir eru hár 

aldur, alvarleiki undirliggjandi sjúkdóma, að vera karlkyns og vitræn skerðing. Helstu útleysandi þættir 

eru meðal annars lengd skurðaðgerðar (>2 klst.) og lega á gjörgæslu eftir skurðaðgerð. Við 

fyrirbyggingu óráðs er áhrifaríkast að veita þverfaglega íhlutun öldrunarteymis ásamt því að styðjast 

við áreiðanleg skimunartæki til að hjálpa við að greina óráð í tíma. Óráð meðal aldraðra 

mjaðmabrotssjúklinga leiðir af sér hækkaða dánartíðni, lengri sjúkrahúsdvöl, minni líkur á að 

endurheimta fyrri getu, auknar líkur á vitrænni skerðingu og auknar líkur á flutningi á aðra stofnun. 

Ályktun: Óráð er algengur fylgikvilli meðal mjaðmabrotssjúklinga. Með því að þekkja áhættuþætti 

óráðs og skima eftir einkennum gefst tækifæri á að koma í veg fyrir þróun óráðs. Með viðeigandi 

forvörnum er hægt að fækka óráðstilfellum marktækt og draga úr neikvæðum afleiðingum þess. 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar sem og aðrir heilbrigðisstarfsmenn búi yfir nauðsynlegri þekkingu á 

óráði svo að hægt sé að vinna saman að fækkun óráðstilfella meðal aldraðra mjaðmabrotssjúklinga, 

auka gæði hjúkrunar og bæta langtímahorfur þessa sjúklingahóps. 

  

Lykilorð: Óráð, bráðarugl, mjaðmabrot, aldraðir.  
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Abstract 

Background: Delirium is a mental syndrome caused by an organic process and is associated with 

serious adverse outcomes, in both short- and long-term, for the patients’ prognosis. Hip fractures are 

the most common reason of hospital admissions related to fractures among the elderly in Iceland and 

delirium is subsequently a frequent complication. This problem is however often misdiagnosed and 

therefore lacking prevention and treatment.  

Objective: To integrate and improve nurses’ and other health professionals’ knowledge of delirium 

among elderly people following hip fractures by mapping out the prevalence of delirium, risk factors, 

preventive measures and possible consequences for the patient. Also to provide new insight which is 

important when assessing the needs of this vulnerable population to improve the quality of care.  

Method: A systematic search was carried out in PubMed, CINAHL and Web of Science from 2011 to 

2016. We used predefined keywords and specific admission requirement and exclusion criteria to 

search in all three databases. Results are described in a PRISMA flow diagram. 

Results: A total of 40 studies met the inclusion criteria. The results were sorted in accordance to our 

research questions to prevalence, risk factors, preventive measures and outcomes. The results 

showed that delirium was detected in approximately a third of elderly patients after hip fracture. 

Primary predisposing factors include advanced age, severity of the underlying disease, male gender 

and cognitive impairment. Amongst precipitating factors are the length of surgery (>2 hours) and 

staying in the intensive care unit following surgery. Management strategies for delirium are focused on 

prevention and the most successful approach seems to be the involvement of geriatric consultation 

teams and routine screening as a part of standard care for older patients. Delirium contributes to poor 

patient outcomes and is associated with increased mortality, longer hospital stay, functional decline, 

impaired cognitive function and institutionalization. 

Conclusion: Delirium is a common and severe complication among elderly hip fracture patients. By 

recognizing the risk factors and screening for symptoms it creates an opportunity to prevent delirium. 

Appropriate prevention methods can significantly decrease the number of delirium cases and reduce 

the negative consequences of delirium. It is important that nurses and other health professionals 

possess the required knowledge of delirium so they can work together towards reducing the number of 

delirium cases in elderly hip fracture patients, increasing the quality of care and improving long-term 

outcome for this population. 

 

Keywords: Delirium, acute confusion, hip fracture, elderly. 

 

 



6 

Þakkir 

Viljum við byrja á því að þakka leiðbeinendum okkar tveimur, Elfu Þöll Grétarsdóttur, sérfræðing í 

hjúkrun aldraðra og Steinunni Örnu Þorsteinsdóttur, hjúkrunarfræðing, MS. Báðar reyndust þær 

ómissandi hlekkir í því frábæra samstarfi sem varð til þess að þetta verkefni gat orðið að veruleika. 

Áhugi þeirra og metnaður hafði veruleg áhrif á okkur bæði við gerð verkefnisins og í okkar daglega 

starfi. Sérstakar þakkir viljum við veita Elfu fyrir hugmyndina að verkefninu og þá hvatningu og 

leiðsögn sem hún veitti okkur í gegnum þetta lærdómsríka ferli. Þökkum við Kolbrúnu Kristiansen 

aðstoðardeildastjóra á bæklunardeild Landspítalans fyrir að gefa sér tíma til að tala við okkur og Önnu 

Björk Birgisdóttur einnig kærlega fyrir aðstoð við vinnslu verkefnisins og yfirferð. Einnig viljum við 

þakka hvor annarri fyrir gott samstarf. Að lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar og mökum fyrir 

þolinmæði og veittan stuðning á meðan á vinnslu verkefnisins stóð og síðustu árin. 



7 

Efnisyfirlit 

Ágrip ......................................................................................................................................................... 4 
Abstract..................................................................................................................................................... 5 
Þakkir ........................................................................................................................................................ 6 
Efnisyfirlit .................................................................................................................................................. 7 
Myndaskrá ................................................................................................................................................ 9 
Töfluskrá ................................................................................................................................................... 9 
1 Inngangur ...........................................................................................................................................10 

1.1 Tilgangur ................................................................................................................................... 11 
1.2 Markmið og gildi verkefnis ........................................................................................................ 11 
1.3 Rannsóknarspurningar ............................................................................................................. 12 

1.4 Skilgreining hugtaka ................................................................................................................. 12 
1.4.1 Óráð  .............................................................................................................................. 12 
1.4.2 Greiningarskilmerki ICD-10 ............................................................................................ 12 
1.4.3 Greiningarviðmið DSM-IV og DSM-5 ............................................................................. 12 
1.4.4 Aldraðir ........................................................................................................................... 12 
1.4.5 Vitræn skerðing .............................................................................................................. 12 
1.4.6 Skimunartæki .................................................................................................................. 13 
1.4.7 Áhættuþáttur ................................................................................................................... 13 
1.4.8 Legulengd ....................................................................................................................... 13 
1.4.9 Klínískar leiðbeiningar .................................................................................................... 13 

2 Fræðilegur bakgrunnur ......................................................................................................................14 

2.1 Skilgreining óráðs og greiningarskilmerki ................................................................................. 14 

2.2 Greining og mat á einkennum óráðs......................................................................................... 16 
2.3 Einkenni og undirflokkar óráðs ................................................................................................. 18 
2.4 Orsakir óráðs ............................................................................................................................ 20 
2.5 Áhættuþættir óráðs og fyrirbygging .......................................................................................... 22 
2.6 Meðhöndlun óráðs .................................................................................................................... 23 
2.7 Áhrif og afleiðingar óráðs .......................................................................................................... 25 

3 Aðferð .................................................................................................................................................26 

3.1 Markmið og tilgangur fræðilegs yfirlits ...................................................................................... 26 
3.2 Rannsóknarspurningar ............................................................................................................. 26 
3.3 Aðferðafræði kerfisbundins fræðilegs yfirlits ............................................................................. 26 

3.3.1 Inntöku- og útilokunarskilyrði .......................................................................................... 26 

3.3.2 Efnisleit og leitarorð ........................................................................................................ 27 
3.3.3 Úrvinnsla niðurstaðna ..................................................................................................... 27 

4 Niðurstöður.........................................................................................................................................28 

4.1 Niðurstöður leitar....................................................................................................................... 28 
4.2 Algengi óráðs meðal aldraðra í kjölfar mjaðmabrots ................................................................ 29 
4.3 Áhættuþættir óráðs meðal aldraðra eftir mjaðmabrot ............................................................... 40 

4.3.1 Útsetjandi áhættuþættir óráðs ........................................................................................ 40 
4.3.2 Útleysandi áhættuþættir óráðs ....................................................................................... 40 

4.4 Fyrirbyggjandi aðferðir gegn óráði hjá öldruðum sjúklingum eftir mjaðmabrot ......................... 46 



8 

4.4.1 Fyrirbyggjandi íhlutun þverfaglegra teyma við óráði ...................................................... 46 
4.4.2 Skimunartæki sem liður í forvörnum gegn óráði ............................................................ 47 
4.4.3 Fyrirbyggjandi lyfjameðferðir við óráði ........................................................................... 47 

4.5 Afleiðingar óráðs í kjölfar mjaðmabrots meðal aldraðra ........................................................... 55 

5 Umræður ............................................................................................................................................60 

5.1 Algengi ...................................................................................................................................... 60 
5.2 Áhættuþættir ............................................................................................................................. 61 
5.3 Fyrirbygging .............................................................................................................................. 62 
5.4 Afleiðingar ................................................................................................................................. 63 
5.5 Staðan hérlendis ....................................................................................................................... 64 
5.6 Styrkleikar og veikleikar ............................................................................................................ 66 
5.7 Gagnsemi fyrir hjúkrun og tillögur að úrbótum .......................................................................... 66 
5.8 Áframhaldandi rannsóknir á Íslandi .......................................................................................... 67 

6 Ályktun ...............................................................................................................................................69 
Heimildaskrá ...........................................................................................................................................70 



9 

Myndaskrá 

Mynd 1. PRISMA flæðirit sem útskýrir leit og greiningu heimilda.......................................................... 29 
 

Töfluskrá 

Tafla 1. ICD-10 greiningarskilmerki fyrir sjúkdómsflokkun óráðs. ......................................................... 15 
Tafla 2. Greiningarviðmið DSM-5 fyrir óráð. .......................................................................................... 15 
Tafla 3. Einkenni óráðs. ......................................................................................................................... 19 
Tafla 4. Inntöku- og útilokunarskilyrði. ................................................................................................... 27 
Tafla 5. Algengi óráðs meðal aldraðra í kjölfar mjaðmabrots. ............................................................... 32 
Tafla 6. Áhættuþættir óráðs meðal aldraðra í kjölfar mjaðmabrots. ...................................................... 42 
Tafla 7. Fyrirbyggjandi aðgerðir gegn óráði hjá öldruðum sjúklingum eftir mjaðmabrot. ...................... 49 
Tafla 8. Afleiðingar óráðs í kjölfar mjaðmabrots meðal aldraðra. .......................................................... 57 

 

 



10 

1 Inngangur 

Hjúkrun aldraðra er viðamikið verkefni og er sífellt vaxandi málaflokkur í heilbrigðiskerfi okkar. 

Samkvæmt spá Hagstofunnar um mannfjölda eftir kyni og aldri er fjöldi 65 ára og eldri á Íslandi 46.100 

árið 2016 og gera má ráð fyrir áframhaldandi fjölgun í eldri aldursflokkum í nánustu framtíð. Á næstu 

árum og áratugum mun öldruðum því fjölga mikið og er talið að hlutfall 65 ára og eldri fari yfir 20% af 

heildarmannfjölda hér á landi árið 2035 og yfir 25% árið 2065 (Hagstofa Íslands, 2015). Samfara 

þessari þróun má gera ráð fyrir því að áhersla í hjúkrun muni beinast í auknum mæli að þessum 

sjúklingahópi. Aldraðir þurfa mest á sjúkrahúsþjónustu að halda og öruggt er að þörf þeirra fyrir 

innlagnir mun halda áfram að aukast og í kjölfarið fjölgun legudaga (Ársskýrsla Landspítala, 2012). Í 

ljósi þess er nauðsynlegt að huga að fylgikvillum sem upp geta komið í tengslum við veikindi og 

sjúkrahúsvistina og bregðast þarf við til þess að draga úr neikvæðum áhrifum legunnar á heilsu og 

líðan þessara sjúklinga. 

Til að geta brugðist við og gripið inn í áður en til neikvæðra áhrifa kemur þarf fyrst og fremst að 

velta fyrir sér þeim áhættuþáttum sem öldrun kann að hafa í för með sér. Með hækkandi aldri skerðist 

líkamleg starfsemi einstaklingins og dregur það úr getu viðkomandi til þess að veita viðnám við hvers 

kyns streituvöldum sem eru tengdir við óhagstæða útkomu fyrir heilsu einstaklingsins. Skert geta til 

þess að mæta hinum ýmsu streituvöldum hefur í för með sér hnignun á líkamlegri starfsemi og 

vitrænni getu, eykur líkur á byltum, innlögnum á stofnanir og hækkar dánartíðni meðal aldraðra 

(Joosten, Demuynck, Detroyer og Milisen, 2014). Einn af þeim áhættuþáttum sem fylgir því að eldast 

eru beinbrot. Bæði hjá körlum og konum eiga sér stað aldurstengdar breytingar á uppbyggingu beina 

sem tengjast aukinni hættu á beinbrotum (Knudtson, 2009). Stór hluti af þessum beinbrotum eru 

mjaðmabrot en tíðni þeirra eykst samhliða hækkandi aldri (Beaupre o.fl. 2005). 

Mjaðmabrot eru algengasta ástæða innlagna vegna brota meðal aldraðra hér á landi 

(Landlæknisembættið, 2004) og undirstrikar það mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk hafi 

yfirgripsmikla þekkingu á meðhöndlun þessa sjúklingahóps, bæði í bráðafasanum og meðan á 

endurhæfingu stendur, til að fá fram besta mögulega árangur meðferðar. Mjaðmabrot er alvarlegt 

heilsufarsvandamál sem leiðir til lengri sjúkrahúsvistar, felur í sér aukna sjúkdómsbyrði og 

færniskerðingu, dregur úr lífsgæðum og eykur dánartíðni (Gregersen, Morch, Hougaard, og 

Damsgaard, 2012). Yfir 90% sjúklinga með mjaðmabrot eru eldri en 65 ára og ætla má að þeir sem 

verða fyrir því að mjaðmabrotna eigi að öllum líkindum við fleiri undirliggjandi kvilla að stríða sökum 

aldurs. Báðir þessir þættir hafa mikið að segja hvað varðar horfur og meðferð. Þarfir þessara sjúklinga 

eru því fjölþættar og að auki bætast við þær hjúkrunarþarfir sem verða til í tengslum við mjaðmabrot. 

Þessi brot geta haft í för með sér hina ýmsu fylgikvilla sem sumir hverjir eru í tengslum við aðgerð til 

að lagfæra brotið (Carpintero o.fl., 2014). Óráð er dæmi um algengan og alvarlegan fylgikvilla 

mjaðmabrota (Bruce, Ritchie, Blizard, Lai og Raven, 2007; Holmes og House, 2000) og er aðal 

viðfangsefni þessa kerfisbundna fræðilega yfirlits. 

Óráð hefur gjarnan í för með sér röð atburða sem geta leitt til hnignunar á starfrænni getu og í 

kjölfarið þyngri umönnunarbyrði. Óráð er kostnaðarsamt fyrir heilbrigðiskerfið þar sem því fylgir aukin 

þörf fyrir hjúkrun, það lengir legutíma og eykur þörf fyrir aðstoð eftir útskrift meðal aldraðra (Leslie og 
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Inouye, 2011). Óráð meðal eldri inniliggjandi sjúklinga er sérstakt áhyggjuefni í ljósi þess að þessi 

sjúklingahópur nýtir flesta legudaga og miðað við þá þróun sem á sér stað má gera ráð fyrir að 

legudögum fjölgi enn frekar (Ársskýrsla Landspítala, 2012) en samkvæmt niðurstöðum þeirra Arndísar 

Bjarnadóttur og Bríetar Magnúsdóttur (2015) lengir óráð sjúkrahúsdvöl aldraðra svo um munar. 

Óráð er algengt vandamál í kjölfar mjaðmabrots eins og áður hefur komið fram. Þrátt fyrir það er 

vandamálið gjarnan vangreint og fyrirbyggingu og meðhöndlun er þar af leiðandi oft ábótavant 

(Inouye, Foreman, Mion, Katz og Cooney, 2001). Með aukinni þekkingu á áhættuþáttum og 

reglubundinni skimun fyrir einkennum óráðs væri hægt að draga úr algengi og flýta fyrir greiningu og 

meðferð (Maclullich o.fl., 2013). Hjúkrunarfræðingar eiga í tíðum samskiptum við sjúklinga sína og 

sinna þeim allan sólahringinn og eru því í þýðingarmikilli stöðu til þess að fylgjast með breytingu á 

einkennum og hegðun sjúklinga sinna. Eiga þeir því mikilvægu hlutverki að gegna hvað varðar 

fyrirbyggingu óráðs með því að bera kennsl á vandamálið og hefja meðhöndlun snemma (Schreier, 

2010). Í ljósi þess að þeim sem ná háum aldri fjölgar sífellt og spár benda til þess að tíðni 

mjaðmabrota eigi eftir að aukast í framtíðinni, í eðlilegu hlutfalli við fjölgun aldraðra (Marks, Allegrante, 

MacKenzie og Lane, 2003), má draga þá ályktun að þeim eigi sömuleiðis eftir að fjölga sem teljast 

eiga á hættu að fá óráð. Það kallar á aukna þekkingu varðandi meðferð þessara sjúklinga og eru 

hjúkrunarfræðingar í lykilstöðu til þess að greina áhættuþætti tímanlega til þess að draga úr eða koma 

í veg fyrir þann skaða sem af þeim getur hlotist og þannig bæta árangur meðferðarinnar. 

1.1 Tilgangur 

Tilgangur þessa kerfisbundna fræðilega yfirlits er að skoða og meta rannsóknir á sjúklingum, 65 ára 

og eldri, eftir mjaðmabrot, með það fyrir augum að varpa ljósi á algengi óráðs í kjölfarið, afleiðingar 

þess og hvernig megi draga úr áhættu eða fyrirbyggja óráð svo hægt sé að fækka óráðstilfellum hjá 

þessum sjúklingahópi. 

1.2 Markmið og gildi verkefnis 

Markmið verkefnisins er að auka skilning og þekkingu hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta á 

hinu flókna fyrirbæri sem óráð er, þeim þáttum sem geta ýtt undir að sjúklingar fái óráð, leiðum til 

fyrirbyggingar og þeim afleiðingum sem óráð getur haft í för með sér fyrir sjúkling. Leitast er eftir því að 

samþætta nýjustu rannsóknir um efnið við þá þekkingu sem þegar er til staðar með það að markmiði 

að veita nýja innsýn sem skiptir miklu máli til þess að meta þarfir og bæta gæði hjúkrunar fyrir þennan 

viðkvæma sjúklingahóp. Verkefni þetta er liður í innleiðingu á klínískum leiðbeiningum um óráð sem 

gefnar voru út af Landspítala í maí árið 2015. 
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1.3 Rannsóknarspurningar 

Með tilgang verkefnisins að leiðarljósi leitast höfundar við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvert er algengi óráðs meðal aldraðra í kjölfar mjaðmabrots? 

 Hvernig má draga úr áhættu eða fyrirbyggja að aldraðir mjaðmabrotssjúklingar þrói með 

sér óráð? 

 Hvaða afleiðingar getur það haft í för með sér þegar þessi sjúklingahópur þróar með sér 

óráð? 

1.4 Skilgreining hugtaka 

Í þessum kafla verður ýmsum hugtökum sem notast er við í ritgerðinni gerð skil.  

1.4.1 Óráð 

Óráð (e. Delirium) er geðrænt heilkenni sem á sér vefrænar orsakir. Það er alvarlegt og brátt ástand 

sem þróast á skömmum tíma og gengur oftast yfir á nokkrum klukkustundum eða dögum. Það getur 

þó verið langvinnt og staðið yfir í nokkrar vikur og er þá nefnt langvarandi óráð (American Psychiatric 

Association, 2013. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. útg.). Þetta heilkenni 

er stundum nefnt bráðarugl en í þessu verkefni verður notast við hugtakið óráð. 

1.4.2 Greiningarskilmerki ICD-10 

Alþjóðlegt sjúkdómsflokkunarkerfi (International Statistical Classification of Diseases and Health 

Related Problems, 10. útg.) Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) sem í daglegu tali kallast 

ICD-10 (Embætti landlæknis, 2014). 

1.4.3 Greiningarviðmið DSM-IV og DSM-5 

Þau viðmið sem notuð eru til að sjúkdómsgreina óráð samkvæmt greiningar- og flokkunarkerfi 

bandarísku geðlæknasamtakanna fyrir geðraskanir (American Psychiatric Association, APA). DSM-IV 

er eldri útgáfa og algengast að vísað sé í hana í rannsóknum. DSM-5 er nýjasta útgáfan og kom út 

árið 2015, þar af leiðandi hafa ekki verið birtar margar rannsóknir sem vísa í það viðmið hingað til. 

1.4.4 Aldraðir 

Á Íslandi eru aldraðir skilgreindir sem þeir einstaklingar sem náð hafa 67 ára aldri (Lög um málefni 

aldraðra nr. 125/1999). Flest þróuð lönd hafa þó samþykkt einstaklinga 65 ára og eldri sem aldraða 

auk þess sem margir erlendir fræðimenn eru á sama máli. Í þessu verkefni er því miðað við að 

einstaklingur sé 65 ára eða eldri þegar talað er um aldraðan einstakling eða einstaklinga. 

1.4.5 Vitræn skerðing 

Hnignun á vitrænni starfsemi einstaklings sem getur meðal annars leitt til breytinga á minni, 

hugsunum, tali og getu til þess að læra nýja hluti (Luchetti, Terracciano, Stephan og Sutin, 2015). 
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1.4.6 Skimunartæki  

Hvers kyns mælitæki og matskvarðar sem notaðir eru til þess að skima fyrir einkennum og leggja mat 

á alvarleika þeirra til þess að finna þá einstaklinga sem teljast í áhættuhópi (Grover og Kate, 2012). 

1.4.7 Áhættuþáttur 

Áhættuþættir eru allt það sem getur aukið líkurnar á að þróa með sér ákveðinn sjúkdóm eða 

sjúkdómsástand. Skiptast þeir annars vegar í útsetjandi þætti sem eru þættir sem einstaklingurinn 

getur ekki haft nein áhrif á og hins vegar útleysandi þætti sem eru þættir sem unnt er að hafa áhrif á 

(Inouye, Westendorp og Saczynski, 2014). 

1.4.8 Legulengd 

Sá tími sem sjúklingur dvelur á legudeild á sjúkrahúsi. Hugtakið lýsir lengd samfelldrar sjúkrahúsvistar 

þar sem fjöldi legudaga telst vera frá komudegi að útskrift (Segen's Medical Dictionary, 2011). 

1.4.9 Klínískar leiðbeiningar 

Klínískar leiðbeiningar eru leiðbeiningar um verklag til að styðja við starfsfólk í heilbrigðisþjónustu og 

almenning við ákvarðanatöku við tilteknar aðstæður. Klínískar leiðbeiningar eru unnar á kerfisbundinn 

hátt, taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma og eru lagðar fram í því skyni að veita sem besta 

meðferð með sem minnstu áhættu án óhóflegs kostnaðar (Embætti landlæknis, 2015).  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan bakgrunn óráðs. Hugtakið óráð verður skilgreint og greint 

frá greiningarviðmiðum þess ásamt því að fjallað verður um undirflokka óráðs og greint á milli 

einkenna þeirra. Gerð verður grein fyrir orsökum óráðs og áhættuþáttum en einnig verður fjallað um 

mat og skráningu óráðs, bæði almennt og meðal hjúkrunarfræðinga, og hvað geti komið í veg fyrir að 

það sé gert á fullnægjandi hátt. Jafnframt verður fjallað um hvað sé til ráða, bæði hvað varðar 

meðhöndlun og fyrirbyggingu. Að lokum verður komið inn á hvaða afleiðingar óráð getur almennt haft í 

för með sér. 

2.1 Skilgreining óráðs og greiningarskilmerki 

Óráð er skammvinnt, geðrænt heilkenni sem á sér vefrænar orsakir (DSM-5, 2013) og er sérstaklega 

algengt meðal aldraðra sjúklinga sem leggjast inn á sjúkrahús (Inouye, o.fl., 2014; Witlox o.fl., 2010). 

Óráð er ekki sjúkdómur í sjálfu sér heldur fjöldi einkenna sem þróast yfir stuttan tíma. Þessi skyndilega 

breyting hjálpar til við að greina á milli óráðs og vitglapa þar sem fólki versnar hægt yfir nokkra mánuði 

eða ár (Smith og Seirafi, 2013). Þrátt fyrir að hafa verið fyrst lýst fyrir meira en 2500 árum í fræðunum 

er óráð oft á tíðum vangreint og illa skilgreint fyrirbæri og er ennþá stórt og gjarnan vanmeðhöndlað 

heilbrigðisvandamál nú á 21. öldinni (Inouye o.fl., 2014). Óráð er algengt og alvarlegt, hefur margar 

orsakir og veldur vanlíðan hjá sjúklingum og aðstandendum þeirra (Grover og Shah, 2011; Lorenzl, 

Füsgen og Noachtar, 2012; Partridge, Martin, Harari og Dhesi, 2013). Óráð getur haft ýmsar 

alvarlegar afleiðingar, til skamms eða lengri tíma, fyrir batahorfur og framtíð sjúklings (Inouye o.fl., 

2014; Cerejeira og Mukaetova-Ladinska, 2011). Útkoman veltur á orsökum óráðsins, almennu 

heilsufari sjúklings og hversu tímanlega meðferð er hafin (Smith og Seirafi, 2013). 

Í maí 2015 gaf Landspítali út klínískar leiðbeiningar, sem lýsa leiðum til að fyrirbyggja, greina og 

meðhöndla óráð, og byggja á leiðbeiningum NICE (National Institute for Health and Clinical Exellence, 

2010). Í leiðbeiningunum er mælst til þess að kannað sé við innlögn hvort nýlega hafi komið fram 

breytingar á hegðun sjúklings og í því skyni er gagnlegt að fá upplýsingar frá aðstandendum um hvort 

þeir hafi tekið eftir breytingum á viðkomandi. Lögð er áhersla á notkun staðlaðra matstækja til að 

skima fyrir einkennum óráðs en um þessi mælitæki verður fjallað nánar í kafla um greiningu og mat á 

óráði hér á eftir. Mikilvægt er að greina snemma þá einstaklinga sem eru í aukinni áhættu á að fá óráð 

svo þeir fái viðeigandi fyrirbyggjandi meðferð. Sé þess ekki kostur að fyrirbyggja óráðið er markmið að 

það sé greint í tíma og viðeigandi meðferð hafin snemma. Þá skiptir einnig miklu máli að greina og 

meðhöndla þær orsakir sem liggja að baki (Landspítali, 2015). 

Í mörgum tilvikum er hægt að greina óráð með góðum fyrirvara og meðhöndla til að stytta tímabil 

óráðs og draga úr neikvæðum afleiðingum þess. Fyrsta skrefið til að bregðast við þessu vandamáli er 

að auka skilning allra heilbrigðisstarfsmanna á því hversu mikið vægi óráð hefur í klínískum aðstæðum 

(Cerejeira og Mukaetova-Ladinska, 2011). Forvarnir þykja skila mestum árangri við að draga úr því að 

óráð geri vart við sig og koma í veg fyrir fylgikvilla þess. Slíkt er talið gefa betri árangur en meðferð 

þegar óráð er þegar orðið vandamál (Lorenzl o.fl., 2012; Freter og Rockwood, 2004) og því 

ákjósanlegt að finna snemma þá sem eru í áhættu til að freista þess að koma í veg fyrir óráð. Til þess 
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að það sé möguleiki að greina óráð í tíma og bregðast við er nauðsynlegt að þekkja einkennin og þau 

greiningarskilmerki sem hafa verið sett fram til að auðvelda greiningu óráðs 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO, skilgreinir óráð sem vefrænt heilaheilkenni af ósértækum 

uppruna, sem einkennist af truflunum á meðvitund og athygli, skynjun, hugsun, minni, skynhreyfivirkni, 

tilfinningum og svefn- og vökumynstri (Embætti landlæknis, 2014). Sett eru fram ákveðin 

greiningarskilmerki sem sjá má í töflu 1. 

Tafla 1. ICD-10 greiningarskilmerki fyrir sjúkdómsflokkun óráðs. 

1. Truflun á meðvitund, erfiðleikar við að gera sér grein fyrir umhverfi sínu og skert geta til að 

einbeita sér og viðhalda eða stýra athygli. 

2. Truflun á hugarstarfi og vitræn skerðing sem lýsir sér með óáttun á stund, stað eða eigin persónu 

og tapi á skammtímaminni en tiltölulega litlum áhrifum á langtímaminni. 

3. Að minnsta kosti ein af eftirfarandi skynhreyfitruflunum: hraðar og óútreiknanlegar sveiflur á milli 

vanvirkni og ofvirkni; lengdur svörunartími; aukið eða minnkað málflæði; aukin viðbrögð.  

4. Svefntruflun eða óreglulegt svefn- og vökumynstur sem birtist með að minnsta kosti einu af 

eftirfarandi: svefnleysi; versnun einkenna að nóttu til; draumar og martraðir sem halda áfram í 

vöku. 

5. Hröð þróun einkenna óráðs og koma þau fram sveiflukennt yfir sólarhringinn. 

6. Hlutlægar vísbendingar úr sögu, skoðun eða rannsóknum eru til staðar sem sýna að ofangreind 

einkenni megi rekja til undirliggjandi sjúkdómsástands.  

 

Í þeim rannsóknum og fræðigreinum sem byggt er á í þessari ritgerð var 4. útgáfa DSM viðmiða 

APA, DSM-IV, ennþá í notkun og kemur því oft fyrir í umfjöllun okkar. Nýjasta útgáfan, DSM-5, var 

fyrst gefin út árið 2013 en ekki tekin í notkun að fullu fyrr en í október 2015. Það eru smávægilegar 

breytingar á milli þessara útgáfa en stuðst verður við greiningarviðmið DSM-5, sem sjá má í töflu 2, í 

þessari ritgerð. Greiningarviðmið DSM-5 fyrir óráð byggja á greiningarviðmiðum DSM-IV sem hafa 

undanfarin ár verið hvað mest notuð í rannsóknum. 

Tafla 2. Greiningarviðmið DSM-5 fyrir óráð. 

1. Óráð lýsir sér sem truflun á meðvitund samfara skertri getu til þess viðhalda og veita athygli.  

2. Óráð þróast yfir stuttan tíma, yfirleitt klukkustundir eða daga og sveiflast yfir sólahringinn en athygli 

og vitund versnar gjarnan á nóttunni.  

3. Breyting verður á vitrænni starfsemi, svo sem á minni, áttun, tungumáli og skynjun auk þess sem 

það geta komið fram ofskynjanir og ranghugmyndir.  

4. Þessar breytingar á vitrænni starfsemi er ekki hægt að útskýra betur fyrir tilstilli annarra 

taugafræðilega einkenna sem eru undirliggjandi eða að þróast.  

5. Sönnunargögn verða að vera til staðar fyrir því að óráð sé vegna beinna lífeðlisfræðilegra 

afleiðinga út frá sjúkdómsástandi, lyfjaeitrun eða fráhvarfa, vegna áhrifa eiturefna eða af 

margþættum orsökum.  
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Eins og sjá má í töflum 1 og 2 eru greiningarviðmiðin svipuð en ICD-10 flokkar óráð síðan enn 

frekar í mismunandi undirflokka eftir margbreytileika þeirra og alvarleika á meðan DSM-IV einskorðar 

sig við helstu taugasálfræðilega eiginleika óráðs þegar kemur að flokkuninni. Óráð greinist sjaldnar 

með ICD-10 en út frá greiningarviðmiðum DSM-IV (Lorenzl o.fl., 2012) þar sem ICD-10 virðist hafa 

minna næmi. Almennt er ICD-10 notað hér á landi umfram DSM flokkunarkerfið en í klínísku 

leiðbeiningunum sem gefnar voru út af Landspítala um greiningu, forvarnir og meðferðir við óráði er 

mælst til þess að stuðst sé við DSM-IV (nú DSM-5), CAM matstækið eða 4AT prófið til að meta 

einkenni og staðfesta greiningu óráðs (Landspítali, 2015). 

2.2 Greining og mat á einkennum óráðs 

Óráð byggir fyrst og fremst á klínískri greiningu (Inouye o.fl., 2014; Lorenzl o.fl., 2012; Saxena og 

Lawley, 2009), en í gegnum árin hafa ýmis konar mælitæki og matskvarðar verið þróuð fyrir skimun, 

greiningu og mat á alvarleika óráðs. Grover og Kate (2012) tóku saman og rýndu í þau tæki sem í boði 

eru, annars vegar til þess að skima fyrir óráði, og hins vegar til þess að greina óráð og meta alvarleika 

þess. Meðal hinna ýmsu skimunartækja virðist sem NEECHAM Confusion og Delirium Observation 

Screening (DOS) skalarnir henti best til að skima fyrir einkennum óráðs en það fer eftir því hvort metið 

sé af lækni eða hjúkrunarfræðingi. NEECHAM er mælikvarði þar sem hjúkrunarfræðingar meta 

hegðun sjúklingsins til skimunar fyrir óráði á meðan venjubundin umönnun er veitt. NEECHAM skalinn 

var upphaflega þróaður til þess að meta óráð hjá sjúklingum með mjaðmabrot en hlaut síðan meiri 

útbreiðslu vegna áreiðanleika hans (Neelon, Champagne, Carlson og Funk, 1996). DOS er byggt á 

viðmiðum DSM-IV og var hannað fyrir hjúkrunarfræðinga til þess að taka eftir snemmkomnum 

einkennum um óráð (Schuurmans, Shortridge-Baggett og Duursma, 2003). Einnig er notkun Nursing 

Delirium Screening Scale (Nu-DESC) skimunartækisins að færast í aukana en það var hannað með 

það fyrir augum að hjúkrunarfræðingar geti skimað fyrir einkennum óráðs á fljótlegan máta (Gaudreau, 

Gagnon, Harel, Tremblay og Roy, 2005). 

Almennt eru þau mælitæki sem notuð eru til greiningar á óráði byggð á DSM viðmiðunum og þykja 

því áreiðanleg og réttmæt. Þar ber helst að nefna Confusion Assessment Method (CAM), CAM-ICU til 

notkunar á gjörgæslusjúklingum og Delirium Rating Scale-revised version (DRS-R-98) en einnig hefur 

Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) verið talsvert notað í rannsóknum (Grover og Kate, 

2012). Af þessum greiningartækjum er CAM talið gagnlegast og gefa bestan árangur hvað varðar 

nákvæmni við greiningu óráðs en er ekki jafn hentugt við mat á alvarleika þess (Wei, Fearing, 

Sternberg og Inouye, 2008). Aftur á móti virðist DRS-R-98 vera gott alhliða tæki, bæði til greiningar og 

mats á alvarleika óráðs, en það er einnig næmt fyrir breytingum og þess vegna kjörið til þess að 

fylgjast með sjúklingum yfir lengra tímabil (Trzepacz o.fl., 2001). Þetta eru þau tæki sem eru hvað 

mest notuð í rannsóknum en í nýlegri samantekt var komist að þeirri niðurstöðu að CAM beri höfuð og 

herðar yfir önnur mælitæki (Grover og Kate, 2012). Adamis, Sharma, Whelan og Macdonald (2010) 

settu fram samskonar yfirlit og komust einnig að þeirri niðurstöðu að CAM skari fram úr öðrum 

mælitækjum við greiningu á óráði. 

Skimunar- og greiningartækið CAM var þróað árið 1988 og gefið út með það að markmiði að bæta 

greiningu óráðs. CAM metur tilvist, alvarleika og sveiflur á milli níu þekktra eiginleika óráðs sem eru 
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skyndilegt upphaf og hröð þróun, truflun á athygli, óskipulögð hugsun, breytt meðvitund, óáttun, 

minnisskerðing, skyntruflanir, óróleiki eða vanvirkni og breytt svefn- og vökumynstur (Inouye 

o.fl.,1990). CAM hefur verið þýtt á nokkur tungumál og náð víðtækri útbreiðslu þar sem það þykir 

einfalt í notkun. Mælt er með notkun CAM við greiningu óráðs í yfir 30 birtum klínískum leiðbeiningum 

um heim allan. Það hefur sýnt sig að CAM hefur bætt árangur við greiningu óráðs til muna, bæði á 

klínískum vettvangi og ýmis konar rannsóknarvinnu (Wei o.fl., 2008). 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landspítala (2015) ætti að fara fram dagleg skimun fyrir óráði 

með DOS skalanum ef einhverjir áhættuþættir óráðs eru til staðar og nýlegar breytingar hafa orðið á 

vitrænni starfsemi, skynjun, líkamlegri starfsemi eða félagslegri hegðun. Með DOS er hægt að meta 

hvort einkenni óráðs séu til staðar hjá þeim sjúklingum sem teljast í áhættu. Skima ætti eftir 

einkennum óráðs daglega og ef breyting verður á ástandi sjúklings. Ef sjúklingur fær þrjú stig eða fleiri 

á DOS er grunur um óráð og þá ætti læknir að framkvæma mat samkvæmt greiningarskilmerkjum 

DSM-IV (nú DSM-5) eða með CAM til að staðfesta greiningu óráðs (Landspítali, 2015). Þar sem þetta 

eru þau mælitæki sem mælt er með í vinnuferli til notkunar hérlendis verða þeim gerð frekari skil hér 

að neðan en öðrum sleppt. 

Mat með DOS felst í daglegri skimun og byggir á athugunum hjúkrunarfræðinga við reglubundna 

umönnun sjúklinga. Það tekur til 13 einkenna sem benda til óráðs og er unnið út frá 

greiningarviðmiðum DSM-IV fyrir óráð. Metið er hvort einkenni þessi séu til staðar eða ekki og fæst eitt 

stig fyrir hvert einkenni ef það á við um sjúkling. Endanleg stigagjöf fæst sem reiknað meðaltal af 

þremur samfelldum vöktum en ef sjúklingur fær þrjú stig eða fleiri gefur það til kynna óráð 

(Schuurmans o.fl., 2003). Það hefur sýnt sig að DOS skalinn hefur mikla innri samkvæmni og hefur 

jafnframt gott forspárgildi gagnvart DSM-IV greiningarviðmiðunum. Einnig hefur verið sýnt fram á góða 

fylgni við CAM séu þessi mælitæki notuð samhliða við skimun og greiningu óráðs (Grover og Kate, 

2012). DOS er eingöngu skimunartæki sem leitar eftir vísbendingum um óráð, það er hvort um 

nýtilkomin einkenni eða breytingar á hegðun sé að ræða, svo þarf síðan að staðfesta greininguna með 

frekari athugunum (Schuurmans o.fl., 2003). 

Til að greina óráð með CAM þarf að vera hægt að sýna fram á að það hafi byrjað skyndilega og 

komi fram á sveiflukenndan hátt en einnig að því fylgi skert athygli. Þar að auki þarf annað hvort að 

koma til óskipulögð hugsun eða breytt meðvitundarástand. Ef viðkomandi einstaklingur uppfyllir þessi 

skilyrði má telja miklar líkur á því að þar sé um að ræða óráð en þetta mat byggir á styttri útgáfunni af 

CAM. Ef sá sem metur hefur ekki fengið þjálfun eða er óvanur ætti að styðjast við níu þátta listann og 

það á einnig við þegar óráð er metið með CAM í rannsóknartilgangi til þess að hámarka næmni 

(Inouye o.fl., 1990). CAM hefur verið þýtt á nokkur tungumál, þar á meðal íslensku, og aðlagað til 

notkunar á gjörgæsludeildum, bráðamóttöku, hjúkrunarheimilum og fleiri stofnunum með ólíkum 

áherslum til að meta ákveðna sjúklingahópa en einnig var aðlöguð útgáfa til þess að meta alvarleika 

óráðs (Wei o.fl., 2008). 

Þrátt fyrir margþætt notagildi þessara matstækja og augljóst mikilvægi þess að skima á 

reglubundinn hátt fyrir óráði má ekki gleyma því að styðjast við klínískt mat og skoðun við greiningu 

óráðs. Mikilvægasta skrefið er alltaf að taka góða sögu og styðjast í því skyni við upplýsingar frá þeim 

sem þekkja vel til viðkomandi sjúklings (Inouye o.fl., 2014; Cerejeira og Mukaetova-Ladinska, 2011). 
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Ekki er ráðlegt að nota eingöngu CAM eða nokkurt annað skimunartæki til að bera kennsl á óráð í 

klínískum aðstæðum þar sem það gæti hindrað greiningu á lúmskum einkennum óráðs eins og í tilviki 

vanvirkniafbrigðisins (Wei o.fl., 2008) sem greint verður betur frá í næsta kafla um einkenni og 

undirflokka óráðs. Krafist er umfangsmikillar klínískrar reynslu auk þess að geta lesið í aðstæður og 

því er þarft að auka fræðslu og þjálfun matsaðila svo beita megi samsettum aðferðum til að greina 

óráð (Adamis o.fl., 2010). Það er ljóst að ef vel er staðið að mati og skráningu á einkennum sem gætu 

bent til óráðs aukast líkur á réttri greiningu og að viðeigandi meðferð sé veitt í kjölfarið. Það er því 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar þekki einkenni óráðs og séu færir um að greina þau þar sem þeir 

sinna sjúklingnum allan sólarhringinn og eru því í bestri aðstöðu til þess (Schreier, 2010). 

2.3 Einkenni og undirflokkar óráðs 

Óráð er vítt orðatiltæki og getur haft ýmsar breytingar og einkenni í för með sér sem samsvara ólíkum 

birtingarmyndum þess (Meagher o.fl., 2011). Skilningur á óráði og einkennum þess er undirstöðuatriði 

við að greina þetta bráða ástand sem getur átt sér stað. Megin einkenni óráðs eru breyting á athygli 

ásamt skertri meðvitund og truflun á vitrænni starfsemi á borð við óáttun, minni og tungumáli. Einnig 

geta einkenni á borð við breytingar á svefn- og vökustigi, skyntruflanir, ofsjónir eða skynvillur, 

ranghugmyndir, truflanir á skynhreyfivirkni, óviðeigandi hegðun og tilfinningalegur óstöðugleiki komið 

fram hjá einstaklingum með óráð (Inouye o.fl., 2014). 

Í gegnum tíðina hafa fræðimenn reynt að flokka niður þessi ólíku einkenni til þess að auðvelda 

greiningarferlið og fá betri skilning á óráði (Grover o.fl., 2014). Ýmsar kenningar hafa komið fram í 

fræðum sem lýsa mismunandi undirflokkum óráðs en hafa tvö megin mynstur breytinga á 

skynhreyfivirkni verið viðurkennd og skilgreind sem undirflokkar óráðs (Slor o.fl., 2014). Er einkennum 

þessum gjarnan skipt í undirflokkana ofvirkniafbrigði (e. Hyperactive) og vanvirkniafbrigði (e. 

Hypoactive), eftir þeim breytingum á skynhreyfivirkni sem á sér stað. Var fræðimaðurinn Lipowski 

(1983) fyrstur fræðimanna til að lýsa þessum undirflokkum óráðs (Grover o.fl., 2014) og er enn stuðst 

við þá í dag. Nokkrum árum síðar kynntu fræðimenn annan undirflokk, blandað afbrigði (e. Mixed). Þar 

sem óráð byggist meðal annars á sveiflukenndum gangi getur sami einstaklingur upplifað einkenni 

ofvirkni og vanvirkni á stuttum tíma og tilheyrir þá undirflokki blandaðra einkenna. Einnig hefur fjórði 

undirflokkurinn verið greindur og heiti hans þýtt sem enginn undirflokkur (e. No subtype) en undir hann 

falla þeir einstaklingar sem hafa einkenni sem uppfylla ekki greiningarviðmið þeirra undirflokka sem 

nefndir voru hér að ofan. Ef litið er á óráð meðal aldraðra mjaðmabrotssjúklinga eftir skurðaðgerð hafa 

rannsóknir sýnt fram á það að þeir upplifi allar gerðir undirflokka óráðs (Albrecht o.fl, 2015; Santos, 

o.fl., 2005; Scheffer o.fl, 2011; Slor o.fl., 2014), og hefur vanvirkniafbrigði tilhneigingu til þess að vera 

algengara meðal aldraðra (Smith og Seirafi, 2013). Einkenni undirflokka óráðs eru tekin fram í töflu 3 

hér fyrir neðan. 
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Tafla 3. Einkenni óráðs. 

Ofvirknieinkenni Vanvirknieinkenni 

Aukin hreyfivirkni Minnkuð hreyfivirkni 

Aukinn talþrýstingur, talar hærra eða hraðar Minnkaður talþrýstingur, talar lægra eða hægar 

Óróleiki Hægari framkvæmd aðgerða 

Aukin árvekni  Minnkuð árvekni 

Pirringur Sinnuleysi 

Ofskynjanir Áhugaleysi 

Ótti Syfja 

Truflast auðveldlega   

a 
Taflan byggist á Grover o.fl., 2014; Lipowski, 1987; Meagher o.fl, 2008; Meagher o.fl., 2011. 

Tengsl eru á milli þeirra undirflokka sem einstaklingur upplifir yfir tímabil óráðs við langtíma 

afleiðingar á heilbrigði hans og heilsu (Slor o.fl., 2014). Með því að geta borið kennsl á gerð 

undirflokka gefst heilbrigðisstarfsmönnum tækifæri á því að hafa áhrif á þessar langtíma afleiðingar 

með því að aðlaga þá meðferð sem veitt er hverju sinni (Grover o.fl., 2014; Meagher, 2009; Robinson 

o.fl., 2011). Vanvirkniafbrigði óráðs er sá undirflokkur sem almennt hefur verið tengdur við verri 

langtíma afleiðingar á borð við hærri dánartíðni og lengri sjúkrahúsvist (Inouye o.fl., 2014; Meagher 

o.fl., 2011; O’Keeffe og Lavan, 1999; Robinson o.fl., 2011; Steiner, 2011). Birtingarmynd 

vanvirkniafbrigðis óráðs svipar til einkenna ýmissa annarra heilkenna á borð við þunglyndi og vitglöp 

og veldur því að það er ranglega greint eða vangreint í mörgum tilfellum (Grover o.fl., 2014; Meagher 

og Leonard, 2008). Áætla má að ástæðan fyrir því að þessum sjúklingum vegnar verr sé vegna 

aukinnar tímalengdar greiningarferlis óráðs og þar af leiðandi seinkar meðhöndlun þess (Robinson 

o.fl., 2011). 

Þrátt fyrir þessa vitneskju eru misvísandi niðurstöður og ályktanir um það hvaða undirflokkur óráðs 

leiði til verstu útkomu fyrir einstakling með óráð, enn þann dag í dag. Í fræðum eru einnig skiptar 

skoðanir og mismunandi niðurstöður úr rannsóknum varðandi hvaða undirflokkur sé algengastur, en 

talið er að einn af orsakavöldum þessa ósamræmis sé notkun mismunandi matstækja á milli 

rannsókna ásamt því að vísbendingar gefa til kynna að taka þurfi tillit til hinna ýmsu áhættuþátta og 

orsaka hverju sinni (Albrecht o.fl, 2015; Boettger og Breitbart, 2011; Grover o.fl., 2014; Meagher o.fl., 

2011; Robinson o.fl, 2011; Slor o.fl., 2012). Í rannsóknum á undirflokkum óráðs hefur myndast 

ósamræmi á algengi og klínískri mynd þeirra og getur það orsakast af því að um mismunandi 

matstæki er að ræða hverju sinni og þýði hafa verið breytileg á milli rannsókna (Grover, Avasthi og 

Sharma, 2014). Til þess að sigrast á þessum takmörkunum var skalinn Delirium Motor Subtype Scale 

(DMSS) þróaður af hópi fræðimanna. DMSS samanstendur af 11 þáttum, fjórum þáttum til greiningar á 

ofvirkniafbrigði óráðs og sjö þáttum til greiningar á vanvirkniafbrigði. Veitir skalinn áreiðanlega aðferð 

við skilgreiningu á undirflokkum óráðs í framtíðarrannsóknum og gefur kost á auknum samræmanleika 

milli rannsókna (Meagher o.fl., 2008). 
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2.4 Orsakir óráðs 

Það er ekki alveg ljóst hvers vegna eða hvernig óráð þróast. Í grundvallaratriðum hefur óráð í för með 

sér breytingar á vitsmunalegri starfsemi vegna eins eða fleiri lífeðlisfræðilegra streituvalda og er talið 

vera best skýrt út frá undirliggjandi sjúkdómi eða mörgum sjúkdómum samtímis (DSM-5, 2013). Það 

eru margar hugsanlegar orsakir og þegar um aldraða einstaklinga er að ræða má yfirleitt rekja 

orsakirnar til samspils nokkurra þátta (Inouye o.fl., 2014; Smith og Seirafi, 2013; Steiner, 2011). Þróun 

óráðs er talin vera háð flóknum innbyrðis tengslum á milli sjúklings og áhættuþátta sem leiðir til þess 

að hjá sjúklingum sem teljast vera viðkvæmir fyrir, líkt og aldraðir, þeir sem þjást af heilabilun eða hafa 

mikla sjúkdómsbyrði, getur tiltölulega lítið og sakleysislegt inngrip vakið upp mikil viðbrögð og orsakað 

óráð. Aftur á móti í yngri, heilbrigðum einstaklingum þarf yfirleitt að koma til röð atburða, á borð við 

svæfingu, stóra aðgerð eða gjörgæsludvöl, til að kalla fram óráð (Inouye o.fl., 2014; Saxena og 

Lawley, 2009). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til að reyna að varpa ljósi á hið margþætta eðli óráðs og 

sýnt hefur verið fram á að það séu á bilinu 2-6 þættir sem geti verið til staðar á bakvið hvert einstakt 

tilfelli óráðs (Saxena og Lawley, 2009). Ólíkar orsakir eru taldar liggja að baki óráði eftir því hvers eðlis 

það er og hvernig það lýsir sér en þetta ferli er ennþá fremur óljóst (Steiner, 2011). Það eru þó ýmsar 

vísbendingar sem gefa það til kynna að óráð orsakist fyrir tilstilli víxlverkunar fjölda mismunandi 

lífeðlisfræðilegra þátta sem aftur leiðir til truflunar á hinu flókna neti taugabrauta í heilanum (Inouye 

o.fl., 2014). Óráð virðist þannig vera afleiðing af víðtækum breytingum á virkni í heilanum sem valda 

óreglu í taugaboðefnum og trufla frumuefnaskipti. Þetta ástand skapar svo þau einkenni óráðs sem við 

þekkjum eins og breytingar á árvekni, athygli, vinnslu upplýsinga, skynjun og truflun á svefn- og 

vökumynstri (Smith og Seirafi, 2013). Í raun er hægt að halda því fram að nánast hvaða 

læknisfræðilega vandamál sem er geti kallað fram óráð (Schwartz, Fisher, Greenspan og Heinrich, 

2016). Eiturverkanir lyfja, bólgusvörun og bráð álagsviðbrögð eru dæmi um þætti sem geta stuðlað að 

röskun á taugaboðum sem svo leiðir til óráðs (Fong, Tulebaev og Inouye, 2009). Til viðbótar við það 

má nefna efnaskiptatruflanir, elektrólýtaójafnvægi, súrefnisskort, sýkingar, áverka og ýmsa 

genatengda þætti (Inouye o.fl., 2014). 

Það eru mörg taugaboðefni sem hafa verið bendluð við þróun óráðs en ekki er vel kunnugt hvernig 

ferlið á sér nákvæmlega stað. Asetýlkólín, dópamín, serótónín og noradrenalín eru þau taugaboðefni 

sem eru oftast talin eiga þátt í tilurð óráðs (Steiner, 2011). Þar af virðist skortur á asetýlkólín eða 

ofgnótt dópamíns, eða hvort tveggja, hafa mest tengsl við óráð og fylgni við neikvæð áhrif 

andkólínvirkra eða dópamínvirkra lyfja (Inouye o.fl., 2014; Cerejeira og Mukaetova-Ladinska, 2011). 

Kólínvirka kerfið gegnir lykilhlutverki hvað varðar vitsmuni og skynjun og það kemur því ekki á óvart að 

margt bendi til þess að kólínskortur stuðli að óráði (Fong o.fl., 2009). Aukin andkólínvirkni og lítið 

magn af asetýlkólín í kjölfarið sést gjarnan hjá öldruðum sjúklingum með óráði en þetta boðefni 

minnkar með hækkandi aldri (Smith og Seirafi, 2013; Steiner, 2011). Frekari stuðningur við hlutverk 

asetýlkólíns hvað varðar þróun óráðs er byggður á því að ýmsar sjúkdómsmyndir sem ýta undir óráð, 

eins og súrefnisskortur og blóðsykurslækkun, draga úr myndun asetýlkólíns í miðtaugakerfinu (Hshieh, 

Fong, Marcantonio og Inouye, 2008). Mikilvægi annarra boðefna, eins og serótóníns og noradrenalíns, 
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er óljósara um þessar mundir en talið er að milliverkanir milli þessara taugaboðefna við kólín- og 

dópamínvirk boðefni geti gegnt hlutverki við þróun óráðs (Hshieh o.fl., 2008; Lorenzl o.fl., 2012). 

Aðrar hugsanlegar orsakir sem greint hefur verið frá eru til dæmis hvers kyns bólgusvörun sem 

aftur hefur síðan óbein áhrif á taugaboð þar sem hinir ýmsir bólguþættir og taugaboðefni vinna saman 

(Cerejeira og Mukaetova-Ladinska, 2011; Inouye o.fl., 2014). Áverkar, hvers kyns sýkingar eða 

skurðaðgerð geta leitt til aukinnar framleiðslu á ákveðnum bólguhvetjandi próteinum og geta orsakað 

óráð í næmum einstaklingum (Fong o.fl., 2009). Þessir bólgumiðlar geta borist yfir 

blóðheilaþröskuldinn og valdið bólgusvörun í heila sem aldraðir virðast vera viðkvæmari fyrir (Steiner, 

2011). Mikið magn af kortisól hormónum í tengslum við bráð streitu- og álagsviðbrögð er talið geta 

hrint af stað eða viðhaldið ástandi óráðs (Cerejeira og Mukaetova-Ladinska, 2011; Fong o.fl., 2009). 

Hjá öldruðum sjúklingum geta viðbrögð sem eiga að stýra myndun kortisóls verið skert, sem leiðir til 

þess að grunngildi kortisóls hækkar og þar með aukast líkur á að óráð þróist. Einnig hefur verið sýnt 

fram á hækkaða þéttni kortisóls hjá sjúklingum sem fengu óráð eftir aðgerð (Fong o.fl., 2009). 

Óráð getur einnig verið ein af síbreytilegum birtingarmyndum efnaskiptatruflana eða komið fram 

vegna afbrigðilegs næringarástands. Talið er að meðal orsaka séu of hár eða lágur blóðsykur, 

vessaþurrð, sýru-basaójafnvægi og elektrólýtatruflanir sem svo aftur hafa áhrif á flutning taugaboða 

(Smith og Seirafi, 2013). Sömuleiðis hefur heilaskaði verið tengdur óráði en ekki hefur verið hægt að 

koma á skýrum tengslum þar á milli. Það virðist ekki skipta máli hvar í heilanum skemmdin er heldur 

virðist sem skaði hvar sem er geti leitt til óráðs (Steiner, 2011). Ofurhiti og ofkæling geta jafnframt 

valdið óráði og er það talið vera vegna breytinga á efnaskiptahraða í heila (Smith og Seirafi, 2013). 

Meðal aldraðra eru hvers kyns lyf algeng orsök óráðs og þá sökum fjöllyfjanotkunar. Fjöldi lyfja getur 

aukið hættu á óráði vegna óæskilegra aukaverkana eða milliverkana. Listinn yfir þau lyf sem eru talin 

geta valdið óráði er víðtækur og í raun má halda því fram að öll lyf eigi þar heima (Saxena og Lawley, 

2009; Smith og Seirafi, 2013). 

Eins og hér hefur verið talið upp þá virðist sem allt það, sem geti haft áhrif á ferli taugaboðefna með 

einhverju móti, geti framkallað óráð (Inouye, o.fl., 2014; Schwartz o.fl., 2016; Smith og Seirafi, 2013; 

Steiner, 2011). Óráð þróast þannig í gegnum víxlverkandi áhrif milli mismunandi áhættuþátta sem 

stundum er hægt að draga úr eða breyta en oft ekki hægt að eiga við (Fong o.fl., 2009). Þetta 

margþætta orsakasamband sem um ræðir veldur því að flókið getur verið að meðhöndla óráð og 

ólíklegt að það nægi að takast á við einstaka áhættuþætti heldur er krafist fjölþættrar nálgunar, bæði 

hvað varðar forvarnir og meðferð, svo árangur eigi að nást (Inouye o.fl., 2014). Aldraðir eru 

sérstaklega viðkvæmir fyrir hvers kyns truflunum á taugaboðefnum og útsettari fyrir ýmsum 

áhættuþáttum sem geta ýtt undir óráð (Inouye o.fl., 2014; Smith og Seirafi, 2013), og þarf þess vegna 

að vera vel á verði með þennan sjúklingahóp, en betur verður komið inn á það í næsta kafla um 

áhættuþætti óráðs og fyrirbyggingu. 
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2.5 Áhættuþættir óráðs og fyrirbygging 

Óráð er sérstakt heilkenni að því leyti að það hefur ekki einn tiltekinn sjúkdómsferil. Ýmsir þættir stuðla 

að því að auka hættu einstaklingsins á þróun óráðs og þarf því að horfa á hvert tilfelli sem einstakt og 

notast við gagnreynda þekkingu og gagnrýna hugsun við meðhöndlun sjúklinga. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þróun óráðs veltur á flóknu innra samspili á milli útsetjandi þátta (e. Predisposing factors) og 

útleysandi þátta (e. Precipitating factors) sem geta verið ólíkir að gerð og fjölda milli einstaklinga (Cole 

o.fl., 2015; Inouye o.fl., 2014; Rudolph o.fl., 2011; Vasilevskis o.fl., 2012). 

Útsetjandi þættir gera það að verkum að einstaklingur verður berskjaldaður fyrir hinum ýmsu 

streituvöldum. Í yfirlitsgrein þeirra Inouye og félaga (2014) var aðal útsetjandi og útleysandi þáttum 

safnað saman eftir greiningu þeirra á 11 rannsóknum sem rannsökuðu áhættuþætti fyrir óráði yfir 

margvísleg klínísk þýði. Samkvæmt niðurstöðum þeirra eru útsetjandi þættir vitglöp, vitræn skerðing, 

saga um óráð, virkniskerðing, sjón- og heyrnarskerðing, fjölkvillar eða alvarleg veikindi, þunglyndi, 

saga um blóðþurrð eða heilablóðfall, áfengismisnotkun og hár aldur (75 ára og eldri). Í fræðum hefur 

sérstök áhersla verið lögð á vitglöp og tengsl þess við óráð en eftir því sem alvarleiki vitglapa er meiri 

þá eykst að sama skapi hættan á þróun óráðs (Cole o.fl, 2015; Vasilevskis o.fl., 2012). Út frá þessum 

niðurstöðum má sjá ýmsa þætti sem eiga við og eru algengir meðal aldraðra mjaðmabrotssjúklinga og 

í sumum aðstæðum, til dæmis á öldrunardeild, geta flestir sjúklingar verið metnir í mikilli áhættu fyrir 

þróun óráðs (Maclullich o.fl., 2013). 

Útleysandi þættir eru skaðvaldar sem geta herjað á einstaklinginn (Inouye o.fl., 2014). Óráði er 

hrint af stað þegar viðkvæmur einstaklingur er útsettur fyrir, oft á tíðum margvíslegum, útleysandi 

þáttum á borð við sýkingar, áverka, lyf og ofþornun (Inouye, 1998). Þar af leiðandi getur það sem 

virðist vera hættulaus skaðvaldur á borð við skammt af róandi lyfjum eða sýkingu verið nóg til þess að 

valda óráði hjá berskjölduðum sjúklingi, til dæmis hjá öldruðum einstaklingi með undirliggjandi vitglöp 

(Inouye o.fl., 2014; Vasilevskis o.fl., 2012). 

Með mati á áhættuþáttum óráðs er í framhaldi möguleiki á því að þróa fyrirbyggjandi aðgerðir til 

þess að draga úr hættu einstaklings á því að fá óráð og þar með líkum á umfangsmeiri 

heilsufarsvandamálum í kjölfar undirliggjandi veikinda (Maclullich o.fl., 2013; Rudolph o.fl., 2011; 

Steiner, 2011). Hefur komið fram í fræðum að í allt að þriðjungi tilfella óráðs er hægt að fyrirbyggja og 

koma í veg fyrir þau (Fong o.fl., 2009). Forvarnir fela meðal annars í sér að greina þá sem eru í 

aukinni hættu á að þróa með sér óráð vegna undirliggjandi áhættuþátta og leiðrétta þá eða draga úr 

vægi þeirra (Maclullich o.fl., 2013). Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk geri sér grein fyrir því að óráði 

getur verið hrint af stað vegna læknisfræðilegra atburða og íhlutana og að möguleiki sé að forðast 

óráð þegar réttar ákvarðanir og aðgerðir eru framkvæmdar (Vasilevskis o.fl., 2012), til dæmis með því 

að forðast notkun ákveðinna lyfja og íhluta á borð við þvagleggi og ífarandi æðaleggi. 

Í klínískum leiðbeiningum Landspítala (2015) er tekið fram að ef sjúklingur er í hættu á því að fá 

óráð eigi að hann að vera undir eftirliti og skal sú fyrirbyggjandi meðferð sem veitt er byggjast á 

viðeigandi niðurstöðum úr því mati sem framkvæmt er á sjúklingi. Við fyrirbyggingu þarf að bregðast 

við ákveðnum þáttum og leiðrétta með viðeigandi aðgerðum. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum skal 

bregðast við vitrænni skerðingu og óáttun, fyrirbyggja vökvaskort og hægðatregðu, meta einkenni 
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súrefnisskorts, fylgjast með einkennum sýkinga, bregðast við takmarkaðri hreyfigetu sjúklings og 

verkjum, endurskoða lyfjanotkun með tilliti til gerð lyfja og fjölda þeirra, bregðast við vannæringu og 

breyttri eða skertri skynjun ásamt því að tryggja góðan svefn og eðlilegt svefnmynstur (Landspítali, 

2015). 

Ýmsar fyrirbyggjandi aðgerðir hafa verið rannsakaðar í fræðum en eru vægi þeirra og áreiðanleiki 

misjafn á milli rannsókna og þýða en sýna niðurstöður þó fram á það að fyrirbygging, frekar en 

meðferð við einkennum óráðs, virðist leiða til betri útkomu fyrir einstaklinginn þegar til framtíðar er litið, 

sérstaklega meðal aldraðra einstaklinga (Cole o.fl., 2015; Inouye o.fl., 2014; Tampi o.fl., 2015). Rýnt 

verður frekar í fyrirbyggjandi aðgerðir með áherslu á aldraða mjaðmabrotssjúklinga eftir skurðaðgerð í 

niðurstöðukaflanum. 

2.6 Meðhöndlun óráðs 

Óráð telst vera læknisfræðilegt neyðartilfelli og veltur framtíðarútkoma sjúklings meðal annars á 

tímasetningu meðferðar sem veitt er (Smith og Seirafi, 2013). Meðferð óráðs hefst með viðurkenningu 

á viðurvist óráðsins og er það gert með mati á vitrænni starfsemi, sem er sérstaklega viðeigandi við 

umönnun eldri sjúklinga þar sem einkenni geta skarast ef starfsemi er skert (Fong o.fl., 2009). Þegar 

greiningu á óráði er lokið þurfa viðeigandi rannsóknir að vera framkvæmdar til greiningar á 

undirliggjandi orsökum til að veita möguleika á lagfæringu þeirra (Freter og Rockwood, 2004; 

Schwartz o.fl., 2016). Á þessu stigi er einnig mikilvægt að lágmarka mögulega áhættuþætti og þætti 

tengda læknisfræðilegri meðferð sem gætu átt sinn þátt í birtingarmynd eða versnun óráðsins 

(Schwartz o.fl., 2016). Meðferð við óráði er skipt í tvo flokka í fræðum, meðferð með og án lyfja, sem 

hægt er að notast við í sitthvoru lagi eða sameina íhlutanir úr hvorum flokki fyrir sig (Cerejeira og 

Mukaetova-Ladinska, 2011; Hipp og Ely, 2012; Inouye o.fl., 2014; Schwartz o.fl., 2016). Mikilvægt er 

að forðast að veita meðferð með lyfjum ef færi gefst á og ýta ætti undir meðferð án lyfja (Inouye, 

2004). 

Sömu íhlutanir og aðgerðir sem veittar eru sjúklingum í fyrirbyggjandi skyni ættu að vera veittar 

þeim sem þróa með sér óráð og er það að jafnaði talin vera fyrsta meðferð (Schwartz o.fl., 2016). 

Meðferðir án lyfja innihalda aðgerðir til umhverfis- og hegðunarbreytinga og hafa þær það markmið að 

leiðarljósi að veita sjúklingi öruggt umhverfi ásamt því að bæta áttun og hegðun hans (Fong o.fl., 

2009; Schwartz o.fl., 2016; Smith og Seirafi, 2013). Ýmsar íhlutanir og aðgerðir er hægt að nýta til 

þess ná þessum tilteknu markmiðum og eru hannaðar til þess að draga úr þáttum sem gætu aukið 

alvarleika óráðs (Grover, Mattoo og Gupta, 2011). Íhlutanir þessar innihalda meðal annars ráðstafanir 

á borð við það að draga úr umhverfisáreiti, draga úr skynskerðingu, fjarlægja skaðvalda og skæða 

íhluti úr umhverfi sjúklings, lágmarka ífarandi rannsóknir og veita bæði sjúklingi og fjölskyldu hans 

stuðning og fræðslu (Cerejeira og Mukaetova-Ladinska; 2011; Inouye o.fl., 2015; Smith og Seirafi, 

2013;). Sýna rannsóknir þó fram á að notkun þessara íhlutana leiða til betri útkomu fyrir sjúklinga séu 

þær veittar samhliða lyfjameðferð (Cole o.fl. 2015; Inouye o.fl., 2015). 

Lyfjameðferð við óráði er yfirleitt veitt þeim sjúklingum þar sem alvarleiki einkenna ógnar öryggi 

þeirra eða annarra í umhverfi þeirra eða kemur í veg fyrir að annarri nauðsynlegri meðferð er framfylgt 

og þá á aðeins að íhuga lyfjameðferð til skemmri tíma (Fong o.fl., 2009; Schwartz o.fl., 2016). Lyf 
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gætu einnig verið gefin í þeim aðstæðum ef sjúklingur upplifir einkenni sem veita honum þjáningu, en 

meðal þeirra má sem dæmi nefna ranghugmyndir eða ofsjónir (Schwartz o.fl., 2016). Varðandi 

lyfjafræðilega íhlutun hafa geðlyf verið talin besti kostur við óráði að undanskildum atvikum þar sem 

þróun óráðs er talið vera í tengslum við sefjandi lyf eða áfengisfráhvörf (Yoon o.fl., 2013). 

Þó að ekkert lyf sé tilvalið við meðhöndlun óráðs telst halóperídól vera kjörlyf við meðhöndlun á 

óróleika meðal þeirra sjúklinga sem upplifa óráð (Grover o.fl., 2011; Inouye, 2006; Inouye o.fl., 2015; 

Maclullich o.fl., 2013; Smith og Seirafi, 2013). Halóperídól fellur undir flokk dæmigerðra geðlyfja (e. 

Typical antipsychotic) og er öflugur dópamínblokkari. Talið er að áhrifarík notkun halóperídóls við 

meðhöndlun óráðs sé vegna hinna ýmsu jákvæðu kosta sem lyfið hefur í för með sér, en það hefur 

meðal annars stuttan helmingunartíma, veldur lítilli slævingu, hefur lítil andkólínvirk áhrif og minniháttar 

blóðþrýstingslækkandi verkun (Grover o.fl., 2011; Smith og Seirafi, 2013). Hins vegar getur notkun 

halóperídóls valdið óhagstæðum aukaverkunum, svo sem utanstrýtueinkennum og hjartsláttar-

truflunum sem undirstrikar mikilvægi þess að vega kosti lyfjagjafar með halóperídóli við ókosti 

aukaverkana sem það getur valdið (Smith og Seirafi, 2013). 

Rannsóknir gefa þó til kynna að borið saman við halóperídól, sé nýrri gerð geðlyfja, óhefðbundin 

geðlyf (e. Atypical antipsychotic), einnig áhrifarík og geta haft að jafnaði betri afkastagetu og færri 

aukaverkanir í för með sér við meðhöndlun á óróleika sjúklinga með óráði (Smith og Seirafi, 2013). 

Hefur notkun óhefðbundinna geðlyfja aukist við meðhöndlun óráðs nú vegna lægri tíðni og minni 

alvarleika utanstrýtueinkenna sem lyfin hafa í för með sér, borið saman við dæmigerð geðlyf á borð við 

halóperídól (Wang, Woo og Bahk, 2013). Þarf þó að hafa í huga að hár aldur sjúklinga getur verið 

áhættuþáttur fyrir lélegri svörun þeirra við notkun óhefðbundinna geðlyfja við meðhöndlun óráðs (Yoon 

o.fl, 2013). 

Samkvæmt íslenskum klínískum leiðbeiningum (2015) er sú lyfjameðferð sem á að veita 

sjúklingum með óráði, framkvæmd með gjöf halóperídóls, sem oftast er kjörlyf, en einnig er mælt með 

notkun óhefðbundna geðlyfsins ólanzapín sem er eitt af mörgum lyfjum í sínum flokki. Sérstakrar 

varúðar þarf þó að gæta við lyfjameðferð, en útkoma lyfjagjafarinnar ætti að vera betri og meiri en 

hættan á því að veikur og varnarlaus einstaklingur verði fyrir óhagstæðum áhrifum lyfja (Ozbolt, 

Paniagua og Kaiser, 2008; Schwartz o.fl.,2016). Í klínísku leiðbeiningunum er tekið fram að 

lyfjameðferð eigi ávallt að vera síðasta úrræði sem beitt er við meðhöndlun óráðs og ætti helst ekki að 

standa yfir lengur en eina samfellda viku (Landspítali, 2015). Almennt ættu þau lyf sem notuð eru við 

óráði að vera veitt í litlum skömmtum, títruð að virkni og fjölda lyfja haldið í lágmarki (Schwartz, 2016). 

Þegar óráð hefur átt sér stað felst stór hluti meðferðarinnar í að tryggja öryggi og bæta áttun 

sjúklings eins og kom fram hér að ofan. Gegna hjúkrunarfræðingar veigamiklu hlutverki við það að 

tryggja þetta öryggi og eru persónuleg samskipti stór partur af þeirri meðferð. Hjúkrunarfræðingar eru í 

lykilstöðu er sjúklingum með óráð er veitt meðferð þar sem hjúkrunarfræðingar eiga í stöðugum 

samskiptum, bæði við sjúkling og fjölskyldu hans, og geta þar af leiðandi fylgst náið með ástandi 

sjúklings og framgangi meðferðar, og brugðist við með skilvirkum og áhrifaríkum hætti ef þörf krefur 

(Schreier, 2010). Meðhöndlun sjúklinga með óráð skiptir gríðarlega miklu máli þar sem heilkennið 

getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir heilsu sjúklings bæði til skemmri tíma og á langtíma 

grundvelli. 
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2.7 Áhrif og afleiðingar óráðs 

Hér áður fyrr var gert ráð fyrir því að óráð væri eingöngu tímabundið ástand og þar af leiðandi ekki 

teljandi áhyggjuefni en það álit hefur breyst. Burtséð frá þeirri staðreynd að óráð er mjög óþægileg 

reynsla fyrir sjúklinginn og aðstandendur (O'Malley, Leonard, Meagher og O'Keeffe, 2008; Partridge 

o.fl., 2013) þá er vitað í dag að óráð hefur margþættar afleiðingar í för með sér sem sumar hverjar 

geta verið alvarlegar og langvarandi (NICE, 2010). Oftast er talað um að óráð sé afturkræft en í 

sumum tilvikum verða einkennin varanleg þrátt fyrir meðhöndlun og ná þeir sjúklingar aldrei aftur sínu 

fyrra vitræna ástandi og getu til að sinna athöfnum daglegs lífs (Fong o.fl., 2009). Þetta er misjafnt eftir 

sjúklingum en yfirleitt er það svo að yngri og heilbrigðari sjúklingar geta fundið fyrir vægri vitrænni 

skerðingu, sem endist í nokkrar vikur eða mánuði, eftir tímabil óráðs. Þegar um aldraða sjúklinga er að 

ræða eru áhrifin hins vegar alvarlegri og þeir eru líklegri til að upplifa viðvarandi hnignun á vitrænni 

starfsemi og færnitap í kjölfar óráðs (Smith og Seirafi, 2013). Hjá öldruðum einstaklingum getur óráð 

þannig verið upphafið að keðjuverkandi röð atburða þar sem tap á starfrænni færni leiðir til minnkaðrar 

sjálfsbjargargetu sem getur krafist stofnanavistunar og að lokum valdið dauða (Fong o.fl., 2009). Fyrir 

þennan sjúklingahóp getur óráð þannig haft veruleg áhrif til langs tíma litið. 

Sýnt hefur verið fram á það með óyggjandi hætti að óráð tengist verri útkomu sjúklings, óháð 

undirliggjandi orsökum, jafnvel þegar búið er að útiloka aðra áhættuþætti, eins og aldur, kyn, aðra 

sjúkdóma og undirliggjandi heilabilun, sem gætu haft áhrif á tengslin þar á milli (Witlox o.fl., 2010). Því 

alvarlegra sem óráðið er og því lengur sem tímabil þess stendur yfir, þeim mun lakari verður útkoman 

fyrir sjúklinginn (Fong, o.fl., 2009). Þeir sem fá óráð eru í aukinni hættu á ýmis konar fylgikvillum, lengri 

sjúkrahúslegu og endurinnlögnum, skertri sjálfsbjargargetu, vitrænni skerðingu og hærri dánartíðni 

(Flinn, Diehl, Seyfried og Malani, 2009; Fong o.fl., 2009; Inouye o.fl., 2014). Með lengri legutíma felur 

óráð einnig í sér tilheyrandi kostnaðaraukningu fyrir heilbrigðiskerfið þar sem því fylgir aukin þörf fyrir 

hjúkrun auk þess sem þeir sem fá óráð útskrifast síður beint heim til sín, þurfa meiri aðstoð eftir útskrift 

og meiri líkur eru á flutningi á stofnun (Flinn o.fl., 2009; Leslie, Marcantonio, Zhang, Leo-Summers og 

Inouye, 2008; Siddiqi, House og Holmes, 2006). 

Það er óhætt að halda því fram að óráð sé ástand sem beri að taka alvarlega, þar sem enginn vafi 

leikur á því að það felur í sér verri batahorfur, minnkuð lífsgæði, skertar lífslíkur og almennt lakari 

útkomu fyrir sjúklinginn (Inouye o.fl. 2014; Lorenzl o.fl., 2012). Þetta hefur sérlega mikla klíníska 

þýðingu þar sem óráði getur í sumum tilvikum verið afstýrt með forvarnaraðgerðum. Hins vegar virðist 

meðhöndlun óráðs því miður ekki bera árangur í að draga úr dánartíðni eða þörf fyrir stofnanavistun 

(Lorenzl o.fl., 2012). Þar af leiðandi ætti að leggja mesta áherslu á að bera kennsl á sjúklinga sem eru 

í aukinni áhættu á óráði og innleiða aðgerðir sem miða að því að koma í veg fyrir óráð til að reyna að 

komast hjá neikvæðum afleiðingum þess (Lorenzl o.fl., 2012; Witlox o.fl., 2010). 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði ritgerðarinnar. Sagt verður frá kerfisbundu yfirliti, 

rannsóknarsniði, tilgangi og markmiði verkefnis, heimildaleit og greiningu og úrvinnslu heimilda. 

3.1 Markmið og tilgangur fræðilegs yfirlits  

Tilgangur þessa kerfisbundna yfirlits er að skoða og meta rannsóknir um sjúklinga 65 ára og eldri eftir 

mjaðmabrot með það fyrir augum að kanna algengi óráðs í kjölfarið, afleiðingar þess og hvernig megi 

draga úr áhættu eða fyrirbyggja óráð. Leitast er eftir er að samþætta nýjustu rannsóknir um efnið við 

þá þekkingu sem þegar er til staðar með það að markmiði að vekja hjúkrunarfræðinga og aðrar 

heilbrigðisstéttir til umhugsunar um alvarleika óráðs og áhrif þess á sjúkling og aðstandendur. 

Niðurstöðunum er ætlað að veita nýja innsýn sem skiptir miklu máli til þess að bæta hjúkrun fyrir 

þennan viðkvæma sjúklingahóp og nýta má í starfi í framtíðinni. 

3.2 Rannsóknarspurningar 

Með tilgang verkefnisins að leiðarljósi leitast höfundar við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvert er algengi óráðs meðal aldraðra í kjölfar mjaðmabrots? 

• Hvernig má draga úr áhættu eða fyrirbyggja að aldraðir mjaðmabrotssjúklingar þrói með sér 

óráð? 

• Hvaða afleiðingar getur það haft í för með sér þegar þessi sjúklingahópur þróar með sér óráð? 

3.3 Aðferðafræði kerfisbundins fræðilegs yfirlits  

Í þessari ritgerð er notast við kerfisbundið yfirlit til þess að öðlast betri og dýpri skilning á óráði meðal 

aldraðra eftir mjaðmabrotsaðgerð. Skoðað er algengi óráðs meðal aldraðra eftir mjaðmabrot, hverjir 

áhættuþættir eru meðal þessa hóps fyrir þróun óráðs, hvers konar forvörnum er verið að beita til þess 

að koma í veg fyrir og draga úr líkum á óráði og hvaða afleiðingar óráð hefur meðal aldraðra 

einstaklinga eftir mjaðmabrot. Ekki var skoðað sérstaklega hvort munur væri á óráði milli kynja í 

sambandi við algengi, áhættuþætti, forvarnir og afleiðingar. Heimildaleit fór fram á kerfisbundinn hátt í 

þremur gagnagrunnum með fyrirfram ákveðnum leitarorðum. Notast var við Preferred Reporting Items 

of Systematic Review and MetaAnalysis (PRISMA) við framsetningu og greiningu gagna og var það 

gert til þess að auka gæði verkefnisins (Moher o.fl., 2015). Ekki var lagt gæðamat á rannsóknir. 

3.3.1 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Gagnabankar sem notaðir voru við leit heimilda voru PubMed, CINAHL og Web of Science. Við 

undirbúning ritgerðarinnar var leitað í fyrrnefndum gagnabönkum frá nóvember 2015 til febrúar 2016. 

Gerð var kerfisbundin leit þann 18. febrúar 2016 í þessum gagnabönkum. Eftirfarandi skilyrði voru sett 

fyrir inntöku rannsókna í kerfisbundna fræðilega yfirlitið (sjá töflu 4). 
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Tafla 4. Inntöku- og útilokunarskilyrði. 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Greinar frá 2011-2016 Greinar eldri en frá 2011 

Einstaklingar 65 ára og eldri Einstaklingar yngri en 65 ára 

Óráð eftir mjaðmabrot Rannsókn ekki miðuð að óráði eftir mjaðmabrot 

Greinar á ensku  

Rannsóknir framkvæmdar á manneskjum  

Frumrannsóknir  

 

3.3.2 Efnisleit og leitarorð 

Delirium, confusion og hip fracture voru notuð sem efnisorð eða major sub heading (MeSH) í PubMed, 

major topic í CINAHL og topic í Web of Science ásamt viðbættum inntökuskilyrðum sem tekin eru fram 

hér að ofan. 

3.3.3 Úrvinnsla niðurstaðna 

Höfundar fóru báðir yfir upplýsingar frá gagnabönkum og völdu greinar í sameiningu sem notaðar voru 

í niðurstöðum verkefnisins. Færðu höfundar helstu niðurstöður og upplýsingar hverrar greinar inn í 

töflu til þess að fá betri sýn yfir efnið. Inn í töfluna voru færðar upplýsingar um heiti greinar, höfunda, 

tegund greinar, tilgang og niðurstöður. Var þessi tafla síðan nýtt sem grundvöllur af þeim fjórum töflum 

sem birtast í hverjum undirkafla niðurstaðna fyrir sig. Notast var við forritið Zotero til þess að halda 

utan um heimildirnar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður kerfisbundins fræðilegs yfirlits. Draga niðurstöður fram þau 

gögn sem svara rannsóknarspurningum höfunda sem settar voru fram í byrjun verkefnisins. 

Niðurstöður voru flokkaðar í fjóra kafla um algengi óráðs meðal aldraðra eftir mjaðmabrot, áhættuþætti 

fyrir þróun óráðs, fyrirbyggjandi meðferðir sem hægt er að beita til þess að koma í veg fyrir þróun 

óráðs eða draga úr líkum á óráði og afleiðingar sem óráð hefur í för með sér meðal aldraðra í kjölfar 

mjaðmabrots. Í hverjum kafla fyrir sig eru niðurstöður settar fram í töflu sem lýsir viðeigandi 

upplýsingum hverju sinni. Í öllum fjórum töflunum eru grunnupplýsingar teknar fram um höfunda og 

birtingarártal greina, það land sem rannsókn var framkvæmd í ásamt fjölda í úrtaki. Í töflu 5 um algengi 

eru viðbótarupplýsingar einnig teknar fram um úrtak, matstæki og hvernig greiningu óráðs var háttað. 

Að lokum eru teknar fram upplýsingar um algengi óráðs. Í töflu 6 um áhættuþætti að viðbættum 

grunnupplýsingum er greint frá þeim mælitækjum sem notast var við, mögulegum áhættuþáttum eru 

gerð skil, fylgnistuðull (OR) er tekinn fram ásamt p-gildum óháðra áhættuþátta eða áhættuþátta þar 

sem ekki var gerð margþátta aðhvarfsgreining. Í töflu 7 um fyrirbyggingu er ásamt grunnupplýsingum 

greint frá tilgangi rannsókna, mælitækjum sem notuð voru, aðferð rannsókna, inngripum sem beitt var 

og helstu niðurstöðum. Í töflu 8 um afleiðingar eru viðbótarupplýsingar um rannsóknaraðferð, 

tímalengd rannsóknar og niðurstöður í hverri rannsókn fyrir sig ásamt p-gildi þeirra. 

4.1 Niðurstöður leitar 

Leit var framkvæmd í þremur gagnabönkum, PubMed, CINAHL og Web of Science og skilaði samtals 

135 niðurstöðum. Eftir að tvítekningar á milli gagnabanka voru teknar út stóðu eftir 96 útdrættir. Voru 

þá útdrættir skimaðir og metnir af báðum höfundum verkefnisins með tilliti til inntöku- og 

útilokunarskilyrða. Voru 53 greinar útilokaðar því þær uppfylltu ekki inntökuskilyrði verkefnisins, bæði 

vegna aldurs þátttakenda eða óráð var ekki rannsóknarbreyta í greininni. Eftir stóðu 43 rannsóknir 

sem uppfylltu inntökuskilyrði og voru lesnar í fullri lengd. Við nánari athugun voru þrjár rannsóknir 

útilokaðar. Í tveimur af þeim rannsóknum kom í ljós að fjöldi þátttakenda var undir 50 talsins sem dró 

úr áreiðanleika rannsóknanna og í þeirri þriðju fjallaði rannsóknin um óráð sem til staðar var fyrir 

mjaðmabrot þátttakenda. Í niðurstöðum er því notast við 40 rannsóknir og voru þær allar megindlegar 

rannsóknir. Niðurstöður heimildaleitar má sjá í PRISMA flæðiriti (sjá mynd 1). 
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Mynd 1. PRISMA flæðirit sem útskýrir leit og greiningu heimilda (Moher o.fl., 2015).  

4.2 Algengi óráðs meðal aldraðra í kjölfar mjaðmabrots 

Alls fundust 25 rannsóknargreinar frá árinu 2011 eða síðar sem sýndu tölur um algengi óráðs meðal 

aldraðra í kjölfar mjaðmabrots og uppfylltu skilyrði okkar (tafla 5). Þar af voru sex framskyggnar 

rannsóknir, níu framskyggnar ferilrannsóknir, ein framskyggn eftirfylgdarrannsókn, ein framskyggn 

áhorfsrannsókn, ein afturskyggn rannsókn, ein afturskyggn áhorfsrannsókn, ein könnunarrannsókn, 

tvær áhorfs-ferilrannsóknir, ein hálf-íhlutunarrannsókn, ein stýrð íhlutunarrannsókn og ein fjölsetra, 

slembd, tvíblinduð stýrð tilraun. Samkvæmt rannsóknum er algengi óráðs meðal aldraðra sjúklinga í 

kjölfar mjaðmabrots allt frá 5% (McGilton o.fl., 2013) og upp í 54% (Lee, Mears o.fl., 2011). 

Úrtök þeirra rannsókna sem voru til skoðunar voru ólík, meðal annars hvað varðar aldur 

þátttakenda og útilokunarákvæði. Algengast var að miðað væri við aldur þátttakenda yfir 65 ára sem 
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er í samræmi við takmarkanir okkar, en í nokkrum rannsóknum voru undantekningar á því og miðað 

við ýmist 69 ára og eldri (Tarazona-Santabalbina, 2012), 70 ára og eldri (Méziére o.fl., 2013) og 75 ára 

og eldri (Westhoff o.fl., 2013; Slor, Adamis o.fl., 2013; Slor, Witlox o.fl., 2013) en það virðist ekki hafa 

sýnileg áhrif á algengi óráðs sem var á breiðu bili þrátt fyrir hækkaðan aldur. Í sumum rannsóknanna 

voru útilokaðir þátttakendur sem höfðu undirliggjandi vitglöp eða voru greindir með óráð áður en 

rannsókn hófst. Í rannsókn McGilton og félaga (2013) þar sem fram kom lægsta tíðni óráðs eftir 

aðgerð, 5% í samanburðarhópi og 11% í meðferðarhópi, höfðu þeir sjúklingar verið útilokaðir sem 

þjáðust af vitglöpum. Tvær aðrar rannsóknir útilokuðu þátttakendur með vitræna skerðingu og var 

algengi óráðs þeirra á meðal annars vegar 13,5% (Méziére o.fl., 2013) og hins vegar 37,6% (Chen 

o.fl., 2014). Í heildina voru sjö rannsóknir þar sem einstaklingar, sem voru með óráði þegar rannsókn 

hófst, voru útilokaðir frá þátttöku (Chen o.fl., 2014; de Jonghe o.fl. 2014; Lee, Mears o.fl., 2011; 

Mézière o.fl., 2013; Sieber, Mears, Lee og Gottschalk, 2011; Slor, Adamis o.fl., 2013; Slor, Witlox o.fl., 

2013). Í rannsókn Lee, Mears og félaga (2011) var úrtakinu lagskipt eftir því hvort sjúklingar voru með 

heilabilun eða vitglöp eða ekki og var tíðni óráðs mun hærri í hópnum sem var með hugsanlega 

heilabilun eða vitglöp eða 54% á móti 26% en jafnframt var það hæsta tíðni óráðs sem kom fram í 

niðurstöðunum. 

Mismunandi greiningaraðferðir voru notaðar milli rannsókna en í miklum meirihluta var staðlaða 

matstækið CAM notað við greiningu óráðs (Anbar o.fl., 2014; Bellelli o.fl., 2014; Bisschop o.fl., 2011; 

Chen o.fl., 2014; de Jonghe o.fl., 2012; Deschodt o.fl., 2012; Dubljanin-Raspopovic o.fl., 2012; 

Krogseth o.fl., 2014; Krogseth o.fl., 2011; Lee, Ha, Lee, Kang og Koo, 2011; Lee, Mears o.fl., 2011; 

McGilton o.fl., 2013; Mézière o.fl., 2013; Ringdal o.fl., 2011; Sieber o.fl., 2011; Slor, Adamis o.fl., 2013; 

Slor, Witlox o.fl., 2013; Slor o.fl., 2014; Tarazona-Santabalbina o.fl., 2012; Westhoff o.fl., 2013; Zywiel 

o.fl., 2015). Ásamt CAM kom greiningarviðmiðið DSM-IV einnig oft við sögu við greiningu óráðs (de 

Jonghe o.fl., 2012; de Jonghe o.fl., 2014; Vochteloo, Borger van der Burg o.fl., 2011; Vochteloo, 

Moerman o.fl., 2011; Vochteloo o.fl., 2013). Í sumum tilvikum var skimað fyrir óráði með DOS 

(Bisschop o.fl., 2011; de Jonghe o.fl., 2012; de Jonghe o.fl., 2014), áður en greining var staðfest með 

ýmist CAM eða DSM-IV. Í tveimur rannsóknum þar sem rannsakendur skimuðu markvisst með DOS 

reyndist tíðni óráðs vera há þar sem það kom fram í nálægt helmingi þátttakenda, annars vegar 49% 

(Bisschop o.fl., 2011) og hins vegar 53% (de Jonghe o.fl., 2012), sem er með því hæsta sem fram kom 

í niðurstöðunum. 

Í flestum rannsóknanna, eða alls 19 þeirra, var mat framkvæmt við innlögn eða á einhverjum 

tímapunkti fyrir aðgerð (Belelli o.fl., 2014; de Jonghe o.fl., 2012; de Jonghe o.fl., 2014; Deschodt o.fl., 

2012; Dubljanin-Raspopovic o.fl., 2012; Krogseth o.fl., 2011; Krogseth o.fl., 2014; Lee, Ha o.fl., 2011; 

McGilton o.fl., 2013; Ringdal o.fl., 2011; Slor, Witlox o.fl., 2013, Slor, Adamis o.fl., 2013; Slor o.fl., 

2014; Tarazona-Santabalbina o.fl., 2012; Vochteloo, Borger van der Burg o.fl., 2011; Vochteloo, 

Moerman o.fl., 2011; Vochteloo o.fl., 2012; Westhoff o.fl., 2013; Zywiel o.fl., 2015) en í fjórum 

rannsóknum var mat á greiningu óráðs aðeins framkvæmt eftir aðgerð (Chen o.fl., 2014; Lee, Mears 

o.fl., 2011; Mézière o.fl., 2013; Sieber o.fl., 2013). Í tveimur rannsóknum kom ekki skýrt fram hvenær 

óráð hafi verið fyrst metið (Bisschop o.fl., 2011; Brown o.fl.; 2012). Ekki var mögulegt að greina neitt 

sérstakt mynstur út frá niðurstöðunum eftir því hvort óráð hafi verið metið fyrir eða eftir aðgerð. Í 15 
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rannsóknum var mat á óráði framkvæmt daglega meðal þátttakenda (Belleli o.fl., 2014; de Jonghe 

o.fl., 2014; Dubljanin-Raspopovic o.fl., 2012; Krogseth o.fl., 2011; Krogseth o.fl., 2014; Lee, Mears 

o.fl., 2011; Ringdal o.fl., 2011; Slor, Witlox o.fl., 2013; Slor, Adamis o.fl., 2013; Slor o.fl., 2014; 

Tarazona-Santabalbina o.fl., 2012; Vochteloo, Borger van der Burg o.fl., 2011; Vochteloo, Moerman 

o.fl., 2011; Westhoff o.fl., 2013; Zywiel o.fl., 2015). Í þeim rannsóknum þar sem óráð var eingöngu 

metið einu sinni komu fram áberandi lágar tölur um algengi í þremur þeirra (McGilton o.fl., 2013; 

Méziére o.fl., 2013; Sieber o.fl., 2011). 

Einnig var mismunandi á milli rannsókna hver gerði matið, ef það var á annað borð tekið fram, en 

algengast var að þjálfaður rannsakandi úr rannsóknarhópi framkvæmdi matið eins og var raunin í alls 

10 rannsóknum (de Jonghe o.fl., 2012; Krogseth o.fl., 2011; Krogseth o.fl., 2014; Lee, Mears o.fl.; 

McGilton o.fl., 2013; Sieber o.fl., 2011; Slor, Witlox o.fl., 2013; Slor, Adamis o.fl., 2013; Tarazona-

Santabalbina o.fl., 2012; Vochteloo o.fl., 2013). Í tveimur rannsóknum gerðu hjúkrunarfræðingar á 

deild matið (Deschodt o.fl., 2012 ;Zywiel o.fl., 2013), í einni voru það læknar (Méziére o.fl., 2013) og í 

fjórum rannsóknum var bæði byggt á mati læknis og hjúkrunarfræðings við greiningu á óráði (Bisschop 

o.fl., 2011; Lee, Ha o.fl., 2011; Vochteloo, Borger van der Burg o.fl., 2011; Vochteloo, Moerman o.fl., 

2011). 
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Tafla 5. Algengi óráðs meðal aldraðra í kjölfar mjaðmabrots. 

Rannsókn  

(ár) land 

Aðferð N Úrtak Mat og greining óráðs Algengi  

 

Bellelli o.fl 

(2014) 

Ítalía 

 

Framskyggn 

ferilrannsókn 

 

199 

 

M=84,3 ± 6,4 ár, 83,5% kvenkyns 

I= 65 ára og eldri greindir með mjaðmabrot 

og fóru í skurðaðgerð til lagfæringar á broti. 

Ú= Sjúklingar sem hlutu mörg brot, fóru ekki 

í aðgerð, gátu ekki tekið þátt í viðtölum, 

ófullnægjandi upplýsingar úr sjúkraskrám, 

þar á meðal þeir sem fluttust til annarra 

deilda eða sjúkrahúsa. 

 

CAM. 

Metið daglega frá innlögn og daglega eftir 

aðgerð að útskrift. Metið af 2 

sérfræðingum í rannsóknarteymi og 

hjúkrunarfræðingum. 

 

28,6% 

Bisschop o.fl.  

(2011) 

Holland 

 

Framskyggn 

ferilrannsókn 

143 M=85,1 ± 6,7 ár, 76% kvenkyns  

I=65 ára og eldri, bráðainnlögn, aðgerð 

vegna brotsins.  

Ú=Staðgengill ekki tiltækur, neitun þátttöku, 

töluðu ekki eða skildu hollensku eða ensku. 

 

CAM, DOS.  

Metið á virkum dögum. Metið af lækni og 

hjúkrunarfræðingi.  

 

49% 

Brown o.fl. 

(2012) 

Bandaríkin 

 

Afturskyggn 

rannsókn  

389 M=82,29 ± 7,52 ár, 68,12% kvenkyns 

I=65 ára og eldri, lágorku mjaðmabrot. 

Ú=Fjöláverkar, háorku mjaðmabrot. 

CAM. 

Metið á meðan á sjúkrahúslegu stóð. 

33,68% 
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Chen o.fl.  

(2014) 

Kína 

Framskyggn 

rannsókn 

186 M=76,7 ± 8,0 ár 25,3% karlkyns  

I=65 ára og eldri, fóru í aðgerð til 

lagfæringar á mjaðmabroti. 

Ú=Saga um vitglöp, óráð eða þunglyndi, 

upplýsingar um leptín mælingar ekki 

aðgengilegar, tungumálaerfiðleikar, ekki 

fylgt eftir. 

 

CAM. 

Metið á 1., 2., 3., og 7. degi eftir aðgerð. 

Einnig metið 1 mánuði eftir greiningu 

óráðs. 

37,6% 

de Jonghe o.fl. 

(2012) 

Holland  

Framskyggn 

ferilrannsókn 

171 I=65 ára og eldri, mjaðmabrot, áætlun fyrir 

aðgerð. 

Ú=Töluðu hvorki né skildu hollensku eða 

ensku. 

CAM, DOS.  

Mat framkvæmt innan 48 klst. eftir 

innlögn.  

Metið af 2 öldrunarlæknum og 4 

hjúkrunarfræðingum í rannsóknarteymi. 

 

53% 

de Jonghe o.fl.  

(2014) 

Holland 

Fjölsetra, slembd, 

tvíblinduð, stýrð 

rannsókn 

378 M=84,1 ár ± 8,0 (meðferðarhópur) og 83,4 ± 

7,5 ár (samanburðarhópur) 

I= 65 ára og eldri, innlögn á bráða 

bæklunardeild til viðgerðar á mjaðmabroti, 

skráning í rannsókn <24 tímum eftir innlögn, 

voru tilbúin og fær um að taka á móti 

rannsóknarlyfi á meðan á rannsókn stóð. 

Ú= óráð við skráningu í rannsókn, flutningur 

frá öðrum spítala, búist var við innlögn á GG 

eða hjartadeild eftir aðgerð, notkun á 

rannsóknarlyfi fyrir rannsókn, ekki 

hollenskumælandi. 

DSM-IV, DOS. 

Metið daglega að 8. degi, þar til einkenni 

hurfu eða að útskrift.  

Metið af rannsakendum og 

hjúkrunarfræðingum. 

29,6% í 

meðferðarhóp 

 

25,5% í 

samanburðarhóp 
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Deschodt o.fl. 

(2012) 

Belgía 

Stýrð 

íhlutunarrannsókn  

171 M=80,4 ± 7,0 ár (meðferðarhópur) og 81,1 ± 

7,2 ár (samanburðarhópur), 73,4% 

kvenkyns (meðferðarhópur) og 74,0% 

kvenkyns (samanburðarhópur). 

I=65 ára og eldri, gátu svarað spurningum 

munnlega, leituðu á bráðamóttöku með 

mjaðmabrot, skurðaðgerð. 

Ú=Yngri en 65 ára, innlagnarástæða ekki 

áverkar, fjöláverkar, lífslíkur undir 6 mán., 

neituðu þátttöku, brot vegna sjúklegs 

ástands, fóru ekki í aðgerð, töluðu ekki 

tungumálið, lögðust ekki inn frá 

bráðamóttöku, heyrnarskerðing. 

 

CAM, MMSE, DI. 

Metið innan 24 klst. eftir innlögn, fyrir 

aðgerð og á 1., 3., 5., 8. og 15. degi eftir 

aðgerð.  

Metið af hjúkrunarfræðingi. 

37,2% í 

meðferðarhóp 

 

53,2% í 

samanburðarhóp 

Dublianin-

Raspopovic 

o.fl.  

(2012) 

Serbía  

Framskyggn 

ferilrannsókn 

344 M=78,2 ± 7,4 ár, 79,9% kvenkyns  

I=65 ára og eldri, gátu gengið fyrir brot. 

Ú= Sjúkleg beinbrot, samhliða brot, 

fjöláverkar, illkynja sjúkdómar, yfirvofandi 

dauði vegna lokastigs sjúkdóma, ekki 

aðgerð, látnir fyrir útskrift. 

CAM. 

Metið á hverjum degi á meðan á 

sjúkrahúslegu stóð. 

12,5% 

 

Krogseth o.fl. 

(2011) 

Noregur 

 

Framskyggn 

eftirfylgdarrannsókn 

106 M=82,7 ± 6.9 ár, 74,5% kvenkyns  

I=65 ára og eldri, bráðainnlögn vegna 

mjaðmabrots, fóru í aðgerð, töluðu norsku, 

innlögn stóð yfir >48 klst. 

Ú=Alvarlegt málstol, höfuðáverkar, 

banvænn sjúkdómur, þátttaka í sömu 

rannsókn vegna fyrri mjaðmabrots. 

 

CAM.  

Metið á virkum dögum að 5. degi eftir 

aðgerð eða útskrift.  

Metið af 2 rannsakendum og 3 

hjúkrunarfræðingum í rannsóknarteymi. 

27,4% 
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Krogseth o.fl. 

(2014) 

Noregur 

Framskyggn 

rannsókn 

207 M= 82,6 ± 7,1 ár, 72,9% kvenkyns  

I=65 ára og eldri, bjuggu heima fyrir fall, 

bráðainnlögn vegna mjaðmabrots. 

Ú=Töluðu ekki tungumálið, lágu inni <48 

klst., alvarlegt málstol, höfuðáverki, 

banvænn sjúkdómur og fyrri þátttaka í sömu 

rannsókn vegna fyrri mjaðmabrots. 

 

CAM, MMSE, MDAS.  

Metið daglega frá innlögn að 5. degi eftir 

aðgerð eða útskrift.  

Metið af rannsakanda og 2 

hjúkrunarfræðingum í rannsóknarteyminu. 

39% 

Lee, Ha o.fl.  

(2011) 

Suður-Kórea 

Framskyggn 

rannsókn 

232 M=79,0 ± 7,7 ár (65-97), 74,6% kvenkyns  

I=65 ára og eldri, aðgerð vegna 

mjaðmabrots. 

Ú=Neitun á eftirfylgni. 

CAM.  

Metið innan 24 klst. frá innlögn, á 2. og 3. 

degi og 1 viku eftir aðgerð.  

Metið af þjálfuðum bæklunarlækni, 

geðlækni og 2 hjúkrunarfræðingum  

 

30,2% 

Lee, Mears 

o.fl.  

(2011) 

Bandaríkin 

Framskyggn 

ferilrannsókn 

425 M=80,2 ± 6,8 ár, 73,2% kvenkyns  

I=65 ára og eldri, mjaðmabrot, 

mjaðmabrotsaðgerð. 

Ú=Óráð fyrir aðgerð. 

 

CAM, MMSE. 

Metið frá degi 2 eftir aðgerð að útskrift af 

hjúkrunarfræðingi í rannsóknarteymi. 

54% (möguleg 

heilabilun)  

 

26% (ekki 

heilabilun) 

McGilton o.fl.  

(2013) 

Kanada 

Hálf 

íhlutunarrannsókn  

149 M= 82,5 ± 8,8 ár (Meðferðarhópur) 80,1 ± 

6,7 ár (Samanburðarhópur)  

I=65 ára og eldri, lagðir inn til 

endurhæfingar eftir aðgerð, bjuggu heima 

fyrir aðgerð. 

Ú=Vitræn skerðing.  

CAM. 

Metið við innlögn, vikulega eftir innlögn og 

ef breytingar urðu á vitrænni starfsemi. 

Metið af rannsóknaraðila. 

11% í 

meðferðarhóp 

 

5% í 

samanburðarhóp 
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Mézière o.fl. 

(2013) 

Frakkland 

Framskyggn áhorfs, 

ferilrannsókn 

52 M=84,4 ± 5,3 ár, 71% kvenkyns  

I=70 ára og eldri, vísað til 

bæklunaraðgerðar vegna mjaðmabrots, 

fengu almenna svæfingu í aðgerð, 

læknisfræðilega stöðugir. 

Ú=Saga um óráð og/eða vitglöp, banvænn 

sjúkdómur, hiti, sýking eða krabbamein.  

 

CAM.  

Metið á 3. degi eftir aðgerð af 

öldrunarlækni. 

13,5% 

Ringdal o.fl.  

(2011) 

Noregur 

Áhorfs ferilrannsókn 364 M=84 ára (65-100), 76% kvenkyns  

I=65 ára og eldri, bráðainnlögn vegna 

mjaðmabrots, innlögn í a.m.k. 24 klst. 

Ú=Alvarlegt málstol, höfuðáverkar, 

banvænn sjúkdómur, þátttaka í sömu 

rannsókn vegna fyrri mjaðmabrots. 

CAM.  

Metið daglega frá innlögn að 6. degi eftir 

aðgerð eða að útskrift. 

21% 

Sieber o.fl.  

(2011) 

Bandaríkin 

 

Framskyggn 

rannsókn 

236 M=81,5 ± 7,1 ár, 71,6% kvenkyns  

I=65 ára og eldri, mjaðmabrot, aðgerð 

vegna mjaðmabrots, gáfu samþykki fyrir 

þátttöku. 

Ú=Óráð fyrir aðgerð. 

CAM.  

Metið á 2. degi eftir aðgerð.  

Metið af öldrunarlækni eða 

hjúkrunarfræðingi í rannsóknarteymi. 

25,4% 
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Slor, Witlox 

o.fl. 

(2013) 

Holland 

Framskyggn 

ferilrannsókn 

53 M=84,3 ± 5,1 ár (óráð) 82,5 ± 6,1 ár (ekki 

óráð), 73,9% kvenkyns (óráð) og 80% 

kvenkyns (ekki óráð)  

I=75 ára og eldri sem lagðir voru inn til 

lagfæringar á mjaðmabroti með 

skurðaðgerð. 

Ú=Sjúklingur fór ekki í aðgerð, óráð við 

innlögn, illkynja sjúkdómur til staðar, hafði 

áður hlotið mjaðmabrot á sömu hlið, 

einangrun, ófær um að taka þátt í viðtölum 

(tungumálahindrun, málstol, dá), upplifði 

ekki bráða áverka, fluttust á annað 

sjúkrahús eða voru með gervilið í mjöðm. 

 

CAM.  

Metið daglega frá innlögn að 5. degi eftir 

aðgerð, þar til óráð var ekki til staðar í 3 

samfellda daga eða að útskrift. Metið af 

rannsóknarteymi. 

43,4% 

Slor, Adamis 

o.fl.  

(2013) 

Holland 

Framskyggn 

áhorfsrannsókn 

157 I=75 ára og eldri, innlögn vegna 

skurðaðgerðar til viðgerðar á mjaðmabroti. 

Ú=Fóru ekki í aðgerð, fyrri mjaðmabrot á 

sömu hlið, illkynja sjúkdómur, einangrun, 

ófær um að taka þátt í viðtölum 

(tungumálaerfiðleikar, málstol, dá), engir 

bráðir áverkar, fluttust á annan spítala, 

fengu gervilið, létust á meðan á 

sjúkrahúsvist stóð, óráð fyrir aðgerð, ekki 

hægt að skipa í tímalengdar-hóp eftir 

skilgreiningu á bata. 

 

CAM. 

Metið innan 12 klst. frá innlögn, fyrir 

aðgerð og daglega ef óráð var greint eða 

að 5. degi eftir aðgerð.  

Metið af þjálfuðum 

rannsóknaaðstoðarmönnum. 

36,3% 
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Slor o.fl. 

(2014)  

Holland 

Framskyggn 

rannsókn 

146 I=Aldraður einstaklingur, 

mjaðmabrotsaðgerð. 

Ú=Fóru ekki í aðgerð, höfðu illkynja 

sjúkdóm, höfðu áður mjaðmabrotnað á 

sömu hlið, einangrun, ófær um að taka þátt 

í viðtölum, ekki bráðir áverkar eða fengu 

gervilið. 

 

CAM. 

Metið daglega frá innlögn að 5. degi eftir 

aðgerð eða að útskrift. 

32% 

Tarazona-

Santabalbina 

o.fl.  

(2012) 

Spánn 

Afturskyggn 

áhorfsrannsókn 

1363 M= 82,7 ± 6,4 ár, 75,5% kvenkyns. 

I=69 ára og eldri, innlögn vegna 

mjaðmabrots.  

Ú=Sjúklegt brot, banvænn sjúkdómur, 

lífslíkur <6 mánuði.  

 

CAM.  

Metið á hverjum degi á meðan á 

sjúkrahúslegu stóð. Metið af 2 

rannsakendum í rannsóknarteymi.  

18,4% 

Vochteloo, 

Borger van 

der Burg o.fl. 

(2011) 

Holland 

Áhorfs ferilrannsókn 1262 M=83,6 ± 7,1 ár, 73,9% kvenkyns  

I= 65 ára og eldri, lagðir inn vegna aðgerðar 

á mjaðmabroti. 

Ú=Undir 65 ára aldri, sjúklegt mjaðmabrot, 

háorku áverki og varfærin meðferð  

 

 

 

DSM-IV. 

Metið daglega á meðan á sjúkrahúslegu 

stóð.  

Metið af læknum og hjúkrunarfræðingum. 

30,3% (blóðleysi) 

 

21,3% (ekki 

blóðleysi) 

Vochteloo, 

Moerman o.fl. 

(2011) 

Holland 

Framskyggn 

ferilrannsókn 

378 M=86,6 ± 6,5 ár (Stig áhættuþátta ≥ 5) 81,4 

± 7,1 ár (Stig áhættuþátta < 5) 

I= 65 ára og eldri, mjaðmabrot, lágorku 

áverki  

Ú=Brot af sjúklegum uppruna. 

 

DSM-IV.  

Metið daglega á meðan á sjúkrahúslegu 

stóð.  

Metið af læknum og hjúkrunarfræðingum. 

 

 

42,4% (stig 

áhættuþátta ≥5) 

 

14,1% (stig 

áhættuþátta <5)  
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Vochteloo o.fl  

(2013) 

Holland 

Framskyggn 

ferilrannsókn 

390 M=83,7 ára, 72,8% kvenkyns  

I= 65 ára og eldri sjúklingar sem voru 

innlagðir vegna mjaðmabrots. 

Ú= Sjúklingar með beinbrot sem afleiðingu 

af háorku áverka eða sjúklegra beinbrota, 

með gagnstæð mjaðmabrot, þeir sem voru 

meðhöndlaðir með varúð og hreyfihömlun til 

staðar fyrir rannsóknina. 

DSM-IV. 

Metið við innlögn og á meðan á 

sjúkrahúslegu stóð.  

Metið af rannsakendum í 

rannsóknarteymi. 

22,6% 

Westhoff o.fl.  

(2013) 

Holland 

Könnunarrannsókn  61 M=84,6 ± 5,2 ár (óráð) 82,9 ± 4,5 ár (ekki 

óráð), 69,9% kvenkyns (óráð) 68,4% (ekki 

óráð)  

I= 75 ára og eldri, innlögn vegna aðgerðar á 

mjaðmabroti  

Ú=Ekki bráðir áverkar, fengu gervilið, 

sjúklegt brot, neituðu eða gátu ekki tekið 

þátt í rannsókninni eða frábending varðandi 

gjöf lyfsins Taurine. 

 

CAM. 

Metið innan 12 klst. eftir samþykki 

þátttöku, fyrir aðgerð og daglega að 5. 

degi eftir aðgerð. Ef óráð var til staðar var 

mat framkvæmt þar til niðurstöður CAM 

voru neikvæðar í 3 samfellda daga eða að 

útskrift. 

37,7% 

Zywiel o.fl.  

(2015) 

Kanada 

Framskyggn 

rannsókn 

242 M=82 ára (65-103), 69,4% kvenkyns  

I=65 ára og eldri, fóru í aðgerð vegna 

mjaðmabrots. 

Ú=Brot í tengslum við meinvörp. 

CAM.  

Metið á hverjum degi á meðan á 

sjúkrahúslegu stóð.  

Metið af hjúkrunarfræðingum. 

 

48% 



40 

4.3 Áhættuþættir óráðs meðal aldraðra eftir mjaðmabrot  

Alls fundust 12 rannsóknir frá árinu 2011 eða síðar sem fjölluðu um áhættuþætti óráðs í tengslum við 

aldraða í kjölfar mjaðmabrots og uppfylltu skilyrði okkar (tafla 6). Þar af voru fjórar framskyggnar 

rannsóknir, fimm framskyggnar ferilrannsóknir, ein afturskyggn rannsókn, ein könnunarrannsókn og 

ein áhorfs- ferilrannsókn. Áhættuþáttum er skipt í annars vegar mögulega áhættuþætti, en þar eru 

breytur sem sýndu marktæk tengsl við óráð (miðað við p<0,05) án þess að útilokuð hafi verið áhrif 

annarra breyta, og hins vegar óháða áhættuþætti, þar sem áhrif annarra breyta á niðurstöður voru 

útilokaðar með margþátta aðhvarfsgreiningu. Að lokum er fylgnistuðull (OR) tekinn fram og p-gildi 

óháðra áhættuþátta eða áhættuþátta þar sem ekki var gerð margþátta aðhvarfsgreining. 

4.3.1 Útsetjandi áhættuþættir óráðs 

Hærri aldur hafði marktæk tengsl við óráð meðal aldraðra sjúklinga eftir mjaðmabrot í sex rannsóknum 

af þeim átta sem skoðuðu tengsl milli þessara breyta (Bisschop o.fl., 2011; Chen o.fl., 2014; de 

Jonghe o.fl., 2012; Lee, Mears o.fl., 2011; Mézière o.fl., 2013; Vochteloo, Borger van der Burg o.fl., 

2011). Alvarleiki undirliggjandi sjúkdóma samkvæmt útkomu á ASA-skalanum hafði einnig marktæk 

tengsl við óráð og kom fram í niðurstöðum fimm rannsókna (Brown o.fl., 2012; Lee, Mears o.fl., 2011; 

Lee, Ha o.fl., 2011; Vochteloo, Borger van der Burg o.fl., 2011; Westhoff o.fl., 2013). Niðurstöður 

fjögurra rannsókna sýndu fram á marktæk tengsl á milli þess að vera karlkyns og óráðs (Bisschop o.fl., 

2011; Lee, Mears o.fl., 2011; Vochteloo, Borger van der Burg o.fl., 2011; Vochteloo, Moerman o.fl., 

2011). Einstaklingar með vitræna skerðingu voru útsettari fyrir óráði heldur en þeir sem voru með 

óskerta vitræna getu (Bisschop o.fl., 2011; de Jonghe o.fl., 2012; Mézière o.fl., 2013; Slor, Witlox o.fl., 

2013, Westhoff o.fl., 2013). Bæði líkleg vitglöp fyrir aðgerð (Lee, Mears o.fl., 2011) og staðfest vitglöp 

(Lee, Ha o.fl., 2011; Sieber o.fl., 2011) tengdust aukinni hættu á óráði. Virkniskerðing fyrir brot 

(Bisschop o.fl., 2011; de Jonghe o.fl., 2011) sem og skert hreyfigeta (Brown o.fl., 2012) höfðu 

marktæk tengsl við óráð. Lægra skor á MMSE fyrir aðgerð hafði marktæk tengsl við óráð er tengsl 

óráðs voru skoðuð við frammistöðu í þessu prófi (Slor, Witlox o.fl., 2013; Westhoff o.fl., 2013). Í 

rannsókn Westhoff og félaga (2013) voru gildi bólgueyðandi- og miðlandi próteina mæld og sýndu 

niðurstöður fram á að hærri styrkur IL-6 í blóði og lægri styrkur Flt-3L, IL-1ra, IL-6 og IL-3 í heila og 

mænuvökva höfðu marktæk tengsl við óráð meðal aldraðra sjúklinga eftir mjaðmabrot. Aðrir 

áhættuþættir óráðs sem komu fram í fyrrgreindum rannsóknum voru skert geta til að sinna almennum 

athöfnum daglegs lífs (Slor, Witlox o.fl., 2013; Westhoff o.fl., 2013), lækkað gildi leptíns í plasma 

(Chen o.fl., 2014) og heildarfjöldi undirliggjandi áhættuþátta fyrir þróun óráðs, RD-skor >5 (mikil 

áhætta fyrir þróun óráðs) (Westhoff o.fl., 2013) og óráð fyrir aðgerð (Lee, Ha o.fl., 2011). 

4.3.2 Útleysandi áhættuþættir óráðs 

Nokkrir þættir tengdir skurðaðgerð eftir mjaðmabrot skipta máli hvað varðar hættu á óráði. Gerð 

aðgerðar hefur fylgni við óráð, en sýndu niðurstöður Lee, Ha og félaga (2011) fram á marktæk tengsl 

mjaðmaliðaaðgerðar við óráð. Niðurstöður rannsóknar Lee, Mears og félaga (2011) sýndu fram á 

marktæk tengsl við aukna hættu á óráði við lengd skurðaðgerðar, ef aðgerð varði lengur en tvær 

klukkustundir var aukin hætta á óráði. Áhættuþættir óráðs sem upp komu eftir aðgerð voru tengdir við 
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legu á gjörgæslu og hafði lengd gjörgæsludvalar marktæk tengsl við óráð (Sieber o.fl., 2011). 

Sömuleiðis jókst áhætta á óráði við blóðgjöf, bæði fyrir og eftir aðgerð, meðal aldraðra sjúklinga eftir 

mjaðmabrot (Vochteloo, Borger van der Burg o.fl., 2011). 
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Tafla 6. Áhættuþættir óráðs meðal aldraðra í kjölfar mjaðmabrots. 

Rannsókn (ár) land Úrtök, mælingar og próf Mögulegir áhættuþættir (<0,05) 

Óháðir áhættuþættir óráðs 

(eftir margþátta 

aðhvarfsgreiningu) 

OR (95% CI) p-gildi  

 

Bisschop o.fl. 

(2011) 

Holland 

 

N=143 

CCI, IQCODE, ADL, DRS-

R-98, DOS, CAM 

 

 

Hærri aldur, karlkyn, búseta, starfræn 

skerðing fyrir brot, vitræn skerðing fyrir brot, 

fjöldi undirliggjandi sjúkdóma, fjöldi fylgikvilla, 

lengd innlagnar, hækkuð kortisól gildi, lækkuð 

insúlín gildi, hækkuð glúkósa gildi.  

 

Karlkyn 

Virkniskerðing fyrir brot 

Vitræn skerðing fyrir brot 

 

OR=3,00, p=0,05 

OR=11,2, p<0,001 

OR=4,49, p=0,009 

 

Brown o.fl. 

(2012) 

Bandaríkin 

 

N=389 

CAM 

Hærri aldur, BMI, ASA skor (alvarleiki 

undirliggjandi sjúkdóma), gerð mjaðmabrots, 

hreyfigeta fyrir brot, fjöldi undirliggjandi 

sjúkdóma. 

 

ASA skor  

Skert hreyfigeta fyrir brot 

OR=2,456, p=0,0002 

OR=1,39, p=0,005 

Chen o.fl. 

(2014) 

Kína 

 

N=186 

CAM 

Hærri aldur, ASA-skor, gerð aðgerðar, gildi 

leptíns í plasma. 

Hærri aldur 

Lágt gildi leptíns í plasma 

OR=1,137 p<0,001 

OR=0,385 p<0,001 

de Jonghe  

(2012) 

Holland 

N=870  

MMSE, IQCODE, CAM 

 

Hærri aldur, karlkyn, búseta, vitræn skerðing, 

virkniskerðing. 

Hærri aldur 

Vitræn skerðing fyrir brot 

Virkniskerðing fyrir brot 

OR=1,03 p=0,005 

OR=9,54 p<0,001 

OR=1,89 p=0,001 
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Lee, Mears o.fl.  

(2011) 

Bandaríkin 

N=425 

ADL, IADL, MMSE,  

CAM 

Hærri aldur, karlkyn, BMI- skor, MMSE- skor, 

fjöldi undirliggjandi sjúkdóma, fjöldi 

uppáskrifaðra lyfja, ASA-skor >4. 

Fyrir aðgerð= flutningstími frá bráðamóttöku í 

aðgerð >36 klst. 

Í aðgerð= skrúfa í beinmerg mjaðmar, lengd 

aðgerðar, gjöf >2 eininga af rauðkornaþykkni. 

Hærri aldur 

Karlkyn 

ASA-skor >4  

Aðgerð lengri en 2 klst.  

Líkleg vitglöp fyrir brot 

OR=1,05 p=0,004 

OR=2,10 p=0,003 

OR=1,14 p=0,005 

OR=1,75 p=0,014 

OR=2,74 p<0,001 

Lee, Yong-Chan o.fl.  

(2011) 

Suður-Kórea  

N=232 

MMSE, CCI, CAM 

 

ASA-skor 

Gerð aðgerðar 

Vitglöp fyrir aðgerð 

Óráð fyrir aðgerð  

 

 

* 

p=0,003 

p=0,004 

p=0,008 

p=0,009 

Mézière o.fl. 

(2013) 

Frakkland 

N=52 

CODEX, IADL, CCI 

 

Hærri aldur 

Afbrigðileg útkoma CODEX 

 

* 

OR=1,21 p=0,04 

OR=13,33 p<0,003 

Sieber o.fl.  

(2011) 

Bandaríkin 

N=236 

NRS, CAM 

Fyrir aðgerð= líkleg vitglöp, CCI-skor (önnur 

vandamál). 

Í aðgerð= Mídazólam gjöf. 

Eftir aðgerð= Notkun PCA dælu, verkir yfir 

meðaltali (strax eftir aðgerð – 3. degi), Innlögn 

á gjörgæslu, fylgikvillar frá hjarta- og 

æðakerfi. 

Vitglöp fyrir brot 

Lega á gjörgæslu 

OR=5,86 p<0,001 

OR=2,71 p=0,006 
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Slor, Witlox o.fl. 

(2013) 

Holland 

 

N=157 

MMSE, IQCODE, ADL, 

IADL, BI, CAM 

Saga um fyrri óráð, MMSE-skor, ADL-skor- 

IQCODE-N >3,6 (vitræn skerðing). 

MMSE-skor fyrir brot 

ADL-skor 

IQCODE-N >3,6  

OR=0,84 p=0,02** 

OR=0,003 p=0,003** 

OR=8,7 p=0,002** 

Vochteloo, Borger 

van der Burg o.fl.  

(2011) 

Holland 

N= 1262 

DSM-IV 

Hærri aldur, kyn, ASA-skor (III,IV), 

staðsetning brots, ABT (ósamgena blóðgjöf), 

blóðleysi við innlögn. 

Hærri aldur 

Karlkyn 

ABT 

ASA-skor  

 

OR=1,06 p<0,001 

OR=1,99 p<0,001 

OR=1,67 p<0,001 

OR=1,47 p=0,006 

Vochteloo, Moerman 

o.fl.  

(2011) 

Holland 

N=378 

MMSE, RD (undirliggjandi 

áhættuþættir), DSM-IV 

 

Hærri aldur, kyn, vitglöp, ASA-skor, búseta, 

einhleypur, notkun geðlyfja, mænudeyfing. 

RD-skor  5 

Hærri aldur 

Karlkyn 

 

OR=4,13 p<0,001 

OR=1,03 p=0,082 

OR=1,93 p=0,022 
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Westhoff o.fl. 

(2013) 

Holland 

N=61 

MMSE, GDS, IQCODE, 

ADL, IADL, BI, DRS-R-98, 

CAM 

 

ASA-skor 

IQCODE-N-skor 

IQCODE-N-skor >3,6  

MMSE-skor 

MMSE-skor <24 

BI-skor 

IADL-skor 

s-IL-6 

Flt-3L í mænuvökva  

IL-1ra í mænuvökva 

IL-6 í mænuvökva 

IL-3 í mænuvökva 

 

* 

p=0,04 

p<0,001 

p<0,001 

p=0,005 

p=0,04 

p=0,03 

p=0,03 

p=0,021 

p=0,021 

p=0,032 

p=0,005 

p=0,050 

*Ekki framkvæmd margþátta aðhvarfsgreining 

**Áhættuþættir í tengslum við lengt óráðstímabil 
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4.4 Fyrirbyggjandi aðferðir gegn óráði hjá öldruðum sjúklingum eftir 
mjaðmabrot 

Í heildina fundust 11 rannsóknargreinar sem fjalla um forvarnir gegn óráði og uppfylltu sett skilyrði 

(tafla 7). Þar af voru þrjár tvíblindar, slembaðar samanburðarrannsóknir, tvær framskyggnar 

ferilrannsóknir, ein slembuð samanburðarrannsókn með undirhópagreiningu, ein stýrð tilraun, ein 

ferilrannsókn með tímaraðarsniði, ein áhorfsrannsókn og tvær áhorfs-ferilrannsóknir. Rannsóknirnar 

má flokka frekar niður eftir því um hvers kyns aðgerðir til fyrirbyggingar er um að ræða. Það voru þrjár 

rannsóknir sem fjölluðu um sérhæfðar meðferðir veittar af þverfaglegum öldrunarteymum og greindu 

frá árangri þeirra (Boddaert o.fl., 2014; Deschodt o.fl., 2012; Stenvall, Berggren, Lundstrom, 

Gustafson og Olofsson, 2012). Fjórar rannsóknargreinar fjölluðu um notkun hinna ýmsu 

skimunartækja við mat og greiningu á óráði eða áhættuþáttum þess (Freter, Dunbar, Koller, 

MacKnight og Rockwood, 2015; Mézière o.fl., 2013; Ringdal o.fl., 2011; Sorensen Duppils og 

Johansson, 2011), en forvarnir byggjast að stórum hluta til á því að greina þá sem eru í aukinni hættu 

til þess að hægt sé að hefja fyrirbyggjandi meðferð. Þrjár rannsóknargreinar skoðuðu árangur 

lyfjameðferðar í fyrirbyggjandi skyni fyrir þennan sjúklingahóp (de Jonghe o.fl., 2014; Marcantonio o.fl., 

2011; Vochteloo, Moerman o.fl., 2011) og ein rannsókn kannaði hvort takmörkuð dýpt slævingar í 

aðgerð gæti dregið úr fjölda óráðstilfella (Brown o.fl., 2014). 

4.4.1 Fyrirbyggjandi íhlutun þverfaglegra teyma við óráði 

Þær rannsóknir sem könnuðu árangur þverfaglegrar íhlutunar öldrunarteymis byggðu allar á mjög 

sambærilegum grunni og fólu í sér margþætta fyrirbyggjandi meðferð. Boddaert og félagar (2014) 

settu upp sérstaka öldrunareiningu (Unit for Post-Operative Geriatric Care, UPOG) þar sem var veitt 

sérhæfð umönnun eftir aðgerð vegna mjaðmabrots. Þverfaglegt öldrunar- og bæklunarteymi sá um 

meðhöndlun meðferðarhóps og var lögð áhersla á að takast markvisst á við fylgikvilla sem komu upp 

og hefja endurhæfingu snemma. Samanburðarhópur var lagður inn á bæklunardeild þar sem 

þátttakendur fengu hefðbundna meðferð. Fram kom marktæk fækkun fjölda óráðstilfella hjá þeim sem 

fengu sérhæfða meðferð og þverfaglega nálgun á móti þeim sem ekki fengu slíka meðferð. Einnig 

lækkaði dánartíðni og meiri líkur voru á að þátttakendur í meðferðarhópi endurheimtu sína fyrri 

göngugetu. Rannsókn þeirra Deschodt og félaga (2012) var gerð til að meta áhrif sérstaks þverfaglegs 

öldrunarteymis (Inpatient Geriatrics Constultation Team, IGCT) á óráð og almenna vitræna starfsemi 

hjá öldruðum sjúklingum eftir mjaðmabrot. Slík öldrunarteymi hafa verið kynnt til að bæta gæði 

umönnunar aldraðra sem ekki liggja á sérstökum öldrunardeildum á sjúkrahúsum. Um var að ræða 

samanburðarrannsókn þar sem þátttakendum var skipt í tvo hópa. Allir þátttakendur fengu staðlaða 

uppvinnslu og hefðbundna meðferð en þátttakendur í meðferðarhópi fengu þar að auki mat, ráðgjöf og 

meðferð ICGT teymis. Íhlutunin dró úr tíðni óráðs hjá meðferðarhópi þar sem það voru marktækt fleiri í 

samanburðarhópnum sem voru með óráði á einhverjum tímapunkti eftir aðgerð. Enginn marktækur 

munur var milli hópanna um lengd eða alvarleika óráðs. Stenvall og félagar (2012) rannsökuðu hvort 

þverfagleg íhlutunarmeðferð gæti dregið úr fylgikvillum og flýtt fyrir bata eftir mjaðmabrotsaðgerð hjá 

öldruðum mjaðmabrotssjúklingum með undirliggjandi heilabilun. Unnið var í teymi til að veita alhliða, 

þverfaglega umönnun og var sjúklingum fylgt eftir í fjóra mánuði eftir útskrift. Samanburðarhópur fékk 
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hefðbundna meðferð. Það voru marktækt færri fylgikvillar eftir aðgerð hjá meðferðarhópi sem fékk 

íhlutunina og óráðstilfellum fækkaði marktækt borið saman við samanburðarhóp. 

4.4.2 Skimunartæki sem liður í forvörnum gegn óráði 

Alls voru fjórar rannsóknargreinar sem könnuðu áreiðanleika mismunandi skimunartækja fyrir þennan 

ákveðna sjúklingahóp og notagildi þeirra sem lið í forvörnum gegn óráði. Freter og félagar (2015) 

athuguðu hvort Delirium Elderly at Risk (DEAR) matstækið væri nothæft til að greina aldraða 

mjaðmabrotssjúklinga í hættu á að þróa með sér óráð. Mat með DEAR áhættumatinu var fellt inn í 

reglubundna umönnun þessara sjúklinga og niðurstöðurnar leiddu í ljós að það voru marktækt fleiri 

sjúklingar sem höfðu einhverja áhættuþætti óráðs út frá DEAR sem fengu óráð á tímabilinu fyrir 

aðgerð og hafði DEAR jafnframt jákvætt forspárgildi fyrir þróun óráðs eftir aðgerð. Rannsakendur 

ályktuðu að nota mætti DEAR til að finna þá sjúklinga sem eru í hættu að fá óráð. Méziére og félagar 

(2013) könnuðu notagildi Cognitive Disorder Examination (CODEX) skimunarprófsins til að meta 

áhættu á þróun óráðs eftir aðgerð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að afbrigðileg útkoma úr 

CODEX hefði sterk tengsl við óráð meðal aldraðra sjúklinga sem fara í aðgerð vegna mjaðmabrots og 

geti því verið nothæft til að skima fyrir þeim sem eru í aukinni áhættu á að þróa með sér óráð. Í 

rannsókn Ringdal og félaga (2011) var notagildi Mini-Mental State Examination (MMSE) skalans 

kannað við skimun óráðs hjá öldruðum sjúklingum með mjaðmabrot og sannreynt út frá greiningu með 

CAM. Niðurstöðurnar benda til þess að MMSE geti verið gagnlegt við skimun fyrir óráði hjá þessum 

sjúklingum en hátt hlutfall af falskri jákvæðri svörun dregur hins vegar úr greiningargildi þess. 

Rannsókn þeirra Sörensen-Duppils og Johansson (2011) miðaðist að því að meta réttmæti og 

forspárgildi NEECHAM skalans við greiningu óráðs meðal aldraðra mjaðmabrotssjúklinga borið saman 

við viðmið DSM-IV. NEECHAM skalinn virtist greina marktækt fleiri sjúklinga réttilega með óráði en 

DSM-IV viðmiðunin, bæði við innlögn og útskrift, og er þar af leiðandi hugsanlega næmari og betur til 

þess fallinn að mati rannsakenda. 

4.4.3 Fyrirbyggjandi lyfjameðferðir við óráði 

Engin þeirra rannsókna sem fjallaði um lyfjameðferð í forvarnarskyni gat sýnt fram á að lyfið sem var til 

athugunar gæti í raun og veru dregið úr tíðni óráðs. Í rannsókn de Jonghe og félaga (2014) var 

þátttakendum í meðferðarhópi gefið 3 mg af melatónín á kvöldin í fimm samfellda sólarhringa eftir 

aðgerð á meðan samanburðarhópur fékk lyfleysu. Í óráði má yfirleitt sjá truflun á svefn- og 

vökumynstri sjúklinga og þar sem melatónín stýrir þessu mynstri drógu rannsakendur þá ályktun að 

gjöf melatóníns gæti fækkað óráðstilfellum. Ekki kom fram marktækur munur á algengi óráðs á milli 

hópa en aftur á móti upplifðu marktækt færri sjúklingar í meðferðarhópnum langvarandi tímabil óráðs, 

það er lengur en tvo daga, borið saman við samanburðarhóp, sem er vísbending um að gjöf 

melatóníns geti leitt til þess að færri sjúklingar upplifi óráð í lengri tíma. Marcantonio og félagar (2011) 

framkvæmdu rannsókn í þeim tilgangi að ákvarða hvort dónepezílhýdróklóríð gæti dregið úr tíðni og 

alvarleika óráðs hjá öldruðum sem gangast undir aðgerð vegna mjaðmabrots. Þátttakendum var 

slembiraðað til að fá ýmist gjöf 5 mg af dónepezíl eða lyfleysu innan 24 klukkustunda frá aðgerð og 

daglega eftir það í 30 daga eða þar til aukaverkanir eða klínískt ástand krafðist þess að meðferð væri 

hætt. Þátttakendur í meðferðarhópi sýndu enga marktæka framför hvað varðar óráð eða alvarleika 
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þess en fundu hins vegar fyrir fleiri aukaverkunum en þátttakendur í samanburðarhópi. Vochteloo, 

Moerman og félagar (2011) könnuðu áhrif halóperídóls í fyrirbyggjandi lágum skömmtum á tíðni óráðs 

meðal aldraðra mjaðmabrotssjúklinga. Þátttakendur voru flokkaðir í tvo hópa eftir því hvort þeir töldust 

í lítilli eða mikilli áhættu á að þróa með sér óráð og var þeim sem töldust í mikilli áhættu gefið 1 mg af 

halóperídóli, tvisvar sinnum á dag, en hinir fengu ekkert lyf. Niðurstöðurnar sýndu ekki fram á að 

notkun halóperídóls í fyrirbyggjandi tilgangi gæti dregið marktækt úr algengi óráðs. Rannsókn þeirra 

Brown og félaga (2014) var frábrugðin fyrrnefndum rannsóknum þar sem markmiðið var að að meta 

hvort hægt væri að draga úr tíðni óráðs eftir aðgerð með því að takmarka dýpt slævingar í aðgerð 

vegna mjaðmabrots. Þátttakendum var slembiraðað til að fá ýmist djúpa eða létta slævingu með 

própofóli og niðurstöðurnar leiddu í ljós að létt slæving dró marktækt úr tíðni óráðs eftir aðgerð um 

helming. Af þeim þátttakendum sem fengu óráð var meðallengd óráðstímabils í sjúkrahúsdvölinni meiri 

fyrir hópinn sem fékk djúpa slævingu. 
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Tafla 7. Fyrirbyggjandi aðgerðir gegn óráði hjá öldruðum sjúklingum eftir mjaðmabrot.  

Rannsókn 

(ár) land 
Tilgangur Úrtak, mælitæki og aðferð Inngrip Niðurstöður 

 

Boddaert 

o.fl. 

(2014) 

Frakkland 

 

Veita samþætta bæklunar- 

og öldrunarþjónustu og veita 

sérhæfða meðhöndlun með 

áherslu á að takast á við 

fylgikvilla og hefja 

endurhæfingu snemma. 

 

N=334 

I=70 ára og eldri, mjaðmabrot 

Ú=Mörg brot, flutningur á annan 

spítala/inniliggjandi á spítala þegar 

brotið varð. 

CAM og CIRS. Ekki tilgreint hversu 

oft óráð var metið.  

Ferilrannsókn með tímaraðarsniði. 

  

 

Sérhæfð meðferð veitt af 

þverfaglegu öldrunar- og 

bæklunarteymi fyrir 

meðferðarhóp. 

 

Fram kom marktækur munur á fjölda 

tilfella óráðs milli meðferðarhóps og 

samanburðarhóps sem fengu 

hefðbundna meðferð (33% vs. 61%, 

p<0,001). 

Brown o.fl.  

(2014) 

Bandaríkin 

Ákvarða hvort takmörkuð 

dýpt slævingar í aðgerð 

vegna mjaðmabrots hjá 

öldruðum sjúklingum geti 

dregið úr algengi óráðs og 

lækkað dánartíðni. 

N=114  

I=65 ára og eldri  

Ú=MMSE<15, óráð til staðar fyrir 

aðgerð, frábendingar fyrir 

mænudeyfingu, fyrri mjaðmaaðgerð. 

MMSE, CAM. Metið við innlögn, á 2. 

degi eftir aðgerð og CAM daglega 

frá 3. degi eftir aðgerð af þjálfuðum 

hjúkrunarfræðingum. 

Tvíblind, slembd 

samanburðarrannsókn (RCT). 

 

Dýpt slævingar var títruð 

með notkun EEG út frá 

svokallaðari BIS vísitölu 

og var sjúklingum 

slembiraðað til að fá ýmist 

djúpa (BIS=50) eða létta 

(BIS ≥80) slævingu. 

Létt slæving dró marktækt úr tíðni óráðs 

eftir aðgerð en 40% af sjúklingunum í 

hópnum sem fékk djúpa slævingu vs. 

19% í hópnum sem fékk létta slævingu 

upplifðu óráð (p=0,02). Með því að 

takmarka dýpt slævingar dró úr tíðni 

óráðs eftir aðgerð um helming (50%). 

Meðallengd óráðstímabils á meðan á 

sjúkrahúsdvöl stóð var meiri fyrir hópinn 

sem fékk djúpa slævingu (p=0,01). Einnig 

var rannsakað hvort að dýpt slævingar 

hefði áhrif á dánartíðni þessa 

sjúklingahóps innan 1 árs en ekki fannst 

marktækur munur nema hjá sjúklingum 

með undirliggjandi alvarlega fjölkvilla 

(p=0,04). 
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de Jonghe 

o.fl.  

(2014) 

Holland 

Bera saman áhrif melatóníns 

við lyfleysu á algengi og 

lengd óráðs. 

N=378 

I=65 ára og eldri. 

Ú=Óráð við skráningu í rannsókn 

DSM-IV, DOS. 

Metið af rannsakendum eða 

hjúkrunarfræðingum, daglega frá 

innlögn að 8. degi, þar til einkenni 

hurfu eða að útskrift. 

Tvíblind, slembuð 

samanburðarrannsókn (RCT). 

 

3 mg melatónín var gefið 

meðferðarhópi, gefið að 

kvöldi til, innan 24 klst. frá 

innlögn og í 5 samfellda 

sólarhringa á meðan 

samanburðarhópur fékk 

lyfleysu. 

Notkun melatóníns dró ekki úr algengi 

(29,6% í meðferðarhópi vs. 25,5% í 

samanburðarhópi), alvarleika eða lengd 

sjúkrahúsdvalar en aftur á móti upplifðu 

færri sjúklingar í meðferðarhópi miðað við 

samanburðarhóp (25,5% vs. 46,9%, 

p=0,02) langvarandi tímabil óráðs (>2 

daga). 

Deschodt o.fl  

(2012)  

Belgía 

Meta áhrif sérstaks 

öldrunarteymis (IGCT) á óráð 

og almenna vitræna 

starfsemi hjá öldruðum með 

mjaðmabrot. IGCT teymið 

samanstóð af öldrunarlækni, 

hjúkrunarfræðingi, 

félagsráðgjafa, sálfræðingi 

og sjúkraþjálfara. Sjúklingum 

var skipt í meðferðarhóp og 

samanburðarhóp. Báðir 

hópar fengu staðlaða 

uppvinnslu á bráðamóttöku 

fyrir innlögn. Einstaklingar í 

meðferðarhópi fengu einnig 

IGCT ráðgjöf. 

N=171 M=80,4 ± 7,0 ár, 73,4% 

kvenkyns (meðferðarhópur) og 81,1 

± 7,2 ár, 74,0% kvenkyns 

(samanburðarhópur). 

I= 65 ára og eldri, gátu svarað 

munnlegum spurningum, leituðu á 

bráðamóttöku með mjaðmabrot, 

skurðaðgerð til lagfæringar á broti.  

Ú= Lögðust ekki inn vegna áverka, 

fjöláverkar, lífslíkur undir 6 mán., 

neituðu þátttöku, brot vegna sjúklegs 

ástands, fóru ekki í aðgerð, töluðu 

ekki tungumálið, lögðust ekki inn frá 

bráðamóttöku, heyrnarskerðing.  

CAM, MMSE og DI. Metið 24 klst. 

eftir innlögn, fyrir aðgerð og á degi 1, 

3, 5, 8 og 15 eftir aðgerð (að 

útskrift). Metið af hjúkrunarfræðingi. 

Stýrð tilraun. 

 

Mat og meðferð 

öldrunarteymis. 

Niðurstöður sýndu fram á að í 

meðferðarhópi dró úr algengi óráðs 

(37,2% í meðferðarhópi vs. 53,2% í 

samanburðarhópi, OR=1,92, p=0,04) eftir 

aðgerð. 
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Freter o.fl., 

(2015) 

Kanada 

Kanna getu DEAR 

matstækisins til að greina 

aldraða sjúklinga í hættu á 

að þróa með sér óráð fyrir 

aðgerð vegna mjaðmabrots 

og einnig kanna árangur við 

greiningu óráðs eftir aðgerð. 

N=283 

M=83 ár, 75,0% kvenkyns. 

I=65 ára og eldri, mjaðmabrot. 

Ú=Fóru ekki í aðgerð, sjúkleg 

beinbrot, gjörgæsluvist, skildu ekki 

tungumálið. 

DEAR, MMSE og CAM. Metið fyrir 

aðgerð og á 1., 3. og 5. degi eftir 

aðgerð af þjálfuðum 

rannsóknaraðila.  

Framskyggn ferilrannsókn. 

 

Mat með DEAR 

skimtækinu var fellt inn í 

venjubundna umönnun hjá 

öldruðum sjúklingum sem 

lögðust inn til að fara í 

aðgerð vegna 

mjaðmabrots. 

Með því að bera kennsl á áhættuþætti 

óráðs fyrir aðgerð er hægt að finna þá 

mjaðmabrotssjúklinga sem eru í hættu á 

að þróa með sér óráð fyrir og eftir 

aðgerð. 

Marcantonio 

o.fl. 

(2011) 

Bandaríkin 

Ákvarða hvort 

dónepezílhýdróklóríð geti 

dregið úr tíðni og alvarleika 

óráðs hjá öldruðum sem 

gangast undir 

mjaðmabrotsaðgerð. 

N=60 

I=70 ára og eldri, mjaðmabrot. 

Ú=Alvarleg vitglöp, mjög skert 

sjálfsbjargargeta. 

Óráð og alvarleiki þess var mælt 

daglega á sjúkrahúsinu og 2, 4, og 6 

vikum eftir aðgerð með CAM og 

MDAS. 

Tvíblind, slembuð 

samanburðarforkönnun. 

 

5 mg af dónepezíl eða 

lyfleysu var gefið 

þátttakendum af handahófi 

innan 24 klukkustunda eftir 

aðgerð, daglegri meðferð 

var haldið áfram í 30 daga 

fyrir meðferðarhóp eða þar 

til aukaverkanir eða 

klínískt ástand krafðist 

þess að meðferð væri 

hætt. 

 

Hjá þátttakendum sem var slembiraðað til 

að fá gjöf dónepezíls var ekki hægt að 

sýna fram á marktæka framför hvað 

varðar óráð eða alvarleika þess (OR = 

0,9, 95% CI = 0,4-2,3) og fundu þeir 

þátttakendur einnig fyrir marktækt fleiri 

aukaverkunum (p=0,04).  

Í heildina litið fundust ekki nægar 

vísbendingar út frá þessu tilraunaverkefni 

til að réttlæta frekari rannsóknir. 
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Mézière o.fl.  

(2013)  

Frakkland 

Meta hvort að gilt og fljótlegt 

skimunarpróf Cognitive 

Disorder Examination 

(CODEX) sem framkvæmt 

var fyrir mjaðmabrotsaðgerð 

væri tengt við áhættu á 

þróun óráðs eftir aðgerð. 

N=52 

M=84,4 ± 5,3 ár, 71% kvenkyns 

I=70 ára og eldri, vísað til 

bæklunaraðgerðar vegna 

mjaðmabrots, fengu almenna 

svæfingu í aðgerð, læknisfræðilega 

stöðugir. 

Ú=Saga um óráð og/eða vitglöp, 

banvænn sjúkdómur, hiti, sýking eða 

krabbamein.  

CAM. Metið á 3. degi eftir aðgerð af 

öldrunarlækni 

Framskyggn áhorfs ferilrannsókn. 

 

 

Ekkert inngrip. Á meðal þeirra 52 sjúklinga sem tóku þátt 

í rannsókninni fengu 7 óráð eftir aðgerð 

(13,5%) á 3. degi eftir aðgerð. Allir 7 

sjúklingar voru á meðal þeirra 25 sem 

fengu afbrigðilega útkomu úr CODEX 

prófinu. Enginn af þeim 27 sem fékk 

eðlilega útkomu úr CODEX prófinu fékk 

óráð. Niðurstöður leiddu í ljós að 

afbrigðileg útkoma úr CODEX 

skimunarprófi er sjálfsstætt tengt við óráð 

eftir aðgerð meðal aldraðra sjúklinga sem 

fara í mjaðmabrotsaðgerð og eru ekki 

með þekkta heilabilun. Hægt er að nota 

skimunarprófið til þess að greina þá sem 

eru í áhættu fyrir þróun óráðs eftir aðgerð 

og nota við skipulag á fyrirbyggjandi 

íhlutunum. 
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Ringdal o.fl.  

(2011)  

Noregur 

Meginmarkmið þessarar 

rannsóknar var að kanna 

notagildi Mini-Mental State 

Examination skalans 

(MMSE) við skimun óráðs 

hjá öldruðum sjúklingum með 

mjaðmabrot. 

N=364  

M=84 ára (65-100), 76% kvenkyns.  

I=65 ára og eldri, bráðainnlögn 

vegna mjaðmabrots, töluðu norsku, 

innlögn í að minnsta kosti 24 klst. 

Ú= alvarlegt málstol, höfuðáverkar, 

dauðvona sjúkdómur, þátttaka í 

sömu rannsókn vegna fyrri 

mjaðmabrots.  

CAM og MMSE. 

Áhorfs ferilrannsókn. 

 

Ekkert inngrip. Alls voru 21% sjúklinga greindir með óráð 

byggt á CAM en 43% höfðu undirliggjandi 

vitræna skerðingu samkvæmt MMSE. 

Sem skimunartæki sýndi 30-stiga MMSE 

skalinn 88% næmni og 54% nákvæmni 

við mat á óráði en gefur skalinn til kynna 

vitræna skerðingu ef einstaklingar fær 24 

stig eða minna. Rannsóknin bendir til 

þess að MMSE geti verið gagnlegur í 

skimun fyrir óráði en hátt hlutfall af falskri 

jákvæðri svörun dregur úr greiningargildi 

þess hjá sjúklingum með mjaðmabrot. 

Með öðrum orðum þá má nota MMSE til 

að skima fyrir óráði en ekki er hægt að 

greina óráð út frá niðurstöðum úr MMSE. 

 

 

Stenvall o.fl., 

(2012) 

Svíþjóð 

Kanna hvort þverfagleg 

íhlutunarmeðferð geti dregið 

úr fylgikvillum og aukið við 

hagnýtan bata eftir 

mjaðmabrotsaðgerð hjá 

öldruðum 

mjaðmabrotssjúklingum með 

undirliggjandi heilabilun. 

N=64 

M= 81.0 ± 5.8 ár, 79,0% kvenkyns 

(meðferðarhópur), 83.2 ± 6.4 ár, 

69,0% kvenkyns 

(samanburðarhópur). 

I=70 ára og eldri, mjaðmabrot, 

heilabilun. 

Ú=Sjúklegt brot, rúmliggjandi fyrir 

brot. 

Slembuð samanburðarrannsókn 

með undirhópagreiningu. 

Íhlutunin samanstóð af 

aukinni fræðslu til 

starfsfólks, einstaklings-

miðaðri umönnun, 

endurhæfingu, forvörnum, 

greiningu og meðferð á 

fylgikvillum eftir aðgerð og 

þá sérstaklega óráði hjá 

meðferðarhópi. Starfsfólk 

vann í teymi til að veita 

alhliða, þverfaglega 

umönnun og var 4 

mánaða eftirfylgd. 

Samanburðarhópur fékk 

hefðbundna meðferð.  

 

Það voru marktækt færri fylgikvillar eftir 

aðgerð hjá meðferðarhópi sem fékk 

íhlutunina og óráðstilfellum fækkaði 

marktækt (p=0,002) borið saman við 

samanburðarhóp. Niðurstöðurnar sýna 

að sjúklingar með vitglöp sem fá 

mjaðmabrot geta notið góðs af 

þverfaglegu öldrunarmati og 

endurhæfingu og ættu ekki að vera 

útilokaðir frá slíkri meðferð. 



54 

Sorensen 

Duppils og 

Johansson 

(2011) 

Svíþjóð 

 

Meta réttmæti og forspárgildi 

NEECHAM skalans við 

greiningu óráðs meðal 

aldraðra 

mjaðmabrotssjúklinga. 

N=149 

M= 82.2 ± 7.6 

I=65 ára og eldri, aðgerð vegna 

mjaðmabrots. 

Ú= Alvarleg vitræn skerðing 

(MMSE<11), nú þegar með óráði 

eða ófærir um samskipti. 

Óráð metið daglega í legu út frá 

viðmiðum DSM-IV. Mat við innlögn 

og útskrift með NEECHAM og 

MMSE. 

Áhorfsrannsókn. 

Ekkert inngrip. Sjúklingar sem skoruðu <25 stig á 

NEECHAM mælikvarða voru í 12 sinnum 

meiri hættu á að þróa með sér óráð skv. 

viðmiðum DSM-IV (p=0,0001). 

NEECHAM skalinn virtist greina fleiri 

sjúklinga með óráði en DSM-IV 

viðmiðunin, bæði við innlögn og útskrift, 

og er því hugsanlega næmari og betur til 

þess fallinn. Forspárgildi NEECHAM 

skalans var einnig metið með 

aðhvarfsgreining og fyrir hvert tapað stig 

á NEECHAM jókst hættan á óráði um 

42% skv. DSM-IV (95% CI = 1,22-1,66; 

p<0,0001). Niðurstöðurnar gáfu til kynna 

að NEECHAM sé sértækt fyrir óráð og 

þess vegna gilt og áreiðanlegt 

skimunartæki til að spá fyrir um óráð. 

 

Vochteloo, 

Moerman 

o.fl.  

(2011)  

Holland 

Ákvarða hvort notkun 

fyrirbyggjandi lágra skammta 

af halóperídóli dragi úr tíðni 

óráðs meðal aldraðra 

mjaðmabrotssjúklinga. Einnig 

voru niðurstöður úr 

áhættulíkani fyrir óráði, Risk 

model for Delirium (RD) 

metnar og einstaklingar 

flokkaðir í tvo hópa eftir 

niðurstöðum úr því mati, í 

mikilli eða lítilli áhættu 

(<5 stig vs. ≥5 stig). 

N=378  

M=86,6 ± 6,5 ár, 79,2% kvenkyns (≥ 

5 stig) 81,4 ± 7,1 ár, 69,3% 

kvenkyns(< 5 stig). 

I= 65 ára og eldri, mjaðmabrot vegna 

lágorku áverka og ekki af sjúklegum 

uppruna.  

DSM-IV. Metið af læknum og 

hjúkrunarfræðingum daglega á 

meðan á sjúkrahúslegu stóð. 

Framskyggn ferilrannsókn. 

1 mg af halóperídóli, 

tvisvar sinnum á dag gefið 

einstaklingum í mikilli 

áhættu á meðan 

einstaklingar í lítilli áhættu 

fengu ekkert lyf.  

Niðurstöður voru skoðaðar hvað varðar 

tíðni óráðs, lengd dvalar, dánartíðni og 

hvort þessir einstaklingar hafi getað 

útskrifast heim aftur í sömu aðstæður og 

fyrir brot. Notkun halóperídóls dró ekki úr 

algengi óráðs (42,4% mikil áhætta vs. 

14,1% lítil áhætta, OR=4,1). Einstaklingar 

í mikilli áhættu voru líklegri til þess að 

vera búsettir á öðrum stað en fyrir 

rannsókn, (3 mánuðum síðar) (62,3% vs. 

17,0%, OR=6,57) og voru ólíklegri til 

þess að vera útskrifaðir af sjúkrahúsi 10 

dögum eftir innlögn (34,9% vs. 55,9% 

OR=1,63). 
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4.5 Afleiðingar óráðs í kjölfar mjaðmabrots meðal aldraðra  

Heimildaleit skilaði 16 rannsóknum sem fjölluðu um afleiðingar óráðs meðal aldraðra sjúklinga eftir 

mjaðmabrot (tafla 8). Þar af voru 11 framskyggnar rannsóknir með mislangri eftirfylgd, ein framskyggn 

ferilrannsókn, tvær afturskyggnar rannsóknir, ein tilfella-viðmiðunarrannsókn og ein stýrð 

íhlutunarrannsókn. Helstu afleiðingar þess að fá óráð í kjölfar mjaðmabrots voru hækkuð dánartíðni, 

lengri sjúkrahúsdvöl, minni líkur á að endurheimta fyrri getu, auknar líkur á vitrænni skerðingu og meiri 

líkur á flutningi á aðra stofnun. Nokkrar stakar rannsóknir greindu frá afleiðingum sem hafa verið 

minna rannsakaðar eins og auknum þunglyndiseinkennum, kyngingarörðugleikum, þvagteppu og 

líkum á að verða fyrir öðru mjaðmabroti. Niðurstöðunum verða nú gerð frekari skil. 

Rannsakendum bar saman um að óráð valdi raunverulega hærri dánartíðni hjá þessum 

sjúklingahóp. Dánartíðni var breytileg á milli rannsókna og jókst almennt eftir því sem lengra var liðið 

frá útskrift. Út frá niðurstöðum okkar virðist hækkuð dánartíðni vera fremur algeng afleiðing óráðs en 

það eru alls fimm rannsóknir sem sýna fram á marktækt hærri dánartíðni hjá þeim sem fengu óráð í 

kjölfar mjaðmabrots, samanborið við þá sem ekki fengu óráð (Bellelli o.fl., 2014; Dubljanin-Raspopovic 

o.fl., 2012; Lee, Ha o.fl., 2011; Tarazona-Santabalbina o.fl., 2012; Vochteloo o.fl., 2011). Bellelli og 

félagar (2014) komust einnig að því að hver dagur sem leið þar sem sjúklingur var með óráði, jók 

marktækt hættuna á því að deyja innan 6 mánaða um 17%. Lifun er hugtak sem er nátengt dánartíðni 

en Lee, Ha og félagar (2011) könnuðu auk dánartíðni einnig hlutfallslega lifun eftir 40 mánuði í sinni 

rannsókn og fundu út að hlutfallsleg lifun var marktækt lægri eða 63,6% hjá þeim sem fengu óráð á 

móti 81,0% hjá þeim sem ekki fengu óráð. Íhlutunarrannsókn þeirra Deschodt og félaga (2012) sýndi 

fram á svipaða niðurstöðu þar sem hlutfallsleg lifun fyrsta árið eftir aðgerð, hjá öldruðum sjúklingum 

sem fengu mjaðmabrot, var marktækt lægri hjá þeim þátttakendum sem fengu óráð, eða 69,7% á móti 

84,2%, óháð því hvort þeir fengu íhlutun eða ekki. 

Niðurstöður rannsóknar Zywiel og félaga (2015) sem var gerð til að meta áhrif óráðs á lengd 

legutíma aldraðra sjúklinga, sem gengust undir skurðaðgerð í kjölfar mjaðmabrots, sýndi fram á aukna 

lengd sjúkrahúsdvalar um 7,4 daga hjá þeim sem fengu óráð, samanborið við sjúklinga sem ekki 

fengu óráð, með tilheyrandi kostnaðaraukningu vegna umönnunarinnar. Rannsókn Vochteloo og 

félaga (2011) sýndi einnig fram á marktækt lengri legutíma meðal þeirra sjúklinga sem þróuðu með sér 

óráð eftir mjaðmabrot. Algengara var að þeir sem fengu óráð útskrifuðust á aðra stofnun og er óráð 

talið vera sjálfstæður áhættuþáttur í slíkum flutningum hjá mjaðmabrotssjúklingum sem bjuggu á sínu 

eigin heimili fyrir brot (Krogseth o.fl., 2014; Vochteloo o.fl., 2011). Þeir sem fá óráð hafa marktækt 

minni möguleika á að endurheimta sína fyrri göngu- og hreyfigetu (Dubljanin-Raspopovic o.fl., 2012; 

Horikawa, Miyakoshi, Shimada og Kodama, 2014; Lee, Ha o.fl., 2011; Morghen o.fl., 2011; Vochteloo 

o.fl, 2013). Einnig var sýnt fram á það í tveimur rannsóknum að bein tengsl voru á milli þess að fá óráð 

við hnignun á starfrænni virkni og færniskerðingu eftir útskrift (Krogseth o.fl., 2014; Lee, Ha o.fl., 2011) 

og samkvæmt Krogseth og félögum (2014) var óráð talið vera megin áhættuþáttur fyrir flutning 

aldraðra sjúklinga á stofnun í kjölfar mjaðmabrots. 

Alls voru þrjár rannsóknir sem skoðuðu áhrif óráðs á vitræna starfsemi og andlega líðan. Í 

rannsókn Slor og félaga (2013) voru aldraðir sjúklingar sem áttu að gangast undir aðgerð eftir 



56 

mjaðmabrot metnir með tilliti til þunglyndiseinkenna fyrir og eftir aðgerð og kom í ljós að þeir sjúklingar 

sem fengu óráð sýndu marktækt meiri þunglyndiseinkenni í eftirfylgni 3 mánuðum eftir útskrift. 

Niðurstöður rannsóknar Witlox og félaga (2013) sýndu fram á sambærilegar niðurstöður þar sem þeir 

sjúklingar sem fengu óráð á meðan á sjúkrahúslegu stóð höfðu aukin þunglyndiseinkenni og þar að 

auki upplifðu þeir frekar hnignun á vitrænni getu og skert skammtímaminni, við 3 mánaða eftirfylgni 

eftir útskrift. Krogseth og félagar (2011) rannsökuðu tengsl óráðs við þróun heilabilunar, meðal 

mjaðmabrotssjúklinga sem ekki höfðu þekkta fyrri skerðingu á vitrænni starfsemi og komust að því að 

óráð felur í sér aukna áhættu á að sjúklingurinn þrói með sér heilabilun eftir útskrift af sjúkrahúsi. 

Annað sem kom fram í rannsóknarleitinni voru sterk tengsl óráðs við þróun kyngingarörðugleika hjá 

öldruðum eftir mjaðmabrotsaðgerð (Love, Cornwell og Whitehouse, 2013) með tilheyrandi neikvæðum 

afleiðingum fyrir sjúklinginn. Adunsky og félagar (2015) könnuðu algengi þvagtregðu í kjölfar 

mjaðmabrots og fundu þá út að óráð hefur sterkt forspárgildi og eykur marktækt líkurnar á þvagtregðu 

hjá þessum sjúklingahópi. Einnig fannst rannsókn frá þeim Chang og félögum (2013) þar sem leitast 

var eftir því að bera kennsl á þá áhættuþætti sem stuðla að öðru mjaðmabroti hjá öldruðum sjúklingum 

og kom í ljós að hlutfall þeirra sem höfðu fengið óráð eftir skurðaðgerð í kjölfar fyrra mjaðmabrots var 

marktækt hærra en þeirra sem ekki höfðu fengið óráð. 
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Tafla 8. Afleiðingar óráðs í kjölfar mjaðmabrots meðal aldraðra. 

Rannsókn 

(ár) land 
Úrtak Aðferð, tímalengd Niðurstöður p-gildi 

Adunsky o.fl. 

(2015) 

Ísrael 

N=639 

65 ára og eldri 

Afturskyggn ferilrannsókn,  

12 mánaða eftirfylgd. 

Auknar líkur á þvagtregðu 24% vs. 16%. p=0,01 

Bellelli o.fl.  

(2014) 

Ítalía 

N=199 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn,  

6 mánaða eftirfylgd. 

Aukin lengd óráðs í beinum tengslum við dánartíðni. 

Hærri dánartíðni 28,1% vs. 13,4% 6 mánuðum eftir 
aðgerð. 

p<0,001 

p<0,001 

Chang o.fl.  

(2013) 

Suður-Kórea 

N=188 

65 ára og eldri 

Tilfellaviðmiðunarrannsókn. Meiri líkur á öðru mjaðmabroti. p=0,022 

Deschodt o.fl. 

(2012) 

Belgía 

N=171 

65 ára og eldri 

Stýrð íhlutunarrannsókn,  

12 mánaða eftirfylgd. 

Lægri hlutfallsleg lifun 69,7% vs. 84,2% eftir 12 
mánuði. 

p=0,04 

Dubljanin-

Raspopovic o.fl. 

(2012) 

Serbía 

N=344 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn,  

12 mánaða eftirfylgd. 

Hærri 1 árs dánartíðni. 

Minni möguleikar á að endurheimta fyrri getu til að 
ganga. 

p<0,001 

p<0,001 
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Horikawa o.fl. 

(2014) 

Japan 

N=99 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn. Minni líkur á að endurheimta göngugetu. p=0,006 

Krogseth o.fl. 

(2011) 

Noregur 

N=106 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn,  

6 mánaða eftirfylgd. 

Auknar líkur á að þróa með sér vitglöp 38% vs. 7% eftir 
6 mánuði. 

p<0,001 

Krogseth o.fl. 

(2014) 

Noregur 

N=207 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn,  

6 mánaða eftirfylgd. 

Fleiri útskrifuðust á aðra sjúkrastofnun 79% vs. 27% 

sem útskrifuðust heim aftur. 

Minnkuð starfræn virkni eftir 6 mánuði. 

p<0,001 

 

p=0,039 

Lee, Ha o.fl. 

(2011) 

Suður-Kórea 

N=232 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn,  

eftirfylgd í 40 mánuði. 

Hærri dánartíðni 35,7% vs. 12,3% eftir 24 mánuði. 

Lægri hlutfallsleg lifun eftir 40 mánuði 63,6% vs. 81,0% 

Minnkuð hreyfigeta og virkni 49% vs. 25%. 

p=0,032 

p<0,05 

p<0,001 

Love o.fl. (2013) 

Ástralía 

N=181 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn. Auknir kyngingarörðugleikar eftir aðgerð. p=0,008 

Morghen o.fl. 

(2011) 

Ítalía 

N=306 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn, 

12 mánaða eftirfylgd. 

Minni líkur á að endurheimta fyrri göngugetu. p<0,001 
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Tarazona- 

Santabalbina o.fl. 

(2012) 

Spánn 

N=1363 

70 ára og eldri 

Afturskyggn áhorfsrannsókn, 

12 mánaða eftirfylgd. 

Hærri dánartíðni 22% vs. 14,5% eftir 6 mánuði  

og 34% vs. 22,3% eftir 12 mánuði.  

p=0,004 

p<0,001 

Vochteloo o.fl. 

(2011) 

Holland 

N=455 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn, 

12 mánaða eftirfylgd. 

Lengri sjúkrahúslega. 

Meiri líkur á flutningi á aðra stofnun. 

Hærri dánartíðni 23,1% vs. 8,3% eftir 3 mánuði  

og 37,0% vs. 14,6% eftir 12 mánuði.  

p<0,001 

p=0,001 

p<0,001 

p<0,001 

Vochteloo o.fl. 

(2013) 

Holland 

N=390 

65 ára og eldri 

Framskyggn ferilrannsókn,  

12 mánaða eftirfylgd. 

Minni líkur á að hafa endurheimt hreyfigetu 3 og 12 
mánuðum eftir útskrift. 

p<0,001 

p=0,004 

Witlox o.fl.  

(2013) 

Holland 

N=53 

75 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn,  

eftirfylgd í 3 mánuði. 

Aukin vitræn skerðing. 

Aukin þunglyndiseinkenni. 

Skert skammtímaminni. 

p=0,002 

p=0,004 

p<0,001 

Zywiel o.fl. 

(2015) 

Kanada 

N=242 

65 ára og eldri 

Framskyggn rannsókn. Aukin heildarlengd sjúkrahúsdvalar. 

Aukinn legutími eftir aðgerð. 

Aukinn umönnunarkostnaður. 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 
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5 Umræður 

Markmið okkar með þessu verkefni var að veita innsýn og draga saman þá þekkingu sem er til staðar 

um óráð hjá þessum hópi sjúklinga. Það er ljóst að óráð í kjölfar mjaðmabrots meðal aldraðra er 

algengt vandamál og getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þegar horft er til þeirra neikvæðu 

afleiðinga sem óráð hefur á bæði heilsu og velferð þessara sjúklinga þá leikur enginn vafi á mikilvægi 

þess að framkvæma reglubundna skimun fyrir óráði. Á bæklunardeildum eru á hverjum tíma fjöldi 

sjúklinga sem þarf að meta með tilliti til áhættuþátta og skima fyrir einkennum óráðs. Sumir sjúklingar 

eru í meiri áhættu en aðrir og þurfa því sérstakt eftirlit og stöðugt mat á einkennum svo koma megi í 

veg fyrir óráð. Það skiptir miklu máli að hjúkrunarfræðingar og aðrar heilbrigðisstéttir séu vakandi fyrir 

einkennum óráðs og noti þekkingu sína til að gera viðeigandi ráðstafanir sem miða að því að lágmarka 

áhættuna og fyrirbyggja óráð. Hér á eftir verður rætt um niðurstöður til að varpa ljósi á mikilvæg atriði 

sem þarf að hafa í huga við túlkun þeirra 

5.1 Algengi 

Tekið var saman algengi óráðs úr rannsóknum framkvæmdum á síðastliðnum fimm árum meðal 

aldraðra einstaklinga í kjölfar mjaðmabrots sem leiddi í ljós algengi á mjög breiðu bili eða frá 5-54%. 

Meirihluti rannsóknanna sýndi þó fram á algengi á bilinu 20-40% svo ætla má að það sé sem næst 

raunveruleikanum. Þann mun sem kemur fram á algengi óráðs hjá þessum sjúklingahópi má rekja til 

ýmissa þátta eins og ólíkra úrtaka, mismunandi greiningarviðmiða og aðferða við greiningu á milli 

rannsókna. Úrtök voru mismunandi að stærð og gerð, bæði hvað varðar fjölda, meðalaldur og 

samsetningu þátttakenda enda voru margvísleg inntöku- og útilokunarskilyrði sett sem getur haft áhrif 

á niðurstöðurnar. Mismunandi matstæki voru notuð og misjafnt var hvenær og hversu oft sjúklingar 

voru metnir með tilliti til óráðs. Oftast var stuðst við CAM til að greina óráð en í þeim rannsóknum þar 

sem skimað var markvisst fyrir einkennum óráðs með DOS komu fram áberandi háar tölur um algengi, 

eða hjá nærri helmingi þátttakenda, sem gefur til kynna að með notkun DOS gæti verið mögulegt að 

ná til fleiri einstaklinga sem hafa einkenni óráðs. Einnig voru ólíkir matsaðilar á milli rannsókna en það 

getur skipt máli af hverjum matið er framkvæmt og hvort viðkomandi hafi hlotið til þess viðeigandi 

þjálfun, til að gefa sem réttasta mynd af umfangi vandans. Við útilokuðum rannsóknir þar sem ekki 

kom fram hvernig óráð var metið eða ef ekki voru notuð stöðluð matstæki. Reglulegt mat á einkennum 

sem framkvæmt er af þjálfuðum aðila að minnsta kosti daglega og yfir nokkurra daga tímabil er 

líklegast til árangurs þar sem einkenni geta verið breytileg yfir sólarhringinn eða birst aðeins í stuttan 

tíma. Það komu fram almennt lægri algengistölur í þeim rannsóknum þar sem eingöngu var skimað 

einu sinni eða óreglulega með nokkurra daga millibili (McGilton o.fl., 2013; Méziére o.fl., 2013; Sieber 

o.fl., 2011). 

Í heildina voru þrjár rannsóknir þar sem þátttakendur með undirliggjandi vitræna skerðingu voru 

útilokaðir og í tveimur þeirra komu fram mjög lágar tölur um algengi (McGilton o.fl., 2013; Méziére o.fl., 

2013), en þó ber að veita því athygli að í þessum rannsóknum var ekki skimað reglulega fyrir óráði, 

sem á að öllum líkindum sinn þátt í þessu lága algengi. Í rannsókn Chen og félaga (2014) voru þeir 

þátttakendur sem höfðu sögu um vitglöp einnig útilokaðir og þar var algengið nær meðallagi en á móti 
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kemur að óráð var metið daglega fyrstu dagana eftir aðgerð. Það er því spurning hvort hefur meiri 

áhrif, vitræna skerðingin sem slík eða að óráð hafi ekki verið metið sem skyldi, en mikilvægi þess að 

meta sjúklinga reglulega með tilliti til óráðseinkenna verður ekki dregið í efa. Í þeirri rannsókn sem 

sýndi fram á hæsta algengið var úrtakið lagskipt eftir því hvort þátttakendur voru með hugsanlega 

heilabilun eða vitglöp og var algengi óráðs mun hærra í þeim hópi þátttakenda en hinum þar sem 

engin merki fundust um slíkt (Lee, Mears o.fl., 2011). Niðurstöðurnar benda til þess að tengsl séu á 

milli óráðs og vitsmunalegrar skerðingar en vangaveltur hafa verið uppi um hvernig þessum tengslum 

sé háttað og hvort það sé vitræn skerðing sem hafi áhrif á þróun óráðs eða öfugt. Báðar breytur hafa 

reynst vera sjálfstæður áhættuþáttur fyrir hvor annarri í mörgum mismunandi rannsóknum og ýmsar 

kenningar hafa verið settar fram um samverkandi áhrif þarna á milli (Fong, Davis, Growdon, 

Albuquerque og Inouye, 2015). 

5.2 Áhættuþættir 

Rannsóknir sem framkvæmdar voru síðastliðin fimm ár á helstu áhættuþáttum óráðs sýndu fram á að 

margir ólíkir þættir, bæði útsetjandi og útleysandi, geta aukið líkur á þróun óráðs í kjölfar mjaðmabrots 

meðal aldraðra. Áhættuþættir sem voru til staðar fyrir mjaðmabrot voru meðal annars hár aldur, 

alvarleiki undirliggjandi sjúkdóma, karlkyn, skert virkni og vitræn skerðing. Hár aldur var hvað mest 

áberandi í niðurstöðum rannsókna um áhættuþætti fyrir þróun óráðs í kjölfar mjaðmabrots sem gæti 

útskýrt að hluta til háa tíðni óráðs meðal þessa sjúklingahóps. Hærra ASA-skor, sem gefur til kynna 

alvarleika undirliggjandi sjúkdóma, var skilgreint sem áhættuþáttur fyrir óráði í niðurstöðum fimm 

rannsókna. Er það í samræmi við orsakir óráðs sem er talið stafa af lífeðlisfræðilegum streituvöldum 

sem má skýra að hluta til vegna undirliggjandi sjúkdóms eða margra sjúkdóma samtímis (DSM-5, 

2013). Ekki var tekið fram í öllum greinum hvaða stig á ASA-skalanum var tengt við hættu á þróun 

óráðs, en var þó sérstaklega tekið fram í grein þeirra Lee, Mears og félaga (2011) að ef ASA-skor sé 

yfir 4, sem bendir til þess að einstaklingur sé með lífsógnandi sjúkdóm, þá teljist það sem áhættuþáttur 

fyrir þróun óráðs. Spurningar meðal höfunda vöknuðu um hverjir séu þessir helstu sjúkdómar sem 

valda slíkri ógn við líf sjúklings og hvort möguleiki væri á að draga enn betur úr hættu á óráði með því 

að skilgreina þessa sjúkdóma nánar og koma auga á þessa sjúklinga fyrr. Karlkyn var einnig stór 

áhættuþáttur fyrir þróun óráðs. Þessar niðurstöður eru athyglisverðar að því leyti að í nær öllum 

rannsóknum voru fleiri kvenkyns þátttakendur sem urðu fyrir því að mjaðmabrotna. Höfundar komu 

ekki auga á neinar augljósar skýringar fyrir því af hverju karlkyns þátttakendur eru í meiri áhættu á að 

fá óráð. Einnig reyndist vitræn skerðing vera áhættuþáttur. Þessar niðurstöður komu höfundum ekki á 

óvart þar sem ítrekað hefur komið fram að óráð tengist breytingum á virkni heilastarfsemi (Smith og 

Sierafi, 2013) og hefur sérstök áhersla verið lögð á að með aukinni skerðingu á virkni heilans þá eykst 

hættan á þróun óráðs (Vasilevskis o.fl., 2012). Í rannsókn Westhoff og félaga (2013) voru gildi 

bólgueyðandi- og miðlandi próteina mæld og sýndu þau fram á tengsl hærra styrks IL-6 gilda í blóði og 

lægri styrks Flt-3L, IL-1ra, IL-4 og IL-3 í mænuvökva við aukna hættu á óráði meðal aldraðra eftir 

mjaðmabrot. Staðfestu þessar niðurstöður þeirra þá tilgátu að óráð eftir aðgerð eigi sér stað vegna 

truflana á bólgusvörun sem valda röskun á taugaboðum sem er í samræmi við fræðin (Fong o.fl., 

2009). 
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Þættir tengdir skurðaðgerð eftir mjaðmabrot höfðu einnig áhrif hvað varðar áhættu á þróun óráðs. Í 

framskyggni rannsókn þeirra Lee, Mears og félaga (2011) var sýnt fram á tengsl milli tímalengdar 

skurðaðgerðar og hættu á óráði, en ef að aðgerð stóð yfir lengur en tvær klukkustundir, jókst hættan á 

þróun óráðs. Liggur skýringin á bakvið þessa auknu áhættu líklegast í aukinni tímalengd á svæfingu 

og slævingu en telja höfundar aukna áhættu einnig stafa vegna þeirra inngripa sem eiga sér stað, 

áverka tengda aðgerðinni og áhrifa þeirra á líkamann og bólgusvörun. Marktæk tengsl voru á milli legu 

á gjörgæslu eftir aðgerð og óráðs. Áhugavert er að huga að ástæðum þess en mögulegt er að hætta á 

óráði sé aukin þar sem á gjörgæslu eru sjúklingar yfirleitt í lífshættulegu ástandi, staðsettir í 

hátækniumhverfi, margar íhlutanir eiga sér stað og eru sjúklingar rúmliggjandi í lengri tíma. 

Niðurstöður þessar eru áhugaverðar þar sem stórt hlutfall sjúklinga á gjörgæsludeildum fær óráð og er 

því vert að reyna að koma í veg fyrir innlögn aldraðra sjúklinga á gjörgæsludeild er þeir verða fyrir 

mjaðmabroti. 

Áhættuþættir hafa áhrif hver á annan og myndast keðjuverkandi áhrif þeirra á milli. Valda þessi 

tengsl erfiðleikum við að meta hvaða áhættuþættir vega þyngst í þróun óráðs en mikilvægt er að koma 

auga á alla þá þætti sem auka líkur á óráði svo að hægt sé að beita viðeigandi fyrirbyggjandi 

aðgerðum og veita áhrifaríka meðferð. 

5.3 Fyrirbygging 

Leggja ætti meiri áherslu á forvarnir til þess að fyrirbyggja óráð frekar en að takast á við afleiðingar 

þess þar sem það virðist leiða til betri útkomu fyrir einstaklinginn (Lorenzl o.fl., 2012; Tampi o.fl., 2015; 

Witlox o.fl., 2010). Það standa ýmsar mismunandi aðferðir til boða til þess að draga úr líkum á eða 

koma í veg fyrir óráð en rannsóknarleitin skilaði ekki mörgum niðurstöðum sem sneru að fyrirbyggingu 

fyrir þennan sjúklingahóp. Vitað er að forvarnir byggjast að stórum hluta til á því að greina þá sem eru 

í aukinni hættu til þess að hægt sé að hefja fyrirbyggjandi meðferð til að leiðrétta eða draga úr vægi 

undirliggjandi áhættuþátta (Maclullich o.fl., 2013). Það er hlutverk hjúkrunarfræðinga að bera kennsl á 

áhættuþætti og greina vandamál í tengslum við óráð (Schreier, 2010). Til að hjálpa sér við þetta er 

hægt að nýta ýmis konar skimunartæki líkt og CAM, 4AT eða DOS sem öll eru í notkun hérlendis með 

einum eða öðrum hætti. Niðurstöður okkar bentu einnig til þess að nýta mætti aðrar gerðir 

skimunartækja til að skima fyrir óráði sem veitir síðan möguleika á að hefja markvissar aðgerðir til 

fyrirbyggingar í tíma (Freter o.fl., 2015; Méziére o.fl., 2013; Ringdal o.fl., 2011; Sörensen-Duppils og 

Johansson, 2011). Öll reyndust þessi skimunartæki vera nothæf upp að vissu marki til að skima fyrir 

þeim sem eru í aukinni áhættu á að þróa með sér óráð en einnig komu fram ýmsar takmarkanir og út 

frá því þarf að velta fyrir sér hvort umrædd tæki gætu hugsanlega verið að ofgreina óráðstilfelli svo 

taka ætti greiningargildi þeirra með ákveðnum fyrirvara. Leggja ætti áherslu á notkun staðlaðra 

matstækja til að skima fyrir einkennum óráðs og í framhaldi af því er svo hægt að gera viðeigandi 

ráðstafanir sem miða að því að bæta ástandið. Það má hins vegar ekki gleyma því að styðjast við 

klínískt mat og skoðun við greiningu óráðs en til þess er nauðsynlegt að þekkja einkennin, taka góða 

sögu og fá upplýsingar frá aðilum sem þekkja vel til sjúklingsins (Inouye o.fl., 2014; Cerejeira og 

Mukaetova-Ladinska, 2011) svo mögulegt sé að greina óráð í tíma og bregðast við. 
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Sú forvörn sem virtist skila mestum árangri fólst í sérhæfðri meðhöndlun veittri af þverfaglegu 

öldrunarteymi en þrjár samanburðarrannsóknir, þar sem þátttakendum var skipt í hópa af handahófi, 

sýndu fram á marktæka fækkun óráðstilfella þar sem slík teymi tóku þátt í eða sáu um meðhöndlun 

meðferðarhóps, samanborið við þátttakendur sem fengu hefðbundna meðferð í kjölfar mjaðmabrots 

(Boddaert o.fl., 2014; Deschodt o.fl., 2012; Stenvall o.fl., 2012). Með því að mynda slík þverfagleg 

teymi til að veita samþætta þjónustu fyrir aldraða sjúklinga eftir mjaðmabrot er möguleiki á því að bæta 

gæði umönnunar með því að hefja margþætta fyrirbyggjandi meðferð snemma, takast á við 

undirliggjandi áhættuþætti og forðast allt það sem vitað er að getur aukið líkurnar á óráði. 

Lyfjarannsóknir á áhrifum dónepezílhýdróklóríðs (Marcantonio o.fl. 2011) og halóperídóls 

(Vochteloo, Moerman o.fl., 2011) í fyrirbyggjandi skyni sýndu ekki fram á neinn árangur til að fækka 

tilfellum óráðs meðal sjúklingahópsins. Athygli er þó vakin á því að í rannsókninni þar sem 

þátttakendur voru meðhöndlaðir með halóperídól hafði þeim áður verið skipt niður í tvo hópa eftir því í 

hversu mikilli áhættu þeir töldust vera á að þróa með sér óráð og einungis þeir sem voru í áhættuhópi 

fengu íhlutunina. Þessi aðferð veldur ákveðinni valskekkju (e. Selection bias) en hugsanlega hefðu 

komið fram aðrar niðurstöður ef hefði verið slembiraðað í hópa. Í rannsókn þar sem borin voru saman 

áhrif melatóníns og lyfleysu á tíðni og lengd óráðstímabils hjá öldruðum sjúklingum í kjölfar 

mjaðmabrots dró gjöf melatóníns ekki úr tíðni óráðs en aftur á móti voru færri sem upplifðu óráð lengur 

en tvo daga sem bendir til þess að melatónín geti stytt þann tíma sem ástandið varir (de Jonghe o.fl., 

2014). Það getur haft mikið að segja í ljósi þeirra óþæginda sem óráð veldur sjúklingum. Markmið 

rannsóknar Brown og félaga (2014) var að meta hvort hægt væri að draga úr tíðni óráðs eftir 

mjaðmabrotsaðgerð með því að takmarka dýpt slævingar með própofóli í sjálfri aðgerðinni og 

niðurstöðurnar leiddu í ljós að hjá þeim þátttakendum sem fengu létta slævingu dró marktækt úr tíðni 

óráðs um helming og meðallengd óráðstímabils var jafnframt styttra samanborið við þá sem fengu 

djúpa slævingu. Áhugavert væri að kanna hvort þessar niðurstöður eigi einnig við um önnur róandi lyf 

notuð í sama tilgangi en það að takmarka dýpt slævingar í aðgerð fyrir þennan sjúklingahóp virðist 

vera einföld, örugg og hagkvæm lausn sem gæti reynst auðvelt að innleiða til að fækka óráðstilfellum. 

5.4 Afleiðingar 

Óráð í kjölfar mjaðmabrots hefur í för með sér margvíslegar afleiðingar sem margar hverjar eru 

alvarlegar og er þess vegna mikilvægt að reyna að draga úr áhrifum þeirra eins og hægt er. Meðal 

þess sem fram kom í niðurstöðunum var að dánartíðni var marktækt hærri á meðal þeirra sem fengu 

óráð (Bellelli o.fl., 2014; Dubljanin-Raspopovic o.fl., 2012; Lee, Ha o.fl., 2011; Tarazona-Santabalbina 

o.fl., 2012; Vochteloo o.fl., 2011) og hlutfallsleg lifun var marktækt lægri (Deschodt o.fl., 2012; Lee, Ha 

o.fl., 2011). Ekki má líta fram hjá því að þeir sem fá óráð eru yfirleitt eldri og hafa fleiri undirliggjandi 

sjúkdóma sem gæti skýrt að hluta til þessi tengsl við hærri dánartíðni. Bellelli og félagar (2014) komust 

að því að hver dagur sem leið þar sem sjúklingur var með óráði jók marktækt dánartíðni sem 

undirstrikar nauðsyn þess að vinna að því að draga úr lengd óráðs hjá þessum sjúklingahópi með 

öllum tiltækum ráðum. Rannsóknir sýna að óráð lengir marktækt sjúkrahúslegu aldraðra sjúklinga sem 

gangast undir skurðaðgerð vegna mjaðmabrots (Vochteloo o.fl., 2011; Zywiel o.fl., 2015) eins og búist 

var við og tengist einnig verulega auknum umönnunarkostnaði (Zywiel o.fl., 2015). Þessar niðurstöður 
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ýta undir mikilvægi þess að innleiða íhlutanir til að draga úr algengi óráðs hjá öldruðum sjúklingum 

með mjaðmabrot og auka hagkvæmni reksturs. 

Algengara var að þeir sem fengu óráð útskrifuðust á aðra stofnun og var óráð talið vera sjálfstæður 

áhættuþáttur í slíkum flutningum hjá mjaðmabrotssjúklingum sem bjuggu á sínu eigin heimili fyrir brot 

(Krogseth o.fl., 2014; Vochteloo o.fl., 2011). Telja má líklegt að ástæða þess liggi í því að þeir sem fá 

óráð missa gjarnan færni sína, þeim hrakar og einnig eru minni líkur á að þessir einstaklingar 

endurheimti sína fyrri göngu- og hreyfigetu (Dubljanin-Raspopovic o.fl., 2012; Horikawa o.fl., 2014; 

Lee, Ha o.fl., 2011; Morghen o.fl., 2011; Vochteloo o.fl, 2013). Aukin tíðni fylgikvilla á borð við 

kyngingarörðugleika (Love o.fl., 2013) og þvagtregðu (Adunsky o.fl., 2015) var jafnframt algengari 

meðal þeirra sem fengu óráð. Bein tengsl reyndust vera á milli þess að fá óráð við hnignun á 

starfrænni virkni og færniskerðingu eftir útskrift auk þess sem geta til að sinna daglegum athöfnum var 

frekar skert hjá þeim sem fengu óráð (Krogseth o.fl., 2014; Lee, Ha o.fl., 2011). Hvað þetta varðar þarf 

þó að velta fyrir sér orsök og afleiðingu þar sem það að vera með óráð getur gert það að verkum að 

viðkomandi liggur mikið og tapar þannig fljótt færni sinni. Það er hins vegar ljóst að óráð leiðir af sér 

skert lífsgæði, aukna þörf fyrir þjónustu og þar af leiðandi meiri líkur á flutningi á stofnun og þannig 

getur lífs einstaklingsins breyst til frambúðar í kjölfar óráðs. Leiða má að því líkur að óráð í tengslum 

við mjaðmabrot geti verið áhættuþáttur fyrir öðru mjaðmabroti samkvæmt rannsókn þeirra Chang og 

félaga (2013) en þar geta margir aðrir þættir spilað inn í líkt og sú staðreynd að óráð hefur í för með 

sér færniskerðingu sem telst einnig vera áhættuþáttur fyrir mjaðmabroti. Það að hefja virka 

endurhæfingu snemma eftir aðgerð er mikilvægt til að draga úr líkum á neikvæðum fylgikvillum óráðs. 

Rannsóknir sýndu fram á að þeir sjúklingar sem fengu óráð á meðan á sjúkrahúslegu stóð höfðu 

aukin einkenni um þunglyndi (Slor o.fl., 2013; Witlox o.fl., 2013), sýndu frekar hnignun á vitrænni getu 

og höfðu skert skammtímaminni (Witlox o.fl., 2013) auk þess sem óráð virtist fela í sér aukna áhættu á 

að sjúklingurinn þrói með sér heilabilun við útskrift af sjúkrahúsi (Krogseth o.fl., 2011). Í tengslum við 

þessar niðurstöður þarf að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingar hafi fengið óráð vegna 

undirliggjandi áhættu fyrir heilabilun eða hvort heilabilun sé raunveruleg afleiðing óráðs. Rannsókn 

þeirra Davis og félaga (2012) staðfestir þá kenningu að óráð sé áhættuþáttur fyrir nýtilkomnum 

vitglöpum og versnandi vitrænni skerðingu meðal aldraðra. Í þessu samhengi getur hæfni starfsfólks til 

þess að greina á milli einkenna skipt miklu máli en leggja ætti áherslu á að gera grein fyrir stöðu 

sjúklinga hvað varðar vitræna skerðingu svo hægt sé að grípa til sérstakra ráðstafana. Það er ljóst að 

fyrir þennan sjúklingahóp getur óráð haft veruleg áhrif til langs tíma litið. Fyrir utan þær afleiðingar sem 

hér hefur verið lýst má ekki gleyma neikvæðum áhrifum óráðs á sjúkling og aðstandendur en það 

hefur fengið minni athygli í rannsóknum hingað til og lítið verið skoðað í gegnum tíðina (O’Malley, 

2008; Partridge, 2013). Engin rannsókn lýsti þessum áhrifum í tengslum við þennan sjúklingahóp og 

það er eitthvað sem mætti skoða nánar til að öðlast betri skilning á reynslu þeirra og upplifun af því að 

ganga í gegnum óráðstímabil. 

5.5 Staðan hérlendis 

Þar sem óráð hefur lítið sem ekkert verið rannsakað hér á landi og engar aðgengilegar upplýsingar var 

að finna var leitað til Kolbrúnar Kristiansen, aðstoðardeildarstjóra á bæklunardeild Landspítala, og 
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Steinunnar Örnu Þorsteinsdóttur, hjúkrunarfræðings MS, á heila-, tauga- og bæklunardeild 

Landspítala, til að komast að því hvað sé verið að gera á þeirra deildum til að fyrirbyggja og 

meðhöndla óráð hjá öldruðum mjaðmabrotssjúklingum sem þar liggja inni. Þær upplifa það báðar að 

það sé mjög algengt að sjúklingar, sérstaklega aldraðir og þeir sem eru með undirliggjandi heilabilun, 

séu með óráði eftir mjaðmabrot. Samkvæmt Kolbrúnu er ofvirkniafbrigðið meira áberandi en hún telur 

sennilegt að vanvirkniafbrigðið fái oft ekki nægilega athygli (Kolbrún Kristiansen, munnleg heimild, 7. 

apríl 2016). Steinunn talar um að meiri líkur séu á að hægt sé að greina báðar gerðir ef starfsfólk er 

meðvitað um birtingarmynd vanvirkniafbrigðisins en ofvirkni einkenni séu oftar greind á deildinni enda 

sýnilegri (Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 12. apríl 2016). 

Á báðum deildum hefur það reynst hjálplegt að fá íslenska þýðingu af DOS skimunartækinu í 

hendurnar en ekki er verið að skima markvisst fyrir óráði heldur er DOS helst notað ef grunur vaknar 

um óráð eins og þegar sjúklingar eru öðruvísi en þeir eiga að sér að vera. Varðandi klínísku 

leiðbeiningarnar um óráð þá er þeim fylgt upp að vissu marki á báðum deildum ef óráð kemur upp auk 

þess sem starfsfólk þekkir fyrirbyggjandi aðgerðir eins og þeim er lýst í leiðbeiningunum og vinnur eftir 

þeim. Kolbrún og Steinunn nefna það báðar að reynt sé að staðsetja þessa einstaklinga vel á 

deildinni, hafa þá nálægt starfsfólki, ekki flytja á milli herbergja, hjálpa fram úr rúmi, draga frá á daginn, 

ræða við aðstandendur og fá þá til að vera hjá viðkomandi. Einnig sé lögð áhersla á að fjarlægja 

þvagleggi og aðra íhluti eins fljótt og hægt er, koma í veg fyrir höft og huga að verkjastillingu. Kolbrún 

nefnir að verkjastillingin sé oft flókin fyrir þennan sjúklingahóp þar sem verið sé að reyna að finna 

milliveg þannig að sjúklingar fái hvorki of mikið né of lítið af verkjalyfjum. Hún tekur það einnig fram að 

sér finnist mikill galli að meðal biðtími eftir aðgerð sé hátt í sólarhringur (Kolbrún Kristiansen, munnleg 

heimild, 7. apríl 2016). 

Varðandi lyfjameðferð finnst þeim Kolbrúnu og Steinunni báðum það vera orðið sjaldgæfara að 

nota lyf almennt við óráði en Haldol (halóperídól) sé einstaka sinnum notað þegar sjúklingar eru mjög 

órólegir. Að sögn Kolbrúnar er Heminevrin (klórmetíazól) frekar notað á hennar deild (Kolbrún 

Kristiansen, munnleg heimild, 7. apríl 2016). Steinunn og Kolbrún eru sammála um að það hafi orðið 

hugarfarsbreyting og starfsfólk sé meðvitaðra um að reyna allt annað fyrst þannig að lyf séu seinasti 

valkostur við óráði. Steinunn bætir við að oft sé byrjað á því að fækka lyfjum og taka út þau lyf sem 

gætu verið að ýta undir óráð (Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 12. apríl 2016). 

Á bæklunardeildinni er töluvert um að hjúkrunargreiningin „bráðarugl” sé notuð (Kolbrún 

Kristiansen, munnleg heimild, 7. apríl 2016) en samkvæmt Steinunni er orðið algengara á hennar deild 

að það sé notuð hættugreiningin „hætta á bráðarugli” sem felur í sér ákveðna verkþætti til að draga úr 

áhættu (Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 12. apríl 2016). Í fræðilegri umfjöllun um þetta 

viðfangsefni má sjá að ýmist er notað hugtakið óráð eða bráðarugl en íslenskar hjúkrunargreiningar 

eru þýddar út frá bandaríska flokkunarkerfinu fyrir hjúkrunargreiningar (North American Nursing 

Diagnosis Association, NANDA) þar sem notast er við bráðarugl (Ásta Thoroddsen, 2015) þrátt fyrir að 

orðræðan virðist frekar vera um óráð samanborið við til dæmis klínísku leiðbeiningarnar um óráð. 

Höfundum finnst jákvætt að verið sé að nýta sér þessar greiningar sem auka sýnileika og gefa 

tækifæri til þess að taka vandamálið föstum tökum. Það er augljóslega mikil bragarbót af klínísku 
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leiðbeiningunum en alltaf er hægt að gera betur og ljóst er að starfsfólk mætti taka sig á í því að skima 

alla sem teljast í áhættuhópi fyrir óráði. 

5.6 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar verkefnis byggjast fyrst og fremst á því að leit heimilda fór fram á kerfisbundinn hátt. 

Gerðar voru ákveðnar kröfur sem rannsóknir þurftu að standast til að vera teknar með annars voru 

þær útilokaðar. Leitin fór fram í þremur gagnabönkum og var framkvæmd með sama hætti í þeim 

öllum, notuð voru fyrirfram ákveðin leitarorð ásamt inntöku- og útilokunarskilyrðum til þess að gefa 

sem nákvæmasta mynd af vandamálinu. Höfundar telja einnig vera styrkleika að notast var við fá 

leitarorð sem gerði það að verkum að leitin var vel afmörkuð og lögð var áhersla á að nota einungis 

frumheimildir. Rannsóknir sem innihéldu úrtak með færri en 50 þátttakendum voru útilokaðar til þess 

að hægt sé að yfirfæra niðurstöður á þýðið sem styrkir niðurstöður verkefnisins. Töflur voru útbúnar og 

færðar voru inn helstu upplýsingar um hverja rannsókn fyrir sig ásamt því að þær voru flokkaðar eftir 

undirflokkum viðfangsefnis og er því auðvelt að nálgast nákvæmar niðurstöður allra rannsókna sem 

notast var við í verkefninu. Aðferðarfræði var lýst ítarlega, leitarorð voru tekin fram ásamt inntöku- og 

útilokunarskilyrðum sem gerir það að verkum að hægt er að endurtaka leitina síðar. 

Veikleikar verkefnis tengjast þó einnig kerfisbundinni samantekt en með því að fylgja fyrirfram 

ákveðnum leitarorðum og takmörkunum getur það leitt til þess að mikilvægar rannsóknir sem gætu 

skipt máli séu útilokaðar þar sem þær uppfylla ekki tiltekin inntökuskilyrði. Engin íslensk rannsókn 

fannst um viðfangsefnið í leitinni og fáar voru framkvæmdar á Norðurlöndum sem gæti gefið til kynna 

erfiðleika við að yfirfæra eftirfarandi niðurstöður verkefnis yfir á íslenskt samfélag. 

5.7 Gagnsemi fyrir hjúkrun og tillögur að úrbótum 

Í ljósi niðurstaðna um algengi óráðstilfella hjá öldruðum sjúklingum eftir mjaðmabrot eru vísbendingar 

um að bæta megi hjúkrun þessa sjúklingahóps og eru hjúkrunarfræðingar þar í lykilhlutverki. Þeir eru í 

hvað mestum samskiptum við sjúklinginn og geta fylgst náið með þeim breytingum sem eiga sér stað 

við þróun óráðs. Ávallt er svigrúm til að bæta þekkingu meðal hjúkrunarfræðinga hérlendis á greiningu, 

meðhöndlun og meðferð við óráði. Nýta má niðurstöður þessa verkefnis til þess að auka gæði þeirra 

hjúkrunar sem er veitt öldruðum sjúklingum sem mjaðmabrotna. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar 

séu meðvitaðir um algengi óráðs og séu á varðbergi gagnvart einkennum þess og þekktum 

áhættuþáttum þar sem stærstu sóknarfærin snúa að því að fyrirbyggja óráð. Hafa ber í huga að þessi 

sjúklingahópur stækkar hratt og því tímabært að fara út í markvissar aðgerðir til að auka við þekkingu 

á óráði en verkfæri til þess eru nú þegar til staðar og má nálgast í klínískum leiðbeiningum um 

greiningu, forvarnir og meðferð við óráði (Landspítali, 2015). 

Með aukinni þekkingu og fræðslu gefst hjúkrunarfræðingum tækifæri til þess að greina þá öldruðu 

sjúklinga sem eru í hættu á að þróa með sér óráð í kjölfar mjaðmabrots út frá þekktum undirliggjandi 

áhættuþáttum og þar með auka líkurnar á að koma í veg fyrir óráð, draga úr alvarleika þess og lengd 

óráðstímabils. Hins vegar er hefðbundin fræðsla ekki nóg heldur má nýta þekkingu úr rannsóknum á 

umfangi vandans til þess að höfða til hjúkrunarfræðinga og hjálpa þeim að sjá vandann út frá 

sjúklingum og aðstandendum þeirra til að skilja þjáninguna sem fylgir óráði. Telja höfundar að 



67 

niðurstöðurnar megi um leið nýta til þess að varpa ljósi á hve algengt þetta vandamál er meðal 

aldraðra mjaðmabrotssjúklinga og þörfinni á framkvæmd reglubundins mats á einkennum óráðs, með 

notkun þar til gerðra skimunartækja, svo greina megi vandamálið tímanlega og hefja meðhöndlun sem 

fyrst. Gagnlegt væri að stofna þverfaglegt teymi til þess að meta og stýra meðhöndlun þessa sjúklinga 

sem reynst hefur verið árangursrík forvörn við að draga úr tíðni óráðs og fylgikvillum þess, stytta 

legutíma og auka líkur á bata. Best væri þó ef allir hjúkrunarfræðingar sem og aðrir 

heilbrigðisstarfsmenn byggju yfir þeirri þekkingu og færni sem þarf til þess að veita þessum sjúklingum 

viðeigandi umönnun og meðferð. 

Í íslenskum klínískum leiðbeiningum um meðhöndlun sjúklinga eftir mjaðmabrot er óráð ekki nefnt 

sem mögulegur fylgikvilli (Landlæknisembættið, 2004). Þar af leiðandi er ekki tekið fram hvernig eigi 

að meðhöndla þá sjúklinga sem fá óráð eftir mjaðmabrot sem getur útskýrt hversu illa hefur verið tekið 

á þessu vandamáli hingað til. Hins vegar eru til klínískar leiðbeiningar á ensku um meðferð sjúklinga 

eftir mjaðmabrot þar sem fjallað er um óráð og mikilvægi þess að veita umönnun sem lágmarkar hættu 

á óráði (NICE, 2014) en þessar leiðbeiningar eru nýrri og í stöðugu endurmati. Höfundar líta svo á að 

með því að endurskoða íslensku leiðbeiningarnar og bæta við upplýsingum um óráð sem fylgikvilla 

mjaðmabrots væri hægt að ná til fleiri aðila sem sinna þessum sjúklingahópi og þar með auka 

almenna þekkingu á óráði, draga úr tíðni vandans og að auki flýta fyrir bata. 

Einnig þyrfti að finna leiðir til þess að stytta biðtíma eftir aðgerð eins og hægt er eða í það minnsta 

nýta þennan biðtíma til þess að fræða sjúkling og aðstandendur til að undirbúa þá fyrir mögulega 

hættu á óráði. Ef sjúklingur og aðstandendur þekkja einkenni og vita hvað geti verið að eiga sér stað 

getur það hugsanlega flýtt fyrir greiningu. Reynst gæti verið gagnlegt að vekja athygli á þessu 

vandamáli með kynningum og námskeiðum á deildum spítalans þar sem ekki væri aðeins frætt um 

óráð á fræðilegum grunni heldur væri einnig boðið upp á verklega kennslu. Með verklegri kennslu væri 

möguleiki á því að fara yfir sjúkratilfelli þar sem starfsmenn gætu unnið saman að því að koma auga á 

vandamálið og meðhöndla það. Miklu máli skiptir að þeir sem sinna umönnun þessara sjúklinga öðlist 

skilning á neikvæðum áhrifum óráðs á andlega og líkamlega líðan og fái að kynnast upplifuninni út frá 

sjónarhorni sjúklingins til að þeir geri sér grein fyrir alvarleika ástandsins og mikilvægi þess að koma í 

veg fyrir þær þjáningar sem óráð getur valdið. Þar með gætu hjúkrunarfræðingar aukið fræðilega 

þekkingu sína, skilning og þjálfað verklega færni á greiningu og meðhöndlun óráðs. 

5.8 Áframhaldandi rannsóknir á Íslandi 

Hér á landi hefur óráð meðal aldraðra sjúklinga sem liggja á bæklunardeildum eftir mjaðmabrot ekki 

enn verið rannsakað svo höfundum sé kunnugt um og því er ekki hægt að nálgast nákvæmar tölur um 

algengi óráðs. Fróðlegt væri að rannsaka tíðni óráðs eftir mjaðmabrot hér á landi og bera saman við 

þær rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar erlendis. Einnig kæmu upplýsingar úr niðurstöðum 

langtíma rannsóknar á afleiðingum óráðs meðal aldraðra einstaklinga í kjölfar mjaðmabrots að góðum 

notum. Hvað varðar mat á óráði væri athyglisvert að rannsaka áreiðanleika þeirra matstækja sem 

notuð eru hér á landi samkvæmt klínískum leiðbeiningum ásamt því hversu oft og af hverjum slíkt mat 

er framkvæmt. Framkvæma þyrfti ítarlega rannsókn á þekkingu hjúkrunarfræðinga á óráði til þess að 

hægt sé að greina hvaða svið fræða og kennslu sé hægt að bæta. Rannsaka mætti betur áhættuþætti 
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óráðs með sérstaka áherslu á útleysandi áhættuþætti fyrir óráði meðal aldraðra í kjölfar mjaðmabrots 

sem gæti gefið okkur tækifæri á að styrkja forvarnir og draga þar með úr tíðni óráðs meðal þessa 

hóps. Tengsl óráðs og vitglapa væri einnig verðugt viðfangsefni þar sem enn er ekki fullkomlega ljóst 

hver samverkandi áhrif þessara tveggja breyta eru og hvort að óráð hafi áhrif á þróunarferli vitglapa 

eða öfugt. Til að átta sig betur á þörfum þessa sjúklingahóps væri áhugavert að gera eigindlega 

rannsókn á reynslu og upplifun sjúklinga af óráði í kjölfar mjaðmabrots ásamt því að framkvæma 

rannsókn á upplifun aðstandenda og áhrifum á andlega og líkamlega líðan þeirra. 
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6 Ályktun 

Samþætting nýjustu rannsókna á algengi, áhættuþáttum, forvörnum og afleiðingum óráðs í kjölfar 

mjaðmabrots meðal aldraðra sýnir að vandamálið er algengt, margir þættir spili inn í þróun þess og 

afleiðingar geta verið alvarlegar fyrir framtíðarhorfur sjúklinga. Óráð er algengt vandamál meðal 

aldraðra mjaðmabrotssjúklinga en um þriðjungur þeirra þróar með sér fylgikvillann óráð. Með því að 

þekkja áhættuþætti óráðs og skima eftir einkennum gefst tækifæri á að greina vandamálið snemma og 

hugsanlega koma í veg fyrir þróun óráðs eða draga úr alvarleika þess og tímalengd. Með viðeigandi 

forvörnum er hægt að fækka óráðstilfellum marktækt og draga úr neikvæðum afleiðingum sem óráð 

hefur í för með sér. Það er ljóst að afleiðingar óráðs geta verið alvarlegar og skiptir miklu máli að 

hjúkrunarfræðingar séu meðvitaðir um hættuna sem óráð leiðir af sér og leitist við að beita þeirri 

þekkingu sinni í daglegu starfi með það að markmiði að fækka óráðstilfellum. Draga má þá ályktun að 

mikilvægt sé að hjúkrunarfræðingar búi yfir nauðsynlegri þekkingu til þess að skima fyrir og greina 

óráð og séu meðvitaðir um þá þætti sem geta haft áhrif á þróun einkenna. Niðurstöður verkefnisins 

geta nýst öllu því starfsfólki sem vinnur með þessum sjúklingahópi til þess að auka þekkingu þeirra á 

vandamálinu og efla skilning á mikilvægi þess að finna þá einstaklinga sem eru í hættu á að þróa með 

sér óráð og bregðast við. Niðurstöðurnar hafa þar af leiðandi mikið gildi fyrir hjúkrun enda til mikils að 

vinna að fækka óráðstilfellum. 
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