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Ágrip 

Heilkenni sem leggjast frekar á eldra fólk hafa mörg hver áhrif á kyngingu. Skert kyngingargeta getur 

bæði haft í för með sér áhrif á versnandi heilsu og dregið úr lífsgæðum. Aukin þekking og meðvitund á 

bæði algengi og eðli kyngingarvanda aldraðra getur orðið til þess að þeir einstaklingar sem glíma við 

slíkan vanda fái viðeigandi aðstoð sem þeir annars hefðu ekki fengið.  

Markmið rannsóknarinnar var að athuga algengi og eðli kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum og 

úrræði við vandanum.  

Gagna var safnað með fyrirlögn á The Eating Assessment Tool (EAT-10) skimunarlistanum. 63 

þátttakendur af 114 íbúum hjúkrunarheimilisins tóku þátt, 44 konur og 19 karlar, meðalaldur 83,6 ár 

(miðgildi 85 ár). Öllum 114 boðin þátttaka (58 með óskerta vitræna getu, 56 með skerta vitræna getu 

og háðir undirskrift aðstandenda), 63 skrifuðu undir upplýst samþykki. Ef heildarskor á EAT-10 var ≥3 

var talið að kyngingarvandi gæti verið til staðar. Yale Swallow Protocol var lagt fyrir 19 af 27 

þátttakendum sem fengu ≥3 á EAT-10 til að skima fyrir ásvelgingarhættu. Skráðar voru niður 

upplýsingar um hvort þátttakendur í hjúkrunarrýmum væru á áferðarbreyttu fæði (og þá hvernig 

breyttu) eða ekki. 

Niðurstöður sýndu að 27 (42,9%) íbúar fengu ≥3 á EAT-10 (M=8,48; sf=5,85; spönn=3-30). 

Algengustu einkenni kyngingarvandans voru hósti (38,1%), erfiðleikar með vökva og töflur (31,7%) og 

erfiðleikar við að kyngja fastri fæðu (30,2%). Af 44 íbúum í hjúkrunarrýmum voru 12 (27,3%) á 

áferðarbreyttu fæði, tveir (4,5%) á maukuðu fæði, sjö (15,9%) á hökkuðu fæði, einn (2,3%) á þykktum 

vökva og tveir (4,5%) á bæði hökkuðu fæði og þykktum vökva. 11 af þeim 19 þátttakendum sem 

gengust undir frekara kyngingarmat, stóðust það ekki og voru álitnir í ásvelgingarhættu. 

Niðurstöður benda til að kyngingarvandi sé til staðar á hjúkrunarheimilum og að einnig séu þar 

einstaklingar í ásvelgingarhættu. Fái einstaklingur með kyngingarvanda ekki viðeigandi greiningu og 

úrræði getur það bæði verið hættulegt heilsu hans og einnig skert lífsgæði. 
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Abstract 

 

Geriatric syndromes often affect swallowing and can cause dysphagia. Reduced ability to swallow can 

result in both deteriorating health and reduced quality of life. Increased knowledge and awareness of both 

the prevalence and nature of dysphagia in the elderly can lead to them receiving the proper care they 

otherwise would not have. 

The aim of the study is to research the prevalence and nature of dysphagia in nursing homes and 

resources to meet dysphagia. 

Data was collected by presenting The Eating Assessment Tool (EAT-10) screening list. Of 114 residents 

of the nursing home 63 participated, 44 women and 19 men. The average age was 83,6 years (median age 

85 years). All 114 residents were offered to participate (58 with unimpaired cognitive abilities, 56 with 

impaired cognitive abilities and subject to the signature of a family member), 63 signed an informed consent 

form. A total score of ≥3 on the EAT-10 was seen as a possible sign of dysphagia. The Yale Swallow 

Protocol was presented to 19 of the 27 participants with ≥3 on the EAT-10 to screen for risk of aspiration. 

Information on whether or not participants in the nursing home were on a diet of texture modified foods 

was logged. 

Results showed that 27 (42,9%) residents scored ≥3 on the EAT-10 (M=8,48; sf=5,85; span=3-30). The 

most common symptoms of dysphagia were coughing (38,1%), difficulties with liquid and tablets (31,7%) 

and difficulties with swallowing solid foods (30,2%). Of 44 residents in the nursing home, 12 (27,3%) were 

on a diet of texture modified foods, 2 (4,5%) on pureed foods, 7 (15,9%) on minced foods, 1 (2,3%) on 

concentrated liquids, and 2 (4,5%) on both minced foods and concentrated liquids. 11 (57,9%) participants 

did not pass the Yale Swallow Protocol and were found in risk of aspiration. 

Results show that dysphagia is present in nursing homes and that some of their residents do suffer from 

aspiration risk. If an individual with dysphagia is not diagnosed and treated correctly it can both threaten 

their health and reduced their quality of living. 
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1 Inngangur að verkefninu  
Atburðir tengdir mat veita oft mikla ánægju og því er það að nærast svo miklu meira en aðeins 

grunnþörf. Félagslegir viðburðir þar sem fjölskylda og vinir koma saman tengjast gjarnan mat og þess 

vegna getur það skipt miklu máli, ekki bara fyrir líkamlega heilsu viðkomandi heldur líka andlega líðan, 

að geta borðað og kyngt án vandkvæða.  

Kyngingarvandi er eitt af þeim viðfangsefnum sem talmeinafræðingar fást við. Fjöldi rannsókna 

liggja að baki er fjalla um kyngingarvanda innan ákveðinna hópa eins og til dæmis meðal einstaklinga 

með parkinsonsveiki eða heilaáfallssjúklinga og umönnunaraðila þeirra. Þekking á kyngingarvanda 

meðal aldraðra er hins vegar ábótavant og ekki hafa verið gerðar rannsóknir hérlendis sem gefa 

upplýsingar um stöðu mála. 

Erlendis hafa aftur á móti verið gerðar þó nokkrar rannsóknir á kyngingarvanda þó að flestar þeirra 

hafi miðast við að skoða kyngingu hjá einstaklingum sem hafa fengið heilaáfall eða parkinsonsveiki. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða sérstaklega kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum og 

eiga þær rannsóknir það sameiginlegt að niðurstöður sýna talsvert hátt hlutfall vandans.  

Á Landspítala - háskólasjúkrahúsi hefur skimun, mati og meðferð við kyngingarvanda verið sinnt 

reglubundið af talmeinafræðingum. Aftur á móti hefur ekki verið boðið upp á slíka þjónustu 

talmeinafræðinga innan hjúkrunarheimilanna.  

Markmið þessa verkefnis er að athuga hvort kyngingarvandi fyrirfinnist á hjúkrunarheimilum á 

höfuðborgarsvæðinu, ef svo er þá hvert er eðli vandans, hvort ásvelgingarhætta sé til staðar og hvort 

viðkomandi sjúklingar fái viðeigandi meðferð. Megintilgangurinn er að fá einhverja hugmynd um stöðu 

kyngingarvanda innan hjúkrunarheimilanna.  

Talmeinafræðingar er sú fagstétt sem er með sérþekkingu á greiningu og meðferð á 

kyngingarvanda en samt sem áður eru hjúkrunarheimili ekki enn orðinn starfsvettvangur 

talmeinafræðinga. Ef vandamál er varða kyngingu, rödd eða tjáskipti koma upp eru úrræði af skornum 

skammti fyrir þennan hóp. Vísindalegur ávinningur þessarar rannsóknar er fyrst og fremst sá að sé 

vandinn til staðar þá er hægt að sýna fram á það og í kjölfarið þörfina og möguleikann á lausnum. 

Niðurstöðurnar geta einnig gefið mikilvægar upplýsingar sem geta nýst við komandi rannsóknir á 

þessum hópi. 

1.1 Kynging 
Eldra fólk gerir sér ekki endilega grein fyrir að það glími við vanda sem tengist kyngingu. Samt sem 

áður ef gengið er á það og fólkið spurt nánar út í kyngingu og matarvenjur kemur í ljós að það segist 

tyggja matinn sinn meira en það gerði áður, skera matinn í smærri bita, að það þurfi að kyngja 

endurtekið, því svelgist á vökva og að það forðist ákveðnar fæðutegundir. Það sem gerist gjarnan er 

að þessar breytingar á kyngingu og matarvenjum ná yfir svo langan tíma að aðlögun að breytingum 

gengur vel og þar af leiðandi er ekki litið á þetta sem vandamál (Leonard, 2010). Þrátt fyrir að skýr 

einkenni kyngingarvanda séu til staðar eins og að svelgjast á, að fá lungnabólgu síendurtekið, óútskýrt 

þyngdartap, vannæring, ofþornun, slef, óútskýrður hiti eða félagsleg einangrun þá er alveg líklegt að 
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einstaklingurinn kvarti ekki undan kyngingarvanda og átti sig jafnvel ekki á að hann sé til staðar 

(Akhtar, Shaikh og Funnye, 2002). 

Til að átta sig á kyngingarvanda þarf fyrst að líta á eðlilegt kyngingarferli. Það má líta á munnholið, 

kokið og vélinda sem röð af hólfum sem er skipt upp með hringvöðvum. Þegar við kyngjum þá dragast 

hólfin ýmist saman eða þenjast út. Það sem knýr síðan fæðuna áfram í þessu rými er aukinn 

þrýstingur fyrir aftan fæðubólus1 og minni þrýstingur fyrir framan hann. Ef það verður einhver truflun á 

þessu kerfi má búast við að það skapist tregða við færslu fæðubólus frá munnholi og ofan í maga. 

Þegar kyngt er þá koma til sögunnar ríflega 25 vöðvapör í munni, koki, barkakýli og vélinda. Það er því 

mikilvægt fyrir alla þá sem meðhöndla kyngingarvanda að þekkja vel kyngingarferlið, hvaða 

heilataugar og vöðvar koma við sögu og hvernig samhæfingu vöðvanna er háttað (Leonard og 

Kendall, 2013). 

1.1.1 Fjögur stig kyngingar 
Kyngingu er hægt að skipta upp í munnkoksstig (e. oropharyngeal phase) (sem er yfirhugtak yfir þrjú 

undirstig) og vélindastig (e. esophageal phase). Í mjög stuttu máli erum við á munnkoksstigi að bíta í 

og tyggja fæðuna, við flytjum hana svo aftar á tungu sem ýtir henni síðan aftur í kok. Barkakýlið 

hækkar og barkarspeldið lækkar til að vernda öndunarveginn. Þá slaknar á efri hringvöðva vélinda og 

fæðan fer þar ofan í þar sem vélindastig tekur við. Ekki verða neinar stórvægilegar breytingar á þessu 

ferli vegna aldurs og þar af leiðandi er ekki talað um að aldur einn og sér geti verið orsök 

kyngingarvanda. Það má þó ekki líta fram hjá nokkrum aldurstengdum breytingum sem geta aukið 

einkenni undirliggjandi sjúkdóma er snúa að kyngingarvanda. Þær breytingar eru útskýrðar nánar í 

kafla 1.1.3.1. (Akhtar o.fl, 2002). 

Talað er um fjögur meginstig kyngingar, fyrri þrjú á munnkoksstigi og það seinasta á vélindastigi. 

Öll ferlin eru innbyrðis háð hvert öðru. Fyrsta og annað ferlið gerast bæði í munnholi, það fyrra kallast 

undirbúningsstig (e. preparatoyry phase) og hið seinna munnstig (e. oral stage), þriðja ferlið kallast 

kokstig (e. pharyngeal phase) og fjórða kallast vélindastig (e. esophageal stage) og er í vélinda. Þegar 

fæðan er komin í vélinda flyst hún ofan í maga fyrir tilstuðlan bylgjuhreyfinga og þyngdarafls (Martin-

Harris, Michel og Castell, 2005). 

1.1.1.1 Undirbúningsstig kyngingar 
Fyrsta stig kyngingar er undirbúningsstig (e. preparatory phase) og fer það fram í munnholinu. Á því 

stigi eru varirnar nauðsynlegar til að beina fæðunni aftur að tungu og tönnum og halda fæðu í munni. 

Tungan sér síðan um að koma fæðunni í þá stöðu þar sem hægt er að tyggja hana. Þegar um eðlilega 

tyggingu er að ræða þá er fæðunni að mestu komið fyrir á milli jaxla. Þá er fæðan tuggin og henni 

blandað við munnvatn sem hjálpar til við að mýkja upp fæðuna og líma hana saman þannig að hún 

myndar tuggu eða bólus. Meðan á munnstigi stendur finnum við bragð, skynjum hita, áferð og stærð 

og beitum þá viðeigandi hreyfingum á vörum, tungu, vangavöðvum og tyggivöðvum til að undirbúa 

fæðubólus fyrir næsta skref (Leonard og Kendall, 2013; Murry og Carrau, 2012). 
                                                        

1 Fæðubólus er orð sem tíðkast að nota meðal talmeinafræðinga þegar rætt er um tuggu í tengslum 

við fæðuinntöku. Orðið er tekið beint úr ensku, þ.e. bolus. 
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Mynd 1 sýnir þá vöðva sem koma við sögu á þessu stigi kyngingar. Andlitsvöðvarnir skipa stórt 

hlutverk þegar kemur að því að halda fæðubólus á tungu og á milli tanna þegar tuggið er. Hringvöðvi 

munns (e. orbicularis oris) er þar sérstaklega mikilvægur. Hann stýrir hringhreyfingu varanna og heldur 

fæðu innan þeirra og má líta á hann sem fyrsta virka hringvöðvann í kyngingarferlinu. Vangavöðvinn 

(e. buccinator) dregst svo saman til að halda fæðunni á réttum stað og koma í veg fyrir að hún fari út 

fyrir tanngarð. Þessir vöðvar eru ítaugaðir af sjöundu heilatauginni, andlitstauginni (e. facial nerve) 

(Leonard & Kendall, 2013). 

  Mynd 1 Andlitsvöðvakerfið og tenging vöðvanna við höfuð og háls  
(mynd aðlöguð úr Leonard og Kendall, 2013). 

 

Mynd 1 Andlitsvöðvakerfið og tenging vöðvanna við höfuð og háls  
(mynd aðlöguð úr Leonard og Kendall, 2013). 
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Tungan, sem er samsett úr fjórum innri (e. intrinsic) og fjórum ytri (e. extrinsic) vöðvum, sér um að 

færa fæðubólusinn til og staðsetja hann rétt. Ytri vöðvar tungunnar eru höku- og tunguvöðvi (e. 

genioglossus), góm- og tunguvöðvi (e. palatoglossus), stíls- og tunguvöðvi (e. styloglossus) og 

málbeins- og tunguvöðvi (e. hyoglossus). Innri vöðvarnir og höku- og tunguvöðvi sjá um að breyta 

lögun tungunnar á meðan hinir þrír ytri vöðvarnir sjá um staðsetningu tungunnar. Á mynd 2 má sjá að 

vöðvarnir í tungunni eru ítaugaðir af tólftu heilatauginni, tungurótartauginni (e. hypoglossal nerve) að 

góm- og tunguvöðvanum (e. palatoglossus)  undanskildum en hann er ítaugaður af pharyngeal plexus 

grein tíundu heilataugarinnar, flökkutauginni (e. vagus). Á meðan á þessu stigi stendur þá lyftist aftari 

hluti tungunnar upp að mjúka gómnum sem þrýstist niður á móti en mjúki gómurinn er annar 

hringvöðvinn í kyngingarferlinu. Þetta gerist svo fæðan fari ekki of fljótt ofan í kokið (Leonard & 

Kendall, 2013). 

Mynd 2 Ítaugun tungurótartaugar (Mynd aðlöguð úr Leonard og Kendall, 2013). 
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Mynd 3 Tyggingarvöðvarnir (mynd aðlöguð úr Leonard og Kendall, 2013). 

 

Á mynd 3 má sjá þá tyggingarvöðva sem koma við sögu þegar fæðan er tuggin, tyggivöðvinn (e. 

masseter) og gagnaugavöðvinn (e. temporalis) lyfta báðir kjálkanum upp og einnig hliðlægur 

vængklakksvöðvinn (e. lateral pterygoid) sem dregur kjálka fram til að opna munn og miðlægur 

vængklakksvöðvinn (e. medial pterygoid) sem lyftir kjálka upp og færir hann til hliðar (Leonard & 

Kendall, 2013). Þetta stig er nær eingöngu viljastýrt ferli sem hægt er að grípa inn í og stoppa hvenær 

sem er (Leonard & Kendall, 2013). 

1.1.1.2 Munnstig 
Annað stigið er munnstig (e. oral phase) og er það að mestu flutningsstig. Það verður viljastýrð opnun 

á kokinu þegar mjúki gómurinn lyftist upp við það að lyftivöðvi gómtjalds (e. levator veli palatini) dregst 

saman vegna ítaugunar flökkutaugarinnar og aftari hluti tungunnar fer niður. Þá þenst aftari hluti 

munnholsins út og það myndast renna sem fæðubólusinn rennur eftir niður í kok. Á þessu stigi eru 

málbeins- og tunguvöðvi og stíls- og tunguvöðvi tungunnar virkir í að draga niður tunguna. Í einföldu 

máli er það þá þannig að fyrst er mynduð dæld í tungu fyrir fæðubólus og svo verður tungan kúpt og 

ýtist að harða gómi og flytur fæðubólus að gómbogum. Fremri hluti tungunnar þrýstist þá upp á móti 

fremri hluta harða góms. Á mynd 4 má sjá þá vöðva sem koma við sögu á munnstigi. Það eru efri 

málbeinsvöðvarnir (e. suprahyoid; digastric, stylohyoid og geniohyoid) sem hafa áhrif á stöðu aftari 

hluta tungunnar og stöðu málbeinsins, vöðvana í kringum gómbogana og vöðvana sem sjá um lokun á 

nefholinu. Aðrir vöðvar sem fyrr komu við sögu í kyngingarferlinu draga sig hins vegar til hlés eins og 

andlitsvöðvar og tunguvöðvar. Þetta ferli gerist mjög hratt en við þetta færist fæðubólus aftar á tungu. 

Á þessu stigi þarf að vera nægjanlegur þrýstingur til að hafa varir lokaðar (Leonard & Kendall, 2013; 

Murry & Carrau, 2012). 
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Mynd 4 Málbeinið og málbeinsvöðvarnir (Mynd aðlöguð úr Leonard og Kendall, 2013). 

 

1.1.1.3 Kokstig 
Þegar mjúki gómurinn lyftist þá kemst fæðubólus fram hjá gómbogum en þriðja stig kyngingar, 

kokstigið (e. pharyngeal phase) hefst þegar fæðubólus er kominn að gómbogum. Þegar mjúki 

gómurinn er að fullu kominn upp og hefur lokað fyrir nefholið virkjast nemar í gómbogum vegna 

ítaugunar flökkutaugarinnar. Þessir nemar koma kyngingarviðbragðinu af stað. Á þessu stigi flyst 

fæðan úr munnkoki til vélinda og á þessu ferli er um að ræða flókið samspil tungu, koks og barka. 

Þegar tungan lyftist leggst barkaspeldið yfir loftveg og raddbönd og kokvöðvar dragast saman. Á sama 

tíma lyftist mjúki gómur og lokar fyrir nefhol. Barkakýlið lyftist og allt þetta leiðir til þess að það slaknar 

á efri hringvöðva vélinda (e. cricopharyngeus). Á meðan á kyngingunni stendur ver taugakerfið okkur 

fyrir því að geta tuggið, andað, hóstað eða kastað upp. Kokstigið er ósjálfrátt ferli og því 

óafturkallanlegt þegar það er hafið (Murry og Carrau, 2012). 

Vöðvar í neðri kjálka (miðlægur og hliðlægur vængklakksvöðvi, tyggivöðvinn og gagnaugavöðvinn) 

stuðla að stöðugleika tungurótar, sjá vöðvana á mynd 3. Að tungurót sé stöðug skiptir meira máli eftir 

því sem fæðubólus er þykkari. Neðri kjálka er haldið í lokaðri stöðu á þessu stigi. Barkinn lyftist í heild 

sinni þegar góm- og kokvöðvi (e. palatopharyngeus muscle) dregst saman. Málbeinið og barkinn 

lyftast þá og þrýstast fram undir tungurót þegar suprahyoid vöðvarnir dragast saman. Barkinn hreyfist 

með málbeininu þar sem hann tengist því með skjaldbrjósks- og málbeinshimnu (e. thyrohyoid 

membrane) og pöruðum skjaldbrjósks- og málbeinsvöðvum. Þessi hreyfing er verndandi fyrir því að 

fæða komist í öndunarveg. Þegar barkinn færist fram þá leggst barkarspeldið (e. epiglottis) niður og 

yfir barkakýlisopið (e. laryngeal opening). Barkaspeldið fer þá úr lóðréttri stöðu í lárétta og lokun 

verður bæði á raddböndum og fölsku raddböndunum. 

Við upphaf kokstigsins þá dregst jaxla- og málbeinsvöðvinn (e. mylohyoid muscle) saman. Mjög 

stuttu seinna dragast fremri tvíbúkavöðvi (e. anterior digastric) og vængklakksvöðvarnir saman vegna 

ítaugunar fyrst frá þrenndartauginni, fimmtu heilatauginni (e. trigeminal). Síðan dregst saman höku- og 
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málbeinsvöðvinn (e. geniohyoid muscle) vegna ítaugunar tólftu heilataugarinnar, tungurótartaugar (e. 

hypoglossus) og stíls- og málbeinsvöðvi (e. sylohyoid) vegna ítaugunar sjöundu heilataugarinnar, 

andlitstaugar, stíls- og tunguvöðvi (e. styloglossus) einnig vegna ítaugunar tungurótartaugar og að 

lokum dragast góm- og tunguvöðvi (e. palatoglossus) og góm- og kokvöðvi (e. palatopharyngeus) 

saman vegna ítaugunar flökkutaugarinnar (Leonard & Kendall, 2013). 

Efri hringvöðvi vélindans er þriðji og síðasti hringvöðvinn á munn- og kokstigi kyngingar. Í hvíld er 

vöðvinn lokaður vegna stöðugs samdráttar. Við kyngingu verður rof á þessum samdrætti sem leiðir af 

sér að það slaknar á vöðvanum, hann opnast. Þegar fæðubólus fer þar í gegn, mjúki gómur er að fullu 

kominn í upprunastöðu og barkakýlið opnast svo hægt sé að anda þá lýkur kokstigi og vélindastig 

tekur við.  Kokstigið er gríðarlega flókið ferli en tekur innan við sekúndu að klárast (Leonard & Kendall, 

2013). 

1.1.1.4 Vélindastig 
Vélindastigið er fjórða og síðasta stig kyngingarinnar. Vélindað er 20-25 sentímetra löng vöðvapípa 

sem flytur fæðuna frá efri hringvöðva vélinda (e. cricopharyngeus) að þeim neðri (e. cardia). 

Vöðvapípa vélindastigs er ítauguð af flökkutauginni (e. vagus). Bæði efri og neðri hringvöðvi koma í 

veg fyrir að fæðan flæði í öfuga átt. Við kyngingu styttist vélindað um 10% vegna vöðvasamdráttar. 

Fæðan flyst í gegnum vélindað með bylgjuhreyfingum þar sem vöðvar dragast saman fyrir ofan 

fæðubólus en það slaknar á þeim fyrir neðan hann (Murry og Carrau, 2012). 

1.1.2 Skyn- og hreyfitaugar kyngingar 
Til þess að kynging sé eðlileg þarf bæði hreyfi- og skyntaugakerfið sem að henni koma að vera í lagi. Í 

töflu 1 má sjá hvaða heilataugar koma að kyngingu. 

 

Tafla 1 Aðfærandi skyntaugar og fráfærandi hreyfitaugar sem stýra kyngingu (þýtt úr bók Murry og 
Carrau, 2012). 
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Ef það verður skaði á einhverri taug eða grein taugar sem tilgreind er í töflu 1 er viðbúið að 

kyngingarvandi komi upp. Skaði á ákveðinni taug getur þá gefið meðferðaraðila hugmynd um hvar 

helsta vandamálið liggur og eins getur sjáanlegt vandamál kyngingarlíffæra gefið ákveðna hugmynd 

um hvaða taug gæti verið sködduð (Murry og Carrau, 2012). Hvað varðar miðtaugakerfið þá hafa 

breytingar á því, bæði sem snúa að uppbyggingu og virkni, mikið verið rannsakaðar. Má þar nefna 

dæmi eins og minnkandi þyngd og rúmmál heilans með auknum aldri (Giorgio o.fl., 2010). 

1.1.3 Kyngingarvandi 
Þegar einstaklingur kyngir fer af stað hratt ferli sem er bæði viljastýrt og óviljastýrt. Í þessu ferli koma 

við sögu vöðvar í vörum, munnholi, koki, barkakýli, vélinda og maga og er þeim taugafræðilega 

stjórnað. Ef það verður skaði á einhverjum þessum vöðvum eða heilataugum er mikil hætta á 

kyngingarvanda. En þar sem sveigjanleiki þeirra líffæra sem lúta að kyngingu er talsverður er 

möguleiki að laga mat og fæðu að þörfum einstaklingsins þannig að kynging getur verið örugg þrátt 

fyrir skaða (Murry og Carrau, 2012). 

Ef einstaklingur á við kyngingarvanda að stríða þá er notast við hugtakið dysphagia en geti 

einstaklingurinn ekki með nokkru móti kyngt er notast við hugtakið aphagia. Þessi hugtök ná þá yfir 

það að vera í vandræðum með að kyngja munnvatni, vökva, fastri fæðu og hvers kyns lyfjum. 

Erfiðleikarnir við að kyngja geta verið margþættir þegar kyngingarvandi er á munnkoksstigi (e. 

oropharyngeal phase). Þá verður vandamál við færslu á fæðubólus frá munnholi til vélinda og getur 

verið erfitt að hefja kyngingarferlið. Sjúklingar með kyngingarvanda kvarta oft undan því að þeir fái á 

tilfinninguna að eitthvað sitji fast í hálsinum á þeim, að þeir hósti eða fái köfnunartilfinningu þegar þeir 

kyngja eða að matur leiti út um nef og/eða varir (Akhtar o.fl., 2002).  

Þrír þættir eru taldir mest einkennandi fyrir kyngingarvanda hjá öldruðum: 

         1) Matmálstímar taka lengri tíma. 

2) Þeir hósta, ræskja sig eða þeim svelgist á á meðan á matmálstíma stendur og eftir 

hann. 

3) Þeim finnst eitthvað sitja fast í hálsinum á sér. 

Þessi umkvörtunarefni virðast líka sjaldnast koma fram hjá fólki sem ekki glímir við kyngingarvanda 

(Roy o.fl., 2007). 

1.1.3.1 Orsakir kyngingarvanda 
Orsakir kyngingarvanda eru bæði margar og ólíkar. Kyngingarvandi getur komið til vegna 

taugaskemmda, höfuðmeiðsla, hrörnunarsjúkdóma, sjúkdóma sem hafa víðfeðm áhrif á líkamann eins 

og t.d. parkinsonsveiki, sjálfsofnæmissjúkdóma, æxlismyndunar eða sýkinga. Meðferðarleiðir eins og 

t.d. skurðaðgerðir, geislun og lyfjameðferð geta líka valdið kyngingarvanda. Varanlegt bakflæði getur 

einnig valdið kyngingarvanda. Vegna fjölbreytileika orsakavalda og þar sem fleiri en einn orsakavaldur 

getur komið upp á sama tíma þá liggja ekki nákvæmar upplýsingar um algengi fyrir og einnig verður 

að horfast í augu við þá staðreynd að það er ekki til eitt próf sem er 100% nákvæmt þegar kemur að 

því að greina kyngingarvanda (Murry og Carrau, 2012). 

Athyglinni verður nú beint að öldruðum einstaklingum á hjúkrunarheimilum en í þeirra hópi eykst 

hættan á sjúkdómum þegar aldurinn færist yfir eins og fram hefur komið. Vegna þess hve 
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kyngingarferlið sjálft er flókið eru margir ólíkir heilsufarsþættir sem geta haft áhrif á það. Þeir 

sjúkdómar aldraðra sem helst hafa áhrif á kyngingu eru heilabilun og heilaáfall (Sura, Makhavan, 

Carnaby og Crary, 2012). Ef læknaskýrslur eru skoðaðar má hugsanlega finna undirliggjandi sjúkdóm 

sem er orsök kyngingarvanda. Einnig geta upplýsingar um á hvaða lyfjum sjúklingurinn er útskýrt 

kyngingarvanda (Akhtar o.fl., 2002). 

Það getur hins vegar verið erfitt að greina á milli hvað eru eðlilegar breytingar vegna öldrunar og 

hvar vandinn liggur vegna sjúkdómsins. Mikilvægt er að þeir meðferðaraðilar sem sinna 

kyngingarvanda aldraðra þekki muninn á áhrifum ákveðinna sjúkdóma á kyngingu og áhrif öldrunar 

almennt. Með aukinni fólksfjölgun í hópi aldraðra má búast við aukinni útbreiðslu á kyngingarvanda. 

Það er því vert að skoða hvaða breytingum búast má við hjá öldruðum sem hafa áhrif á kyngingu 

(Leonard, 2010). 

70-90% eldri sjúklinga, jafnvel þeir sem ekki eru með þekkta taugasjúkdóma, glíma við einhvers 

konar kyngingarvanda. Allt að 50% eldri sjúklinga eru í vandræðum með að nærast sem leiðir til 

næringarskorts, ofþornunar, þyngdartaps, aukinnar hættu á að detta, verri batahorfum og aukins 

móttækileika fyrir öðrum sjúkdómum. Þyngdartap, lenging matmálstíma, þunglyndi og kvörtun undan 

almennri þreytu er oft eitthvað sem kemur fram áður en kyngingarvandi er greindur (Murry og Carrau, 

2012). 

Hjá eldra fólki eru algengustu orsakir kyngingarvanda á munnkoksstigi (e. oropharyngeal phase) 

annars vegar af taugafræðilegum orsökum en hins vegar vegna vöðvahrörnunarsjúkdóma (Dray, Hillel 

og Miller, 1998). Taugafræðilegir sjúkdómar sem geta valdið kyngingarvanda eru m.a. heilabilun, 

heilaáfall, parkinsonsveiki, heilaæxli, heila- og mænusigg og  hreyfitaugungahrörnun. Vöðvasjúkdómar 

sem geta valdið kyngingarvanda eru vöðvarýrnun, efnaskiptakvillar, vöðvaslensfár og fjölvöðvabólga. 

Að auki geta komið upp lífeðlisfræðileg frávik eins og poki í vélinda (e. Zenker’s diverticulum), 

beingaddur (e. osteophytes), æxli eða skjaldstækkun (e. thyromegaly). Að lokum má nefna önnur 

frávik eins og truflun á opnun á hringbrjóski og koki, sýkingar (e. candida eða herpes) og aukaverkanir 

lyfja (Akhtar o.fl., 2002). 

Rannsókn var gerð í Kóreu á kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum þar í landi og kom í ljós að 

einstaklingar með kyngingarvanda voru líklegri til að vera með sykursýki, hafa fengið heilaáfall, vera 

með geðræn vandamál eða með væga vitræna skerðingu. Eitt einkenni útilokaði ekki annað. (Yang, 

Kim, Lim og Paik, 2014). 

Aldurstengdar breytingar sem eiga sér stað í munnholinu hafa verið talsvert rannsakaðar. Þar 

verður oft tannmissir, munnvatn bæði minnkar og breytist en það eitt og sér getur haft áhrif á mótun 

fæðubólus og þar af leiðandi kyngingu (Astor, Hanft og Ciocon, 1999). Einnig hafa verið staðfestar 

breytingar þar sem ósjálfráðar bylgjuhreyfingar vöðvanna minnka með aldrinum, efra hringbrjóskið 

opnast ekki nægilega vel og kyngingarviðbragðið fer ekki eins fljótt af stað. Þessar breytingar leiða af 

sér aukna erfiðleika við að kyngja fæðubólus (Shaker, 1993; Schindler og Kelly, 2002). Seinna var 

gerð rannsókn sem sýndi fram á að tilfærsla á fæðubólus í koki tekur marktækt lengri tíma hjá hópi 

fólks sem er 65 ára og eldri en þeim sem eru yngri en 65 ára. Ekki hefur verið sýndur munur á 

kynjunum hvað þetta varðar. Þá voru þrjár ólíkar þykktir á vökva prófaðar og einnig mauk. Mesti 

tímamunurinn á yngri og eldri hópnum var á þykkasta fæðubólusnum. Hjá yngri hópnum tók 
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kyngingarferlið að meðaltali 0,87-0,92 sekúndur en hjá þeim eldri tók það 1,31-1,42 sekúndur. Eftir því 

sem flutningstími á fæðubólus lengist aukast líkur á ásvelgingu. Ef kyngingarferlið tekur 2-5 sekúndur 

er hættan á lungnabólgu vegna ásvelgingar 39% en fari ferlið upp í 5 sekúndur eykst áhættan upp í 

90%. Enginn í eldri hópnum var með greinda undirliggjandi sjúkdóma sem geta valdið kyngingarvanda 

(Leonard, 2010) 

Fjarlægðin frá málbeini að barka er lengri hjá eldra fólki en yngra sem hefur þær afleiðingar að 

málbeins- og tunguvöðvi og stíls- og tunguvöðvi þurfa að draga tunguna lengra niður en ella 

(Logemann o.fl., 2000) og þykktin á aftari kokvegg er þynnri hjá eldri hópnum en þeim yngri sem getur 

haft áhrif á lokun efra hringbrjósks (Leonard, 2010). Það sem er talið vera orsök þess að það hægist á 

kyngingarferlinu er minnkandi vöðvamassi og þverrandi teygjanleiki vöðva. Þær breytingar gera það 

að verkum að bæði styrkur og hreyfanleiki dvínar (Sura o.fl., 2012). 

1.1.3.2 Algengi kyngingarvanda 
Erfitt er að segja til um algengi kyngingarvanda bæði vegna vangreininga og líka þar sem vandinn er 

ekki skilgreindur sjúkdómur einn og sér heldur er litið á hann sem einkenni annarra sjúkdóma. Í dag er 

afar lítið um upplýsingar er varða algengi á kyngingarvanda meðal einstaklinga sem eru ekki á 

heilbrigðisstofnun og eru ekki með undirliggjandi sjúkdóma sem geta valdið kyngingarvanda (Roy, 

Stemple, Merrill og Thomas, 2007). Í grein sem birtist árið 2002 var reyndar talið að 15 milljónir 

Bandaríkjamanna glímdu við kyngingarvanda og að um 12.000 köfnuðu á hverju ári vegna hans 

(Akhtar o.fl., 2002). Í japanskri rannsókn á kyngingarvanda meðal fólks sem hafði náð 65 ára aldri kom 

í ljós að 13,8% voru með einkenni kyngingarvanda (Kawashima, Motohashi og Fujishima, 2004). 

Í rannsókn Smith, Sun og Pippin kom fram að 40-60% einstaklinga á hjúkrunarheimilum eru með 

augljósan kyngingarvanda. Ástæðan var meðal annars talin vera sú að sjúklingar með kyngingarvanda 

eru útskrifaðir af spítölum og lagðir beint inn á hjúkrunarheimili án áframhaldandi utanumhalds hvað 

varðar þennan vanda (2004). Fyrir aldarfjórðungi síðan var talið að 40-50% íbúa á hjúkrunarheimilum í 

Bandaríkjunum ættu við kyngingarvanda að stríða (Bloem o.fl., 1990). Sjö árum síðar kom fram önnur 

rannsókn þar sem niðurstöður sýndu fram á að enn hærra hlutfall af íbúum hjúkrunarheimila ættu við 

kyngingarvanda að stríða eða allt að 68% (Steele, Greenwood, Ens, Robertson og Seidman-Carlson, 

1997). Seinna sýndi rannsókn á fólki á aldrinum 65-94 ára búsettu á hjúkrunarheimilum í Utha og 

Kentucky, að 37,6% eldra fólks (meðalaldur 76,1 ár) hafði upplifað kyngingarvanda einhvern tímann 

um ævina og 32,5% taldi sig glíma við slíkan vanda. Marktæk fylgni var á milli þeirra sem höfðu 

einhvern tímann á lífsleiðinni átt við raddvanda að stríða og þeirra sem voru með kyngingarvanda og 

er það rakið til vanda er tengist lokun raddbanda. 5,2% sögðust hafa á einhverju tímabili notað 

magaslöngu og 12,9% þurftu á daglegri næringaruppbót að halda til að innbyrða nægjanlegt magn af 

hitaeiningum (Roy o.fl., 2007). Það er því ljóst að algengistölur eru eitthvað á reiki. Í síðustu þremur 

fyrrgreindu rannsóknum hlaupa algengistölur á kyngingarvanda á bilinu 32,5%-68% meðal íbúa 

hjúkrunarheimila. Það er því erfitt að segja með fullri vissu hvert algengið er en niðurstöður benda til 

að vandinn sé til staðar. 

Í suður-kóreskri rannsókn frá árinu 2013 á 415 íbúum á hjúkrunarheimilum kom fram að algengi 

kyngingarvanda var meiri meðal karla (39,5%) en kvenna (28,4%). Þó að merkjanlegur munur hafi 

verið þarna á milli hópa var hann ekki marktækur (Yang, Kim, Lim og Paik, 2013). Í ofangreindri 
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japanskri rannsókn frá 2015 á 1313 einstaklingum 65 ára og eldri sem bjuggu heima kom ekki fram 

marktækur munur á kyngingarvanda meðal karla (14,5%) og kvenna (13,6%) (Kawashima, Motohashi 

og Fujishima, 2004). 

Fyrirspurn var send á embætti landlæknis til að fá eins nákvæmar upplýsingar og mögulegt er um 

fjölda íbúa í hjúkrunarrými á landinu öllu. Samkvæmt svari frá Sigríði Egilsdóttur verkefnastjóra hjá 

embætti landlæknis (munnleg heimild, 1. mars 2016) kom fram að það voru 2.379 einstaklingar á 

hjúkrunarheimilum á tímabilinu 01.11.2015-29.02.2016 og var meðalaldur íbúa 84 ár á þessu tímabili, 

hlutfall kvenna var 64%. Þessar upplýsingar fengust úr RAI matsgrunni. Samkvæmt þessu og 

fyrrgreindum algengistölum erlendis mætti þá búast við að fjöldi Íslendinga búsettir á 

hjúkrunarheimilum sem glíma við kyngingarvanda sé á bilinu á 773-1618 einstaklingar.  

1.1.3.3 Kyngingarvandi vegna taugasjúkdóma 
Á Íslandi hafa 19% íbúa á hjúkrunarheimilum fengið heilaáfall (Sigríður Egilsdóttir, verkefnastjóri 

embættis landlæknis, munnleg heimild, 1. mars 2016). Talað er um að 40-60% sjúklinga í bráðafasa 

eftir heilaáfall glími við kyngingarvanda (Mann, Hankey og Cameron, 1999; Steele o.fl, 1997). 

Alvarleiki vandans fer eftir staðsetningu skaðans og umfangi hans. Um leið og það verður síðan bati 

má búast við batnandi stöðu kyngingar. Mikilvægt er að meta stöðuna eins fljótt og mögulegt er eftir 

áfallið og að endurtaka matið reglulega. Við upphaf sjúkdómsins getur verið nauðsynlegt að koma upp 

barkarauf og magaslöngu til að koma í veg fyrir ofþornun, vannæringu og lungnabólgu vegna 

ásvelgingar (Akhtar o.fl., 2002). Eftir heilaáfall ná margir sjúklingar upp fyrri getu á innan við mánuði 

(Smithard, O’Neill, Parks og Morris, 1996) en skv Mann o.fl. (1999) getur vandinn enn verið til staðar 

hjá 13% heilaáfallssjúklinga (95% öryggisbil 8-21%) hálfu ári eða lengur eftir áfallið. Rannsóknir sýna 

líka að um þriðjungur sjúklinga sem fá heilaáfall fái lungnabólgu í kjölfarið og er helsta ástæðan talin 

vera kyngingarvandi (Masiero, Pierobon, Previato og Gomiero, 2008). Lungnabólga er megin 

dánarorsök hjá heilaáfallssjúklingum, þ.e. orsök um 35% dauðsfalla. Ekki er ólíklegt að kyngingarvandi 

sé í einhverjum tilfella orsakavaldur lungnabólgunnar og þar af leiðandi dauðsfalls þar sem allt að 65% 

einstaklinga sem fá heilaáfall glíma við kyngingarvanda (Pikus o.fl., 2003). 

Um þriðjungur Parkisonsjúklinga sem búa á heilbrigðisstofnunum glíma við kyngingarvanda og er 

það jafnvel álitið vanmetið (Kalf, de Swart, Bloem og Munneke, 2012). Þegar heilbrigður einstaklingur 

kyngir hreyfist miðlína tungunnar þannig að hún fer upp og svo aftur á bak einu sinni í hverri kyngingu. 

Sýnt hefur verið fram á að tunguhreyfing parkinsonssjúklinga er einnig þannig nema þar stoppar 

athöfnin og hreyfingin er endurtekin (Robbins, Logemann og Kirshner, 1986). Helstu afleiðingar 

kyngingarvanda hjá Parkisonsjúklingum eru lungnabólga vegna ásvelgingar, vannæring og ofþornun. 

Snemmtæk greining og meðferð á kyngingarvanda skiptir máli til að draga úr áhrifum vandans á bæði 

heilsu og lífsgæði þegar sjúkdómurinn ágerist. Fæðuáferðarbreytingar, tæknikyngingar og 

stöðubreytingar eru úrræði sem öll hafa gefist vel meðal parkinsonssjúklinga með kyngingarvanda 

(Tjaden, 2008). Lungnabólga vegna ásvelgingar er títt þannig til komin hjá parkinsonssjúklingum að 

leifar eru eftir í munni þar sem illa gengur að hreinsa þegar kyngt er. Eftir að sjúklingurinn hefur kyngt 

fara leifarnar síðan ofan í öndunarveg (Logemann, 1998). Á Íslandi eru 7% íbúa hjúkrunarheimila 

greindir með parkinsonsveiki (Sigríður Egilsdóttir, verkefnastjóri embættis landlæknis, munnleg 

heimild, 1. mars 2016).  
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Kyngingarvandi er frekar algengur hjá eldra fólki sem greint hefur verið með vitræna skerðingu. 

Samkvæmt skýrslum sem gerðar hafa verið eftir athugun með gegnumlýsingu eru aðeins 7% 

einstaklinga með heilabilun með eðlilega kyngingu. Það er einna erfiðast að greina þennan hóp. Áhrif 

meðferðar sem krefst samvinnu við sjúkling eru ekki mikil og ekki má gleyma lífsgæðum 

einstaklingsins og hversu mikil áhrif hvers kyns inngrip hefur á þau (Murry og Carrau, 2012). Notkun á 

magaslöngu fyrir þessa sjúklinga er umdeild en í Bandaríkjunum er algengi notkunar á magaslöngu 

hjá einstaklingum með alvarlega heilabilun afar breytilegt eftir fylkjum, eða 7,5% í Maine þar sem það 

er sjaldgæfast og 40,1% í Mississippi þar sem það er algengast (Aronheim, Mulvihill, Sieger, Park og 

Fries, 2001). Helsta ástæða fyrir notkun á magaslöngu er að koma í veg fyrir ofþornun og vannæringu. 

Þegar kemur að einstaklingum á lokastigum heilabilunar þá skapar aftur á móti tilkoma 

magaslöngunnar stundum meiri vandræði í stað þess að draga úr þeim. Þessi vandamál eru til dæmis, 

stífluð slanga eða að einstaklingurinn reynir að rífa úr sér slönguna (Mitchell og Lawson, 1999). Einnig 

hefur verið sýnt fram á að notkun á magaslöngu kemur ekki í veg fyrir ásvelgingarhættu hjá 

einstaklingum með alvarlega heilabilun þar sem þeim svelgist á munnvatni og vegna bakflæðis 

(Finucane og Bynum 1996). Samkvæmt rannsókn Mitchell, Kiely og Lipsitz (1997) þá eykur 

magaslanga ekki lífslíkur einstaklinga með alvarlega heilabilun.  

Þar sem einstaklingar með heilabilun eru oft tregir til að nærast leiðir það af sér ofþornun og 

vannæringu og þar af leiðandi verri heilsu og hægari bata ef eitthvað kemur upp á. Það sem dregur oft 

úr ánægjunni, getunni og viljanum til að nærast á upphafsstigum sjúkdómsins eru aukaverkanir lyfja 

og lyktar- og bragðskynstruflun. Á seinni stigum sjúkdómsins eru áhrifaþættirnir yfirleitt orðnir fleiri eins 

og t.d. hegðunartruflun, athyglistruflun og vangeta við að matast upp á eigin spýtur. Þetta undirstrikar 

mikilvægi þess að í upphafi greiningar sé komið á inngripi vegna fæðuinntöku- og kyngingarvanda 

(Waters og Sullivan 2012). 

1.1.3.4 Afleiðingar kyngingarvanda 
Það getur haft alvarlegar afleiðingar að vera með kyngingarvanda, jafnvel lífshættulegar. Vökva- og 

næringarskortur hefur áhrif á almenna heilsu og þrótt og þar af leiðandi lífsgæði. Með breyttum 

matarvenjum vegna kyngingarvanda fylgir oft aukin einangrun sem hefur bein áhrif á lífsgæði. Síðast 

en ekki síst ef fæðan kemst ofan í öndunarveg er aukin hætta á að hættulegar bakteríur valdi skaða, 

þ.e. að sjúklingurinn fái lungnabólgu vegna ásvelgingar.  

1.1.3.4.1 Ásvelging	  

Ef fæða, vökvi eða lyf fara inn í öndunarveg og komast niður fyrir raddbönd er talað um ásvelgingu. 

Þetta gerist alltaf af og til hjá öllu fólki, hvort sem það glímir við kyngingarvanda eða ekki. Munurinn er 

samt sá að heilbrigðir einstaklingar skynja þegar þetta gerist og hafa kraft til að hósta því upp sem 

niður fór. Ef það er einhver skaði á líffærum sem snýr að kyngingunni er meiri hætta á ásvelgingu og 

þar af leiðandi meiri hætta á síendurteknum lungnasýkingum. Ef það verður sýking í lungum vegna 

annað hvort skyndilegrar eða krónískrar ásvelgingar er talað um lungnabólgu vegna ásvelgingar 

(aspiration pneumonia). Slík lungnabólga getur verið lífshættuleg og því nauðsynlegt að reyna að 

koma í veg fyrir hana (Murry og Carrau, 2012). Í rannsókn Langmore, Skarupski, Park og Fries kom 

fram að 3% íbúa á hjúkrunarheimilum fengu lungnabólgu vegna ásvelgingar (2002). 
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1.1.3.4.2 Ofþurrkur	  og	  vannæring	  

Kyngingarvandi getur leitt til ofþornunar og/eða vannæringar vegna takmarkaðrar neyslu á fæðu og 

vökva. Þá getur meðvitund minnkað og líkamlegir veikleikar komið fram sem hafa í för með sér 

ósamstilltar hreyfingar kyngingarlíffæranna (Crary og Groher, 2006). Til eru lyf sem hafa þær 

hliðarverkanir að valda ofþurrki en slíkt ástand getur haft áhrif á kyngingu. Ef það er ekki nægilegt 

magn af munnvatni verður kyngingin sjálf erfiðari, það getur verið erfitt að mynda fæðubólus sem á þá 

til að kvarnast í búta og krefst þess að kyngt sé margoft (Murry og Carrau, 2012). 

Ef einstaklingur getur ekki neytt fæðu á öruggan hátt þá dvínar geta hans við að halda heilsu 

(Murry og Carrau, 2012). Ef vannæring kemur upp á endurhæfingaferli þá skiptir máli að viðkomandi 

fái viðeigandi meðferð við henni til jafns við aðra endurhæfingu (Marcason, 2009). Ef þyngdartap er 

verulegt, hver sem ástæðan er, er nauðsynlegt að veita því athygli. Mikið þyngdartap getur haft 

skaðleg áhrif á mikilvæg líffæri eins og t.d. hjartað. Ef þyngdartapið virðist koma að því sem virðist 

ástæðulausu er rétt að huga að því hvort að um kyngingarvanda sé að ræða. (Murry og Carrau, 2012) 

Besta leiðin til að greina breytingu á næringarstöðu einstaklingsins er með reglubundinni vigtun en 

skyndilegt þyngdartap ætti að hringja viðvörunarbjöllum. Það þykir markvert þyngdartap ef það er 5% 

þyngdartap á einum mánuði, 7,5% þyngdartap á þremur mánuðum og 10% þyngdartap á sex 

mánuðum (Blacburn, Bistrian, Maini, Schlamm og Smith, 1977). 

1.1.3.4.3 Skert	  lífsgæði	  

Eins og greint hefur verið frá hér að ofan eru orsakir kyngingarvanda margvíslegar og meðal annars 

má rekja kyngingarvanda til öldrunar og öldrunartengdra sjúkdóma. Virðast einkennin verða ýktari 

vegna breytinga sem verða með auknum aldri. Að glíma við kyngingarvanda hefur samt sem áður ekki 

aðeins áhrif á líkamlega heilsu, andleg heilsa er líka í hættu. Að nærast hættir oft á tíðum að vera 

félagslegur atburður með fjölskyldu og vinum og verður í staðinn nauðsyn sem ýmist gleymist eða 

vekur ekki ánægju og er því sneitt hjá (Leonard, 2010). Þessar breyttu venjur geta leitt til aukinnar 

einangrunar og jafnvel þunglyndis og hefur þannig bein tengsl við minnkandi lífsgæði einstaklingsins 

(Akhtar o.fl., 2002). 

Jafnvel þó að kyngingarvandinn sé vægur þá hefur hann áhrif á lífsgæði einstaklingsins til lengri 

tíma. Það er ekki aðeins lífsnauðsynlegt fyrir okkur að nærast heldur tengjast matarstundir ærið oft 

félagslegri samveru. Sé um kyngingarvanda að ræða getur verið erfitt að viðhalda þessum félagslega 

þætti hnökralaust sem hefur á endanum áhrif á lífsgæði (Murry og Carrau, 2012). 

1.1.3.4.4 Greining	  á	  kyngingarvanda	  

Eins og áður sagði er heilabilun ein helsta orsök kyngingarvanda meðal aldraðra. Hér á landi eru 40% 

íbúa hjúkrunarheimila með elliglöp, önnur en Alzheimer og 32% með Alzheimer (Sigríður Egilsdóttir, 

verkefnastjóri innan embættis landlæknis, munnleg heimild, 1. mars 2016). Vandamál við að nærast 

og kyngja eru þekkt meðal einstaklinga með alvarlega heilabilun. Þrátt fyrir að það sé næsta öruggt að 

þetta vandamál komi upp á seinni stigum heilabilunar eru fjölskylda og aðrir umönnunaraðilar oft ekki 

meðvitaðir um þennan fylgikvilla fyrr en ástand sjúklings er orðið alvarlegt vegna vandans. Gott þykir 
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að fjölskylda og sjúklingur fái ráðleggingar frá talmeinafræðingi hvað þetta vandamál varðar við upphaf 

greiningar eða stuttu eftir hana. Þá væri möguleiki á að meta strax kyngingu til að hafa grunnlínu til að 

miða við í framhaldinu. Kyngingin væri svo metin reglubundið og gæti komið í veg fyrir að 

kyngingarvandinn verði eins alvarlegur og hann hefði getað orðið (Waters og Sullivan, 2012). Eftir því 

sem kyngingarvandinn er greindur fyrr þeim mun meiri líkur eru á að komið sé í veg fyrir seinni tíma 

vandamál eins og vannæringu (Waters og Sullivan, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að allt að 45% 

einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm og búsettir á hjúkrunarheimilum séu með kyngingarvanda 

(Horner, Alberts, Dawson og Cook, 1994). 

Það virðist vera algengur misskilningur að ekki sé hægt að kenna einstaklingum með heilabilun 

nýja hluti og að þeir séu ekki færir um að muna nýjar upplýsingar. Þar af leiðandi þykir mörgum það 

tímasóun að reyna að kenna einstaklingum með heilabilun nýja hegðun sem tengist kyngingu og 

matarvenjum. Gera má ráð fyrir að einstaklingar með minniserfiðleika muni almennt suma hluti vel og 

aðra illa. Getan til að læra og muna er síðan breytileg eftir tegund skaðans og umfangi. Þó að getan 

við að læra nýja hluti og kalla fram eldri upplýsingar sé sködduð hjá einstaklingum með heilabilun er 

skaðinn ekki endilega jafn á öllum þrepum minnisins. Það er síðan undir talmeinafræðingnum komið 

að finna leiðir til að kenna einstaklingum með minniserfiðleika breytta hegðun í matmálstímum til að 

tryggja bæði öryggi og nægilega fæðuinntöku einstaklingsins (Camp, Antenucci, Brush og Slominski, 

2012). 

Til að fá sem besta sýn yfir kyngingarvanda einstaklings og ákveðna heildarmynd væri bæði gott 

að meta hann nokkrum sinnum yfir daginn og nokkra daga á ákveðnu tímabili (Waters og Sullivan, 

2012). Þegar kynging er metin þarf að skoða fjölbreytta þætti eins og hvort að líkamlegur vandi sé til 

staðar, athuga neyslumynstur, hóstar sjúklingurinn eða svelgist honum á þegar hann kyngir eða eftir 

að hann kyngir, þarf sjúklingurinn að gera nokkrar tilraunir til að kyngja einum fæðubólus, er röddin 

rám, þarf sjúklingurinn að ræskja sig eða finnst honum eins og eitthvað sé fast í hálsinum (Akhtar o.fl., 

2002). Í rannsókn Roy og félaga var gengið út frá því að hægt væri að tala um að einstaklingurinn væri 

með kyngingarvanda ef hann; a) ætti í erfiðleikum við að koma fæðu eða vökva frá munni og ofan í 

maga, b) fengi á tilfinninguna að maturinn væri fastur í hálsi, c) þurfti að ræskja sig á meðan eða á eftir 

máltíð. Í þessari sömu rannsókn var skoðað hvort tóbaks og/eða alkóhólnotkun hefði áhrif á 

kyngingarvanda. Eins var athugað hvort að neysla á fæðutegundum sem eru þekktar fyrir að valda 

bakflæði hefðu áhrif á kyngingarvanda. Þetta voru fæðutegundir eins og kóladrykkir, kaffi, te, 

súkkulaði, myntuvörur, matur með hátt sýrustig og sterkur matur. Niðurstöður sýndu að ekki var fylgni 

á milli þessara þátta og kyngingarvanda (2007). 

Skimun dugar oft ekki til við að greina kyngingarvanda. Nákvæmara er að greina hann með 

röntgenmynd (Splaingard, Hutchins, Sulton og Chaudhuri, 1988). Sérstaklega á fyrri stigum 

heilabilunar getur kyngingarmat með röntgenrannsókn og/eða speglun reynst vel. Þá gæti hugsanlega 

verið hægt að búa sig undir hvar erfiðleikarnir munu helst liggja á seinni stigum sjúkdómsins. Að auki 

geta slíkar myndatökur varpað ljósi á ógreindan vanda eins og afbrigðileika í efstu hryggjarliðunum, 

Zenkers eða skaða á vélinda (Waters og Sullivan, 2012). 
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1.1.3.4.5 Úrræði	  við	  kyngingarvanda	  

Leiðir sem hægt er að fara til að bæta kyngingarvanda er að kenna sjúklingnum tæknikyngingu, en í 

því felst t.d. að halda fyrst niðri í sér andanum áður en kyngt er, hósta strax á eftir að kyngt er o.s.frv. 

Að auki er hægt að gera kyngingaræfingar eða breyta stöðu þegar kyngt er. Einnig er hægt að breyta 

áferð á fæðu í samræmi við vandann. Ef ekkert af þessu virkar má íhuga notkun á magaslöngu. Ávallt 

skal samt sem áður virða vilja sjúklinganna og allt inngrip þarf að vera með upplýstu samþykki þeirra 

eða aðstandenda (Akhtar o.fl., 2002; Sura o.fl., 2012). 

Bornar voru saman tvær ólíkar meðferðarleiðir við kyngingarvanda til að athuga áhrif þeirra á 

lungnabólgu vegna ásvelgingar. Þetta var annars vegar stöðubreyting þar sem sjúklingi var ráðlagt að 

setja höku að bringu og hins vegar þykking á vökva. Ekki var marktækur munur á áhrifum þessara 

aðferða og ekki hægt að segja að önnur aðferðin hafi komið betur út en hin. Aftur á móti voru tilfelli 

lungnabólgu mun færri við þriggja mánaða eftirfylgnisrannsókn en áætlað var að myndu verða við 

upphaf rannsóknarinnar. Í þessari sömu rannsókn komu líka fram mikilvægi þess að greina 

kyngingarvanda með röntgenmyndatöku. Þá var hægt að bera kennsl á ýmsa áhættuþætti hjá 

sjúklingum með heilabilun og/eða parkinsonsveiki og kortleggja þá sem voru í meiri hættu á að fá 

lungnabólgu vegna ásvelgingar (Robbins o.fl., 2008). 

Sýnt hefur verið fram á að góð munnhirða getur dregið úr lungnabólgu hjá íbúum hjúkrunarheimila. 

Ekki var aðeins sýnt fram á jákvæð áhrif á heilsu þeirra einstaklinga sem ýmist tannburstuðu sig eða 

voru tannburstaðir eftir hverja máltíð og fengu skoðun frá tannlækni einu sinni í viku, heldur var líka 

sýnt fram á jákvæð áhrif hvað varðar umönnunarkostnað (Yoneyama o.fl, 2002). 

Þekkt meðferðarleið við kyngingarvanda er endurhæfing í formi æfinga, t.d. Shaker. Hún fer þannig 

fram að sjúklingurinn liggur beinn á bakinu með axlir við jörðu (eða á dýnu). Sjúklingurinn lyftir síðan 

höfði og horfir niður eftir líkamanum á tærnar og er markmiðið að sjúklingurinn geti haldið þeirri stöðu í 

60 sekúndur. Þessi æfing er síðan endurtekin tvisvar sinnum. Seinni hluti æfingarinnar er síðan þannig 

að sjúklingurinn liggur enn í sömu stöðu, lyftir höfði frá jörðu og setur höku niður að bringu og 

endurtekur hreyfinguna þar sem 30 endurtekningar eru markmiðið. Sýnt hefur verið fram á að æfingar 

eins og Shaker bæta kyngingargetu hjá einhverjum einstaklingum sem hana reyna og draga úr 

þekktum fylgikvillum kyngingarvandans eins og t.d. vannæringu og lungnabólgu en þessi 

meðferðarleið virkar ekki fyrir alla (Robbins o.fl., 2005; Carnaby-Mann, Crary, Schmalfuss og Amdur, 

2012). 

Þegar þarf að beita inngripi vegna vannæringar eru nokkrir valmöguleikar í boði. Í yfirlitsgrein frá 

árinu 2011 kemur fram að það sé árangursríkara að gefa fólki mjög hitaeiningaríkt fæði en að notast 

við magaslöngu eða breytta áferð þegar markmiðið er að ná fram þyngdaraukningu (Hanson, Ersek, 

Gilliam og Carey). Aðrar leiðir til að auka þyngd hafa líka borið góðan árangur eins og til dæmis 

súkkulaðiát, skipulagðar æfingar og góð munnhirða (Beck, Damkjaer og Beyer, 2008). Einnig lengdur 

matmálstími (Keller o.fl., 2003) og að fá aðstoð við að borða tvisvar á dag, annað hvort á 

matmálstímum eða á milli þeirra (Simmons o.fl., 2008). Eins hefur verið sýnt fram að það hefur gefist 

vel að bæta við smærri máltíðum á milli matmálstíma (Easterling og Robbins, 2008). 

Þykking á vökva er ein algengasta meðferðarleiðin við kyngingarvanda sem beitt er á spítölum og 

hjúkrunarheimilum. Með því að þykkja vökva ná sjúklingarnir frekar að stjórna hraðanum á fæðubólus, 
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í hvaða átt hann fer og hversu vel hann hreinsast úr munni og koki. Samt sem áður sýna aðeins örfáar 

rannsóknir að þykking á vökva hafi jákvæða fylgni við betri heilsu, sérstaklega þegar horft er til 

lungnabólgu og vannæringar. Þrátt fyrir skort á gögnum virðist sem þessi aðferð sé á mörgum stöðum 

lögð til grundvallar í meðferðarleiðum við kyngingarvanda (Robbins o.fl., 2002). 

Markmið með því að breyta áferð á mat og drykk er að auka öryggi sjúklingsins og/eða auðvelda 

honum við að nærast um munn til að koma m.a. í veg fyrir ásvelgingu og vannæringu. Aftur á móti 

eiga sjúklingar stundum erfitt með að sætta sig við áferðarbreytta fæðu sem getur síðan líka leitt til 

vannæringar þar sem sjúklingarnir fara að forðast það að borða (Sura o.fl., 2012; Wright, Cotter og 

Hickson, 2008). Meðferðaraðilar þurfa að gera sér grein fyrir áhættuþáttum sem fylgja hvers kyns 

inngripi vegna kyngingarvanda, sérstaklega þegar kemur að breyttri áferð. Þeirri aðferð er í miklum 

mæli beitt þrátt fyrir skort á gögnum um áhrif hennar. Breytt áferð á fæðu getur haft áhrif á lífsgæði 

einstaklingsins og neikvæð áhrif á matarlyst (Waters og Sullivan, 2012). Eins getur notkun á þykktum 

vökva valdið ofþornun hjá eldri einstaklingum með kyngingarvanda (Sura o.fl., 2012). Í rannsókn 

Robbins o.fl. (2008) voru bornar saman tvær ólíkar aðferðir til að koma í veg fyrir lungnabólgu vegna 

ásvelgingar. Sjúklingar fengu annars vegar hunangsþykktan vökva og hins vegar notuðu þeir 

stöðubreytingu (haka að bringu) við kyngingu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að þeir sem voru 

á þykktum vökva glímdu við ofþornun í 6% tilvika og hita í 4% tilvika en þeir sem notuðu 

stöðubreytingu glímdu við ofþornun í 2% tilvika og hita í 2% tilvika. Robbins o.fl. (2008) sýndu einnig 

fram á lengri sjúkrahúslegu hjá einstaklingum sem fengu hungangsþykktan vökva en þeim sem notuðu 

stöðubreytingu en höfundar tóku jafnframt fram að frekari rannsókna væri þörf á þessu sviði.  

Í rannsókn Groher og McKaig (1995) á íbúum hjúkrunarheimila á breyttu fæði kom fram að 91% 

íbúa voru á óhóflega takmörkuðu fæði, þ.e. geta þeirra til að drekka þynnri vökva og borða grófari 

fæðu var meiri en áætlað var. 5% íbúa þóttu vera með viðeigandi breytta fæðu og 4% voru að borða 

fæðu sem þeir réðu ekki við. 

Önnur rannsókn á inniliggjandi sjúklingum 60 ára og eldri sýndi að þeir sem voru á áferðarbreyttu 

mataræði voru að fá marktækt minni næringu daglega en þeir sem voru ekki á breyttu mataræði. 

Einnig kom í ljós að 54% einstaklinganna sem voru á breyttu mataræði voru að fá 

næringaruppbótarefni á meðan aðeins 24% einstaklinganna í hópnum sem var ekki á breyttu 

mataræði fékk slíka uppbót (Wright, Cotter, Hickson og Frost, 2005). 

Á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum er um þriðjungur einstaklinga sem eru með alvarlega 

heilabilun með magaslöngu (e. percutaneous endoscopic gastrostomy eða PEG) þrátt fyrir að ekki sé 

mikill rannsóknarstuðningur sem sýnir fram á hagsbót slíks úrræðis í þessum hópi (Finucane, 

Christmas og Travis, 1999; Sampson, Candy og Jones, 2009). Í mjög viðamikilli rannsókn á yfir 

80.000 einstaklingum 65 ára og eldri kom í ljós að dánartíðni hjá inniliggjandi sjúklingum með 

magaslöngu var 23,1% innan 30 daga og 63% innan árs. Að auki voru áberandi fylgikvillar þess að 

geta ekki nærst um munn eins og vandræði með sár í kringum magaslönguna, leka við gatið eða stíflu 

í slöngu. Bakflæði jókst sem leiddi síðan til lungnabólgu. Síðast en ekki síst hafði það áhrif á 

félagslega þáttinn, þ.e. einangrunin varð meiri og félagsleg samskipti sem tengdust matmálstímum 

glötuðust (Grant, Rudberg og Brody, 1998). 
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Ástæðan fyrir því að magaslöngu er oft komið fyrir hjá eldra fólki með kyngingarvanda er hætta á 

lungnabólgu vegna ásvelgingar. Aftur á móti virðist vera skortur á rannsóknargögnum sem styðja við 

notkun á slíkum slöngum, þ.e. að þær dragi úr aukinni hættu á lungnabólgu fremur en aðrar aðferðir 

(Waters og Sullivan, 2012). Einhverjar rannsóknir eru samt sem áður til og í einni rannsókn kom fram 

að minna var um lungnabólgu vegna ásvelgingar hjá einstaklingum með kyngingarvanda sem nærðust 

í gegnum munn en hjá þeim sem voru með magaslöngu. Þeir sem komu að þeirri rannsókn komust að 

þeirri niðurstöðu að notkun magaslöngu væri ekki ásættanleg aðferð til að koma í veg fyrir 

lungnabólgu vegna ásvelgingar (Feinberg, Knebl og Tully, 1996). Það má samt sem áður ekki útiloka 

magaslönguna sem meðferðarleið og stundum er hún eina lausnin. Einnig er hægt að nota 

magaslöngu til uppbótarfæðugjafa, lausn til að draga úr álagi í matmálstímum og síðast en ekki síst til 

að tryggja lyfjagjöf (Regnard, Leslie, Crawford, Matthews og Gibson 2010). Ekki liggja fyrir upplýsingar 

um algengi magaslöngunotkunar á hjúkrunarheimilum á Íslandi (Sigríður Egilsdóttir, verkefnastjóri 

embættis landlæknis, munnleg heimild, 1. mars 2016). 

Oft getur verið gott að kynna stöðubreytingar fyrir sjúklingum til að draga úr hættu á ásvelgingu eða 

leifum í koki. 165 sjúklingar með ásvelgingu vegna kyngingarvanda voru rannsakaðir með 

gegnumlýsingu. Þátttakendur kyngdu fjórum ólíkum þykktum af fæðumauki og þunnum vökva. Það 

kom í ljós að við stöðubreytingu hjá 127 þeirra, eða 77% kom enginn ásvelgingarvandi fram á að 

minnsta kosti einni tegund af fæðumauki eða vökvanum. Hjá 41 sjúklingi, eða 25% greindist engin 

ásvelging við stöðubreytingu, hvorki á þessum fjórum ólíku fæðumaukstegundum né vökvanum. 

Prófaðar voru fimm ólíkar stöðubreytingar á sjúklingunum til að finna út þá sem hentaði persónulega 

best fyrir hvern og einn. Þetta voru stöður eins og haka að bringu, að halla höfði aftur, snúa höfði, 

halla höfði til hliðar og að vera útafliggjandi (Rasley o.fl., 1993). 

Einnig hafa tæknikyngingar reynst vel og þegar talað er um tæknikyngingu þá er átt við örlítið breytt 

tilbrigði við eðlilega kyngingu. T.d. að kyngja af krafti, reyna að halda barkakýlinu uppi áður en kyngt er 

o.fl. Er með þessum breytingum hægt að auka öryggi við kyngingu með því að nýta sem best virkni 

kyngingarlíffæranna (Sura o.fl., 2002). 

Líkt og komið hefur fram hér að framan þá eykst áhættan á kyngingarvanda með hækkandi aldri en 

samt sem áður er aldur einn og sér ekki orsök kyngingarvandans (Humbert og Robbins, 2008; Roy 

o.fl., 2007). Ofangreindar rannsóknir gefa til kynna að kyngingarvandi meðal aldraðra sé samt sem 

áður algengur og honum fylgir aukinn lasleiki og jafnvel hætta á dauða (Akhtar o.fl., 2002). 

1.1.4 Gagnrýni á fyrri rannsóknir 
Það hefur verið erfitt í gegnum tíðina að fullyrða um raunverulegan árangur greiningar og meðferðar 

vegna kyngingarvanda og er ástæðan í það minnsta þríþætt, þ.e. skortur á viðmiðunarhópum í 

rannsóknum, óútskýrð áhrif undirliggjandi sjúkdóma og skortur á eftirfylgnisgögnum (Murry og Carrau, 

2012). 

Aftur á móti kom fram í rannsókn Odderson og félaga að marktækur munur var á algengi 

lungnabólgu vegna ásvelgingar í kjölfar heilaáfalls eftir því hvort skimað var eftir kyngingarvanda eða 

ekki. Stuðst var við upplýsingar um sjúklinga áður en byrjað var að skima fyrir kyngingarvanda og svo 

eftir og dró verulega úr lungnabólgu tilfellum eftir tilurð skimunar. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

voru birtar 1995 eftir að skimun á kyngingarvanda hafði verið gerð á 124 sjúklingum á fyrsta 
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sólarhringnum eftir heilaáfallið áður en sjúklingurinn hafði neytt fæðu. 39% sjúklinga greindust með 

kyngingarvanda og var inntaka fæðis aðlöguð að hverjum og einum sjúklingi. Enginn þessara sjúklinga 

fékk lungnabólgu vegna ásvelgingar á meðan 7% fengu lungnabólgu vegna ásvelgingar í 

viðmiðunarhóp (Odderson, Keaton, & Mckenna, 1995). Þrátt fyrir þessar jákvæðu niðurstöður er ljóst 

vegna aldurs þessarar rannsóknar og hversu fáir tóku þátt í henni að frekari rannsókna er þörf á 

mikilvægi skimunar fyrir kyngingarvanda. Til að geta rökstutt þörf fyrir íhlutun vegna kyngingarvanda 

þarf bæði nýrri rannsóknir með fleiri þátttakendum og rannsóknir sem ná yfir fleiri áhættuþætti en 

heilaáfall (Murry og Carrau, 2012). 
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2 Markmið 
Í fyrrgreindum texta kemur fram að erlendis er kyngingarvandi þekktur meðal eldri íbúa á 

hjúkrunarheimilum. Markmið þessarar rannsóknar er að fá hugmynd um algengi og eðli 

kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu en þetta er fyrsta slíka rannsóknin sem 

gerð hefur verið á Íslandi. Einnig er markmið með verkefninu að fá upplýsingar um hlutfall einstaklinga 

í ásvelgingarhættu meðal þeirra sem greinast með kyngingarvanda.  

Ávinningur af þess verkefni felst fyrst og fremst í því að fá upplýsingar um algengi og eðli 

kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum svo hægara sé að auka meðvitund um vandann í samfélaginu. 

Talmeinafræðingar gætu með sérfræðiþekkingu sinni komið íbúum hjúkrunarheimila til aðstoðar, 

íbúum sem hafa jafnvel glímt við kyngingarvanda í áraraðir. Inngripið gæti verið fólgið í 

stöðubreytingum, æfingum eða breyttri áferð matarins. Líkt og kom fram í fyrrgreindum kafla þá myndi 

slíkt inngrip auka lífsgæði og bæta heilsu þessara einstaklinga og þá í kjölfarið væri minni kostnaður 

við hvern og einn íbúa.  

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1.    Hvert er algengi kyngingarvanda meðal íbúa á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu? 

2.    Hvaða einkenni kyngingarvanda eru algengust hjá íbúum á hjúkrunarheimilum og hvaða 

úrræðum er beitt? 

3.    Hversu stór hópur íbúa á hjúkrunarheimilum er í ásvelgingarhættu? 
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3 Efni og aðferðir 
Um var að ræða þversniðsrannsókn þar sem skimað var fyrir kyngingarvanda hjá íbúum á 

hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í Reykjavík.  

3.1 Leyfi og samþykktir 
Áður en rannsókn hófst fékkst leyfi hjá framkvæmdastjóra lækninga hjá Hrafnistu í Reykjavík (fylgiskjal 

1) um að þar mætti leggja rannsóknina fyrir og einnig undirritaði forstöðumaður Hrafnistu í Reykjavík 

undir samstarfsyfirlýsingu (fylgiskjal 2). Höfundur, sem sá um fyrirlögn, undirritaði yfirlýsingu um 

þagnarskyldu og afhenti forstöðumanni Hrafnistu (fylgiskjal 3). Leyfi frá yfirtalmeinafræðingi Grensáss 

fékkst fyrir notkun á þýðingu hans á skimunarlistum sem notaðir voru í rannsókninni (fylgiskjal 4 og 5). 

Þegar öll leyfi lágu fyrir var umsókn send inn til Vísindasiðanefndar 25. apríl 2015. Vísindasiðanefnd 

samþykkti síðan rannsóknaráætlunina 21. júní 2015 (fylgiskjal 6) og hófst rannsóknarvinna í kjölfarið.   

3.2 Þátttakendur 
Þátttakendur voru 63 íbúar í hjúkrunarrýmum og einstaklingar í hvíldarinnlögn á Hrafnistu í Reykjavík. 

56 þátttakendur voru með óskerta vitræna getu og 7 þátttakendur með skerta vitræna getu. 

Þátttakendur sem voru með vitræna getu til að samþykkja þátttöku í rannsókninni voru upplýstir um 

rannsókina bæði munnlega og með upplýsingabréfi (fylgiskjal 7) áður en þeir skrifuðu undir upplýst 

samþykki (fylgiskjal 8). Aðstandendur þeirra sjö þátttakenda sem voru með skerta vitræna getu til að 

skrifa undir upplýst samþykki voru upplýstir um rannsóknina með upplýsingabréfi (fylgiskjal 9) áður en 

þeir rituðu undir upplýst samþykki (fylgiskjal 10) fyrir hönd aðstandenda sinna. Upphaflega var lagt upp 

með að þátttakendur yrðu á bilinu 75-100 og var búist við frekar jöfnu hlutfalli þátttakenda sem höfðu 

vitræna getu til að samþykkja þátttöku í rannsókninni og þeirra sem voru háðir undirskrifuðu samþykki 

frá aðstandendum vegna skertrar vitrænnar getu. Leitað var eftir þátttakendum á þremur deildum 

meðal einstaklinga í 114 rýmum. Deildarstjórar voru upplýstir um rannsóknina og hvattir til að kynna 

rannsóknina fyrir aðstandendum og afhenda þeim upplýsingar um rannsóknina og 

samþykkisyfirlýsingu væru þeir samþykkir þátttöku. Eins og fram kom hér að framan eru 72% íbúa á 

hjúkrunarheimilum á Íslandi með einhvers konar heilabilun og má búast við að hátt hlutfall þeirra hafi 

ekki vitræna getu til að taka ákvörðun um þátttöku í rannsókn. Deildarstjórar sendu tölvupóst á 

aðstandendur og létu vita af yfirstandandi rannsókn og prentað var út bréf og skilið eftir á herbergjum 

íbúa þar sem aðstandendur voru hvattir til að hafa samband við deildarstjóra vegna rannsóknarinnar. 

Bréfið var látið liggja á herbergjum íbúa í þrjár vikur og skilaði aðeins af sér sjö undirrituðum 

samþykktum.  
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3.3 Mælitæki 
Lagður var fyrir skimunarlistinn EAT-10 (e. Eating Assessment Tool) af höfundi. EAT-10 

samanstendur af tíu spurningum og eru svörin á fimm punkta Likert skala þar sem 0 stendur fyrir 

ekkert vandamál og 4 fyrir alvarlegt vandamál. EAT-10 gefur niðurstöðuskor á bilinu 0-40, þar sem 3 

eða hærra gefur til kynna að kyngingarvandi sé til staðar. Ástæðan fyrir valinu á EAT-10  voru að 

mestu leyti tvær. Í fyrsta lagi er hann notaður á Landspítala - háskólasjúkrahúsi og því skimunarlisti 

sem er bæði viðurkenndur hér á landi og almennt notaður. Í öðru lagi þá liggur mikill 

rannsóknargrunnur að baki þeim skimunarlista. Innri áreiðanleiki (e. internal consistency) er 0,96 og 

áreiðanleiki endurtekinna mælinga (e. test-retest reliability) er 0,72-0,91. Næmi er 0,89 og sértæki 

0,82. Það hefur því verið sýnt fram á áreiðanleika þessa lista og viðmiðunarréttmæti (e. criterion-

based validity). Þessar niðurstöður fengust við prófun á enskri útgáfu EAT-10 (Belafsky o.fl., 2008; 

Rofes, Arreola, Mukherjee og Clave, 2014). Á Hrafnistu var notuð þýðing Elísabetar Arnardóttur 

(fylgiskjal 11), yfirtalmeinafræðings á Landspítala - háskólasjúkrahúsi, en skimunarlistinn í þeirri 

þýðingu hefur ekki verið staðlaður hér á landi.  Uppsetningu og leturstærð var breytt til að auðvelda 

sjóndöprum lestur (fylgiskjal 12). 

Til að skima fyrir ásvelgingarhættu þeirra sem voru með kyngingarvanda var ákveðið að nota Yale 

Swallow Protocol, einnig í þýðingu Elísabetar Arnardóttur (fylgiskjal 13). Það er skimunaraðferð sem 

er mikið notuð á Landspítala - háskólasjúkrahúsi og varð af þeim sökum fyrir valinu. Næmi fyrir 

ásvelgingu er 100% og sértæki 64%. Hátt næmi er oft á kostnað sértæki sem gefur til kynna að sá 

sem stenst þessa skimun á ekki í vandræðum með að kyngja þunnum vökva og er ekki í 

ásvelgingarhættu en sá sem stenst ekki þessa skimun gæti hins vegar heldur ekki átt í vandræðum 

með að kyngja þunnum vökva alla jafna. Álitið er að sá sem hóstar á eftir eða á meðan drukkið er eða 

sá sem ekki getur klárað vatnið hafi ekki staðist skimunina og geti verið í ásvelgingarhættu (Suiter, 

Sloggy og Leder, 2014).  

Sex atriði útiloka þátttakendur frá fyrirlögn á Yale Swallow Protocol, þau eru eftirfarandi: 

1. Einstaklingurinn getur ekki haldið vöku á meðan prófað er.  

2. Einstaklingurinn er þegar á þykktum vökva vegna kyngingarvanda.  

3. Einstaklingurinn fær fæðu í gegnum maga- eða nefslöngu.  

4. Einstaklingurinn er barkaþræddur.  

5. Einstaklingurinn getur ekki setið í 30° halla eða meira.  

6. Læknir hefur fyrirskipað að ekki fari fæða í gegnum munn, NO mataræði (e. non-oral nutrition)  

(SA Swallowing Services, 2014).  

3.4 Framkvæmd 
Þátttakendur sem höfðu vitræna getu til að svara fyrir sig sjálfir fengu upplýsingabréf um rannsóknina 

til aflestrar áður en þeir undirrituðu upplýst samþykki. Nær allir þátttakendur báðu höfund um að 

textinn yrði lesinn upp fyrir þá (4 af 56 þátttakendum með óskerta vitræna getu lásu upplýsingabréfið 

sjálfir). Í samráði við vakthafandi hjúkrunarfræðing og deildarstjóra var metið hvort íbúinn væri fær um 

að taka upplýsta ákvörðun um þátttöku í rannsókninni og skrifa undir upplýst samþykki. Í þeim tilfellum 

þar sem skert vitræn geta hafði áhrif á að þátttakendur gætu skrifað undir upplýst samþykki lásu 
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aðastandendur upplýsingabréf um rannsóknina áður en þeir undirrituðu upplýst samþykki fyrir hönd 

aðstandanda síns.  

EAT-10 er sjálfsmatslisti sem hver og einn ætti að fylla sjálfur út. Aftur á mótið óskuðu fyrstu sjö 

þátttakendur eftir því að höfundur læsi upp listann fyrir þá og aðstoðaði þá við að fylla hann út. Til að 

gæta samræmis í fyrirlögn var því ákveðið að sama væri gert með öllum þátttakendum sem á eftir 

kæmu. Hvað varðar þátttakendur sem voru með skerta vitræna getu þá fylltu eiginkonur tveggja 

þátttakanda út listann, dóttir eins þátttakanda fyllti út listann og starfsmenn Hrafnistu fylltu út listann 

fyrir fjóra þátttakendur. Í öllum þeim tilfellum þekktu starfsmennirnir til matarvenja þátttakenda. Þekkt 

er að EAT-10 skimunarlistinn sé t.d. fylltur út af foreldrum ungra barna þegar skimað er fyrir 

kyngingarvanda þeirra (Malandraki, Roth og Sheppard, 2014). 

Likert skalinn var kynntur fyrir öllum þátttakendum á þann hátt að 0 jafngilti því að það væri ekkert 

vandamál til staðar og 4 jafngilti því að alvarlegt vandamál til staðar. Þau myndu svo merkja við það 

sem þeim þætti viðeigandi hverju sinni á bilinu 0-4. Ef þátttakendur spurðu enn frekar út í Likert 

skalann eftir fyrrgreinda lýsingu þá fengu þeir þá útskýringu að 1 jafngilti því að vera smávægilegt 

vandamál, 2 jafngilti því að vera nokkuð vandamál, 3 jafngilti því að vera mikið vandamál og 4 jafngilti 

því að vera alvarlegt vandamál.  

Ef skorið á EAT-10 var 3 eða hærra var álitið að um kyngingarvanda væri að ræða. Í þeim tilfellum 

var Yale Swallow Protocol lagt fyrir sem felst í því að þátttakandinn þarf að drekka 90 ml af vatni í 

einum teyg, með röri eða af brún og verður að sitja uppréttur, 80-90°, alltaf meira en 30°. Ef 

þátttakandanum svelgist á, hann hóstar á meðan eða eftir á, er litið svo á að hann hafi ekki staðist og 

gæti verið í ásvelgingarhættu (SA Swallowing Services, 2014).  

Hvað varðar úrræði við kyngingarvanda þá fengust upplýsingar frá vakthafandi hjúkrunarfræðingi 

fyrir hvern og einn þátttakanda sem var í hjúkrunarrými (þátttakendur sem voru í hvíldarinnlögn voru 

ekki með í þessum hluta).  

3.5 Tölfræðilegir útreikningar 
Öll gögn voru færð inn í Microsoft Excel 2010 og var notast við það forrit við gagnaúrvinnslu. Notast 

var við rafrænt reikniforrit til að reikna út niðurstöður úr t-prófi til að bera saman tvo hópa (Stangroom 

2016).  Annars konar rafrænt reikniforrit var notað til að fá niðurstöður úr kí-kvaðratprófi til að athuga 

hvort að marktækur munur væri á hlutfalli (Preacher, 2001).  
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður rýnt í niðurstöður með tilliti til rannsóknaspurninga. Áður en það er gert verður 

farið yfir tölfræðilegar upplýsingar um úrtak og þýði.  

Rannsóknarúrtakið voru 84 íbúar í hjúkrunarrýmum og 30 einstaklingar í hvíldarinnlögn, samtals 

114 íbúar, á þremur deildum (sjö göngum) á Hrafnistu. Rýmin sjálf eru 104 en vegna flæðis í 

hvíldarinnlögn hafði höfundur aðgang að 114 einstaklingum. 44 þátttakendur í rannsókninni voru í 

hjúkrunarrýmum og 19 í hvíldarinnlögn. Ekki var gerður greinarmunur í rannsókninni hvort að 

þátttakendur væru í hjúkrunarrýmum eða í hvíldarinnlögn þar sem markmið rannsóknarinnar var 

einfaldlega að athuga algengi kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum. Svörun var 63 af 114 eða 55%. Af 

þessum 114 einstaklingum voru 58 með óskerta vitræna getu til að bæði skrifa undir upplýst samþykki 

og taka þátt í rannsókninni á meðan 56 höfðu það ekki að mati vakthafandi hjúkrunarfræðings og 

deildarstjóra. Höfundur þurfti því undirritað upplýst samþykki frá aðstandendum 56 einstaklinga. Alls 

samþykktu 56 af 58 (97%) einstaklinga með óskerta vitræna getu þátttöku. Aðstandendur sjö af 56 

íbúum með skerta vitræna getu samþykktu þátttöku þeirra eða 12,5%.  

Meðalaldur þátttakenda var 83,6 ár (sf 9,08), miðgildi 85 ár og 

aldursspönn þátttakenda var 54-99 ár. Á mynd 5  má sjá tvo útlaga, en 

einn þátttakandi í rannsókninni var 54 ára og annar 60 ára. Svo ungir 

einstaklingar fá aðeins í undantekningartilfellum inni á 

hjúkrunarheimilum. Þar sem ekki hafði verið sett aldurslágmark í 

rannsóknaráætlun voru þessir einstaklingar ekki útilokaðir frá þátttöku í 

rannsókninni og voru stöðu sinnar vegna taldir gjaldgengir til þátttöku.  Í 

rannsókninni voru 70% konur og 30% karlar. En eins og fram kom hér 

að framan er meðalaldur íbúa á hjúkrunarheimilum á Íslandi 84 ár og 

kynjahlutfallið 64% konur og 36% karlar. Úrtak rannsóknarinnar 

endurspeglar því nokkurn veginn þýðið hvað aldur og kynjahlutfall 

varðar (Sigríður Egilsdóttir, verkefnastjóri embættis landlæknis, 

munnleg heimild, 1. mars 2016).  

Ekki var marktækur munur á meðalaldri í úrtaki (M=83,6, sf=9,08) og 

meðalaldri í þýði (M=84, sf=9,08) samkvæmt t-prófi fyrir háða hópa 

(t(2440)=0,3451, p=0,73) miðað við α=0,05. 

Tafla 2 sýnir hlutfall karla og kvenna, annars vegar í úrtaki og hins vegar í þýði. Notast var við kí-

kvaðratpróf (χ2	   (1)=0,91, p=0,340) til að bera saman mun á hlutfalli kynja í úrtaki og þýði. Munurinn 

reyndist ekki marktækur miðað við α=0,05.  

Tafla 2 Hlutfall karla og kvenna í úrtaki og þýði. 

  

 

 

 

	  
Úrtak	   Þýði	  

Konur	   44	  (70%)	   1523	  (64%)	  
Karlar	   19	  (30%)	   856	  (36%)	  
Samtals	   63	  (100%)	   2379	  (100%)	  

Mynd 5 Meðalaldur 
þátttakenda og 
aldursspönn. 

Mynd 5 Meðalaldur 
þátttakenda og 
aldursspönn. 
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Mynd 6 sýnir síðan aldursdreifingu þátttakenda 

á 10 ára aldursbili  

Þar sem svo fáir einstaklingar með skerta 

vitræna getu voru meðal þátttakenda er ekki 

tækt að bera þann hóp saman við hóp 

þátttakenda með óskerta vitræna getu.  

Niðurstöðum skimunar fyrir kyngingarvanda 

og ásvelgingarhættu, sem útlistuð var í kafla 2, 

verður nú lýst hér. Fyrst verður farið yfir algengi 

kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum og því 

næst rýnt í eðli vandans. Að lokum verður rýnt í niðurstöður er varða skimun fyrir ásvelgingahættu. 

4.1 Algengi kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum 
Fyrsta rannsóknarspurningin snýr að algengi kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum. 27 af 63 

þátttakendum eða 42,9% voru með einhver einkenni kyngingarvanda. Var áætlað að einstaklingur 

væri með kyngingarvanda ef hann skoraði 3 eða hærra á EAT-10 skimunarlistanum.  

Tafla 3 sýnir dreifingu á kyngingarvanda eftir aldri og kyni. Athugaður var munur á eldri og yngri 

hóp þátttakenda og miðað við 85 ára og yngri (33 þátttakendur) og eldri en 85 ára (30 þátttakendur ) 

þar sem miðgildi aldurs meðal þátttakanda var 85. 13 (39,4%) þátttakendur af 33 á yngra aldursbilinu 

var með kyngingarvanda en 14 (46,7%) af 30 á eldra aldursbilinu. Munur á aldurshópum var ekki 

marktækur samkvæmt kí-kvaðratprófi (χ2	  (1)=0,339, p=0,560) miðað við α=0,05.  

 

Tafla 3 Dreifing á kyngingarvanda eftir kyni og aldri. 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ≤	  85	  ára	   	  	  	  	  	  >	  85	  ára	  

	  

	  
kvk	   kk	   kvk	   kk	   Samtals	  

Kyngingarvandi	   9	  (14,3%)	   4	  (6,3%)	   11	  (17,5%)	   3	  (4,8%)	   27	  (42,9%)	  

Ekki	  kyngingarvandi	   14	  (22,2%)	   6	  (9,5%)	   10	  (15,9%)	   6	  (9,5%)	   36	  (57,1%)	  

Samtals	   23	  (36,5%)	   10	  (15,9%)	   21	  (33,3%)	   9	  (14,3%)	   63	  (100%)	  
 

Af 44 konum sem tóku þátt í rannsókninni voru 21 með kyngingarvanda eða 47,7%. Af þeim 19 

körlum sem tóku þátt í rannsókninni voru sjö með kyngingarvanda eða 37,8%. Samkvæmt kí-

kvaðratprófi (χ2	  (1)=0,637, p=0,425) var ekki marktækur munur á hlutfalli kvenna með kyngingarvanda 

og hlutfalli karla miðað við α=0,05.  

 

 

Mynd 6 Aldurs- og kynjadreifing á 10 ára aldursbilum. 
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4.2 Einkenni kyngingarvandans 
Meðalskor á EAT-10 meðal einstaklinga sem skilgreindir voru með kyngingarvanda var 8,48 (sf 5,85) 

Fjölda þátttakenda á bak við heildarstigafjölda á EAT-10 má sjá í töflu 4.  

Tafla 4 Fjöldi þátttakenda á bak við stigafjölda á EAT-10. 

Alvarleiki 
Ekki 

kyngingarvandi 
Vægur 

kyngingarvandi 
Nokkur 

kyngingarvandi 
Mikill 

kyngingarvandi 
Alvarlegur 

kyngingarvandi 

Stig á EAT-10 0-2 stig 3-9 stig 10-19 stig 20-29 stig 30-40 stig 
Fjöldi 37 (58,7%) 18 (28,6%) 7 (11,1%) 1 (1,6%) 1 (1,6%) 

 

Spurningarnar 10 á EAT-10 skimunarlistanum gefa yfirsýn yfir eðli kyngingarvandans. Á mynd 7 má 

sjá dreifingu á svörun þar sem merkt var við >0 á alvarleikaskalanum 0-4.  

 

 

 

Ef niðurstöður á mynd 10 eru dregnar saman má sjá að yfir 30% þátttakenda telja hósta og 

erfiðleika við að kyngja fastri fæðu, vökva og töflum vera vandamál. Mun færri eða undir 15% töldu 

kyngingarvanda er tengist lífsgæðum vera vandamál og einnig þyngdartapi og sársauka. Meðalaldur 

svarenda við hverri spurningu spannaði frá 79,2-85,4 ár. Eins og kom fram hér að framan var 

meðalaldur þátttakenda 83,6 ár (sf 9,08) þannig að meðalaldur svarenda sem merkja við meira en >0 

á alvarleikaskalanum er í öllum tilfellum innan við einu staðalfráviki frá meðalaldri heildar. Þetta bendir 

til þess að eitt einkenni sé ekki meira ríkjandi en önnur meðal eldri eða yngri íbúa á 

hjúkrunarheimilum. 

4.3 Úrræði við kyngingarvanda 
Þátttakendum rannsóknarinnar gafst kostur á þremur ólíkum áferðum á fæði í búsetu sinni. Fyrst 

og fremst var boðið upp á venjulegt fæði. Að auki var boðið upp á gróft hakkað fæði og maukað fæði, 

auk þess sem íbúum gafst kostur á að fá vökva þykkta. Úrræði 44 þátttakenda í hjúkrunarrýmum var 
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Mynd 7 Dreifing á svörun þar sem merkt var við >0 á alvarleikaskalanum á EAT-10.  
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athugað en ekki þeirra 19 þátttakenda sem voru í hvíldarinnlögn. Í töflu 5 má sjá fjölda þátttakenda á 

áferðarbreyttu fæði. Fimm af 44 þátttakendum (11,4%) voru ekki álitnir með kyngingarvanda en fengu 

breytta áferð. Ástæðan fyrir breyttri áferð á fæðu var ekki endilega háð skertri getu til að kyngja. Í 

rannsókninni var t.a.m. einn þátttakandi með lömun og annar með  skerta getu til að opna munn. Þrír 

(6,8%) af þátttakendum sem voru á áferðarbreyttu fæði (einn á maukuðu og tveir á hökkuðu) voru með 

skerta vitræna getu og var enginn þeirra með skilgreindan kyngingarvanda skv. EAT-10. Þar komu inn 

fyrrgreind vandkvæði, t.d. erfiðleikar við að færa fæðu að munni eða hreyfanleiki talfæra. Níu (20,5%) 

af þátttakendum sem voru á áferðarbreyttu fæði (einn á maukuðu, fimm á hökkuðu, tveir á hökkuðu og 

þykktum vökva og einn á þykktum vökva) voru með óskerta vitræna getu. Sjö (15,9%) af þeim fengu 

≥3 á EAT-10 og voru því skilgreindir með kyngingarvanda. Tveir (4,5%) þátttakendanna sem voru með 

óskerta vitræna getu og voru á áferðarbreyttu fæði féllu báðir í þann hóp að vilja ekki flokka erfiðleika 

við kyngingu sem vandamál. Í báðum tilfellum virtist orðið „vandamál“ á EAT-10 skimunarlistanum 

koma í veg fyrir að þessir einstaklingar merktu við hærra en 0 á alvarleikaskalanum. Þessar 

niðurstöður benda til að eftir því sem áferðarbreytingin á fæðunni er meiri þeim mun sjaldgæfari eru 

hún, þ.e. algengast er venjulegt fæði, því næst hakkað og að lokum maukað og þykktur vökvi.   

Tafla 5 Fjöldi þátttakenda á áferðarbreyttu fæði, greint eftir kyni (hlutfall af 44 þátttakendum í 
hjúkrunarrýmum). 

	  
Maukað	   Hakkað	   Þykkt	   Hakkað	  og	  þykkt	   Samtals	  

Karlar	   2	  (4,5%)	   4	  (9,1%)	   1	  (2,3%)	   1	  (2,3%)	   8	  (18,2%)	  
Konur	   0	   3	  (6,8%)	   0	   1	  (2,3%)	   4	  (9,1%)	  
Samtals	   2	  (4,5%)	   7	  (15,9%)	   1	  (2,3%)	   2	  (4,5%)	   12	  (27,3%)	  
	  

Meðalaldur þátttakenda sem voru á breyttu fæði var 83,1 ár (sf 7,9). Ekki var athuguð tíðni á 

notkun á stútkönnum en þær voru sjáanlegar á öllum deildum.   

4.4 Ásvelgingarhætta 
Yale Swallow Protocol var lagt fyrir 19 þáttakendur af þeim 27 sem skoruðu 3 eða hærra á EAT-10 

skimunarlistanum með það að markmiði að skima fyrir ásvelgingarhættu (70% þátttakenda sem álitnir 

voru með kyngingarvanda). Meðalaldur þessara 19 þátttakenda var 83,3 ár (sf  9,8). Fjórir 

einstaklingar voru útilokaðir frá þátttöku á fyrirlögn á Yale út frá skilyrðum skimunarinnar, tveir voru á 

þykktum vökva, einn var tengdur við súrefni og einn gat ekki setið uppréttur. Fjórir einstaklingar fylltu 

út EAT-10 en neituðu þátttöku í þessum hluta.   

11 af 19 þátttakendum töldust vera í ásvelgingarhættu samkvæmt Yale Swallow Protocol eða 

57,9% af einstaklingum sem skoruðu 3 eða hærra á EAT-10. Á heildina litið voru þá 11 af 63 

þátttakendum taldir í ásvelgingarhættu eða 17,5%. Ekki var marktækur munur á meðalaldri þeirra sem 

stóðuðst Yale Swallow Protocol (M=81,6 ár, sf=7,4) og þeirra sem féllu (M=84,5 ár, sf=11,4) 

samkvæmt t-prófi (t(1)= 0,632, p=0,536) miðað við α=0,05 

Meðaltími þátttakenda sem stóðust Yale Swallow Protocol að drekka 90 ml af vatni var 14,25 

sekúndur (7-30 sek spönn). Meðaltími þátttakenda sem stóðust ekki skimunina var 33,45 sekúndur (3-
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86 sek spönn). Parað t-próf  fyrir  óháða hópa (t(1)= 1,766, p= 0,121) gefur að ekki var marktækur 

munur á tíma þeirra er stóðust og þeirra er stóðust ekki miðað við α=0,05. 

Níu af þeim 11 þátttakendum sem stóðust ekki Yale hóstuðu þegar þeir höfðu lokið við vatnið og 

sex hóstuðu talsvert mikið. Tveir af þeim 11 sem stóðust ekki Yale náðu ekki að klára vatnið, annar 

þátttakandinn hætti eftir 31 sekúndu og hinn eftir 49 sekúndur.  
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5 Umræða 
Þessi rannsókn er fyrsta algengisrannsókn á kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum á Íslandi og benda 

niðurstöður til að vandinn sé til staðar. Markmiðið var að fá upplýsingar um bæði tíðni og eðli vandans. 

Svörun var 63 af 114 eða 55% sem þykir ágætt en höfundur hefði viljað fá hærra svarhlutfall meðal 

íbúa með skerta vitræna getu. Helstu niðurstöður voru þær að 27 af 63 þátttakendum eða 42,9% var 

með skor ≥3 á EAT-10 sem bendir til kyngingarvanda. Sú niðurstaða samræmist erlendum 

rannsóknum þar sem algengi  kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum reyndist vera á bilinu 32,5%-68%. 

Ekki kom fram marktækur munur á kyngingarvanda milli kynja líkt og í erlendu rannsóknunum (Bloem 

o.fl., 1990; Steele o.fl., Roy o.fl., 2007). Í þessum kafla verður fyrst farið yfir helstu niðurstöður í þeirri 

röð sem þær eru birtar í niðurstöðukafla, því næst verður farið yfir hindranir og takmarkanir á 

rannsókninni en einnig það gagnlega sem kom fram sem rannsóknarspurningarnar náðu ekki yfir.  

5.1 Algengi kyngingarvanda 
Eins og kom fram hér að framan var algengi kyngingarvanda 42,9%. Þátttakendur voru á aldrinum 

54-99 ára og hefði mátt búast við auknum kyngingarvanda eftir hækkandi aldri líkt og erlendar 

rannsóknir hafa sýnt. En erlendu rannsóknirnar hafa einnig sýnt að aldur er ekki orsakavaldur einn og 

sér og á hjúkrunarheimilum á Íslandi er fjöldi einstaklinga með undirliggjandi sjúkdóma sem geta haf 

áhrif á kyngingu (Humbert og Robbins, 2008; Roy o.fl., 2007). Alvarlegasti kyngingarvandinn var til að 

mynda hjá einum af yngsta þátttakandanum. Hann fékk 30 á EAT-10 sem var hæsta skorið yfir 

heildina. Engu að síður þótti ekki réttlætanlegt að útiloka þennan þátttakanda frá rannsókninni sökum 

aldurs þar sem hann endurspeglar fjölbreytileikann sem þarf að nýta sér þjónustu hjúkrunarheimila í 

landinu. Miðað við fyrrgreindar rannsóknir hefði mátt búast við auknum kyngingarvanda með 

hækkandi aldri. Það kom fram aðeins meiri kyngingarvandi í eldri hópnum (>	  85	  ára,	  46,7%) en þeim 

yngri (≤	  85	  ára,	  39,4%) en munurinn var ekki marktækur. 

Þegar höfundur lagði EAT-10 fyrir tók hann sérstaklega eftir því að þátttakendur í eldri hópnum 

vildu margir hverjir ekki gera mikið úr vanda sínum. Eftirfarandi svör fengust t.d. frá þátttakendum sem 

höfundur skrifaði niður; „Það er ekkert vandamál að kyngja, ég brytja alltaf matinn svo smátt“ eða „Nei, 

þetta er ekki vandamál lengur, ég hætti að borða kjöt og tek mér góðan tíma í að borða“ og „það er 

aldrei neitt vandamál með töflur hjá mér, það er alltaf einhver sem mylur þær niður fyrir mig“.  Eins og 

kom fram í rannsókn Akhtar, Shaikh og Funnye (2002) þá gerir fólk bæði lítið úr vanda sínum og 

jafnvel áttar sig ekki á honum. Það mætti því velta fyrir sér og jafnvel rannsaka betur hvernig viðhorf til 

orðalags á orðinu vandamál á EAT-10 listanum sé og jafnvel hvort að það sé breytilegt eftir aldri. Í 

upprunaþýðingu stendur „0=no problem“ og „4=severe problem“ sem hefur verið þýtt 0=ekkert 

vandamál og 4=alvarlegt vandamál (Belafsky o.fl., 2008). Til að mynda var þátttakandi innan eldri 

aldurshópsins sem stóðst ekki Yale Swallow Protocol og þegar höfundur fylgdist með honum borða sá 

hann að kyngingarvandinn var verulegur þar sem hann sat við kvöldmatarborðið og blánaði í framan 

og hóstaði síðan upp miklu slími. Þrátt fyrir það var sami þátttakandi aðeins með 8 stig á EAT-10 

skimunarlistanum og myndi út frá því hugsanlega vera skilgreindur með vægan kyngingarvanda. 

Annar þátttakandi innan þessa aldurshóps fékk 0 á EAT-10 og var þar af leiðandi ekki greindur með 
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kyngingarvanda en var á maukuðu fæði og hafði höfundi verið bent á bæði af öðrum þátttakanda og 

starfsmanni að líklegast væri kyngingarvandi talsverður hjá viðkomandi þáttttakanda. Þegar skimunin 

var lögð fyrir varð áberandi að umræddur einstaklingur vildi alls ekki tengja orðið vandamál við sig og 

kyngingu, hristi höfuðið og sagði við hverri spurningu; „Nei, nei, þetta er ekkert vandamál“. Hann var 

þá t.d. spurður í kjölfar svars við spurningu 9; „hóstar þú s.s. aldrei þegar þú borðar?“ þá svaraði hann; 

„jú, margoft, en það er ekkert vandamál svo ég vil merkja við 0.“ 

Svörun þeirra sem voru með óskerta vitræna getu var 56 af 58 eða 97% en svörun þeirra sem voru 

með skerta vitræna getu var 7 af 56 eða 12,5%. Þar sem svo fáir þátttakendur voru með vitræna 

skerðingu er erfitt að draga ályktun út frá niðurstöðum um þann hóp og því ekki tækt að bera 

niðurstöður þess hóps við niðurstöður þeirra sem voru með óskerta vitræna getu. En eins og kom fram 

í rannsókn Horner, Alberts, Dawson og Cook þá eru allt að 45% einstaklinga sem eru með Alzheimers 

sjúkdóm og eru búsettir á hjúkrunarheimilum með kyngingarvanda (1994). Líkt og kom fram í kafla 1 

þá eru heilabilun og heilaáfall þau heilkenni sem mest hafa áhrif á kyngingu (Sura, Makhavan, 

Carnaby og Crary, 2012). Vissulega voru einhverjir þátttakendur í rannsókninni sem voru með 

heilabilun á byrjunarstigi en vakthafandi hjúkrunarfræðingar töldu hafa nægjanlega vitræna getu til að 

taka upplýsta ákvörðun. En þar sem þátttaka einstaklinga með skerta vitræna getu í rannsókninni var 

svo lítil er varhugavert að túlka niðurstöðurnar og bera þær saman við niðurstöður annarra erlendra 

rannsókna. Frekari rannsókna er því þörf innan þessa hóps til að fá upplýsingar um stöðu 

kyngingarvanda meðal heilabilaðra á Íslandi en þá þarf að huga að annars konar leið við að afla 

upplýsinga um kyngingarvandann. Það gæti verið gagnaöflun af hálfu starfsfólks eða þá að 

rannsakandi þarf að finna aðra leið til að nálgast aðstandendur og fá undirritað upplýst samþykki 

þeirra því sú aðferð sem hér var lýst í kafla 2 skilaði of litlu úrtaki innan þessa hóps að mati höfundar.  

5.2 Einkenni kyngingarvanda 
Í rannsókn Roy o.fl. (2007) komu fram þrjú einkenni sem helst voru einkennandi fyrir kyngingarvanda 

hjá öldruðum, það var í fyrsta lagi að matmálstímar tækju lengri tíma, í öðru lagi hósti, ræskingar og að 

svelgjast á og í þriðja lagi tilfinning um að eitthvað sæti fast í hálsinum. Ekki er spurt um tíma á EAT-

10 skimunarlistanum og var það ekki skoðað sérstaklega. Þónokkrir þátttakendur höfðu þó orð á því 

að þeir tækju sér meðvitað lengri tíma í að borða til að forðast að maturinn „færi í ranga pípu“ eða 

„öfugt ofan í þau“ en ekki liggja fyrir tölulegar upplýsingar um hversu margir höfðu orð á því. Aftur á 

móti var hósti það sem flestir í rannsókninni merktu við eða 24 af 63 (38,1%) og 17 af 63 (27%) töluðu 

um að þeim fyndist eins og maturinn sæti fastur í hálsi svo þær niðurstöður ríma bæði við rannsókn 

Akhtar o.fl. (2002) og rannsókn Roy o.fl. (2007). 

Eins og fram kom í inngangi þá þarf kyngingarvandi ekki að vera mikill til að hann hafi áhrif á 

lífsgæði einstaklingsins en þrátt fyrir fjölda rannsókna sem sýna það þá voru 2 af 4 lægstu stigunum á 

EAT-10 í rannsókninni tengd lífsgæðaspurningunum (Akhtar o.fl., 2002; Leonard, 2010; Murry og 

Carrau, 2012). 

Það sem vakti þó áhuga höfundar er varðar lífsgæði og kyngingarvanda á hjúkrunarheimilum var 

athugasemd eins þátttakanda sem ekki reyndist vera með kyngingarvanda og fékk 0-stig á EAT-10. 

Hann kvaðst velja það að borða einn inni á herbergi sínu og gerði hann það því kyngingarvandi 

annarra á deildinni truflaði hann og hafði áhrif á matarlyst hans. Hann sagðist ekki ná að njóta þess að 
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borða þegar svo margir væru hóstandi í kringum hann og kysi hann þess vegna heldur að borða 

félagslega einangraður inni á herbergi sínu. Þetta var nýr vinkill sem höfundur hafði ekki leitt hugann 

að, kyngingarvandi eins getur haft áhrif á lífsgæði annars.  

5.3 Úrræði við kyngingarvanda 
Úrræði við kyngingarvanda var aðeins athugað meðal einstaklinga í hjúkrunarrýmum (44). 

Þátttakendur með kyngingarvanda virtust almennt meðvitaðir um að passa líkamsstöðu sína, að taka 

litla bita og sopa og borða hægt og var það eitthvað sem þeir höfðu tamið sér og lagað þannig 

aðstæður að vanda sínum og litu þannig ekki á kyngingarvandann sem vandamál. Það er í samræmi 

við erlenda rannsókn þar sem kom fram að fólk byrjaði smátt og smátt að tyggja mat sinn meira, skera 

matinn í smærri bita, kyngja endurtekið og forðast ákveðnar fæðutegundir en aðlögunin að breyttum 

venjum náði yfir svo langan tíma að einstaklingarnir litu ekki á þetta sem vandamál (Leonard, 2010). 

Úrræði við kyngingarvanda eru þó nokkur eins og kom fram í inngangskafla. Aftur á móti er 

áferðarbreyting sú aðferð sem algengast er að fara á spítölum og hjúkrunarheimilum (Robbins o.fl., 

2002; Sura o.fl., 2012). Á Hrafnistu var það líka raunin þar sem boðið var upp áferðarbreytinguna 

hakkað fæði annars vegar þar sem maturinn var gróft hakkaður og maukað fæði hins vegar þar sem 

maturinn var fínmaukaður. Einnig gafst íbúum kostur á að þykkja vökva. Annars konar úrræði voru 

ekki nefnd en höfundur sá stútkönnur á deild og að þær voru í notkun. Ekki var kannað algengi 

notkunar á stútkönnum.  

12 af 44 (27,3%) þátttakendum í hjúkrunarrýmum fengu breytta áferð. Af þeim voru fimm sem voru 

ekki álitnir með kyngingarvanda samkvæmt EAT-10. Einn þátttakandi sem var með skerta vitræna 

getu var ekki með kyngingarvanda samkvæmt starfsmanni en var á maukuðu fæði til að auðvelda 

mötun. Sá einstaklingur opnaði munn afar takmarkað þegar hann var mataður og þess vegna var 

gripið til þess ráðs að mauka fæðið. Annar þátttakandi á maukuðu fæði var með lömun og gat ekki 

fært hönd að munni. 

Sá þátttakandi sem fékk hæsta skor á EAT-10 (30) var með verulega mikinn kyngingarvanda. Þrátt 

fyrir það vildi hann alls ekki fá breytta áferð á fæðu, hvorki maukað fæði né þykktan vökva. Vegna 

undirliggjandi sjúkdóms síns taldi hann þá lífsgæðum fórnað fyrir lífslíkur en eins og kom fram í 

rannsókn Waters og Sullivan þá getur breytt áferð á fæðu haft áhrif á lífsgæði einstaklingsins og 

neikvæð áhrif á matarlyst (2012). Það verður aldrei of oft sagt að ávallt þarf að virða vilja sjúklingsins 

eða aðstandenda ef að sjúklingur hefur ekki getu til að svara fyrir sig sjálfur (Sura o.fl., 2012).  

5.4 Ásvelgingarhætta 
11 af 63 (17,5%) voru álitnir í ásvelgingarhættu þar sem þeir stóðust ekki Yale Swallow Protocol. Hafa 

ber í huga að það að standast ekki Yale Swallow Protocol gefur aðeins upplýsingar um að viðkomandi 

er í ásvelgingarhættu en staðfestir ekki ásvelgingu. Slíkt þarf að staðfesta með röntgenmynd 

(Splaingard, Hutchins, Sulton og Chaudhuri, 1988). Það þýðir að þessi 17,5% einstaklinga eru líklegri 

til að fá lungnabólgu vegna ásvelgingar en hin 82,5% einstaklinga. Í rannsókn Langmore o.fl. kom 

fram að algengi lungnabólgu vegna ásvelgingar á hjúkrunarheimilum væri 3% (2002). Algengi 

lungnabólgu vegna ásvelgingar var ekki kannað í þessari rannsókn þar sem hvorki var unnt að 
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staðfesta ásvelgingu né var óskað eftir bakgrunnsupplýsingum um heilsufar. En ef samræmi væri í 

rannsókn Langmore og félaga og stöðunnar á hjúkrunarheimilum hér á landi þá myndi það þýða að 

tveir þátttakendur af þessum 11 væru líklegir til að fá lungnabólgu vegna ásvelgingar. 

Sá þátttakandi sem kom einna verst út á Yale Swallow Protocol fékk aðeins 8 stig á EAT-10. Sá 

þátttakandi var frekar lengi að klára vatnið eða 26 sekúndur. Hann átti bágt með öndun fyrst á eftir, 

hóstaði upp miklu slími og var lengi að jafna sig. Hafði verið á þykktum vökva áður vegna 

kyngingarvanda en hafði hætt því þar sem honum líkaði það ekki og hann var að miklu leyti hættur að 

drekka þegar vökvinn var þykktur. Höfundur velti fyrir sér hvort þessi slæmu viðbrögð hefðu geta verið 

undantekning þar sem næmi skimunarinnar er 100% en sértækið aðeins 64% (Suiter, Sloggy og 

Leder, 2014). Daginn eftir varð höfundur hins vegar vitni að sömu viðbrögðum hjá sama þátttakanda 

þegar hann fékk sér djús að drekka í síðdegiskaffinu. Á EAT-10 hafði þessi sami þátttakandi aðeins 

merkt við 1 á alvarleikaskalanum þegar spurt var um erfiðleika við að kyngja vökva. Þessi þátttakandi 

var í eldri hópnum og þótti höfundi það áberandi hversu lítið hann gerði úr vanda sínum.  

5.5 Takmarkanir rannsóknar 
Það sem fyrst og fremst er líklegt til að vera þáttur sem skekkir niðurstöður rannsóknarinnar er sú 

staðreynd að aðeins 12,5% þeirra einstaklinga sem voru með skerta vitræna getu tóku þátt í 

rannsókninni á meðan 97% einstaklinga með óskerta vitræna getu tóku þátt. Líkt og komið hefur fram 

nokkrum sinnum þá er heilabilun það heilkenni sem hefur einna mest áhrif á kyngingu. Ef ályktun er 

dregin út frá þessum tveimur upplýsingum, þ.e. dræm þátttaka einstaklinga með skerta vitræna getu 

og að kyngingarvandi er algengur meðal heilabilaðra má reikna með að með aukinni þátttöku hópsins 

með skerta vitræna getu hefðu niðurstöður verið aðrar og hlutfall einstaklinga með kyngingarvanda 

jafnvel orðið hærra (Sura, Makhavan, Carnaby og Crary, 2012). Það er því ljóst að hlutfall þátttakenda 

í rannsókninni sem voru með vitræna getu og með skerta vitræna getu samræmist ekki raunverulegu 

hlutfalli á íslenskum hjúkrunarheimilum. Frekari rannsókna á kyngingarvanda meðal heilabilaðra er 

þörf. 

Eins er ekki hægt að líta fram hjá því vandamáli sem orðið „vandamál“ gat verið á skimunarlista 

EAT-10. Það er vissulega þannig að sumir vanmeta einkenni sín á meðan aðrir ofmeta þau og enginn 

skimunarlisti getur verið 100% nákvæmur hvað það varðar. Aftur á móti var það svo augljóst í viðmóti 

þátttakenda þegar höfundur lagði skimunarlistann fyrir hversu margir áttu bágt með að túlka að 

eitthvað væri vandamál, jafnvel þó það kæmi títt fyrir hjá þeim, eins og að hósta á matmálstímum eða 

að eiga nánast alltaf í vandræðum með að kyngja vökva, en ekki mátti líta á það sem vandamál. Það 

gæti haft áhrif á bæði heildarstigafjölda þátttakenda á EAT-10 og einnig hvernig algengi einkenna var 

túlkað. Þó að þýðingin virðist ekki geta verið nákvæmari væri vert að staðla íslensku þýðinguna á 

EAT-10 til að athuga hvort að niðurstöður væru í samræmi við erlenda staðla.  

Vangetan við að að átta sig á eigin vanda þrátt fyrir skýr einkenni kom einmitt fram í rannsókn 

Akhtar, Shaikh og Funnye (2002) eins og greint var frá í fyrsta kafla. Það mætti því velta fyrir sér hvort 

að sjálfsmatslisti sé viðeigandi fyrir þennan hóp þar sem einstaklingar í þessum hópi bæði gera lítið úr 

einkennum sínum og virðast jafnvel hafa lítið innsæi og þekkingu á kyngingarvanda. Það gæfi 

hugsanlega nákvæmari niðurstöður ef fylgst væri með einstaklingunum borða, ef það væri gert stutt 
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klínískt mat á hverjum og einum íbúa eða ef Yale Swallow Protocol væri lagt fyrir alla. Við slíkar 

aðstæður þarf alltaf á sérfræðiþekkingu talmeinafræðinga að halda.  

5.6 Kostir rannsóknar 
Helstu kostir rannsóknarinnar hljóta að vera þeir að nú liggja í fyrsta skipti fyrir algengistölur á 

kyngingarvanda á hjúkrunarheimili á Íslandi og gætu þessar upplýsingar nýst sem grunnur í frekari 

rannsóknir á kyngingarvanda. Einnig kom fram í þessari rannsókn að kyn er ekki áhrifavaldur á 

kyngingarvanda sem samræmist erlendum rannsóknum. Fram hefur samt sem áður komið 

merkjanlegur munur á milli kynja þó að hann hafi ekki verið marktækur þar sem algengið var meira 

meðal karla en kvenna (Kawashima, Motohashi og Fujishima, 2004; Yang, Kim, Lim og Paik, 2013). Í 

þessari rannsókn var þessu einmitt öfugt farið, vandinn var merkjanlega meiri meðal kvenna en karla 

en ekki marktækt meiri.  

Ef kostur gæfist væri virkilega áhugavert að skima fyrir kyngingarvanda þegar nýtt heimilisfólk 

innskrifast á hjúkrunarheimili. Á þann hátt fengjust strax í upphafi upplýsingar um stöðu 

kyngingarvanda hjá hverjum einstaklingi og hægt væri að laga aðstæður eftir þeim. Á sama tíma væri 

þá hægt að safna upplýsingum í bakgrunnsgagnagrunn sem gætu nýst við frekari rannsóknir á 

kyngingarvanda.  
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6 Ályktanir 
Algengi kyngingarvanda hér virðist vera sambærilegur við algengi í öðrum löndum en takmarkanir 

þessarar rannsóknar vegna dræmrar þátttöku einstaklinga með skerta vitræna getu draga að einhverju 

leyti úr gildi niðurstöðunnar. Niðurstöður gefa til kynna að kyngingarvandi sé vissulega til staðar á 

hjúkrunarheimilum og í einhverjum tilfellum getur hann verið alvarlegur. Þrátt fyrir það eru 

hjúkrunarheimili ekki starfsvettvangur talmeinafræðinga á Íslandi sem gerir það að verkum að vandinn 

er vangreindur og úrræði eru bæði af skornum skammti og fábreytileg. Vissulega eru alltaf einhverjir 

sem kjósa að hvers kyns inngripi sé sleppt og sætta sig við að lifa með sínum kyngingarvanda en það 

breytir því ekki að betra væri ef íbúum á hjúkrunarheimilum stæði í það minnsta til boða val um að fá 

mat á sínum vanda og þá helst einhverjar lausnir í kjölfarið. Áferðarbreyting á fæðu er lausn sem getur 

hentað vel í bráðafasa eða fyrst um sinn en til langs tíma getur áferðarbreyting verið bæði mikil 

lífsgæðaskerðing og einnig dregið úr viðunandi næringamagni. Stöðubreytingar og tæknikyngingar er 

eitthvað sem vel væri hægt að kynna fyrir íbúum hjúkrunarheimila en til þess að það sé hægt þarf 

talmeinafræðingur að vera til staðar.  

Hósti er það einkenni sem flestir tiltóku, líka þeir sem ekki voru með kyngingarvanda. Fæstir virtust 

þó tengja hósta í miðri eða í kjölfar máltíðar við kyngingarvanda. Það bendir til að almennt er fólk ekki 

upplýst um einkenni kyngingarvanda eða hreinlega að það sé til eitthvað sem heitir kyngingarvandi og 

að við því geti eitthvað verið hægt að gera. Það gæti breytt afar miklu fyrir ansi marga ef þekking á 

einkennum væri útbreiddari og eins einföldum lausnum eins og að skera smátt, borða hægt, ekki 

blanda fastri fæðu og vökva, passa líkamsstöðu o.s.frv. 

Niðurstöður rannsóknarinnar samræmdust niðurstöðum erlendra rannsókna. Hvað varðar algengi á 

ásvelgingu þá var ekki hægt að staðfesta það þar sem rannsókna með röntgenmynd er þörf til að fá 

þær upplýsingar. Skimunin gefur aðeins hugmynd um hversu margir gætu verið í ásvelgingarhættu á 

hjúkrunarheimilum. Þetta er fyrsta rannsókn sinnar tegundar hér á landi en vonandi ekki sú síðasta. 

Nauðsynlegt er að skoða betur stöðu kyngingarvanda meðal aldraðra hér á landi, bæði meðal þeirra 

sem nýta sér hjúkrunarheimili en líka meðal þeirra sem gera það ekki.  
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Fylgiskjal 1: Leyfi fyrir rannsókn
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Fylgiskjal  2: Samstarfsyfirlýsing
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Fylgiskjal 3: Yfirlýsing um trúnaðar- og þagnarskyldu 
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Fylgiskjal 4: Leyfi fyrir notkun á íslenskri þýðingu EAT-10 
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Fylgiskjal 5: Leyfi fyrir notkun á íslenskri þýðingu Yale Swallow 
Protocol 
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Fylgiskjal 6: Samþykkt Vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal 7: Upplýsingabréf fyrir þátttakendur 
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!

Júní,!2016!

Kæri!íbúi!Hrafnistu!í!Reykjavík!

Hér!með! óskum! við! eftir! þátttöku! þinni! í! ofangreindri! rannsókn! sem! felur! í! sér! skimun! á!

kyngingarvanda! og! skimun! á! ásvelgingarhættu.! Talað! er! um! kyngingarvanda! þegar!

kyngingarvöðvar!starfa!ekki!rétt!og/eða!skyn!skerðist!og!getur!það!gerst!t.d.!vegna!veikinda!

eða! áverka! í! taugakerfi.! Aftur! á! móti! er! talað! um! ásvelgingarhættu! þegar! hætta! er! á! að!

matur!eða!drykkur!leiti!ofan!í!öndunarveg.!Hægt!er!að!vera!með!kyngingarvanda!án!þess!að!

vera!í!ásvelgingarhættu!en!aftur!á!móti!sé!einstaklingur!í!ásvelgingarhættu!þá!er!hann!með!

kyngingarvanda.!

Ef! þú! ákveður! að! þú! viljir! taka! þátt! í! rannsókninni! þarft! þú!með! undirskrift! þinni! að! gefa!

upplýst!samþykki.!Í!því!felst!að!þú!hafir!kynnt!þér!upplýsingar!um!rannsóknina!og!hvað!felst!í!

þátttöku.!Vinsamlegast!gefðu!þér! tíma!til!að! lesa!upplýsingarnar!og!samþykkisyfirlýsinguna!

vandlega!(sjá!hjálagt).!!

Starf! talmeinafræðinga! felst! meðal! annars! í! því! að! meta! kyngingarvanda! og! aukast!

áhættuþættir!varðandi!kyngingarvanda!með!hækkandi!aldri.!!

Rannsóknin!fer!þannig!fram!að!lagður!er!fyrir!spurningalisti!um!ýmsa!þætti!fæðuinntöku.!Ef!

þátttakandi! getur! ekki! af! einhverjum! orsökum! fyllt! út! listann! sjálfur! fær! hann! viðeigandi!

aðstoð.!!
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Eftir!að!skimunarlistinn!hefur!verið!fylltur!út!liggur!til!grundvallar!líkleg!niðurstaða!um!hvort!

kyngingarvandi! sé! til! staðar! eða! ekki.! Ef! það! lítur! út! fyrir! að! kyngingarvandi! gæti! verið! til!

staðar!er!önnur!skimun!lögð!fyrir!til!að!athuga!með!ásvelgingarhættu.!Sú!skimun!felur!í!sér!

að!þú!þarft!að!drekka!90!ml!af!vatni.!!

Skimunin!tekur!alla!jafna!um!10!mínútur!en!ætti!aldrei!að!taka!lengri!tíma!en!30!mínútur.!Ef!

um!kyngingarvanda!er!að!ræða!en!ekki!ásvelgingarhættu!færð!þú!niðurskrifaðar!ráðleggingar!

sérsniðnar!að!þínum!þörfum.!Að!auki! verður! lækni!þínum!gert! viðvart!um!niðurstöðurnar.!

Aftur! á! móti! ef! um! ásvelgingarhættu! er! að! ræða! verður! þér! vísað! í! frekara! mat! hjá!

talmeinafræðingi.!!

Skimunin! verður! í! höndum! Signýjar! Gunnarsdóttur,! meistaranema! í! talmeinafræði! við! HÍ!

undir!leiðsögn!Dr.!Sigríðar!Magnúsdóttur!talmeinafræðings.!

Þær!persónugreinandi!upplýsingar! sem!aflað!er! við! skimun!og!haldið!er!utan!um!á!meðan!

unnið!er!úr!niðurstöðum!eru!upplýsingar!um!fæðingarár!og!kyn.!Öllum!gögnum!verður!eytt!

að!rannsókn!lokinni!þegar!niðurstöður!hafa!verið!birtar!í!meistararitgerð.!!

Tilskilinna!leyfa!verður!aflað!hjá!Vísindasiðanefnd.!

Hafir!þú!frekari!spurningar!skaltu!hafa!samband!við!ábyrgðarmann!rannsóknar,!Sigríði!

Magnúsdóttur.!

!

Virðingafyllst,!með!von!um!góðar!undirtektir,!

!

___________________________________________________________________!

Dr.!Sigríður!Magnúsdóttir,!talmeinafræðingur!og!ábyrgðarmaður!rannsóknarinnar!

(siggatal@gmail.com)!

Signý!Gunnarsdóttir,!meistaranemi!í!talmeinafræði!(signyg@gmail.com)!

!

!
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Fylgiskjal 8: Upplýst samþykki fyrir þátttakendur 

 

 

 

 

Upplýst'samþykki'til'þátttöku'vegna'rannsóknarinnar:'
Algengi'og'eðli'kyngingarvanda'á'hjúkrunarheimilum'

 
Vinsamlega*lesið*gaumgæfilega*upplýsingar*um*rannsóknina*(sjá*hjálagt*skjal).*
*
Undirskrift*þín*gefur*til*kynna*að*þú*samþykkir*þátttöku*þína*í*þessari*rannsókn.**
Fyllsta*trúnaðar*verður*gætt*og*greinanlegar*persónuupplýsingar*koma*hvergi*fram.*
 
 

Vinsamlega*lesið*gaumgæfilega*og*dragið*hring*utan*um*viðeigandi*svar*
 
1.**Ég*hef*lesið*upplýsingablað*um*rannsóknina* * * * * JÁ*/*NEI*
*
2.**Ég*hef*haft*tækifæri*til*að*spyrja*spurninga*og*ræða*um*rannsóknina* * JÁ*/*NEI*
*
3.**Ég*hef*fengið*fullnægjandi*svör*við*spurningum*mínum* * * JÁ*/*NEI*
*
4.**Ég*samþykki*að*niðurstöður*er*fást*um*mig*eftir*skimun*megi*nota**
*****í*ofangreindri*rannsókn*með*því*skilyrði*að*fyllsta*trúnaðar*verði*gætt** JÁ*/*NEI*
 
 
 

Ég*veiti*samþykki*mitt*fyrir*því*að*ég****____________________________________________*

******************************************************************(nafn)*

taki*þátt*í*rannsókn*um*kyngingarvanda*sem*framkvæmd*er*af*Sigríði*Magnúsdóttur,*

talmeinafræðingi*og*Signýju*Gunnarsdóttur,*meistaranema*í*talmeinafræði*við*HÍ.*

*

Með*undirskrift*minni*staðfesti*ég*einnig*að*ég*hef*lesið*upplýsingablað*um*rannsóknina.*
 

 

Dagsetning:*__________******Undirskrift:*___________________________________________**

*

Undirskrift*þess*sem*leggur*samþykkisyfirlýsinguna*fyrir:*_____________________________*

*
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Fylgiskjal 9: Upplýsingabréf fyrir aðstandendur þátttakenda

!
!

Upplýsingabréf!til!aðstandenda!íbúa!Hrafnistu!í!Reykjavík!
Algengi!og!eðli!kyngingarvanda!á!hjúkrunarheimilum!

!

Júní,!2016!

Kæri!aðstandandi!íbúa!Hrafnistu!í!Reykjavík!

Hér!með!óskum!við!eftir!þátttöku!aðstandanda!þíns! í!ofangreindri!rannsókn!sem!felur! í!sér!

skimun!á!kyngingarvanda!og!skimun!á!ásvelgingarhættu.!Talað!er!um!kyngingarvanda!þegar!

kyngingarvöðvar!starfa!ekki!rétt!og/eða!skyn!skerðist!og!getur!það!gerst!t.d.!vegna!veikinda!

eða! áverka! í! taugakerfi.! Aftur! á! móti! er! talað! um! ásvelgingarhættu! þegar! hætta! er! á! að!

matur!eða!drykkur!leiti!ofan!í!öndunarveg.!Hægt!er!að!vera!með!kyngingarvanda!án!þess!að!

vera!í!ásvelgingarhættu!en!aftur!á!móti!sé!einstaklingur!í!ásvelgingarhættu!þá!er!hann!með!

kyngingarvanda.!

Ef! þú! ákveður! að! þú! viljir! að! aðstandandi! þinn! taki! þátt! í! rannsókninni! þarft! þú! með!

undirskrift!þinni!að!gefa!upplýst!samþykki.! Í!því! felst!að!þú!hafir!kynnt!þér!upplýsingar!um!

rannsóknina!og!hvað!felst!í!þátttöku.!Vinsamlegast!gefðu!þér!tíma!til!að!lesa!upplýsingarnar!

og!samþykkisyfirlýsinguna!vandlega!(sjá!hjálagt).!!

Starf! talmeinafræðinga! felst! meðal! annars! í! því! að! meta! kyngingarvanda! og! aukast!

áhættuþættir!varðandi!kyngingarvanda!með!hækkandi!aldri.!

Rannsóknin!fer!þannig!fram!að!lagður!er!fyrir!spurningalisti!um!ýmsa!þætti!fæðuinntöku.!Ef!

þátttakandi! getur! ekki! af! einhverjum! orsökum! fyllt! út! listann! sjálfur! fær! hann! viðeigandi!

aðstoð.!!
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Eftir!að!skimunarlistinn!hefur!verið!fylltur!út!liggur!til!grundvallar!líkleg!niðurstaða!um!hvort!

kyngingarvandi! sé! til! staðar! eða! ekki.! Ef! það! lítur! út! fyrir! að! kyngingarvandi! gæti! verið! til!

staðar!er!önnur!skimun!lögð!fyrir!til!að!athuga!með!ásvelgingarhættu.!Sú!skimun!felur!í!sér!

að!aðstandandi!þinn!þarf!að!drekka!90!ml!af!vatni.!!

Skimunin!tekur!alla!jafna!um!10!mínútur!en!ætti!aldrei!að!taka!lengri!tíma!en!30!mínútur.!Ef!

um! kyngingarvanda! er! að! ræða! en! ekki! ásvelgingarhættu! fær! aðstandandi! þinn!

niðurskrifaðar! ráðleggingar! sérsniðnar! að! sínum!þörfum.!Að!auki! verður! lækni! gert! viðvart!

um! niðurstöðurnar.! Aftur! á!móti! ef! um! ásvelgingarhættu! er! að! ræða! verður! aðstandenda!

þínum!vísað!í!frekara!mat!hjá!talmeinafræðingi.!!

Skimunin! verður! í! höndum! Signýjar! Gunnarsdóttur,! meistaranema! í! talmeinafræði! við! HÍ!

undir!leiðsögn!Dr.!Sigríðar!Magnúsdóttur!talmeinafræðings.!

Þær!persónugreinandi!upplýsingar! sem!aflað!er! við! skimun!og!haldið!er!utan!um!á!meðan!

unnið!er!úr!niðurstöðum!eru!upplýsingar!um!fæðingarár!og!kyn.!Öllum!gögnum!verður!eytt!

að!rannsókn!lokinni!þegar!niðurstöður!hafa!verið!birtar!í!meistararitgerð.!!

Tilskilinna!leyfa!verður!aflað!hjá!Vísindasiðanefnd.!

Hafir!þú!frekari!spurningar!skaltu!hafa!samband!við!ábyrgðarmann!rannsóknar,!Sigríði!

Magnúsdóttur.!

!

Virðingafyllst,!með!von!um!góðar!undirtektir,!

!

___________________________________________________________________!

Dr.!Sigríður!Magnúsdóttir,!talmeinafræðingur!og!ábyrgðarmaður!rannsóknarinnar!

(siggatal@gmail.com)!

Signý!Gunnarsdóttir,!meistaranemi!í!talmeinafræði!(signyg@gmail.com)!

!

!
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Fylgiskjal 10: Upplýst samþykki fyrir aðstandendur þátttakenda

 

 

Upplýst'samþykki'til'þátttöku'vegna'rannsóknarinnar:'
Algengi'og'eðli'kyngingarvanda'á'hjúkrunarheimilum'

 
Vinsamlega*lesið*gaumgæfilega*upplýsingar*um*rannsóknina*(sjá*hjálagt*skjal).*
*
Undirskrift*þín*gefur*til*kynna*að*þú*samþykkir*þátttöku*aðstandanda*þíns*í*þessari*rannsókn.*
Fyllsta*trúnaðar*verður*gætt*og*greinanlegar*persónuupplýsingar*koma*hvergi*fram.*
 
 

Vinsamlega*lesið*gaumgæfilega*og*dragið*hring*utan*um*viðeigandi*svar*
 
1.**Ég*hef*lesið*upplýsingablað*um*rannsóknina* * * * * JÁ*/*NEI*
*
2.**Ég*hef*haft*tækifæri*til*að*spyrja*spurninga*og*ræða*um*rannsóknina* * JÁ*/*NEI*
*
3.**Ég*hef*fengið*fullnægjandi*svör*við*spurningum*mínum* * * JÁ*/*NEI*
*
4.**Ég*samþykki*að*niðurstöður*er*fást*um*aðstandanda*minn*eftir*skimun*megi**
*****nota*í*ofangreindri*rannsókn*með*því*skilyrði*að*fyllsta*trúnaðar*verði*gætt* JÁ*/*NEI*
* * * * * *
 
 
 

Ég*veiti*samþykki*mitt*fyrir*því*að*aðstandandi*minn*

___________________________________________________________________________*

(nafn*aðstandanda)*

taki*þátt*í*rannsókn*um*kyngingarvanda*sem*framkvæmd*er*af*Sigríði*Magnúsdóttur,*

talmeinafræðingi*og*Signýju*Gunnarsdóttur,*meistaranema*í*talmeinafræði*við*HÍ.*

*

Með*undirskrift*minni*staðfesti*ég*einnig*að*ég*hef*lesið*upplýsingablað*um*rannsóknina.*
 

 

Dagsetning:*__________******Undirskrift:*___________________________________________**

*

Undirskrift*þess*sem*leggur*samþykkisyfirlýsinguna*fyrir:*_____________________________*

*
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Fylgiskjal 11: EAT-10 skimunarlistinn – upprunaleg uppsetning 

 

 

 
 
 
EAT-10. Skimun fyrir kyngingartregðu 
 
Markmið: EAT-10 er liður í því að leggja mat á kyngingarerfiðleika. Athugaðu að það 
getur verið mikilvægt að ræða við lækni vegna einkenna um kyngingartregðu.  
 
 
 
 

A. Leiðbeiningar: Svaraðu hverri spurningu með því að setja tölu í reitina. Hve mikið 
finnur þú fyrir eftirfarandi? 

 
1. Ég hef lést vegna erfiðleika við að kyngja.  

0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 

 
2. Kyngingarerfiðleikar mínir valda því að ég fer síður út að borða. 

0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 

 
3. Ég þarf að passa mig sérstaklega þegar ég kyngi vökva. 

0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 
 

4. Ég þarf að passa mig sérstaklega þegar ég kyngi fastri fæðu. 
0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 
 

5. Ég þarf að passa mig sérstaklega þegar ég kyngi töflum. 
0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 
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6. Það er sárt að kyngja. 
0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 
 

7. Ánægjan við að borða er minni vegna þess hvernig mér gengur að kyngja. 
0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 
 

8. Þegar ég kyngi vill matur sitja eftir í hálsinum. 
0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 
 

9. Ég hósta þegar ég borða. 
0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 
 

10. Það veldur mér streitu að kyngja. 
0= ekkert vandamál 
1 
2 
3 
4= alvarlegt vandamál 
!

B. Stigagjöf: Legðu saman tölurnar í reitunum og skrifaðu heildarstigin í reitina.  
    Stig samtals (hámark 40): ___________ 
C. Hvað á að gera næst? Ef þú færð fleiri en 3 stig, gætir þú mögulega átt í 
kyngingarvanda. Ráðlegt er að ræða það við lækni.  
 

Talmeinaþjónusta Landspítala/EA 
 

 
www.nestlenutrition-institute.org 

!
!
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Fylgiskjal 12: EAT-10 skimunarlistinn – breytt uppsetning 

 

 

EAT$10.(Skimun(fyrir(kyngingartregðu(

Markmið:)EAT-10)er)liður)í)því)að)leggja)mat)á)kyngingarerfiðleika.)Athugaðu)að)
það) getur) verið) mikilvægt) að) ræða) við) lækni) vegna) einkenna) um)
kyngingartregðu.)
A.#Leiðbeiningar.#Svaraðu#hverri#spurningu#með#því#að#draga#hring#utan#um#rétta#

tölu.#Hve#mikið#finnur#þú#fyrir#eftirfarandi#

)
1.(Ég(hef(lést(vegna(erfiðleika(við(að(kyngja.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál)

(
2.( Kyngingarerfiðleikar( mínir( valda( því( að( ég( fer( síður( út( að(
borða.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál

(
3.(Ég(þarf(að(passa(mig(sérstaklega(þegar(ég(kyngi(vökva.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál

(
4.(Ég(þarf(að(passa(mig(sérstaklega(þegar(ég(kyngi(fastri(fæðu.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál

)
)
5.(Ég(þarf(að(passa(mig(sérstaklega(þegar(ég(kyngi(töflum.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál

)
6.(Það(er(sárt(að(kyngja.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál
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(
7.( Ánægjan( við( að( borða( er( minni( vegna( þess( hvernig( mér(
gengur(að(kyngja.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál

(
8.(Þegar(ég(kyngi(vill(matur(sitja(eftir(í(hálsinum.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál

(
9.(Ég(hósta(þegar(ég(borða.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál

(
10.(Það(veldur(mér(streitu(að(kyngja.(
)
0) ) 1) ) ) 2) ) ) 3) ) ) 4)
Ekkert)) )
vandamál)

Alvarlegt))
vandamál

)
)
)

B.#Stigagjöf:#Leggðu#saman#tölurnar#sem#hringur#hefur#verið#dreginn#utan#um#og#
skrifaðu#niður#heildarstigin.#Stig#samtals#(hámark#40):#___________#
#
C.#Hvað#á#að#gera#næst?#Ef#þú#færð#fleiri#en#3#stig#gætir#þú#mögulega#átt#í#
kyngingarvanda.#Ráðlegt#er#að#ræða#það#við#lækni.##
)

(
Talmeinaþjónusta(Landspítala/EA(

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

www.nestlenutritionQinstitute.org
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Fylgiskjal 13: Yale Swallow Protocol 
 

 

 

Yale%Swallow%Protocol%
%
1.% Hvað%heitir%þú?%

Opnaðu%munninn. 
Hvar%ertu%núna?%
Rektu%út%úr%þér%tunguna.%
Hvaða%ár%er%núna?%
Brostu%

%
2.% Talfæraskoðun:%Varalokun,%tunguhreyfingar%(hreyfisvið),%samhverfa%(brosa,%

stútur).%
%
3.% Drekka%90%ml%af%vatni.%Sitja%upprétt(ur),%80T90°,%verður%að%vera%meira%en%30°.%

Biðja%sjúkling%um%að%drekka%vatnið%í%einum%teyg,%með%röri%eða%af%brún%(má%
halda%rörinu%fyrir%sjúklinginn).%Athuga%hvort%sjúklingi%svelgist%á/hósti%á%meðan%
eða%eftirá.%

%
%
%
Niðurstöður:%Stenst%–%stenst%ekki%
%
Stenst:%Sjúklingur%drekkur%allt%vatnið%í%einum%teyg%án%þess%að%svelgjast%á%eða%hósta%á%

meðan%eða%rétt%á%eftir.%Ræða%við%hjúkrunarfræðing/lækni%um%að%sjúklingur%fái%
að%borða%almennt%fæði%ef%hann%er%vel%tenntur,%annars%maukfæði.%

%
Stenst%ekki:%Getur%ekki%drukkið%allt%vatnið,%stoppar,%hóstar%eða%svelgist%á.%Ráðleggja%

NPO,%ræða%við%hjúkrunarfræðing/lækni%um%að%athuga%kyngingu%nánar.%
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%
Upplýsingar%2015:%http//www.sasspllc.com/wpTcontent/uploads/2014/12/YaleTSwallowTProtocol.pdf%
%


