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Ágrip 

Kyngingarerfiðleikar af ýmsu tagi eru algeng afleiðing heilablóðfalls. Rúmlega helmingur þeirra sem fá 

heilablóðfall finna fyrir einhverjum kyngingarerfiðleikum í kjölfarið. Kyngingarerfiðleikar geta valdið 

vannæringu, ofþornun, ásvelgingu, lungnabólgu, skertri endurhæfingargetu, skertum lífsgæðum og 

félagslegri einangrun.  

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvernig kyngingarerfiðleikar heilablóðfallssjúklinga eru 

greindir og hvernig þeim er sinnt í kjölfar greiningar á sjúkrahúsum landsins.  

Útbúinn var sérstakur spurningalisti með 22 spurningum í þremur efnishlutum þar sem spurt var um 

sjúkradeildina, skimunaraðferðir og –tæki sem notuð eru til að meta kyngingu og þau meðferðarúrræði 

sem boðið er upp á við kyngingartregðu. Spurningalistinn var lagður fyrir deildarstjóra allra deilda sem 

reglulega sinna heilablóðfallssjúklingum á öllum sjúkrahúsum landsins. Svör fengust frá 17 deildum af 

20, sem erindi áttu í rannsóknina. Þær þrjár deildir sem ekki svöruðu eru bráðamóttökudeildir þar sem 

sjúklingar dvelja aðeins stuttan tíma áður en þeir eru lagðir inn á aðrar deildir.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að aðeins er skimað fyrir kyngingartregðu 

heilablóðfallssjúklinga á fimm deildum af 17, eða 29,4% deildanna. Aðeins á einni deild fór skimunin 

fram innan 48 klst. frá heilablóðfallinu. Á hinum deildunum fjórum er aðeins skimað ef sjúklingur sýnir 

einhver einkenni kyningarerfiðleika. Á þeim deildum sem skimað er virðist skimunin vera ítarleg og 

taka til margra þátta kyngingar. Algengustu meðferðarúrræðin sem boðið er upp á eru breytt áferð 

matar og drykkja og næring gefin í gegnum sondu eða beint í æð. Víða er þó boðið upp á fjölbreyttari 

meðferðarúrræði eins og kyngingarþjálfun. Þær fimm deildir sem skima fyrir kyngingartregðu bjóða 

upp á fimm til tíu meðferðarúrræði við kyngingartregðu.   

Niðurstöðurnar benda til þess að skimunarferlið og meðferðin sem boðið er upp á á sjúkrahúsum 

landsins sé afar misjöfn eftir sjúkrahúsum. Þar sem skimað er virðist það vel gert og boðið upp á fleiri 

meðferðarúrræði í kjölfarið. Nokkur sjúkrahús á Suður- og Vesturlandi tóku fram í sínum svörum að 

langflestir eða allir heilablóðfallssjúklingar eru sendir á LSH ýmist í upphafi veikindanna eða í frekari 

rannsóknir og endurmat. Því má hugsanlega ætla að langflestir heilablóðfallssjúklingar fái alla 

nauðsynlega meðferð við sínum veikindum. Niðurstöðurnar benda þó til þess að töluvert svigrúm sé til 

að bæta þjónustuna við þennan hóp sjúklinga, þannig að fleiri geti sótt þá heilbrigðisþjónustu sem þörf 

er á í sinni heimabyggð. 

Þar sem talmeinafræðingar hafa sérfræðiþekkingu á kyngingarvanda auk þess sem þeir sinna tal- 

og málmeinum fólks með ýmsa sjúkdóma er það von höfundar að eftir því sem talmeinafræðingum 

landsins fjölgar verði þess ekki langt að bíða að talmeinafræðingar verði starfandi á öllum 

sjúkrahúsum landsins. 
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Abstract 

Dysphagia is a common consequence of stroke. About half of those who suffers a stroke get 

dysphagia. Dysphagia can lead to malnutrition, dehydration, aspiration, pneumonia, isolation from 

social events, slower rehabilitation process and in general reduce the patient‘s quality of life.  

The aim of this study was to find out how the screening process for dysphagia in stroke patients is 

and what treatment options are available in hospitals here in Iceland.  

A questionnaire including 22 questions was made specifically for this study. It is divided into three 

chapters, the hospital background information, the dysphagia screening and diagnostic process and 

the treatment options available to stroke patients at each hospital. The questionnaire was sent out to 

managers of every hospital department where stroke patients are treated. Responses were recovered 

from 17 out of 20 departments. The other three departments are emergency units where stroke 

patients are only treated until they are stable and then hospitalized in other hospital departments.  

Results showed that only five departments had a routine screening process. Asked when in the 

course of the disease the screening took place, only one department screens within 48 hours of the 

hospitalization. Further four departments state that they screen for dysphagia when a patient shows 

any symptoms of dysphagia. The screening tools used seemed to be fairly detailed. The most 

common treatment options available were altering the consistency of the food or beverages, using 

feeding tubes or getting parenteral feeding. Some departments also offer more variable treatments like 

swallowing maneuvers.  

The screening process seems to be satisfactory in some hospital departments in Iceland where 

stroke patients are treated and the treatment options they offer seem reasonable. But some hospitals 

offer neither. That does not mean that the patients do not get the health care they need, it rather 

shows that some patients have to be transported to other hospitals in different regions of the country 

for treatment. Some hospitals even stated in the beginning of the research questionnaire that they 

send all their stroke patients to the National University Hospital in the capital of Iceland. That goes to 

show that there is room for improvement in the treatment of dysphagia in stroke patients in their home 

towns. 

Since speech-language-pathologists have specialized in diagnosing and treating dysphagia 

patients it is my hope that one day speech-language-pathologists will be working in every hospital in 

Iceland. 
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1 Inngangur  

Í hinum vestræna heimi er heilablóðfall ein algengasta ástæða varanlegrar fötlunar fullorðinna. Það er 

einnig þriðja algengasta dánarorsök á Vesturlöndum og þar með á Íslandi (Ingibjörg Bjartmarz o.fl., 

2013). Lengi hefur verið talið að um það bil 650-700 einstaklingar fái heilablóðfall árlega á Íslandi 

(Hjartavernd, 2005). Samkvæmt nýlegri rannsókn frá árunum 2007 og 2008 eru það þó heldur færri 

eða rúmlega 400 einstaklingar sem greinast með heilablóðfall á Íslandi á ári (Hilmarsson, Kjartansson 

og Olafsson, 2013). 

Kyngingartregða er algeng afleiðing heilablóðfalls og sýna rannsóknir að rúmlega helmingur eða 

allt að 63% allra sem fá heilablóðfall glíma við kyngingartregðu á einhverju stigi í kjölfarið (Gordon, 

Langton-Hewer og Wade, 1987; Mann, Hankey og Cameron, 1999 og 2000; Martino, Foley, Bhogal, 

Diamant, Speechley og Teasell, 2005 og Baroni, Fábio og Dantas, 2012). Ekki hafa verið gerðar 

sambærilegar tíðnirannsóknir hér á landi en leiða má líkum að því að tíðni kyngingarerfiðleika hér sé 

sú sama og annars staðar í heiminum. Kyngingartruflanir eru alvarlegt mál og geta haft alvarlegar 

afleiðingar. Því er brýnt að fylgjast vel með einkennum kyngingarerfiðleika og bregðast rétt við þeim 

þegar þeirra verður vart (Gordon o.fl., 1987). Samkvæmt erlendum rannsóknum eru líkur á að 

sjúklingur látist í kjölfar heilablóðfalls rúmlega sexfalt meiri hafi hann einnig kyngingartregðu í kjölfar 

heilablóðfallsins (Smithard, O´Neill, Park, Morris, Wyatt, England og Martin, 1996; og Baroni o.fl., 

2012). Samkvæmt rannsókn Jóns H. Elíassonar, Einars M. Valdimarssonar og Finnboga Jakobssonar 

frá árinu 1999 létust 17% sjúklinga á Sjúkrahúsi Reykjavíkur fyrstu 30 dagana eftir heilablóðfall. Í 

kjölfarið má velta því fyrir sér hvort það tengist hugsanlega kyngingarörðugleikum að einhverju leyti. 

Með því að greina kyngingartregðu sjúklinga snemma í sjúkdómsferlinu er hægt að finna þá sem eru í 

mestri hættu fyrstu mánuðina eftir áfallið. Með bættri heilbrigðisþjónustu og vitundarvakningu 

almennings um áhættuþætti heilablóðfalls lifa sífellt fleiri einstaklingar slíkt áfall af. Stór hluti þeirra býr 

þó við varanlegar afleiðingar áfallsins og þarf aðstoð við athafnir daglegs lífs í kjölfarið (O´Connell, 

Baker og Prosser, 2003). Þekking á einkennum kyngingartregðu og viðeigandi meðferð getur því haft 

veruleg áhrif á bata sjúklinga og lífsgæði eftir heilablóðfall.  

Í næstu köflum verður fyrst fjallað um eðlilega kyngingu, kyngingarferlið og líffæra- og taugafræði 

kyngingar. Því næst verður fjallað um heilablóðföll, ólíkar gerðir þeirra og afleiðingar og í kjölfarið víkur 

umfjölluninni að kyngingartregðu í kjölfar heilablóðfalls. Þá verður fjallað um ólíkar leiðir til að meta 

kyngingu og þau meðferðarúrræði sem hægt er að beita. Loks verða markmið rannsóknarinnar sett 

fram og rannsóknarspurningarnar kynntar. 

1.1 Eðlileg kynging 

Þó flestir kyngi um 700-1500 sinnum á dag er kynging afar flókið ferli nákvæmra hreyfinga í munni og 

koki í þeim tilgangi að koma fæðu og vökva ofan í maga. Í ferlinu fléttast saman viljastýrðar og 

ósjálfráðar hreyfingar og mikill fjöldi vöðva og tauga eiga sinn þátt í ferlinu. Það þarf því lítið útaf að 

bera til að trufla ferlið. Ef ferlið truflast getur fæða hrokkið ofan í einstaklinginn eða farið út um 

munninn eða á annan hátt ekki ratað óhindrað ofan í maga. Allir kannast við að lenda í slíku stöku 

sinnum, en þegar ferlið truflast ítrekað eða kerfisbundið er um kyngingartregðu að ræða (Murry og 
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Carrau, 2012). Einnig er um kyngingartregðu að ræða þegar merkjanleg breyting verður á kyngingar-

getu við framgang sjúkdóms eða við heilablóðfall og þegar sjúklingur sýnir læknisfræðileg einkenni 

eins og vannæringu eða fær ásvelgingarlungnabólgu (Groher og Crary, 2010). Í næstu köflum verður 

kyngingarferlinu lýst í aðalatriðum auk þess sem fjallað verður ítarlegar um þau líffæri sem taka þátt í 

kyngingu og taugafræði kyngingar.  

1.1.1 Kyngingarferlið 

Kyngingarferlinu má skipta í þrjú meginstig, munnstig, kokstig og vélindastig. Munnstigið skiptist svo 

aftur í fyrra og seinna munnstig. Á fyrra munnstigi (e. oral preparatory phase) er fæðan sett í munninn. 

Við það virkjast bragðskynið, sem er aðallega í tungunni og gómnum og munnvatnskirtlarnir fara að 

framleiða meira munnvatn til að blanda við fæðuna. Varir þurfa að vera vel lokaðar og halda fæðunni 

inni í munninum á meðan hún er tuggin og blönduð munnvatni. Tungan flytur fæðuna til í munninum 

og kinnvöðvi (e. buccinator) heldur fæðunni að jöxlum. Neðri kjálki er hreyfður upp og niður og til 

hliðanna meðan jaxlarnir mauka fæðuna. Þegar fæðan er orðin að mjúkri og slímkenndri tuggu (e. 

bolus) hefst seinna munnstigið (e. oral phase). Þá er fæðan færð aftast í munnholið með því að 

tungan myndar lág (eða dæld) og þrýstist upp að harða gómi og um leið lyftist mjúki gómur og lokar 

upp í nefhol. Þegar fæðan kemur aftur að gómbogum örvast nemar sem koma kyngingarviðbragðinu 

af stað. Kokstigið (e. pharyngeal swallow) tekur við þegar tuggan nemur við speldislágina (e. 

vallecula). Fæðan er flutt áfram í gegnum kok og niður í vélinda. Þetta er flókið en ósjálfrátt 

kyngingarviðbragð. Mjúki gómur þrýstist að kokvegg og lokar nefholinu. Raddböndin og fölsku 

raddböndin dragast saman til að loka loftvegi og barkakýlið lyftist. Barkaspeldið leggst yfir inngang að 

loftvegi og hindrar fæðu í að fara í loftveg og efri hringvöðvi vélinda opnast. Þetta gerist allt ósjálfrátt 

og á meðan eru tygging, öndun, hósti og uppköst hindruð af taugakerfinu. Kokstigi lýkur þegar efri 

hringvöðvi hefur lokast aftur eftir að hleypa fæðunni ofan í vélinda og öndun hefst á ný, eins og sjá má 

á mynd 1. Á vélindastigi (e. esophageal phase) er fæðan flutt í gegnum vélinda og niður í maga með 

hjálp þyngdarafls og bylgjuhreyfinga (e. peristalsis) í vélinda. Vélindað hefur tvö vöðvalög, annað er 

hringlaga en hitt langlægt. Þessir vöðvar dragast saman með ákveðnum takti og kreistist þá maturinn í 

gegnum það og niður í maga (Logemann, 1998 og Groher og Crary, 2010).  

 

Mynd 1. Þrjú stig kyngingar (mynd þýdd af heimasíðu Brigham and Womens Hospital, 2016). 
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1.1.2 Líffærafræði kyngingar 

Öndun, raddmyndun og kynging fer fram í gegnum eitt flóknasta tauga- og vöðvakerfi líkamans, efri 

öndunar- og meltingarfæri (e. upper aerodigestive tract) (Logemann, 1998). Þar taka fleiri en 25 

vöðvapör í munni, koki, barkakýli og vélinda þátt í eðlilegri kyngingu með því m.a. að loka fyrir 

öndunarveg og opna fyrir meltingarveg með afar nákvæmum hreyfingum. Á mynd 2 má sjá helstu 

líffærin í munnholi sem taka virkan þátt í kyngingarferlinu, en þau eru efri og neðri varir, kinnar, tennur, 

tunga, gómbogar, mjúki gómur og tyggivöðvar kjálka. Auk þess eru munnvatnskirtlar, bein og brjósk 

mikilvæg í kyngingarferlinu (Bass, 1997, Logemann, 1998 og Murry og Carrau, 2012).  

Vöðvar í vörum (e. orbicularis oris) sjá um að halda munni lokuðum og halda fæðu inni í munni 

meðan fæðan er tuggin og þegar henni er kyngt. Kinnvöðvi (e. buccinator) sér um að ýta fæðu að 

jöxlum svo unnt sé að tyggja fæðuna. Fjögur vöðvapör sjá um að hreyfa neðri kjálka til að tyggja 

fæðuna. Gagnaugavöðvinn (e. temporalis) hreyfir neðri kjálkann upp og dregur hann aftur. 

Tyggivöðvinn (e. masseter) hreyfir neðri kjálkann upp. Hliðlægur jórturvöðvi (e. lateral pterygoid) 

hreyfir kjálkann niður og fram og miðlægur jórturvöðvi (e. medial pterygoid) hreyfir kjálkann upp. Þá er 

auk þess nauðsynlegt að hafa heilbrigðar tennur sem sjá um að tyggja fæðuna þegar neðri kjálkinn 

hreyfist (Bass, 1997, Logemann, 1998 og Groher og Crary, 2010).  

Tungan er mikilvægur og virkur þátttakandi í undirbúningi fæðunnar fyrir kyngingu. Tungan er 

samsett úr átta vöðvum, fjórum innri (e. intrinsic); hypoglossus, genioglossus, styloglossus og 

palatoglossus og fjórum ytri (e. extrinsic); superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse og 

vertical. Tungan skiptist auk þess í munnhluta (e. oral portion) sem nær frá tungubroddi (e. tip) að 

gerðistotum (e. circumvallate papillae) og kokhluta (e. pharyngeal portion) sem nær frá gerðistotum og 

aftur að tungubeini (e. hyoid bone). Hlutverk tungunnar er að færa fæðu að jöxlum svo fæðan verði 

tuggin og að færa fæðuna til í munni og að lokum að færa hana aftur að gómbogum. Tungan og kinnar 

velta fæðunni til í munni og um leið blandast hún munnvatni. Munnvatnskirtlar framleiða munnvatn 

sem nauðsynlegt er að hafa í munni og blanda við fæðu til að gera hana nógu sleipa til að renna í 

gegnum kok og vélinda. Munnvatn verndar auk þess tennur og slímhúð og viðheldur æskilegu 

sýrustigi í munni og ver munninn fyrir bakteríum. Þrjú pör stórra munnvatnskirtla sinna þessu hlutverki, 

vangakirtlar (e. parotid salivary glands), kjálkabarðskirtlar (e. submandibular salivary glands) og 

tungudalskirtlar (e. sublingual salivary glands), og auk þeirra fjöldi minni munnvatnskirtla (Logemann, 

1998 og Groher og Crary, 2010). Í eðlilegri kyngingu virkjast kyngingarviðbragðið þegar fæðan er á 

milli fremri gómboga (e. palatoglossus) og aftari gómboganna (e. palatopharyngeus). Þegar 

kyngingarviðbragðið fer af stað sér mjúki gómurinn um að loka upp í nef. Mjúki gómurinn er samsettur 

úr fimm vöðvum; palatoglossus (fremri gómbogar) og palatopharyngeus (aftari gómbogar) sjá um að 

lækka mjúka góminn, levator palatini og uvula lyfta mjúka gómi upp og tensor palatini spennir og 

dregur mjúka góm saman (Logemann, 1998; Bass, 1997; Groher og Crary, 2010; Murry og Carrau, 

2012 og Bhatnagar, 2013).  
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Mynd 2. Líffæri kyngingar (mynd aðlöguð og þýdd frá Terfera og Jegtvig, 2016). 

 

Kokið (e. pharynx) skiptist í nefkok (e. nasopharynx), munnkok (e. oropharynx) og barkakýliskok (e. 

hypopharynx) eins og sjá má á mynd 2. Nefkokið (bleikt á mynd 2) er aftan við nefholið og nær niður 

að efri brún munnhols eða plani mjúka góms. Nefkokið gegnir mikilvægu hlutverki í hjóðmyndun og 

öndun (Logemann, 1998). Munnkokið (gult á mynd 2) er aftan við munnholið og nær frá aftari 

gómbogum aftur að kokvegg og niður að efsta hluta barkaspeldis (e. epiglottis). Milli tungurótar og 

barkaspeldis er lítil lág sem kallast speldislág (e. vallecula epiglottica) og beggja vegna við 

skjaldbrjóskið eru litlar dældir sem kallast peruskot (e. pyriform sinus). Í þessar dældir geta sest 

matarleifar ef kynging er ekki nógu góð. Barkakýliskok (grænt á mynd 2) liggur frá efri brún 

barkaspeldis niður að efri vélindahringvöðva (e. cricopharyngeus) (Logemann, 1998 og Groher og 

Crary, 2010). 

Barkakýlið (e. larynx) er sterkt en sveigjanlegt líffæri sem tengist barkakýliskokinu að ofan og 

barkanum að neðan. Barkakýlið er eins konar lok á öndunarveginn enda gegnir það því hlutverki að 

hindra að fæða eða vökvi fari ofan í loftveg við kyngingu. Barkakýlið tekur einnig virkan þátt í öndun og 

raddmyndun, en raddböndin eru staðsett í barkakýlinu. Barkakýlið er að mestu úr brjóski, eins og sjá 

má á mynd 3, en einnig liðböndum og vöðvum. Brjóskið sér um að halda öndunarveginum opnum, 

liðböndin sjá um að halda barkakýlinu stöðugu og vöðvarnir sjá um að hreyfa barkakýlið eftir þörfum til 

að anda, mynda rödd eða loka loftvegi við kyngingu. Barkaspeldið (einnig stundum nefnt barkalok eins 

og á mynd 3) leggst yfir barkaopið við kyngingu og lokar þannig fyrir barkakýlið um leið og það beinir 

fæðunni í vélindað. Við lokun barkakýlis dragast innri (e. intrinsic) vöðvar barkakýlis saman, þ.e. 

raddböndin (e. true vocal folds) og fölsku raddböndin (e. false vocal folds) togast saman og loka með  

því öndunarveginum. Því er eiginlega um þrefalda lokun og vörn loftvegar að ræða við kyngingu. Ytri 

(e. extrinsic) vöðvar barkakýlis taka aftur á móti þátt í að færa það upp við kyngingu (Logemann, 

1998).  
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Mynd 3. Barkakýli (mynd frá Eiríki Rögnvaldssyni, 2013). 

 

1.1.3 Taugafræði kyngingar 

Heili og mæna mynda saman miðtaugakerfi mannsins (e. central nervous system) og heila- og 

mænutaugar mynda úttaugakerfið (e. peripheral nervous system) (Bhatnagar, 2013 og Plante og 

Beeson, 2013). Í kyngingarmiðstöðinni í mænukylfu (e. medulla) og brú (e. pons) í heilastofni (e. brain 

stem) eru tveir mikilvægir taugakjarnar, annar þeirra er nucleus ambiguus, sem sér um að senda 

hreyfiboð, og hinn er nucleus solitarius, sem tekur við skynboðum. Taugabrautir (e. corticobulbar 

tracts) liggja til þessara taugakjarna frá hreyfisvæði heilabarkar (e. motor cortex), en þaðan koma 

skilaboðin um viljastýrða hluta kyngingarinnar (Logemann, 1998).  

Eðlileg kynging hefst á viljastýrðu ferli og heldur svo áfram sem ósjálfrátt taugastýrt viðbragð. 

Viljastýrði hlutinn felur í sér að tyggja matinn og móta tuggu og færa hana aftur að kokinu. Þá tekur 

ósjálfráða kyngingarviðbragðið við og sér um að koma fæðunni í gegnum kokið og vélindað og þaðan 

niður í maga (Bhatnagar, 2013). Kyngingarviðbragðið fer af stað þegar fæða snertir gómbogana í 

munni og skynboð berast til kyngingarmiðstöðvarinnar í mænukylfu og brú í heilastofni frá aðfærandi 

(e. afferent) taugakerfi. Skynboðin koma aðallega frá IX., X., V. og VII. heilatauginni og færa boð um 

bragð og áferð fæðu frá slímhúð og vöðvum í tungu og koki. Kyngingarmiðstöðin sendir þá boð um 

nákvæmar hreyfingar með fráfærandi (e. efferent) taugakerfi til öndunarmiðstöðvarinnar og til allra 

vöðva sem taka þátt í kyngingunni með V., VII., IX., X., XI. og XII. heilataugunum. Mikilvægustu 

hreyfingarnar eru að mjúki gómur lyftist upp og lokar upp í nefkokið, barkaspeldið færist aftur á bak og 

niður og lokar þannig barkakýlinu, sem lyftist upp til að loka fyrir loftveg, og efri vélindahringvöðvi 

opnast til að hleypa fæðunni ofan í vélindað. Öndunarmiðstöðin sér um að senda boð um hvenær 

óhætt er að opna aftur fyrir öndunarveg að kyngingu lokinni. Þetta gerist vanalega á innan við einni 

sekúndu (Plante og Beeson, 2013 og Bhatnagar, 2013).   

1.1.3.1 Heilinn og kynging 

Fram til ársins 1987 var kyngingartregða helst tengd heilaáföllum í heilastofni en hafði lítið sem ekkert 

verið tengd heilaáföllum í aðeins öðru heilahveli. Árið 1987 birtust niðurstöður rannsóknar Gordons og 

félaga á tíðni kyngingartregðu hjá heilablóðfallssjúklingum sem fengu heilablóðfall í annað heilahvel. 
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Við kyngingarmat greindust 45% þátttakenda með kyngingartregðu. Síðan þá hafa margar rannsóknir 

verið gerðar á tíðni kyngingartregðu. Margar þeirra sýna að um 50% þeirra sem fá heilablóðfall glíma 

við einhvers  konar kyngingartregðu í kjölfarið  (Gordon o.fl., 1987; Mann o.fl., 1999 og 2000; og 

Flowers, Silver, Fang, Rochon og Martino, 2013). Ein rannsókn leiddi í ljós að allt að 63% 

heilablóðfallssjúklinga fá einhverja kyngingartregðu í kjölfarið. Í henni voru viðmið fyrir kyngingartregðu 

þau að eitt eða fleiri einkenni kyngingartregðu væru til staðar, eins og: slök lokun vara, matur fer úr 

munni, fæða fer í nef, leifar eru í munni eftir kyngingu, breytt lyfting barkakýlis, breyting á raddgæðum 

eftir kyngingu, breytingar á öndun, hósti, lokun öndunarvegar, síþreyta, þörf fyrir að kyngja oft, 

uppbótaraðferðir notaðar s.s. stöðubreytingar o.fl. (Baroni o.fl., 2012).  

Kyngingartregða tengist því mörgum hlutum heilans og getur eðli hennar og alvarleiki verið 

mismikill eftir stærð og staðsetningu skaðans. Kyngingartregða virðist frekar tengjast alvarlegum 

heilaáföllum sem valda mörgum ólíkum einkennum, þar á meðal oft breytingu á hreyfigetu (Gordon 

o.fl., 1987; Smithard o.fl., 1996, Broadley o.fl., 2003, Baroni o.fl., 2012 og Flowers o.fl., 2013). 

Aðalhreyfisvæði heilans eru þau sem merkt eru 4 og 6 á mynd 4. Þau stjórna auk annarra hreyfinga 

hreyfingum vara, tungu og andlits gagnstæðrar hliðar (Trans Cranial Technologies ltd., 2012). 

 

Mynd 4. Svæði Brodmanns (mynd þýdd frá Brainmaps, 2014). 

 

Kyngingartregða hefur einnig fylgni við breytt meðvitundarástand, lömun eða máttminnkun og 

skyntruflanir (Barer, 1989). Aðalskynsvæði heilans eru þau sem merkt eru 1, 2 og 3 á mynd 4 (3 1 2). 

Þau tengjast viljastýrðri kyngingu, tunguhreyfingum og skyni í tungu og samhæfingu í 

andlitshreyfingum (Trans Cranial Technologies ltd., 2012). Verði skaði á þessum svæðum getur skyn í 

tungu breyst eða dofnað og samhæfing andlitshreyfinga minnkað.  

Þegar þeir sem fengið hafa kyngingartregðu eru bornir saman við þá sem ekki hafa fengið 

kyngingartregðu í kjölfar heilablóðfalls kemur í ljós að: fleiri þeirra sem voru með kyngingartregðu voru 

með skaða í vinstra heilahveli og höfðu einhverjar hreyfi- og/eða skyntruflanir, áttu í erfiðleikum með 

að gera sig skiljanlega (voru þvoglumæltir, með einhverja tegund málstols og/eða voru með verkstol), 

höfðu skertan skilning á mæltu máli, breytta athygli eða meðvitund, og fengu hita eða lungnabólgu 

(Smithard o.fl., 1996, Martino o.fl., 2005 og Baroni o.fl., 2012).  
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1.1.3.2 Heilataugar og kynging 

Heilataugar mannsins eru alls tólf og má sjá þær á mynd 5. Alls taka sjö þeirra þátt í kyngingu. Fimm 

þeirra eru mikilvægastar og þær eru: þrenndartaug (e. trigeminal CN V), andlitstaug (e. facial CN VII), 

tungu- og koktaug (e. glossopharyngeal CN IX), flökkutaug (e. vagus CN X) og tungurótartaug (e. 

hypoglossus CN XII) (Bhatnagar, 2013 og Logemann 1998). Skaði á einhverri þeirra getur leitt til 

kyngingartregðu (Murry og Carrau, 2012). Lyktartaug (e. olfactory CN I) og aukataug (e. accessory CN 

XI) eru í aukahlutverkum þegar kemur að kyngingu (Bhatnagar, 2013 og Logemann 1998).  

  

Mynd 5. Heilataugarnar 12 og upptök þeirra í heilastofni (mynd þýdd frá Neurosurgery, 2016). 

 

 Lyktartaug (I.) er eingöngu skyntaug. Hún nemur lykt, sem er hluti af bragðskyni mannsins og 

hefur með því áhrif á hvernig einstaklingi geðjast að því sem hann lætur upp í sig. 

 Þrenndartaug (V.) er skyn- og hreyfitaug sem á upptök sín í brú í heilastofni, eins og sjá má á 

mynd 5. Hún er skyntaug fyrir andlit, varir, góm, munnhol og fremri 2/3 hluta tungu. Hún er 

hreyfitaug fyrir neðri kjálka og tyggingarvöðva. Hún lyftir einnig mjúka gómi og færir barkakýlið 

fram. Skaði á henni getur valdið skyntruflun í andliti og lömun á kjálka (Bhatnagar, 2013). 

 Andlitstaug (VII.) er skyn- og hreyfitaug sem á upptök sín í brú í heilastofni, eins og sjá má á 

mynd 5. Hún er skyntaug fyrir munnvatn og bragðskyn fremri 2/3 hluta tungu, en einnig 

snertiskyn frá mjúka gómi. Hún er þó aðallega hreyfitaug og stjórnar hún hreyfingum á 

andlitsvöðum sem mynda svipbrigði, en hreyfir einnig kinnvöðva (e. buccinator) og lyftir 

málbeini og tungurót. Skaði á andlitstaug getur valdið lömun í andliti og skertu bragðskyni 

(Bhatnagar, 2013 og Logemann 1998).  

 Tungu- og koktaug (IX.) er bæði skyn- og hreyfitaug sem á upptök sín í mænukylfu (sjá mynd 

5). Hún er skyntaug fyrir aftasta þriðjung tungu, mjúka góm, gómboga og slímhúð koks. Hún 

er hreyfitaug fyrir vöðva í koki og stýrir losun munnvatns. Skaði á tungu- og koktaug getur 

valdið skertu bragðskyni og seinkuðu eða slöku kyngingarviðbragði (Bhatnagar, 2013). 

 Flökkutaug (X.) er stærsta heilataugin og á upptök sín í mænukylfu (sjá mynd 5). Hún er bæði 

skyn- og hreyfitaug. Hún er m.a. skyntaug fyrir barkakýli, tungurót, tungubotn, vélinda, 

barkaspeldi og barka. Hún er hreyfitaug fyrir vöðva í koki, raddböndin, mjúka góm, vélinda o.fl. 
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Skaði á flökkutaug getur því valdið skertu skyni í aftari hluta munnhols og lömun í koki og 

barkakýli (Bhatnagar, 2013).  

 Aukataug (XI.) er hreyfitaug sem á upptök sín í mænukylfu (sjá mynd 5). Hún hreyfir hluta af 

mjúka gómi, vöðva í koki og tungu ásamt flökkutauginni. Skaði á aukataug getur veikt 

hreyfingar mjúka góms og vöðva í koki (Bhatnagar, 2013).  

 Tungurótartaug (XII.) er hreyfitaug sem á upptök sín í mænukylfu (sjá mynd 5). Hún hreyfir 

alla innri vöðva tungu og alla ytri vöðva tungu nema palatoglossus (honum er stýrt af IX. og X. 

heilatauginni), hreyfir málbein og barkakýli og kjálka að hluta. Skaði á tungurótartaug getur 

valdið lömun í tungu (Bhatnagar, 2013).  

1.2 Heilablóðfall 

Heilablóðfall er eins konar regnhlífarhugtak yfir þær ólíku tegundir heilaáfalla sem verða til þess að 

súrefni og næring kemst ekki til heila af líffærafræðilegum eða taugafræðilegum orsökum. Alþjóða 

heilbrigðisstofnunin WHO skilgreinir heilablóðfall (e. stroke) sem klínískt heilkenni þar sem orsökin er 

talin vera í æðakerfinu og kemur fram sem snögg og hratt vaxandi truflun á heilastarfsemi (WHO, 

World Health Organization, 2016 og Sacco o.fl., 2006).  

Orsakir heilablóðfalls eru þó alls ekki alltaf kunnar. Ýmsir þættir geta aukið hættuna á heilablóðfalli. 

Þættir eins og kyn, aldur og ættarsaga eru óbreytanlegir. Aðra áhættuþætti er hægt að hafa áhrif á 

eins og: matar- og hreyfingarvenjur, reykingar, neyslu áfengis og offitu. Auk þess eru blóðþrýstingur, 

gáttaflökt, sykursýki, hækkuð blóðfita og endurtekin heilablóðföll áhættuþættir fyrir heilablóðföll (Sacco 

o.fl., 2006; Rashid, Leonardo-Bee og Bath, 2003; Kannel og McGee, 1979; Manson o.fl., 1991; 

Stamler, Vaccaro, Neaton og Wentworth, 1993 og Jamrozik, Broadhurst, Anderson og Stewart-

Wynne, 1994). 

Heilablóðföll koma yfirleitt skyndilega og hafa samstundis áhrif á starfsemi þess hluta heilans sem 

fyrir súrefnisskorti verður. Við langvarandi súrefnisskort deyja heilafrumurnar og áhrif heilablóðfallsins 

verða meiri. Það er því afar brýnt að bregast við heilablóðfalli eins skjótt og mögulegt er og koma 

sjúklingi undir læknishendur sem fyrst (National Stroke Association, NSA, 2011a). Yfirleitt er talað um 

tvær megingerðir heilablóðfalla, blóðtappa og heilabæðingu, sjá mynd 6. og verður nánar fjallað um 

hvora þeirra í eftirfarandi köflum.  

 

Mynd 6. Blóðtappi í heila og heilablæðing (mynd þýdd frá Thompson og Lindholm, 2014). 
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1.2.1 Heilablæðing 

Heilablæðing (e. hemorrhagic stroke) verður þegar æð rofnar í heila. Blóðið veldur skaða á þeim 

heilavef sem það liggur að, hindrar um leið eðlilegt flæði um æðina og veldur þrýstingi á heilann. Ef 

heilablæðing er mikil verður einstaklingurinn fljótt mikið veikur, verður stjarfur eða missir jafnvel 

meðvitund. Þá getur þurft að tappa af heilanum til að losa um þrýsinginn sem skapast við 

heilablæðinguna. Heilablæðing verður helst á vökutíma þegar einstaklingur er virkur. Um 10-15% 

heilablóðfalla eru af þessu tagi (Bhatnagar, 2013). Heilablæðing getur orðið í hvaða æð heilans sem 

er. Þó er algengast að heilablæðing verði í æðum sem næra stúkuna (e. thalamus) og djúpkjarna heila 

(e. basal ganglia). Ef það gerist eru miklar líkur, eða um 55% á að sjúklingurinn eigi í erfiðleikum með 

kyngingu og oft fylgir því einnig málstol, skert hreyfigeta og breytt skyn sem gera endurhæfingu oft 

flókna og langa. Þrátt fyrir langa og stranga endurhæfingu ráða aðeins um 16% þessara sjúklinga við 

almennt fæði við útskrift af sjúkrahúsi (Maeshima, Osawa, Yamane, Ishihara og Tanahashi, 2014). 

1.2.2 Blóðtappi í heila 

Samtals eru 80-90% allra heilablóðfalla af völdum blóðtappa (e. ischemic stroke). Blóðtappi á við það 

þegar slagæð til heila eða minni æð í heila stíflast og blóðflæði til heila stöðvast. Stíflan (e. 

thrombosis) myndast á löngum tíma, yfirleitt á mörgum árum. Áhrifanna verður þá ekki vart fyrr en 

æðin stíflast alveg og hindrar þannig blóðflæðið. Ef slagæðin stíflast alveg verður áfallið skyndilegt og 

ágerist hratt. Við súrefnis- og næringarskort til heila verður drep í heila og er áfall af þessu tagi einnig 

kallað heiladrep (e. infarct) af þeim sökum. Þegar slagæð stíflast er svæðið sem ekki fær næringu stórt 

og verða því áhrifin margvísleg, yfirleitt skert hreyfigeta og breytt skyn en einnig er kyngingartregða 

algeng hjá þessum hópi. Heilablóðföll af þessu tagi verða helst í svefni eða við hvíld þegar blóðflæði 

er rólegt og hjartsláttur hægur. Það eru kjöraðstæður fyrir æðarnar að lokast. Um 65% allra 

heilablóðfalla er af þessu tagi (Bhatnagar, 2013).  

Önnur tegund blóðtappa í heila veldur svokölluðu ördrepi (e. embolic stroke). Það myndast með 

sama hætti og lýst var hér að framan að því undanskildu að þegar slíkur blóðtappi er að myndast í 

slagæð losnar lítið brot af honum og ferðast um æðakerfið þar til hann rekur inn í örfína hárhæð í heila 

og lokar fyrir hana. Þá koma einkennin skyndilega en ágerast ekki endilega og veldur slíkur blóðtappi 

litlu heiladrepi á litlu afmörkuðu svæði. Einkennin fara þá alveg eftir staðsetningu blóðtappans í 

heilanum. Slík heilablóðföll verða helst á vökutíma þegar einstaklingurinn er virkur. Þessi heilablóðföll 

verða frekar hjá yngra fólki en eldra. Um 25% allra heilablóðfalla eru af þessu tagi (Bhatnagar, 2013).  

Skammvinn blóðþurrð til heila (e. transient ischemic attack, TIA) er þegar blóðflæði til heilans 

raskast tímabundið. Einkenni TIA-kasts geta verið öll þau sömu og ef um annars konar heilablóðfall er 

að ræða. Þau ganga þó oftast yfir á aðeins nokkrum mínútum. Samkvæmt Bhatnagar telst slíkt kast 

vera heiladrep vari það lengur en 30 mínútur (2013) en oft er þó talað um TIA-kast vari einkennin 

skemur en 24 klukkustundir (National stroke association, NSA, 2011b). TIA-kast er oft talið vera 

undanfari stærra heilablóðfalls. Aðeins fær þó um þriðjungur þeirra sem fengið hafa TIA-kast stærra 

heilablóðfall á ævinni. Æðakölkun er algeng orsök skammvinnrar blóðþurrðar til heila og heiladreps. 

Hún getur orðið til þess að með tímanum hamast hjartað við að pumpa fastar til að koma til móts við 

skerta flutningsgetu kölkuðu æðanna og við það skapast hár blóðþrýstingur (Bhatnagar, 2013).  
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Til eru fleiri tegundir heilablóðfalla, þær eru þó afar sjaldgæfar og því ekki ástæða til að fjalla um 

hverja þeirra hér.  

1.2.3 Einkenni heilablóðfalls 

Mikilvægt er að bregðast rétt við einkennum heilablóðfalls sem fyrst þar sem lífslíkur og heilsa 

einstaklings veltur á því hvenær meðferð hefst (Brainin o.fl., 2004). Einkenni heilablóðfalls eru ávallt 

einstaklingsbundin, jafnvel þótt skaðinn og ástæður heilablóðfallsins séu þær sömu. Umfang skaðans 

og staðsetning hans í heila skipta mestu máli um hver einkenni hans og áhrif verða. Dýpt skaðans 

skiptir þar einnig máli og jafnframt skipulag og samspil ýmissa stöðva í heila. Algeng einkenni í byrjun 

heilablóðfalls eru dofi, kraftminnkun eða jafnvel lömun í annari hlið líkamans. Einkennin geta komið 

fram í allri hliðinni eða aðeins hluta, algengt er að þau séu bundin við hluta andlits, annan handlegginn 

eða annan fótlegginn. Einkennin geta einnig verið taltruflanir sem lýsa sér í því að framburður verður 

óeðlilegur eða óskýr eða máltruflanir sem eru erfiðleikar við að finna einstök orð, mynda setningar eða 

skilja talað mál. Skert sjón í öðru auga eða báðum og sjónsviðstruflanir ýmiss konar eru einnig algeng 

einkenni. Skyndilegt rugl, svimi, jafnvægistruflanir, skortur á samhæfingu, skyndilegur höfuðverkur og 

minnkuð meðvitund geta einnig verið fyrstu einkenni heilablóðfalls (Bhatnagar, 2013 og Rathore, Hinn, 

Cooper, Tyroler og Rosamond, 2002).  

Verði einstaklingur var við einhver þessara einkenna ber að leita læknisaðstoðar sem fyrst. Mörg 

einkennanna geta þó verið til komin af öðrum og ekki eins alvarlegum ástæðum. Þó kemur fyrir að 

einstaklingur sem fær einkenni heilablóðfalls taki ekki eftir sömu einkennum hjá sjálfum sér og hans 

nánustu gætu tekið eftir. Reyndar kvarta sjúklingar oftar yfir höfuðverk, svima eða tal- og máltruflunum 

við komu á sjúkrahús en máttminnkun í annari hlið líkamans. Nýleg rannsókn á einkennum 

heilablóðfalls sýndi að 25% sjúklinga sem lagðir voru inn vegna heilablóðfalls kvörtuðu yfir höfuðverk, 

næst algengasta umkvörtun þeirra var talerfiðleikar, eða 24% sjúklinganna og þriðja algengasta 

umkvörtun þeirra var sjóntruflanir á öðru auga eða sjónleysi að hluta, um 15% sjúklinganna. Yfir 80% 

þessara sjúklinga voru þó með einhverja máttminnkun, algengust var máttminnkun í handleggjum 

(75%), fótleggjum (68%) og andliti (55%) (Rathore o.fl., 2002). Út frá því má álykta að sjúklingar átti 

sig oft illa á máttminnkunareinkennum við upphaf heilablóðfalls. Því er einnig mikilvægt að 

aðstandendur þekki einkennin og komi sjúklingi undir læknishendur hið fyrsta verði þeir varir við 

máttminnkun eða lömun.  

Heilablóðfall veldur oft varanlegum breytingum á líkamlegri, vitrænni, andlegri og sálfélagslegri getu 

einstaklinga. Í næstu köflum verður fjallað um algengar afleiðingar heilablóðfalla á vitræna og 

líkamlega getu og að síðustu áhrif þeirra á kyngingartregðu sem hér er til umfjöllunar. 

1.2.4 Áhrif heilablóðfalls á vitræna getu 

Vitræn skerðing (e. cognitive impairment) sjúklings getur haft mikil áhrif á árangur meðferðar hans. 

Með vitrænni skerðingu er hér átt við þætti eins og meðvitund um eigið ástand, áttun einstaklings á 

stað og tíma, vinnsluminni en einnig þreytu og sinnuleysi. Skert frumkvæði eða sinnuleysi (e. apathy) 

getur haft veruleg áhrif á árangur hvers konar meðferðar og bata almennt.  
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1.2.4.1 Athygli 

Athygli (e. attention) er í grófum dráttum getan til að viðhalda samfellu í hugsun eða framkvæmd. 

Athygli er þó flóknari í reynd og er henni oft skipt niður í fimm undirflokka: stöðug athygli (e. sustained 

attention) er getan til að fylgjast með einhverju sem er endurtekið ítrekað, valbundin athygli (e. 

selective attention) er getan til að sía frá ákveðin áreiti (umhverfishljóð, auglýsingar við texta o.fl.) til að 

einbeita sér að einu ákveðnu áreiti, skipt athygli (e. divided attention) á við þegar tvö eða fleiri verkefni 

eru unnin á sama tíma, eins og að keyra bíl og tala í síma, víxluð athygli (e. alternating attention) er 

getan til að færa athyglina frá einu verkefni yfir á annað tímabundið og svo til baka í fyrra verkefnið og 

að lokum athyglisstjórnun (e. attentional control) er getan til að stýra athyglinni og velja hvert á að 

beina henni hverju sinni (Helm-Estabrooks, Albert og Nicholas, 2014). Getan til að stýra athygli sinni 

og viðhalda henni um stund getur haft áhrif á hvort fólk komist aftur í vinnu eftir áfall. Athygli er einnig 

afar mikilvæg fyrir alla þjálfun (Chapey, 2008 og Helm-Estabrooks o.fl., 2014). Ef einstaklingur á erfitt 

með skipta athygli hentar líklega ekki að kenna honum tæknikyngingar sem krefjast þess að hann 

einbeiti sér að því að kyngja á ákveðinn hátt þegar hann borðar án þess að hann sé að hugsa um 

annað á sama tíma. 

1.2.4.2 Minni 

Minni (e. memory) getur líkt og athygli haft töluverð áhrif á bata og meðferðarúrræði eftir heilablóðfall. 

Umfram allt hefur minni þó gríðarleg áhrif á getu fólks til að framkvæma allar athafnir daglegs lífs. 

Minni er í aðalatriðum getan til að veita nýjum upplýsingum athygli og skrá þær og vista. Líkt og með 

athygli er talað um ýmsar gerðir af minni eins og: vinnsluminni (e. working memory) sem krefst þess 

að upplýsingar séu vistaðar í skamman tíma meðan unnið er með þær, merkingarminni (e. semantic 

memory) vísar til allrar þekkingar okkar á heiminum eins og yfir- og undirflokka dýra og reynsluminni 

(e. episodic memory) er getan til að muna eigin reynslu og upplifanir og rifja þær upp og bera saman 

við eigin þekkingu á heiminum (Helm-Estabrooks, 2014). Ef minni er slakt getur reynst erfitt að kenna 

tæknikyngingar eða kyngingaræfingar sem svo gleymist að æfa og nota í viðeigandi tilfellum.  

1.2.4.3 Framkvæmdastýring 

Framkvæmdastýring (e. executive functions) er afar mikilvæg vitræn geta. Það er getan til að 

skipuleggja og ákvarða röð atburða til að ná markmiðum á skipulagðan en jafnframt sveigjanlegan 

hátt. Þetta á við um framkvæmd allra verkefna sem ekki eru á einhvern hátt ósjálfráð. Til að leysa erfið 

verkefni þarf hæfni til að gera áætlun. Nauðsynlegt er einnig að geta brugðist við óvæntum 

uppákomum í samræmi við tilefnið, en til þess þarf rökhugsun og sveigjanleika (Helm-Estabrooks, 

2014).  

1.2.4.4 Gaumstol 

Gaumstol (e. hemispatial neglect) er oftar afleiðing af heilablóðfalli í hægra heilahveli en vinstra, oftast 

á næringarsvæði hægri miðhjarnaslagæðar (e. middle cerebral artery). Það lýsir sér í því að sjúklingar 

taka ekki eftir eða eiga erfitt með að bregðast við áreitum sem birtast í vinstra skynsviði án þess að 

einkennin megi rekja til skemmda í skyn eða hreyfisvæðum heila. Gaumstol getur birst á ýmsan hátt, 

eins og að sjúklingur rakar sig aðeins hægra megin, borðar aðeins af hægri helmingi disksins eða 

jafnvel klæðir eingöngu hægri handlegginn í bol eða peysu. Eitt aðaleinkenni gaumstols er að sá sem 
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gaumstolið hefur gerir sér sjaldan grein fyrir því í upphafi vegna skorts á innsæi í eigið ástand (Haukur 

Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 2007).  

1.2.4.5 Málstol 

Málstol (e. aphasia) kallast það þegar geta einstaklings til að tjá sig, skilja talað mál, lesa eða skrifa 

skerðist af taugafræðilegum ástæðum en ekki vegna hreyfitruflunar, vitsmunalegrar skerðingar eða 

geðsjúkdóma. Þetta gerist þegar einstaklingur fær skaða á eitthvert af málsvæðum heilans í 

heilaberki, djúpkjarna undir málsvæðinu í heila eða taugabrautir sem tengjast þeim svæðum. 

Málsvæði heilans (e. zone of language) er skilgreint sem Brocasvæðið, Wernickesvæðið, 

supramarginal gyrus, hringfellingar (e. angular gyrus) og primary auditory area , sem sjá má á mynd 7. 

Auk þess tilheyrir svæðið á milli Brocasvæðisins og supramarginal gyrus málsvæði heilans. Þar eru 

þau svæði sem stjórna hreyfingum talfæranna í hreyfiberki heilans og skyni í talfærum og andliti í 

skynberki heilans. Taugabrautirnar arcuate faciculus og superior longitudinal fasiculus tengja svo 

saman Brocasvæðið og Wernickesvæðið (Chapey, 2008, Helm-Estabrooks o.fl., 2014).  

 

Mynd 7. Málsvæði heilans (mynd fengin frá Dubuc, 2016). 

 

Einstaklingar sem fá skaða á Brocasvæðið eiga erfitt með að tjá sig í töluðu máli og geta illa 

skrifað. Tal getur verið hægt og hikandi og eiga sjúklingarnir oft bæði erfitt með að finna orðin og að 

hreyfa talfærin til að segja það sem ætlunin er að segja. Algengt er að setningar þeirra séu stuttar og 

innihaldi jafnvel aðeins aðalorðin og að kerfisorðum eins og fornöfnum og forsetningum sé sleppt. 

Einstaklingar með skaða á Brocasvæðinu eiga auk þess afar erfitt með að endurtaka það sem sagt er 

við þá þrátt fyrir að skilningur margra þeirra virkar í fyrstu nokkuð góður. Oft kemur þó í ljós við nánari 

skoðun að skilningur er takmarkaðri en í fyrstu var talið (Plante og Beeson, 2013 og Helm-Estabrooks 

o.fl., 2014). Þar sem Brocasvæðið er staðsett rétt framan við aðalhreyfisvæði heilans, nánar tiltekið 

þann hluta þess sem stýrir hreyfingum talfæranna þarf ekki að koma á óvart að oft fylgir þeim skaða 

erfiðleikar við að kyngja enda eru talfærin einnig þau líffæri sem við notum við kyngingu (Baroni o.fl., 

2012).  
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Einstaklingar sem fá skaða á Wernickesvæðið eiga aftur á móti í meiri erfiðleikum með að skilja 

talað mál en margir hverjir geta talað reiprennandi þrátt fyrir orðminniserfiðleika. Oft er tal þeirra þó 

heldur innihaldslaust og samhengislaust við það sem sagt var við þá og eiga þeir það til að búa til 

bullorð. Einnig eiga þeir erfitt með að endurtaka það sem sagt er við þá. Ef skaðinn er framarlega í 

Wernickesvæðinu er skilningur stakra orða erfiðari en skilningur stuttra einfaldra setninga oft betri. Ef 

skaðinn er aftarlega á svæðinu og nær jafnvel aðeins aftur fyrir Wernickesvæðið er líklegra að 

einstaklingurinn eigi erfitt með að skilja lesið mál og almennt mál í samhengi (Helm-Estabrooks o.fl., 

2014). Einstaklingur með Wernickemálstol samhliða kyngingartegðu getur því átt erfitt með að skilja 

fyrirmæli um æfingar og þjálfun til að bæta kyngingu, en einnig fyrirmæli um hvaða fæðu óhætt er fyrir 

hann að borða.  

Algjört málstol (e. global aphasia) kallast það þegar einstaklingur getur nánast ekkert tjáð sig 

munnlega, er með gríðarlega orðminniserfiðleika (e. anomia) og afar slakan málskilning. Sumir geta 

þó sagt einhver orð, endurtaka jafnvel sama orðið oft með ólíkum áherslum, eða tala reiprennandi 

eitthvað óskiljanlegt bull (Helm-Estabrooks, 2014). Fleiri tegundir málstola hafa verið skilgreindar og 

tengjast þær allar meira eða minna svæðunum sem tilheyra málsvæði heilans í heilaberki, sem lýst var 

hér að ofan og sjá má á mynd 7, djúpkjörnum heilans eða taugabrautum þeirra á milli.  

1.2.4.6 Verkstol 

Verkstol (e. apraxia) er algeng afleiðing heilablóðfalls, og í langflestum tilfellum er það samhliða 

málstoli. Aðeins örfáir heilablóðfallssjúklingar fá verkstol án málstols og virðist verkstol tengjast frekar 

skaða í hvíta efni heilans (e. white matter) en málstol tengist frekar skaða í heilaberki (e. grey matter) 

(Papagno, Della Sala og Basso, 1993). Verkstol lýsir sér á þann hátt að truflun verður á að 

framkvæma viljastýrðar hreyfingar þrátt fyrir að hreyfanleikinn sé til staðar (s.s. ekki vegna lömunar) 

(Kiernan, 1998 og Helm-Estabrooks, 2014). Verkstol getur því haft mikil áhrif á viljastýrða hluta 

kyngingarferlisins. Mállegt verkstol (e. apraxia of speech) er hins vegar þegar getan til að skipuleggja 

og framkvæma viljastýrðar hreyfingar talfæranna er skert án þess að skerðingin sé til komin vegna 

málstols eða lömunar (Duffy, 2005). Erfitt getur verið að greina á milli verkstols og málstols þar sem 

þau fara oft saman. Einkenni þeirra geta verið svipuð eins og hægt og hikandi tal. Einnig getur verið 

erfitt að greina á milli verkstols og þvoglumælis (e. dysarthria) þar sem tal getur verið óskýrt og án 

mikilla áherslubreytinga. Þvoglumæli er af vefjafræðilegum og taugafræðilegum orsökum, slappleika í 

vöðvum eða útaf skertri hreyfigetu talfæranna, en verkstol aðeins af taugafræðilegum orsökum. Sem 

dæmi um einkenni mállegs verkstols eru: ónákvæmur framburður málhljóða, málhljóðum skipt út fyrir 

önnur málhljóð sem eiga að koma ýmist fyrr eða seinna í sama orði (dæmi: nanana í stað banana eða 

popado í stað potato), talið er oft hægt og lengd málhljóða innan orðs óregluleg, óreglulegar eða litlar 

áherslur í tali, sumir reyna að leiðrétta sig ítrekað án árangurs eða byrja orðið aftur. Auk þess kvarta 

sjúklingarnir sjálfir yfir því að vita hvað þeir ætla að segja en orðin koma bara ekki rétt út og segja talið 

ekki eins reiprennandi og áður (Murdoch, 1990 og Duffy, 2005). 
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1.2.5 Líkamlegar afleiðingar heilablóðfalls 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu líkamlegu afleiðingar sem fólk finnur fyrir í kjölfar heilablóðfalla. 

1.2.5.1 Lömun eða máttminnkun 

Algengasta líkamlega afleiðing heilablóðfalls er varanleg lömun (e. paralysis) eða máttminnkun (e. 

paresis) í annarri hlið líkamans. Yfir 70% sjúklinga í bráðafasa verða fyrir hreyfiskerðingu vegna 

lömunar í annað hvort hönd eða fæti eða hvoru tveggja (Rathore o.fl., 2002). Þetta veldur oft skertri 

göngugetu, slakri samhæfingu hreyfinga og birtist oft sem minnkað jafnvægi. Aðeins hluti sjúklinganna 

nær fullri hreyfigetu aftur. Skert hreyfigeta hefur áhrif á langflestar athafnir daglegs lífs, eins og að 

komast á milli staða, elda mat og sjá um eigið hreinlæti og er því þýðingarmikil afleiðing til langs tíma. 

Lömun eða máttminnkun getur haft áhrif á kyngingu þannig að kynging verður veikari þeim megin sem 

máttminnkunin er. Það getur orðið til þess að lokun loftvegar verður slök og fæða kemst ofan í loftveg. 

Einnig geta fæðuleifar setið eftir í þeim helmingi munns og koks og seitlað ofan í loftveg eftir máltíðir.  

1.2.5.2 Verkir 

Verkir af ýmsu tagi eru algeng afleiðing heilablóðfalls. Oft dugar þó að meðhöndla verki með lyfjum og 

góðri sjúkraþjálfun. Um það bil þriðjungur þeirra sem fá heilablóðfall fá einhvers konar spasma (e. 

spasticity) í veikari hliðina í kjölfarið. Spasmi er þegar spenna í vöðvum eykst og stjórnun á 

vöðvaspennu minnkar. Þetta getur verið afar sársaukafullt og valdið sjúklingum svefnleysi og vanlíðan 

(National stroke association, NSA, 2011c). Margir finna auk þess fyrir dofa eða náladofa í handlegg og 

fótlegg veikari hliðar. Höfuðverkir eru algeng afleiðing heilablóðfalls. Meðhöndla ber verki svo þeir 

valdi ekki óþarfa þreytu, svefnleysi, kvíða, lystarleysi og almennri vanlíðan. Allt slíkt getur haft áhrif á 

alla meðferð og bata í kjölfarið, m.a. fæðuinntöku (National stroke association, NSA, 2011c).  

1.2.5.3 Flog 

Tæplega 10% þeirra sem fá heilablóðfall fá eitt eða fleiri flogaköst innan níu mánaða frá heilablóðfalli. 

Hjá fjórðungi þeirra sem fá flogakast þróast það út í flogaveiki með reglulegum og tíðum flogaköstum. 

Þeir sem fá heilablæðingu eru líklegri til að fá flogaköst en þeir sem fá blóðtappa. Auknar líkur eru á 

að flog verði að flogaveiki ef langt líður frá blóðtappanum fram að fyrsta flogakasti (Bladin o.fl., 2000). 

1.2.5.4 Kyngingarerfiðleikar 

Rúmlega helmingur, eða jafnvel allt að 63% þeirra sem fá heilablóðfall fá kyngingarerfiðleika í kjölfarið 

(Gordon o.fl., 1987; Mann o.fl., 1999 og 2000; og Baroni o.fl., 2012). Kyngingartregða er hver sú 

truflun sem verður á leið fæðu og vökva í gegnum munn, kok og vélinda af taugafræðilegum eða 

líffærafræðilegum orsökum og getur hún komið fram á öllum stigum kyngingarferlisins (Murry og 

Carrau, 2012). Kyngingartregða er flókið vandamál sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir heilsu og 

lífsgæði sjúklinga, svo sem: vannæringu, ofþornun, hindrun í loftvegi, lungnabólgu, skerta 

endurhæfingargetu, skert lífsgæði og félagslega einangrun (Logemann, 1998; Gordon o.fl., 1987; 

Barer, 1989; Murry og Carrau, 2012; Crary, Humphrey, Carnaby-Mann, Sambandam, Miller og 

Silliman, 2013).  

Þeir sem koma að umönnun sjúklinga eftir heilablóðfall þurfa að þekkja helstu einkenni 

kyngingartregðu og vera vakandi fyrir þeim. Algeng einkenni eru: slef, hósti, ræskingar, andnauð, 
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mæði og breyting á raddgæðum eftir kyngingu (Groher, 1997 og Logemann, 1998). Í sumum tilfellum 

eru einkenni kyngingartregðu augljós eins og þegar einstaklingur hóstar mikið við að drekka eða 

borða. Í öðrum tilfellum geta einkenni kyngingartregðu verið svo ógreinileg að þau fara jafnvel framhjá 

sjúklingnum sjálfum, aðstandendum hans og nánustu umönnunaraðilum hans. Það þarf því góða 

þekkingu á eðli og afleiðingum kyngingartregðu til að greina einkenni hennar í sumum tilfellum. Oftast 

eru þó einhverjar vísbendingar til staðar, þó ekki sé víst að þær séu alltaf rétt túlkaðar, sem sagt í þá 

átt að um kyngingartregðu sé að ræða. Slík óljós einkenni geta verið: að einstaklingur sækist ekki eftir 

því að borða, eða borðar jafnvel lítið sem ekkert, að einstaklingur hafi ekki ánægju af því að borða eða 

forðist jafnvel ákveðnar fæðutegundir eða drykki, að einstaklingur léttist án þess að reyna það, eða er 

lengi að borða. Önnur einkenni eins og sú tilfinning að fæða festist í bringu, bakflæði, brjóstsviði og 

almenn óþægindi fyrir brjósti geta gefið til kynna að mögulega sé um að ræða kyngingarvanda á 

vélindastigi (Groher, 1997).  

Mikilvægt er að skima fyrir einkennum kyngingartregðu við upphaf veikindanna og meta kyngingu 

reglulega fyrst á eftir. Ekki síst í ljósi þess að samkvæmt nýrri rannsókn sem gerð var í Bretlandi á tólf 

mánaða tímabili frá 2013 til 2014 eykst hættan á ásvelgingarlungnabólgu um 3% fyrsta sólarhringinn 

ef ekki er skimað fyrir kyngingartregðu. Hættan eykst enn frekar um 1% fyrir hvern dag sem það tefst 

til viðbótar að skima fyrir kyngingartregðu. Samkvæmt sömu rannsókn var dánartíðnin meðal þeirra 

sem skimaðir voru fyrir kyngingartregðu 10,2% fyrstu 30 dagana eftir áfallið. Meðal þeirra sem ekki 

voru skimaðir létust 34,6% á fyrstu 30 dögunum eftir áfallið (Bray o.fl., 2016).  

Það er ekki síður mikilvægt að fjalla um áhrif kyngingarerfiðleika á lífsgæði sjúklinganna almennt. 

Félagslegar athafnir eins og veislur, hátíðir og ýmiss konar samkomur fólks snúast oft að einhverju 

leyti um að njóta saman matar. Fólk gerir vel við sig í mat og drykk um jól, á afmælum og þegar 

merkilegum áföngum í lífinu er fagnað. Sumt fólk með kyngingarerfiðleika nýtur slíkra stunda ekki á 

sama hátt og aðrir. Slíkar stundir geta jafnvel valdið fólki kvíða og vanlíðan. Tilhugsunin um slíkar 

veislur getur jafnvel valdið ótta eða vanlíðan löngu áður en til þeirra kemur. Sumir forðast slíkar 

athafnir og jafnvel sleppa því að borða innan um annað fólk. Kyngingarerfiðleikar snúast því ekki 

eingöngu um að fá næga næringu til að lifa heldur einnig um félagslegar athafnir og líðan og almenn 

lífsgæði. Rannsóknir hafa sýnt að fylgni er á milli þess að hafa kyngingarerfiðleika og að þjást af kvíða 

og þunglyndi (Miller, Noble, Jones og Burn, 2006 og Eslick og Talley, 2008). Jafnframt hafa fundist 

tengsl milli tilfallandi (e. intremittent) kyngingartregðu og kvíðaeinkenna annars vegar og versnandi (e. 

progressive) kyngingartregðu og þunglyndis hins vegar (Eslick og Talley, 2008).  

Allar þessar ólíku afleiðingar heilablóðfalla geta spilað saman á ýmsan hátt. Skert hreyfigeta ein og 

sér eða samhliða skertu jafnvægi og jafnvel spasma eða sjónsviðsskerðingu getur valdið því að 

sjúklingur kemst ekki til fyrri starfa. Það getur haft neikvæð áhrif á líðan og skapað þunglyndi sem svo 

dregur úr matarlyst og svo koll af kolli. Því er mikilvægt að skoða afleiðingar heilablóðfallsins í heild og 

samspil ólíkra þátta þegar meðferð er skipulögð, auk þess sem stuðningur aðstandenda getur skipt 

máli, persónuleiki sjúklings og viðhorf hans til meðferðar.  

Hér hefur verið fjallað um algengustu afleiðingar heilablóðfalla. Í næstu köflum verður fjallað nánar 

um kyngingartregðu, þær ólíku aðferðir sem notaðar eru til að meta kyngingu sjúklinga og síðast en 

ekki síst þau meðferðarúrræði sem hægt er að beita við kyngingartregðu. 
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1.3 Aðferðir og tæki til að meta kyngingu 

Kyngingu ætti að meta eins fljótt og hægt er eftir að sjúklingur hefur fengið nauðsynlega bráðameðferð 

við heilablóðfalli sínu. Mikilvægt er þó að hann sé við góða meðvitund (Bray o.fl., 2016). Ýmis 

matstæki er hægt að nota til skimunar og greiningar á kyngingartregðu. Hér verður orðið matstæki 

notað yfir bæði skimunar- og greiningartæki. Formlega teljast þó aðeins kyngingarspeglun (e. FEES) 

og kyngingarmyndataka (e. VFS) greiningartæki fyrir kyngingartregðu á kokstigi og önnur matstæki eru 

þá skimunartæki, þó gott klínískt mat geti verið greiningartæki á munnstigi (Mann, 2002). Í þeim 

rannsóknum sem hér hafa verið nefndar hafa ýmis matstæki verið notuð til að meta kyngingartregðu.  

Í rannsókn Gordon og félaga (1987) var kyngingartregða metin til staðar ef sjúklingur gat ekki 

drukkið 50 ml af vökva vandræðalaust í tveimur tilraunum. Í þeirri rannsókn fannst kyngingartregða hjá 

45% sjúklinganna fyrstu dagana eftir heilablóðfall (Gordon o.fl., 1987). Smithard og félagar notuðu 

klínískt kyngingarmat sem þeir sömdu sjálfir nokkrum árum áður og kyngingarspeglun til að greina 

kyngingartregðu sjúklinga sinna. Klíníska kyngingarmatið fól í sér athugun á meðvitund, getu til að sitja 

upprétt og svo hreyfingum talfæra. Eftir það var sjúklingnum gefin ein teskeið af vatni í einu alls 

þrisvar. Ef það gekk vel í tveimur skiptum af þremur voru þeir látnir drekka 60 ml af vatni úr glasi og 

kynging metin út frá því (Smithard o.fl., 1996). Í rannsókn Baroni og félaga mátu talmeinafræðingar 

kyngingu klínískt á fyrstu fimm til sextíu dögum eftir heilaáfall og var hún sögð til staðar ef eitt eða fleiri 

eftirtalinna einkenna var til staðar: slök lokun vara, matur fer úr munni, fæða fer í nef, leifar eru í munni 

eftir kyngingu, breytt hljóð í koki við kyngingu, breyting á hreyfingum barkakýlis, breyting á 

raddgæðum eftir kyngingu, breytingar á öndun, hósti, lokun öndunarvegar, síþreyta, þörf fyrir að 

kyngja oft, uppbótaraðferðir notaðar s.s. stöðubreytingar og ef blálituð fæða lekur út um barka (hjá 

þeim sem hafa barkarauf) (Baroni o.fl., 2012). 

Eins og sjá má á ólíkum matsaðferðum þessara þriggja rannsókna eru þær aðferðir sem notaðar 

eru til að meta kyngingu afar misjafnar og viðmiðin sem notuð eru til að ákvarða hvort kynging teljist 

eðlileg eða ekki eru ólík. Þó ber þeim saman um að þeir sem fengu kyngingartregðu í kjölfar 

heilablóðfalls fengu einnig að meðaltali hærri útkomu á Rankin-skala (e. The Rankin scale) og lægri 

útkomu á Barthel-skala (e. The Barthel Index) en þeir sem ekki fengu kyngingartregðu (Smithard o.fl., 

1996; Sulter, Steen og De Keyser, 1999 og Baroni o.fl., 2012). Rankin-skalinn er mælitæki sem metur 

alvarleika fötlunar með tölunum núll til fimm eða sex. Heilbrigður einkennalaus einstaklingur skorar núll 

á Rankin-skala, rúmfastur einstaklingur sem þarf mikla umönnun fær útkomuna fimm og sex stig eru 

skráð ef sjúklingur er látinn (van Swieten, Koudstaal, Visser, Schouten og van Gijn, 1988). Barthel-

skalinn er mælitæki sem metur sjálfstæði einstaklinga við að framkvæma athafnir daglegs lífs, s.s. að 

klæða sig og nærast. Geti einstaklingur framkvæmt þær allar án aðstoðar fær hann hundrað stig, ef 

hann þarf mikla aðstoð við þær allar getur hann fengið alveg niður í núll stig (Mahoney og Barthel, 

1965). Þetta er talið áreiðanlegt mælitæki á sjálfstæði sjúklinga eftir heilablóðfall (D‘Olhaberriague, 

Litvan, Mitsias og Mansbach, 1996 og Sulter, Steen og De Keyser, 1999).  

Alvarlegast má þó teljast að næstum helmingur þeirra sem greindust með kyngingartregðu í 

rannsókn Gordons og félaga lést á sjúkarhúsi innan sex vikna frá heilablóðfallinu en aðeins einn fimmti 

þeirra sem ekki fékk kyngingartregðu (Gordon o.fl., 1987). Bæði í rannsóknum Smithard og félaga og 

Baroni og félaga reyndist dánartíðnin vera 6,5 sinnum hærri hjá þeim sem höfðu kyngingartregðu en 



  

25 

hjá þeim sem ekki höfðu kyngingartregðu í kjölfar heilablóðfalls (Smithard o.fl., 1996 og Baroni o.fl., 

2012). Töluvert fleiri þeirra sem fá kyngingartregðu útskrifast á aðrar stofnanir eftir sjúkrahúsleguna, 

en þeir sem ekki fá kyngingartregðu útskrifast frekar til sinna fyrri heimkynna (Smithard o.fl., 1996). 

Einnig er þeim sem fá kyngingartregðu í kjölfar heilablóðfalls hættara við að fá lungnasýkingar 

(Gordon o.fl., 1987 og Baroni o.fl., 2012). 

Klínískt kyngingarmat (e. bedside swallowing evaluation, BSE/clinical swallow evaluation, CSE 

o.fl.) framkvæmt af faglærðum einstaklingi, t.d. talmeinafræðingi með reynslu í að gera kyngingarmat 

er líklega algengasta matstækið og jafnframt það ódýrasta og aðgengilegasta. Í klínísku kyngingarmati 

er mikilvægt að fá allar upplýsingar sem þarf til að meta hvort kynging er örugg fyrir viðkomandi og 

hvort raunhæft sé fyrir sjúklinginn að nærast um munn án þess að hætta sé á vannæringu eða 

ofþornun og hvort frekari rannsókna er þörf. Þá er spurt um allar nauðsynlegar bakgrunnsupplýsingar 

og sjúkrasögu. Sjúklingurinn þarf að vera með góðri meðvitund og geta setið nokkuð uppréttur (SIGN, 

2015). Mikilvægt er að greiningaraðilinn hafi reynslu í að meta kyngingu því hluti matsins felst í að 

hlusta á rödd, tal, hósta, ræskingu, kyngingu o.fl. Aðrir hlutar fela í sér að horfa þarf á tjáningu, slef, 

líkamsstöðu, andlit, talfæri og lyftingu barkakýlis. Auk þess þarf að þreifa barkakýli og meta viljastýrðar 

og ósjálfráðar hreyfingar kjálka og talfæra, athuga samhæfingu og vöðvatónus andlitsvöðva, 

munnhreyfingar og margt fleira (Murry og Carrau, 2012 og Singh og Hamdy, 2006).  

Til er fjöldinn allur af spurningalistum og matslistum fyrir talfæraskoðun sem hægt er að nota sem 

hluta af klínísku kyngingarmati. Eating Assessment Tool, eða EAT-10, er mikið notaður sjálfsmatslisti 

með tíu spurningum sem sjúklingur svarar á talnakvarðanum núll til fjórir, núll er gefið ef vandamálið er 

ekki til staðar, en fjórir merkja alvarlegt vandamál. Ef sjúklingur merkir við þrjá eða fjóra sem svar við 

einhverjum spurningum gefur það til kynna að um kyngingarerfiðleika sé að ræða (Belafsky, Mouadeb, 

Rees, Pryor, Postma, Allen, og Leonard, 2008). EAT-10 er auk þess talið nokkuð gott matstæki til að 

finna þá sem fá fæðu ofan í öndunarveg og niður fyrir raddbandaplan, sem þá kallast ásvelging (e. 

aspiration) (PAS>5 á PAS-skala (e. penetration aspiration scale)) en þeir skoruðu marktækt hærra á 

EAT-10 (meðaltal 23) en þeir sem ekki fengu fæðu ofan í öndunarveg (meðaltal 16) (Cheney, Siddiqui, 

Litts, Kuhn og Belafsky, 2015). PAS-skali er skali sem notaður er til að meta og lýsa ásvelgingu í 

röntgenrannsókn á kyngingu. PAS-skali notar tölurnar einn til átta, einn merkir að fæða fer ekki í 

loftveg og átta merkir að fæða fer í loftveg, niður fyrir raddbandaplan, og sjúklingur gerir enga tilraun til 

að hreinsa hana úr loftvegi (Rosenbek, Robbins, Roecker, Coyle, og Woods, 1996).  

The Mann Assessment of Swallowing Ability, MASA, er dæmi um staðlað klínískt kyngingarmat þar 

sem allir þættir kyngingar eru metnir, eins og meðvitundarástand, öndun, lokun vara, samhæfing og 

styrkur tungu, hreyfingar mjúka góms, hósti, rödd o.fl (Mann, 2002). Þetta er afar ítarlegt matstæki og 

þarf góða þekkingu á öllum þáttum kyngingar til að nýta það til greiningar á kyngingarvanda á 

munnstigi. Sé það notað rétt, gefur það góða mynd af kyngingarvanda einstaklingsins. 

Hægt er að nota súrefnismettunarmæli til að fylgjast með súrefnsmettun sjúklinga við kyngingu og 

eftir kyngingu samhliða öðrum kyngingarmatstækjum. Mælingu á súrefnismettun er hægt að nota sem 

skimunartæki fyrir hljóðri ásvelgingu. Ef súrefnismettun lækkar um tvö prósentustig eða meira við 

kyngingu og/eða fyrstu tvær mínúturnar eftir kyngingu er líklegt að um ásvelgingu sé að ræða (Collins 
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og Bakheit, 1997). Þetta er ekki öruggt greiningartæki á ásvelgingu en afar einfalt tæki til skimunar þar 

sem það er fljótlegt, handhægt og felur ekki í sér notkun geisla eða flókins búnaðar.  

Í nýlegri rannsókn Crary og félaga kom í ljós að nýta mætti tíðni ósjálfráðra kynginga 

heilablóðfallssjúklinga sem skimun fyrir kyngingarvanda eða sem hluta af klínísku kyngingarmati. Þau 

skoðuðu tíðni ósjálfráðra kynginga hjá heilablóðfallssjúklingum og báru saman við niðurstöður 

sjúklinganna á MASA kyngingarmati, Functional Oral Intake Scale, Bartel- og Rankin-skala. 

Niðurstöðurnar voru þær að þeir heilablóðfallssjúklingar sem greindust með kyngingartregðu á 

kyngingarmatinu höfðu einnig lægri tíðni ósjálfráðra kynginga. Þeir kyngdu munnvatni ósjálfrátt að 

meðaltali einu sinni á fimm mínútna fresti. Þeir sjúklingar sem ekki greindust með kyngingartregðu 

kyngdu munnvatni að meðaltali einu sinni á tveggja mínútna fresti. Auk þess var munur á tíðni 

kynginga hjá sjúklingunum eftir alvarleika kyngingartregðu þeirra þannig að þeir sem flokkuðust með 

alvarlega kyngingartregðu kyngdu sjaldnast. Munurinn milli alvarleikahópanna var þó ekki marktækur. 

Þetta gæti bent til að aðeins þurfi að vera hjá sjúklingi í fimm til tíu mínútur og telja hve oft hann kyngir 

munnvatni ósjálfrátt til að meta hvort gera þurfi ítarlegt kyngingarmat (Crary, Carnaby, Sia, Khanna og 

Waters, 2013). Ekki er þó víst að þetta spari tíma nema vanur einstaklingur geti talið kyngingar 

samhliða annari skoðun.  

Hægt er að athuga kyngingu með því að biðja sjúkling að kyngja litlu magni af vatni og fylgjast með 

einkennum kyngingarerfiðleika eins og hósta, slefi og breytingum á rödd fyrst á eftir (Murry og Carrau, 

2012). Oft er slík prufukynging höfð sem hluti af klínísku kyngingarmati (SIGN, 2015). Ef ástæða þykir 

til að skoða kyngingu nánar eða grunur leikur á að matur fari ofan í öndunarveg án sýnilegra 

viðbragða sjúklingsins við því, er hægt að skoða kyngingu með kyngingarmyndatöku eða 

kyngingarspeglun. Einnig er hægt að meta kyngingu út frá því hve miklu sjúklingur nær að kyngja í 

hverri kyngingu og meta hve oft hann þarf að kyngja til að koma niður 100 ml af vatni. Einnig er hægt 

að reikna út hve mörgum ml af vökva kyngt er á sekúndu (ml/s). Áður en slík aðferð er notuð er mælt 

með því að prófa fyrst aðeins eina teskeið af vatni (Hinds og Wiles, 1998). Yale Swallow Protocol er 

dæmi um kyngingarskimun með vatni þar sem sjúklingurinn á að drekka 90 ml af vatni úr glasi í einum 

teyg. Sjúklingur hefur fallið á skimuninni ef: honum tekst það ekki, ef röddin er blaut á eftir eða ef hann 

hóstar á meðan hann drekkur eða fyrst á eftir. Þeir sem falla þurfa frekari greiningu með 

kyngingarmyndatöku  (Suiter, Sloggy og Leder, 2014).  

Helstu kostir klínísks kyngingarmats eru að það er hægt að framkvæma hvar sem er (á 

bráðadeildum sjúkrahúsa, á hjúkrunarheimilum eða jafnvel heima hjá viðkomandi) og ekki er þörf fyrir 

dýr og flókin tæki. Auk þess er mikill kostur að aðeins er þörf fyrir einn sérfræðing til að framkvæma 

það. Þótt klínískt mat teljist nokkuð nákvæmt telst næmi þess við að greina þegar fæða fer niður fyrir 

raddbandaplan loftvegar aðeins á bilinu 42% til 92% (Ramsey, Smithard og Kalra, 2003 og Smithard 

o.fl., 1998). Það dugir auk þess ekki til að greina kyngingarerfiðleika án einkenna, þ.e. þegar fæða fer 

ofan í loftveg án þess að sjúklingurinn bregðist við, t.d. með hósta eða á annan hátt (e. silent 

aspiration) (Smithard o.fl., 1998 og Murry og Carrau, 2012).  

Kyngingarmyndataka (e. videofluoroscopy, VFS eða modified barium swallow, MBS) er sú 

rannsókn sem best greinir þegar fæða fer niður fyrir raddbandaplan loftvegar. Þó telja fáir ástæðu til 

að setja alla sjúklinga í slíka myndatöku, enda þarf til þess flókinn og dýran búnað auk þess sem þörf 



  

27 

er á samvinnu við geislafræðing og stundum lækni. Röntgengeislar eru notaðir við myndatökuna og 

þykir ekki ráðlegt að sjúklingar verði fyrir miklu magni af slíkum geislum. Því er fátt sem réttlætir notkun 

slíkra geisla við skimun eða sem fyrsta mat (Ramsey o.fl., 2003). Kyngingarmyndataka  er heldur 

flókin og dýr rannsókn sem krefst þess að sjúklingur sé færanlegur og geti setið vel uppréttur í 

röntgentæki. Talmeinafræðingur gerir rannsóknina í samvinnu við lækni og/eða geislafræðing. Í 

kyngingarmyndatökunni er sjúklingur látinn tyggja og kyngja fæðu sem blönduð er skuggaefni sem 

gerir fæðuna betur sýnilega á röntgenmynd. Bæði er hægt að taka hreyfimynd af kyngingunni og 

smella af röntgenmyndum á mismunandi stigum kyngingarinnar. Þessi rannsókn er eina rannsóknin 

sem greinir af mikilli nákvæmni þegar fæða fer ofan í loftveg og niður fyrir raddbandaplan (e. 

aspiration), sérstaklega hljóða kyngingartregðu þ.e. kyngingartregðu sem ekki hefur nein sýnileg eða 

heyranleg einkenni (e. silent aspiration) (Murry og Carrau, 2012). Af þeirri ástæðu er 

kyngingarmyndataka talin vera hið gullna viðmið á sjúkrahúsum víða um heim (Singh og Hamdy, 2006 

og Mann o.fl., 2000).  

Kyngingarspeglun (e. flexible endoscopic evaluation of swallowing, FEES) er framkvæmd í 

samvinnu við háls-, nef- og eyrnalækni. Kostur kyngingarspeglunar er að tækið er færanlegt og 

rannsóknin gerir kokstig kyngingar sýnilegt. Rannsóknin felst í því að lítil myndavél er þrædd í gegnum 

nef sjúklingsins ofan í kok og þannig er hægt að skoða líffærin og starfsemi þeirra. Sjúklingurinn er 

látinn gera mismunandi hljóð og hreyfingar svo rannsakendur sjái hreyfingar talfæranna við ólíka 

hljóðmyndun. Hann er einnig látinn kyngja fæðu með ólíkri áferð svo rannsakendur sjái hvernig ólík 

fæða skilar sér um kokið áleiðis til vélinda eða hvort einhver fæða verður eftir í koki eða barkakýli 

(Murry og Carrau, 2012). Kyngingarspeglun er gott tæki til að meta bæði skyn og hreyfingar í koki. Auk 

þess er það nokkuð örugg rannsókn fyrir sjúklinginn, þar sem engir röntgengeislar eru notaðir við 

rannsóknina, og sársaukalítil, þar sem henni fylgja einungis óþægindin sem felast í því að myndavél er 

þrædd upp í nef og ofan í kok (Aviv, Kaplan, Thomson, Spitzer, Diamond og Close, 2000).  

Síðast en ekki síst ber að nefna hve mikilvægt er að hefja meðferð við kyngingarerfiðleikum sem 

allra fyrst eftir heilablóðfall svo árangurinn verði sem mestur. Nýleg rannsókn sýndi að það hafði 

veruleg áhrif á bata sjúklinganna og afkomu að hefja meðferð við kyngingartregðu þremur dögum eftir 

heilablóðfallið. Marktækur munur var á bata sjúklinganna eftir því hvort meðferðin hófst þremur dögum 

eftir heilablóðfallið annars vegar eða tveimur vikum eða mánuði eftir heilablóðfallið hins vegar. Þeir 

sem hófu meðferð þremur dögum eftir heilablóðfallið höfðu mikið sterkari kyngingu, voru mun ólíklegri 

til að fá ásvelgingarlungnabólgu og þurftu auk þess töluvert færri þjálfunartíma til að ná bata 

(Bakhtiyari, Sarraf, Nakhostin-Ansari, Tafakhori, Logemann, Faghihzadeh og Harirchian, 2015). 

Samkvæmt enn nýrri rannsókn aukast líkurnar á ásvelgingarlungnabólgu um 3% ef ekki er skimað fyrir 

kyngingartregðu heilablóðfallssjúklinga fyrsta sólarhringinn. Eftir það aukast líkurnar um 1% fyrir hvern 

dag sem ekki er skimað eins og nefnt var hér að ofan (Bray o.fl., 2016). 
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1.4 Meðferðarúrræði við kyngingartregðu 

Þegar búið er að greina kyngingarerfiðleika sjúklings er ákvörðun tekin um meðferðarúrræði. Við þá 

ákvörðun þarf að taka tillit til margra þátta. Niðurstaða greiningarinnar um eðli og umfang 

kyngingartregðunnar er stór þáttur í þeirri ákvörðun. Vilji sjúklingsins og geta hans til að taka þátt í 

meðferðinni, stuðningur aðstandenda hans og umhverfis skipta einnig máli. Sjúklingurinn þarf að vera 

líkamlega og andlega fær um að taka virkan þátt í meðferðinni svo miklum tíma sé varið í þjálfun.  

Aðlögun fæðuinntöku að kyngingargetu sjúklingsins er næstum alltaf hluti af meðferðinni. Það er 

ýmist gert með því að þykkja drykki, ef sjúklingi svelgist á þunnfljótandi drykkjum, mauka mat ef þess 

er þörf og í verstu tilfellunum þarf jafnvel að setja upp sondu og gefa næringu um hana. Eftir nákvæma 

greiningu er hægt að búa til einstaklingsmiðaða meðferðaráætlun með það að markmiði að 

sjúklingurinn geti á hverjum tímapunkti nærst sem mest um munn og þó með öruggum hætti.  

Meðferðarúrræðunum sem hægt er að beita má skipta í ytri og innri þætti. Það telst til ytri þátta 

þegar reynt er að koma í veg fyrir einkenni án þess að hafa bein áhrif á líffærin og starfsemi þeirra 

(Murry og Carrau, 2012). Mælt er með því að bæta líkamsstöðu við kyngingu með því að sitja upprétt 

en einnig er hægt að þjálfa upp ýmsar hjálparaðferðir við að kyngja eins og sjá má í töflu 1.  

Tafla 1. Dæmi um ytri þætti kyngingarmeðferðar, ekki tæmandi listi (Murry og Carrau, 2012). 

Ytri þættir Aðferð Framkvæmd Vandamál 

Stöðubreytingar Haka að bringu Loftvegur þrengist 
Speldislág víkkar 

Seinkuð kynging 
Skert hreyfing tungurótar 
Ónóg lokun loftvegar 

 Haka upp Þyngdarafl lætur fæðu 
renna úr munnholi. 

Skertar tunguhreyfingar 
Hætta á aspiration 

 Snúa höfði Að veikari hlið 
Kok klemmist 
Fæða fer niður betri hlið 

Koklömun 
Raddbandalömun 

 Halla höfði Að heilbrigðu hlið Helftarlömun í munni/koki 
 Liggja Á baki, fæða fer með 

kokvegg 
Tvíhliða lömun í koki 
Skert lyfting barkakýlis 

Breyta eiginleikum fæðu Áferð fæðu Stappað, maukað, 
fljótandi fæði 
Öldrunarfæði  
(ekki tvöföld áferð, ekki 
hrísgrjón og korn) 

Kynging góð en tygging 
slök 
Hár aldur 

 Áferð vökva Hægt að þykkja heita og 
kalda drykki, súpur o.fl. 

Ónóg lokun loftvegar, 
drykkir renna í loftveg 

Skynörvun í munni Bragð 
Hiti 
Magn 

Kalt á gómboga til að 
örva skynjun fyrir kokstig 
Borða minna í einu 
Setja meira í munn til að 
koma kyngingu af stað 

Seinkað 
kyngingarviðbragð 
Skert skyn 
Verkstol 

Annað NPO 
PEG 
NGT 

Ekkert um munn 
Sonda í maga 
Sonda í nef 
Vökvi í æð 

Ef kynging gengur ekki 

 

Til innri þátta kyngingarmeðferðar teljast æfingar sem stuðla að bættri kyngingu, s.s. æfingar sem: 

styrkja varalokun, auka styrk talfæra, bæta og styrkja tunguhreyfingar, styrkja kjálkahreyfingar, bæta 

lokun raddbanda og lyftingu barkakýlis við kyngingu. Nauðsynlegt er að velja æfingar sem miða að því 
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að styrkja þau svæði sem veikst hafa hjá hverjum einstaklingi og stuðla að betri lokun loftvegar við 

kyngingu og auka þar með öryggi kyngingar (Murry og Carrau, 2012).  

Næst má nefna ýmsar æfingar sem stuðla að betri kyngingu. Mendelsohn-æfingarnar eru heldur 

flóknar æfingar og krefjast þess að sjúklingurinn hafi góðan málskilning og ekki miklar vitrænar 

skerðingar. Þær eru notaðar til að bæta opnun vélinda við kyngingu (Kahrilas, Logemann, Krugler og 

Flanagan, 1991). Shaker-æfingarnar eru styrktaræfingar fyrir framanverða hálsvöðva og eru ætlaðar til 

að bæta opnun vélinda og minnka matarleifar í speldislág. Æfingarnar þarf að gera oft á dag og því 

þarf sjúklingurinn að geta munað eftir að gera æfingarnar og ekki vera með hálsmeiðsl (Shaker o.fl., 

2002). Masako-aðferðin er fyrir fólk með slakar kok- eða tungurótarhreyfingar þannig að matarleifar 

verði eftir við tungurótina (tilfinningin getur verið eins og matur sé fastur í hálsinun). Þá er tungu haldið 

framar en venjulega á milli framtannanna á meðan kyngt er, án fæðu (Fujiu og Logemann, 1996). 

Supraglottic swallow er önnur kyngingaraðferð sem hægt er að nota ef lokun loftvegar er ekki nógu 

sterk. Þá dregur sjúklingur djúpt inn andann og heldur niðri í sér andanum á meðan hann kyngir, 

hóstar og kyngir aftur. Með því er einnig verið að losa matarleifar frá opi loftvegar áður en loftvegur er 

opnaður á ný eftir kyngingu. Líkt og hinar aðferðirnar, hentar þetta ekki öllum sjúklingum með slaka 

lokun loftvegar (Logemann, 1998).  

Sumar æfingar er hægt að gera bæði með og án fæðu, aðrar er eingöngu öruggt að gera án fæðu. 

Ef æfingarnar eru gerðar með fæðu er talað um beina meðferð en óbeina ef æfingarnar eru gerðar án 

fæðu. Hvort fæða er notuð eða ekki verður að fara eftir öryggi kyngingarinnar. Árangursríkast er að 

setja saman einstaklingsmiðaða meðferð úr ofantöldum þáttum í samræmi við getu sjúklingsins til að 

meðferðin verði markviss (Murry og Carrau, 2012). Auk þess er nauðsynlegt að æfingarnar séu gerðar 

daglega í minnst heilan mánuð til að þjálfunin skili tilætluðum árangri (Carnaby, Hankey og Pizzi, 

2006). 

Ýmis tæki er hægt að nota til að styrkja ákveðna vöðva og má þar nefna raförvunartæki (e. 

neuromuscular electrical stimulation, NMES og transcutan electrical nerve stimulation TENS) sem 

hægt er að nota til að hafa áhrif á lyftingu barkakýlis. Notkun slíkra tækja gæti hentað einhverjum sem 

á erfitt með að gera æfingarnar annars. Takmarkaður stuðningur rannsókna er þó fyrir því að slík tæki 

hafi einhver áhrif umfram hefðbundnar æfingar án slíkra tækja (Bulow, Speyer, Baijens, Woisard og 

Ekberg, 2008). Rannsóknir styðja að breytt áferð fæðu og notkun sondu séu meðferðarleiðir sem virka 

(Foley, Teasell, Salter, Kruger og Martino, 2008). Margar aðrar og nýjar meðferðarleiðir er hægt að 

nota þó ekki hafi verið sýnt fram á virkni þeirra umfram aðra kyngingarmeðferð með rannsóknum.  

Nauðsynlegt er að meta breytingar á kyngingargetunni reglulega samhliða þjálfun svo unnt sé að 

aðlaga fæðuna að þeim breytingum sem kunna að verða jafn óðum. Töluverð lífsgæði felast í því að 

geta notið matar með eðlilegum hætti um munn. Á sjúkrahúsum er aðaláherslan oft á öryggi kyngingar 

og kyngingarvandi meðhöndlaður þannig að kynging sé gerð eins örugg og unnt er. Það er bæði 

eðlilegt og skiljanlegt. Fyrir sjúklinginn getur þó verið ekki síður mikilvægt að matmálstímar séu 

ánægjulegir og sársaukalausir (Groher, 1997). Að borða er félagsleg athöfn. Einstaklingur með 

kyngingartregðu getur farið að forðast veislur og félagslegar samkomur sem fela í sér að borða saman 

ef matmálstímar hans eru sársaukafullir eða ekki ánægjulegir. Því er einnig mikilvægt að meta ánægju 

fólks við að borða og lífsgæðin sem felast í því að njóta matar. 
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2 Markmið rannsóknarinnar 

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða hvaða þjónusta stendur sjúklingum með heilablóðfall til boða 

við kyngingartregðu. Ætlunin er að fá mynd af því hvernig skimað er fyrir kyngingartregðu 

heilablóðfallssjúklinga á sjúkrahúsum landsins, hvernig kyngingartregða er greind nánar og hvernig 

henni er sinnt í kjölfar greiningar. Til eru klínískar leiðbeiningar um umönnun heilablóðfallssjúklinga og 

varnir gegn næringarvanda eftir heilablóðfall (Dóróthea Bergs, Katrín Björgvinsdóttir, Marianne E. 

Klinke, Svanhildur Sigurjónsdóttir og Þóra B. Hafsteinsdóttir, 2010; og Ingibjörg Bjartmarz, Dóróthea 

Bergs, Ellen Þórarinsdóttir, Helga Jónsdóttir, Jónína Thorarensen, Judith Penrod, Marianne Klinke og 

Þóra B. Hafsteinsdóttir, 2013). Þrátt fyrir slíkar leiðbeiningar gæti þjónustan verið mismunandi eftir 

sjúkrahúsum, og hugsanlega eru meðferðarúrræðin sem í boði eru ekki alls staðar þau sömu.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um það hvernig greiningarferli kyngingartregðu er á 

sjúkrahúsum landsins og hvaða aðstoð stendur sjúklingum með heilablóðfall til boða við kyngingar-

tregðu í kjölfar greiningar. Til að ná því markmiði er ætlunin að spyrja deildarstjóra þeirra deilda 

sjúkrahúsanna, sem reglulega sinna sjúklingum með heilablóðfall, um það hvernig þjónustunni við 

þennan hóp sjúklinga er háttað á því sjúkrahúsi sem þeir starfa á. Þá verður spurt hvenær í 

sjúkdómsferlinu kynging er skoðuð og með hvaða hætti og hvaða skimunar- og greiningartæki eru til 

staðar og notuð. Í framhaldinu verður spurt um þau meðferðarúrræði sem í boði eru ef sjúklingur 

greinist með kyngingarerfiðleika. 

Settar hafa verið fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hvernig er kyngingartregða greind hjá sjúklingum í kjölfar heilablóðfalls á sjúkrahúsum landsins? 

 1.1 Hvenær í sjúkdómsferlinu er kynging heilablóðfallssjúklinga athuguð? 

1.2 Hvaða skimunar- og greiningartæki eru notuð? 

 1.3 Hvernig fer skimunin og/eða greiningin fram? 

2. Hvaða þjónusta stendur sjúklingum til boða við kyngingartregðu á sjúkrahúsum landsins?  

2.1 Hvernig er fæðuinntaka aðlöguð? 

2.2 Hvernig kyngingarmeðferð er boðið upp á á sjúkrahúsinu? 

2.3 Er sjúklingum mögulega vísað í kyngingarþjálfun annað? 

Í ljósi þess hve mikilvægt það er fyrir sjúklinginn að fá góða og rétta þjónustu við kyngingarvanda 

sínum er ávinningur af rannsókn sem þessari augljós. Rannsókn af þessu tagi hefur ekki áður verið 

gerð hér á landi og verða niðurstöður hennar því nýjar upplýsingar um hvernig þessum málum er 

háttað. Það að fá raunsanna mynd af því hvernig kyngingarvandi heilablóðfallssjúklinga er skoðaður á 

sjúkrahúsum landsins og hvernig honum er sinnt í kjölfarið er afar mikilvægt. Hugsanlega er þörf á að 

samræma skimunaraðferðir og skimunartæki og jafnvel verklagsreglur er snúa að skimunarferlinu. Ef 

þörf er á að bæta eða samræma þjónustuna við sjúklinga með þennan tiltekna vanda gæti þessi 

rannsókn mögulega verið fyrsta skrefið á þeirri leið. Ávinningurinn af markvissari meðferð og þjálfun í 

kjölfarið gæti verið skjótari og/eða meiri bati og bætt lífsgæði sjúklinganna. 
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3 Efni og aðferðir 

Þessi rannsókn var þess eðlis að ekki þurfti að sækja um leyfi fyrir henni til Vísindasiðanefndar þar 

sem ekki voru notaðar upplýsingar úr sjúkraskrám né heldur fengnar upplýsingar frá sjúklingum eða 

aðstandendum þeirra. Þó þurfti að tilkynna um rannsóknina til Persónuverndar (S7914/2016).  

Haft var samband við hjúkrunarforstjóra allra sjúkrahúsa landsins og óskað eftir þátttöku þeirra við 

rannsóknina og skriflegu leyfi fyrir því að deildarstjórar þeirra deilda sem taka á móti 

heilablóðfallssjúklingum fengju að veita nauðsynlegar upplýsingar um þjónustuna við þá. Því næst var 

haft samband við þá deildarstjóra sem hjúkrunarforstjórarnir höfðu samþykkt að tækju þátt í að svara 

spuningalistanum. Deildarstjórunum var í kjölfarið sendur tölvupóstur með rafrænum spurningalista. 

Svar á spurningakönnun skoðast sem upplýst samþykki fyrir þátttöku þar sem þátttakendur eru aðeins 

að veita upplýsingar um þá stofnun sem þeir starfa hjá en engar persónulegar upplýsingar.  

Þessi rannsókn er þversniðsrannsókn þar sem spurningalisti var lagður fyrir deildarstjóra allra 

þeirra deilda sem taka á móti heilablóðfallssjúklingum á öllum sjúkrahúsum landsins á sama tíma í eitt 

skipti til að fá mynd af því hvaða skimunar- og greiningaraðferðir eru notaðar til að finna þá sem hafa 

kyngingartregðu og hvaða meðferðarúrræði þeim er boðið upp á í kjölfarið. Í næstu köflum verður 

fjallað nánar um einstaka þætti rannsóknarinnar, svo sem þátttakendur og spurningalistann sem 

notaður var til að afla rannsóknargagnanna. 

3.1 Þátttakendur 

Átta heilbrigðisstofnanir á Íslandi eru skilgreindar sem sjúkrahús samkvæmt Velferðarráðuneytinu. 

Samkvæmt því teljast til sjúkrahúsa þær heilbrigðisstofnanir sem hafa 24 tíma vaktir sjúkrahúslæknis, 

eins eða fleiri (Velferðarráðuneytið, 2016). Þessi átta sjúkrahús eru: Landspítali – háskólasjúkrahús, 

Sjúkrahúsið á Akureyri, Sjúkrahúsið á Akranesi, Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði, Fjórðungssjúkrahúsið 

á Neskaupstað, Sjúkrahúsið í Reykjanesbæ, Sjúkrahúsið á Selfossi og Sjúkrahúsið í Vestmanna-

eyjum. Haft var samband við hjúkrunarforstjóra þessara sjúkrahúsa og þeim sent kynningarbréf um 

rannsóknina (fylgiskjal 1). Þar var óskað eftir leyfi þeirra fyrir þátttöku deildarstjóra þeirra deilda sem 

sinna heilablóðfallssjúklingum, í þessari rannsókn. Stjórnendurnir þurftu að gefa skriflegt leyfi fyrir að 

upplýsinga yrði aflað hjá deildarstjórum þeirra (eða yfirhjúkrunarfræðingum eða yfirtalmeina-

fræðingum ef við átti), sem sinna heilablóðfallssjúklingum, um starfsemi og þjónustu sjúkrahússins við 

þennan hóp sjúklinga. Sérstakar reglur gilda um rannsóknir sem þessar hjá Landspítala – 

háskólasjúkrahúsi, en þar þarf leyfi siðanefndar stjórnsýslurannsókna LSH fyrir þátttöku sjúkrahússins 

í rannsókn sem þessari. Nefndin gaf leyfi fyrir þessari rannsókn (9/2016, fylgiskjal 2) með þeim 

minniháttar breytingum að deildarstjórar Landspítala fengju sérstakt kynningarbréf áður en þeir tækju 

þátt í rannsókninni (fylgiskjal 3).  

Öll átta sjúkrahús landsins samþykktu þátttöku í rannsókninni og bentu allir hjúkrunarforstjórar 

sjúkrahúsanna á einn eða fleiri deildarstjóra sem ættu erindi í rannsóknina. Því næst var haft samband 

við þá 23 deildarstjóra sem bent hafði verið á og var þeim kynnt efni rannsóknarinnar. Þrír þeirra 

reyndust ekki eiga erindi í rannsóknina, þar sem þeir störfuðu á deildum sem ekki taka við 

heilablóðfallssjúklingum. Í kjölfarið var 20 deildarstjórum sendur tölvupóstur með rafrænni spurninga-
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könnun til að svara (fylgiskjal 4). Þátttakendur voru því deildarstjórar (eða yfirhjúkrunarfræðingar eða 

talmeinafræðingar) tauga-, endurhæfinga-, öldrunar-, bráða-, handlækninga-, og lyflækningadeilda 

sjúkrahúsa landsins, sem starfandi voru í ágúst, september, október og nóvember árið 2016 og sinna 

reglulega heilablóðfallssjúklingum. 

3.2 Mælitæki 

Ákveðið var að nota spurningalista við þessa rannsókn. Spurningalistinn (sjá fylgiskjal 4) var búinn til 

sérstaklega fyrir þetta verkefni eingöngu og spurningarnar á honum voru samdar fyrir þetta verkefni. 

Spurningalistinn var unninn í Microsoft Word 2010 tölvuforriti og voru spurningarnar að lokum færðar 

yfir í netkönnunarforritið SurveyMonkey þegar spurningalistinn var tilbúinn.  

Spurningalistinn samanstendur af 22 spurningum, þar af eru 13 fjölvalsspurningar og fimm 

hálfopnar spurningar þar sem spurt er um áætlaða tölu eða fjölda og fjórar opnar spurningar, þar sem 

tækifæri gefst á að útskýra nánar eða segja frá framkvæmd.  

Svarmöguleikar við fjölvalsspurningunum voru krossar og voru þeir næstum alltaf á nafnkvarða (e. 

nominal scale). Þó var ein fjölvalsspurning í 18 liðum á raðkvarða (e. ordinal scale) með 

svarmöguleikana: já, alltaf; já, oft; stundum, nei og á ekki við. Sumar spurningarnar buðu upp á að 

hakað væri við fleiri en einn möguleika og var það þá tekið fram í spurningunnni. Aðrar buðu aðeins 

upp á að merkt yrði við einn valmöguleika. Spurningalistinn var þó þannig gerður að svarendur gátu 

svarað honum í heild sinni eða sleppt einstökum spurningum ef þeim sýndist svo.  

Spurningalistanum var skipt í þrjá efnishluta. Í fyrsta hlutanum var spurt um tegund deildarinnar 

sem svarað var fyrir og hve mörgum heilablóðfallssjúklingum sú deild tók að meðaltali á móti á 

mánuði. Næst var spurt um stærð deildar og fjölda hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ófaglærðra á dag-, 

kvöld-, og næturvöktum til að fá mynd af því um hvernig deild var að ræða og menntunarsamsetningu 

starfsfólks hennar. Í öðrum hluta spurningalistans var spurt hvort skimað væri fyrir kyngingartregðu hjá 

heilablóðfallssjúklingum á deildinni og í kjölfarið komu spurningar um skimunartæki, skimunaraðferðir 

og nákvæmari greiningartæki. Í lok annars hluta var spurt um þær upplýsingar sem niðurstöður slíkrar 

skimunar veita og til hvaða úrræða þyrfti að grípa í kjölfarið. Í þriðja hluta spurningalistans var spurt um 

hvaða meðferðarúrræði boðið er upp á í kjölfar greiningar á kyngingarvanda á sjúkrahúsinu. 

3.3 Framkvæmd 

Rafræni spurningalistinn var lagður fyrir deildarstjóra (eða yfirhjúkrunarfræðinga/yfirtalmeinafræðinga) 

þeirra deilda sjúkrahúsanna sem taka reglulega á móti heilablóðfallssjúklingum. Spurningalistinn var 

sendur til þátttakenda með tölvupósti í gegnum spurningakönnunarforritið SurveyMonkey. Svör 

þátttakenda voru sjáanleg rannsakendum um leið og þátttakendur höfðu lokið við að svara 

spurningalistanum og sáu rannsakendur einnig frá hvaða netföngum svörin komu. Svörin voru þá um 

leið dulkóðuð með númerum og því eru svörin ekki persónugreinanleg við úrvinnslu gagnanna. Þegar 

rannsókninni lauk höfðu sautján þátttakendur svarað og var gengið úr skugga um að svör hefðu borist 

frá öllum sjúkrahúsum landsins. Þá gat úrvinnsla niðurstaðna hafist. 

Hluti úrvinnslu rannsóknargagnanna var unninn beint í forritinu SurveyMonkey en hluti 

úrvinnslunnar var unninn í Microsoft Excel 2010. Svör þátttakenda voru því talnakóðuð frá 1-17 og 
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slegin inn í Microsoft Excel 2010. Þar voru einnig útbúnar töflur og myndir til að lýsa niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Sú úrvinnsla fól í sér að skoða hve víða skipulögð skimun á kyngingartregðu fór fram 

og hvort skimað var alls staðar á sama tíma frá því sjúklingurinn var lagður inn. Einnig var skoðað 

hvort notuð voru sömu skimunar- og matstæki á sjúkrahúsunum eða hvort ólík tæki og viðmið voru 

notuð. Að lokum var skoðað hvaða meðferðarúrræði boðið var upp á og hvernig sjúklingum með 

kyngingarvanda var fylgt eftir í kjölfarið til að fá sem besta heildarmynd af greiningaraðferðum og þeirri 

meðferð sem boðið er upp á við kyngingartregðu sjúklinganna.  

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla  

Tölfræðileg úrvinnsla rannsóknargagnanna fór að mestu fram í Microsoft Excel 2010 og inni í 

spurningaforritinu SurveyMonkey. Úrvinnslan fólst í lýsandi tölfræði, s.s. talningu og hlutfallsreikningi,  

einnig voru notuð kí-kvaðrat próf til að reikna fylgni milli breyta og t-próf til að reikna hvort munur á 

meðaltölum óháðra hópa væri marktækur.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir þær niðurstöður sem rannsóknin leiddi í ljós í samræmi við rannsóknar-

spurningarnar sem settar voru fram í kafla 2.  

Af þeim 20 deildum á öllum átta sjúkrahúsum landsins svöruðu deildarstjórar 17 deilda 

spurningakönnuninni, svarhlutfall var því 85%. Fjöldi deilda sem upplýsingar fengust frá var því að 

lokum 17 (N=17). Þær þrjár deildir sem engin svör bárust frá voru bráðamóttökudeildir, en þær deildir 

taka á móti heilablóðfallssjúklingum í bráðafasa. Hugsanlega má telja eðlilegt að spurningalisti um 

skimun fyrir kyngingarerfiðleikum eigi ekki við á bráðadeildum vegna þess að heilablóðfallssjúklingar 

eru lagðir inn á aðrar deildir um leið og þeir teljast stöðugir. Svo má velta fyrir sér hvort bíða eigi með 

að skima fyrir kyngingartregðu svo lengi, eða hvort skima eigi innan fárra klukkustunda. Svör bárust frá 

öllum öðrum deildum sem sinna heilablóðfallssjúklingum á landinu.  

Í eftirfarandi köflum verður greint frá niðurstöðum í sömu röð og spurt var um atriðin í 

spurningalistanum sem notaður var í rannsókninni. Fyrst verður sagt frá tölfræði sjúkradeildanna sem 

reglulega taka á móti heilablóðfallssjúklingum á sjúkrahúsum landsins. Svo verður fjallað um hvort og 

hvenær í sjúkdómsferlinu skimað er fyrir kyngingartregðu á sjúkrahúsum landsins, hvaða skimunar- og 

greiningartæki verið er að nota á þeim deildum og hvernig skimunin er framkvæmd. Að lokum verður 

fjallað um þau meðferðarúrræði sem boðið er upp á við kyngingartregðu á sjúkrahúsum landsins. 

4.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Spurt var hvernig starfsemi deildarinnar væri skilgreind og gefnir upp nokkrir svarmöguleikar. Haka 

mátti við fleiri en einn svarmöguleika eða skrifa svar í annað. Ein deild svaraði ekki spurningunni og 

fengust því 16 svör (N=16). Starfsemi deildanna má sjá í töflu 2.  

Tafla 2. Flokkun deilda eftir starfsemi. 

Tegund deildar Fjöldi 

Bráðadeild 7 
Endurhæfingardeild 2 
Bráða- og endurhæfingardeild 3 
Langtíma hjúkrunardeild 1 
Bráða- og langtíma hjúkrunardeild 1 
Lyflækningadeild 1 
Blönduð legudeild 1 

 

Spurt var hve margir sjúklingar með nýtt heilablóðfall komi á deildina að meðaltali í hverjum 

mánuði. Þrír svöruðu ekki spurningunni og fengust því 14 svör (N=14). Átta deildir, eða 57%, sögðu að 

það væru færri en einn sjúklingur á mánuði, fimm deildir, eða 36%, nefndu tölur á bilinu 1 til 5 

sjúklingar og ein deild, eða 7%, tekur á móti fleiri en 5 sjúklingum á mánuði, en sú deild sagðist taka á 

móti 30-60 nýjum heilablóðfallssjúklingum á mánuði (M=45).  
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Mynd 8. Fjöldi sjúkradeilda sem tekur á móti hverjum fjölda heilablóðfallssjúklinga á mánuði.  

 

Næst var spurt um fjölda rúma á sjúkradeildinni. Þrír svöruðu því ekki en fjórtán svör fengust 

(N=14) og voru þau á bilinu 10 til 24 rúm, með meðaltalið 19,1 rúm (M=19,1 og sf=4,72). Einnig var 

spurt hve margir hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og ófaglærðir starfa á deildinni á dagvakt, kvöldvakt 

og næturvakt og má sjá spönn yfir þær niðurstöður í töflu 3 (þegar svarað var með bili, eins og 1-2 er 

það hér skráð sem 1,5).  

Tafla 3. Spönn yfir fjölda starfsmanna á vakt á hverri sjúkradeild. 

Starfsmenn Dagvakt Kvöldvakt Næturvakt 

Hjúkrunarfræðingar 1-7 0-4 0-2 
Sjúkraliðar 1,5-6 0,5-4 0,5-2 
Ófaglærðir 0-3 0-2 0-1 

 

4.2 Mat á kyngingarerfiðleikum 

Af þeim 17 sjúkradeildum sem svöruðu spurningalistanum svöruðu fjórar deildir ekki fleiri spurningum 

eftir bakgrunnsupplýsingarnar og verður því aðeins fjallað um niðurstöður 13 deilda í næstu köflum 

(N=13). Spurningin „Er skimað fyrir kyngingartregðu heilablóðfallssjúklinga á deildinni sem þú starfar 

á?“ leiddi í ljós að skimað er fyrir kyngingartregðu á fimm deildum. Svörin má sjá í töflu 4.  

Tafla 4. Er skimað fyrir kyngingartregðu heilablóðfallssjúklinga á deildinni sem þú starfar á? 

Er skimað fyrir kyngingartregðu? Fjöldi 

Já 5 
Nei 7 
Sleppti spurningu 1 

 

Reiknað var út hvort fylgni væri milli fjölda heilablóðfallssjúklinga sem deildin tekur á móti og þess 

hvort skimað væri fyrir kyngingarerfiðleikum á deildinni eða ekki. Notaðir voru flokkarnir: færri en einn, 

einn til fimm og fleiri en fimm, fyrir fjölda heilablóðfallssjúklinga á mánuði og flokkarnir já og nei við 

hvort skimað væri fyrir kyngingartregðu. Tíu deildir svöruðu báðum spurningunum (N=10). Samkvæmt 

kí-kvaðratprófi (χ
2
 (df2)=3,8, p>0,10 (p~0,14)) er ekki marktæk fylgni milli þess að skimað er fyrir 

kyngingartregðu og fjölda heilablóðfallssjúklinga sem deildin tekur á móti. Stærð úrtaksins (=þýðisins) 
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sem unnið er með hefur mikil áhrif á hvort marktekt kemur út úr slíkum útreikningum, og því ber að 

taka fram að skimað er á þeim þremur sjúkradeildum sem taka á móti flestum heilablóðfallssjúklingum.  

Einnig var reiknað út hvort marktækur munur væri á fjölda hjúkrunarfræðinga sem starfa á 

deildunum sem skima fyrir kyngingartregðu og þeim deildum sem skima ekki fyrir kyngingartregðu. 

Notað var t-próf fyrir óháða hópa, deildirnar þar sem skimað er (N=5, M=8,5 hjúkrunarfræðingar á 

sólarhring og sf=2,3) og deildirnar þar sem ekki er skimað (N=6, M=6,8 hjúkrunarfræðingar á 

sólarhring og sf=4,1). Í heildina svöruðu 11 deildir bæði spurningunni um hvort skimað væri og gáfu 

upp fjölda hjúkrunarfræðinga á deildinni. Ekki reyndist vera marktækur munur á hópunum (t=0,8437 og 

öryggisbil fyrir mun á meðaltölum hópanna tveggja -2,9 til 6,2).  

Í framhaldinu var spurt hvenær í sjúkdómsferlinu skimunin færi fram. Af þeim fimm deildum sem 

skima fyrir kyngingartregðu heilablóðfallssjúklinga (N=5) er aðeins skimað innan 48 klst. frá áfalli á 

einni deild. Á hinum fjórum er skimað ef sjúklingur sýnir einkenni kyngingarerfiðleika.  

Næst var spurt hvaða fagaðili/ar framkvæmdi/du skimunina. Á þessum fimm deildum sem skimað 

er (N=5) eru það ýmist hjúkrunarfræðingar, læknar eða talmeinafræðingar sem framkvæma 

skimunina. Tvær deildir nefndu lækna, þrjár deildir nefndu hjúkrunarfræðinga og þrjár deildir nefndu 

talmeinafræðinga sem skimunaraðila.   

Þá var spurt hvort sérstök skimunartæki væru notuð á deildunum (N=5). Ein deild nefndi skimun 

með næringarmati og önnur nefndi leiðbeiningar frá hjúkrunarfræðingi, aðrar upplýsingar voru óljósar.  

Því næst kom ítarleg spurning í 18 liðum þar sem spurt var „Eru eftirfarandi atriði höfð í huga þegar 

skimað er fyrir kyngingarerfiðleikum?“ Svör deildanna fimm (N=5) má sjá í töflu 5, en atriðunum er 

raðað upp eftir þeim fjölda deilda sem merkti við hvert atriði. Svarmöguleikarnir við hverjum hinna 18 

liða voru: „Já, alltaf“, „Já, oft“, „Stundum“, „Nei“ og „Á ekki við“. Í töflunni eru svarmöguleikarnir „Já, 

alltaf“ og „Já, oft“ lagðir saman í dálkinn „Já“ sem birtur er í töflu 5.  

Tafla 5. Atriðin sem höfð eru í huga við kyngingarskimun, raðað eftir svarfjölda. 

Atriðin Já 

Meðvitundarástand 5 
Líkamsstaða 5 
Þvoglumæli 5 
Munnhreinsun 5 
Hósti 5 
Áhorf á máltíð 5 
Málskilningur 4 
Öndun 4 
Verkstol 4 
Prufukynging –fæða 4 
Raddgæði 3 
Þurrkynging 3 
Prufukynging –vatn 3 
Súrefnismettun 3 
Hreyfing barkakýlis 2 
Talfæraskoðun 1 
Tungustyrktarmæling 1 
Kynging hlustuð 1 
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Þegar beðið var um stutta frásögn af því hvernig skimunin er framkvæmd hjá þessum fimm deildum 

(N=5) nefndi aðeins ein deild staðlaða skimun sem framkvæmd er sem hluti af næringarmati 

deildarinnar. Tvær deildir sögðu frá óformlegum skimunaraðferðum og hinar tvær þekkja lítið til 

skimunarferlisins.  

Við spurningunni hvort greinarmunur væri gerður á kyngingarvandamáli á munnstigi og kokstigi 

kyngingar við skimun á deildunum bárust fjögur svör (N=4). Þrjár deildir svöruðu því neitandi og ein 

deild sagði já, að greinarmunur væri gerður þar á. 

4.3 Niðurstöður kyngingarskimunar 

Nokkrar spurningar voru um það hvernig brugðist væri við niðurstöðum skimunar og verður sagt frá 

þeim hér. Við spurningunni „Hvað er gert ef niðurstöður kyngingarskimunar gefa til kynna góða og 

örugga kyngingu?“ fengust fimm svör (N=5). Á einni deild er beðið og séð til hvernig gengur, á hinum 

deildunum fjórum er kynging metin aftur ýmist daglega, vikulega (næringarmat gert vikulega) eða eftir 

þörfum, sem sagt ef eitthvað bendir til að meta þurfi kyngingu aftur.  

Einnig var spurt „Ef niðurstöður kyngingarskimunar gefa til kynna að kynging sé léleg eða óörugg, 

til hvaða ráða er gripið?“ Hér mátti merkja við fleiri möguleika. Fimm svör fengust við þessari 

spurningu (N=5). Þessar niðurstöður má sjá í töflu 6.  

Tafla 6. Viðbrögð ef niðurstöður kyngingarskimunar benda til lélegrar kyngingar.  

Ráðin sem gripið er til Fjöldi 

Frekari greining hjá talmeinafræðingi 3 
Fylgjast með sjúklingi borða 2 
Endurtaka skimun eftir einhverja daga/vikur 2 
Sjúklingur er sendur í röntgen rannsókn á kyngingu með talmeinafræðingi 2 
Sjúklingur sendur í kyngingarspeglun hjá háls-, nef- og eyrnalækni og talmeinafræðingi 2 
Frekari greining hjá sérfræðilækni 1 
Frekari greining hjá iðjuþjálfa 1 

 

Spurt var hvort niðurstaða kyngingarmats hefði áhrif á hvort sjúklingi væri sinnt á deildinni eða 

hann sendur á aðra sjúkrastofnun. Allar fimm deildirnar (N=5) svöruðu því neitandi. Þá var að lokum 

spurt hvort kyngingarmat væri endurtekið eftir einhvern ákveðinn tíma. Af þessum fimm deildum (N=5) 

sagði ein deild nei en hinar fjórar já. Þá var misjafnt hvenær kynging var metin aftur, á einni deild er 

næringarmat gert vikulega og á tveimur deildum er sjúklingur endurmetinn daglega.  

4.4 Meðferðarúrræði vegna kyngingarerfiðleika 

Spurt var hvaða meðferðarúrræði sjúklingum á deildinni er boðið upp á við kyngingartregðu. Boðið var 

upp á 12 svarmöguleika með mismunandi meðferðarúrræðum auk möguleikanna að ekki sé boðið upp 

á nein meðferðarúrræði við kyningartregðu og annað, og þá að taka fram hvað annað. Þrettán deildir 

svöruðu þessari spurningu (N=13). Einn, eða 8%, merkti við „Ekki er boðið upp á nein meðferðar-

úrræði við kyngingartregðu á mínum vinnustað.“ Hinir 12, eða 92%, merktu við allt frá einu upp í tíu 

atriði, samtals var merkt við 63 atriði, eða að meðaltali 5,25 atriði hver deild. Í töflu 7 má sjá hve margir 

merktu við hvert meðferðarúrræði og er þeim hér raðað upp eftir fjöldanum sem merkti við þau.  
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Tafla 7. Meðferðarúrræðin sem boðið er upp á við kyngingartregðu á sjúkradeildum landsins. 

Meðferðarúrræðin sem boðið er upp á Fjöldi deilda sem býður upp á úrræðið 

Breytingar á áferð drykkja (t.d. þykkja) 11 
Breytingar á áferð matar (t.d. mauka eða stappa) 11 
Matur gefinn í gegnum sondu 9 
Næring gefin í æð 9 
Kenndar stöðubreytingar við kyngingu 6 
Forðast tvöfalda áferð 5 
Aðlögun á umhverfi 4 
Kyngingarþjálfun með talfæraæfingum 3 
Tungustyrktarþjálfun 2 
Tæknikyngingar 1 
Skynörvun í munni 1 
Kyngingarþjálfun með tæknikyngingum 1 

 

Auk þess merktu tveir við „Annað, hvað?“ og sögðust fylgja ráðleggingum talmeinafræðinga, 

næringarfræðinga og þeirra sérfræðinga sem leitað hefði verið til.  

Fylgni var reiknuð milli þess að skimað væri fyrir kyngingartregðu á sjúkradeildinni og þess að 

boðið væri upp á mörg meðferðarúrræði, tvö eða fleiri atriði úr ofangreindum lista. Meðferðarúrræðin 

að gefa næringu í æð og að gefa næringu í gegnum sondu voru ekki tekin með sem meðferðarúrræði í 

þessum útreikningum enda eru þau ekki sérstök meðferðarúrræði við kyngingartregðu heldur 

neyðarúrræði sem boðið er upp á á öllum sjúkrahúsum í ýmsum tilfellum eins og við næringarskorti, 

ofþornun eða til að halda sjúklingi fastandi fyrir aðgerðir o.s.frv. Svör við báðum spurningunum fengust 

frá 12 deildum (N=12). Samkvæmt kí-kvaðratprófi (χ
2
 (df1)=1,71, p>0,15) er ekki marktæk fylgni milli 

þess að skimað sé fyrir kyngingartregðu og að boðið sé upp á tvö eða fleiri meðferðarúrræði við 

kyngingartregðu. Þó er rétt að taka fram að á öllum fimm deildunum þar sem skimað er fyrir 

kyngingartregðu er einnig boðið upp á fimm til tíu meðferðarúrræði (5;6;6;7;10).  

Þegar spurt var hvort sjúklingum væri vísað til annarra fagaðila utan sjúkrahússins sem um ræðir til 

frekari kyngingarmeðferðar fengust 12 svör (N=12). Sjö deildir, eða 58,3%, sögðu nei, ein deild, eða 

8,4%, sagði já og fjórar deildir, eða 33,3%, sögðu sumum. Þær voru þá spurðar nánar út í það hvaða 

sjúklingum væri helst vísað annað í kyngingarmeðferð. Svörin við því gefa til kynna að sjúklingar eru 

ekki sendir á annað sjúkrahús í eiginlega kyngingarmeðferð heldur í endurmat ef illa gengur eða alls 

ekki að nærast og koma sjúklingarnir til baka með ráðleggingar um framhaldið.  

Þá var spurt hvert sjúklingum væri vísað ef þeim væri vísað annað til kyngingarmeðferðar. Fimm 

deildir merktu ýmist við já eða sumum í undanfarandi spurningu (N=5). Sú deild sem merkti við já við 

því hvort sjúklingum væri vísað annað merkti nú við „Á ekki við/sjúklingum er ekki vísað annað í 

kyngingarmeðferð“. Hinar deildirnar fjórar sögðu að sjúklingum væri vísað á annað sjúkrahús og ein 

deild nefndi auk þess einkastofu talmeinafræðings.  

Að lokum var þátttakendum boðið upp á að segja frá hverju sem þeir vildu varðandi meðferðar-

úrræði við kyngingartregðu á viðkomandi vinnustað. Þrjár deildir nýttu sér þann kost og nefndi ein 

þeirra að ekki væri starfandi talmeinafræðingur á sjúkrahúsinu, önnur sagðist ekki vera nógu vel inni í 

þessum málum og sú síðasta sem tjáði sig sagði það „Mikilvægt að meta kyngingarerfiðleika til að 

fyrirbyggja vannæringu og mögulega lungnabólgu.“ 
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5 Umræða 

Þetta er fyrsta rannsóknin sem gerð hefur verið á því hvernig kyngingarerfiðleikar eru greindir og 

meðhöndlaðir hjá heilablóðfallssjúklingum á sjúkrahúsum á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að fá 

mynd af því hvernig kyngingarvanda heilablóðfallssjúklinga er sinnt á sjúkrahúsum landsins. 

Svarhlutfallið var mjög hátt, 17 af 20, eða 85% sjúkradeilda landsins sem taka á móti heilablóðfalls-

sjúklingum svöruðu spurningakönnuninni og þær þrjár deildir sem ekki svöruðu voru bráðamóttöku-

deildir sem aðeins sinna heilablóðfallssjúklingum í upphafi veikindanna eða þar til þeir eru lagðir inn á 

viðeigandi deildir. Því má telja að náðst hafi til sem næst allra sjúkradeilda landsins sem koma að 

umönnun heilablóðfallssjúklinga. Deildirnar sem tóku þátt voru bráðadeildir, endurhæfingardeildir, 

langtíma hjúkrunardeildir, ein lyflækningadeild og ein blönduð legudeild. Ein sjúkradeild landsins sinnir 

þó langflestum heilablóðfallssjúklingum, en reikna má með að hinar sjúkradeildirnar sinni þó allar 

einhverjum heilablóðfallssjúklingum á ári hverju.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að á sumum sjúkrahúsum sé þessu vel sinnt en að 

víða megi gera betur í þessum efnum til að fleiri sjúklingar geti fengið meðferð í sinni heimabyggð. 

Helstu niðurstöður eru þær að aðeins er skimað fyrir kyngingarvanda heilablóðfallssjúklinga á fimm af 

deildunum 17, eða 29,4%, þeirra sjúkradeilda sem reglulega sinna heilablóðfallssjúklingum. Í þessum 

kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í sömu röð og þær birtast í niðurstöðukaflanum.  

5.1 Skimun 

Af þeim 17 sjúkradeildum sem sinna heilablóðfallssjúklingum á öllum átta sjúkrahúsum landsins er 

aðeins skimað fyrir kyngingartregðu heilablóðfallssjúklinga á fimm þeirra. Tvær sjúkradeildir tóku fram 

við upphaf þátttöku sinnar í rannsókninni að langflestir eða allir heilablóðfallssjúklingar þeirra eru fyrst 

sendir á Landspítala – háskólasjúkrahús til uppvinnslu og meðferðar. Þeir sjúklingar fá þá alla 

þjónustu sem boðið er upp á þar þó svo að ekki sé skimað skipulega á heimasjúkrahúsum þeirra. 

Aðrar tvær sjúkradeildir segja í ýmsum svörum sínum að sjúklingar þeirra séu sendir á LSH ef illa 

gengur fyrir þá að nærast eða þörf er á að mynda kyngingu sjúklings. Það er því hugsanlegt að 

einhverjir sjúklinganna fái þá þjónustu sem þeim er nauðsynleg en alls ekki allir. Hins vegar hefði það 

óneitanlega marga kosti í för með sér ef hægt væri að sinna sjúklingum sem mest í þeirra 

heimabyggðum. Hvar sem þeim er sinnt er mikilvægt að skimað sé fyrir kyngingarerfiðleikum 

heilablóðfallssjúklinga áður en þeim er gefið að borða eða drekka. Skimunaraðferðin sem notuð er 

þarf að fela í sér athugun á meðvitundarástandi sjúklings og hann þarf að geta setið sem næst 

uppréttur. Þá er mælt með að munnhirða sé skoðuð og hreyfingar talfæra metnar. Eftir það er ráðlagt 

að prufa kyngingu með vatni (SIGN, 2015). 

Þegar skoðað var hvort fylgni væri milli þess að taka á móti fleiri heilablóðfallssjúklingum og að 

skimað væri reglulega reyndist hún ekki marktæk, þó má taka fram að skimað er hjá þeim þremur 

sjúkradeildum sem taka á móti flestum heilablóðfallssjúklingum á mánuði.  

Aðeins á einni sjúkradeild er skimað innan 48 klst. frá heilablóðfalli (eða þess að sjúklingur kemur 

til meðvitundar eftir áfall). Á þeirri deild er farið eftir klínískum leiðbeiningum frá hjúkrunarfræðingi 

deildarinnar. Þær leiðbeiningar sem hér er vísað til er að finna í ritinu Klínískar leiðbeiningar, Mat og 
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varnir gegn næringar- og vökvavanda sjúklinga eftir heilablóðfall þar sem segir meðal annars „Meta 

skal kyngingargetu allra heilablóðfallssjúklinga innan sólarhrings frá innlögn, einu sinni á dag fyrstu 

vikuna og síðan ef breytingar verða á ástandi sjúklings.“ (Dóróthea Bergs o.fl., 2010). Í sama riti segir 

aðeins aftar:  

„Hjúkrunarfræðingur með viðeigandi þjálfun skimar innan sólarhrings frá innlögn og alltaf ef versnun 

verður á klínísku ástandi sjúklings. Allir heilablóðfallssjúklingar eru fastandi þar til kyngingarskimun 

hefur verið gerð (þar með talin lyfjameðferð um munn). Skimað er fyrir allar máltíðir fyrstu 1-2 dagana 

til að sjá mun á kyngingargetu. Síðan er skimað daglega í viku.“ (Dóróthea Bergs o.fl., 2010).  

Taka ber fram að þessar leiðbeiningar eru gefnar út af Landspítala – háskólasjúkrahúsi en ekki hinum 

sjúkrahúsunum og tekið er fram í upphafi ritsins að um er að ræða „...leiðbeiningar (ekki fyrirmæli) um 

verklag“ (Dóróthea Bergs o.fl., 2010). Þegar til eru klínískar leiðbeiningar sem þessar má varpa fram 

þeirri spurningu hvort ekki mætti nýta þær á fleiri sjúkrahúsum. 

Á öðrum sjúkradeildum er aðeins skimað ef sjúklingur sýnir einhver einkenni kyngingarerfiðleika. Í 

orðinu skimun felst þó að sjúklingur er skoðaður þrátt fyrir að sýna engin einkenni, líkt og þegar 

skimað er fyrir brjóstakrabbameini allra kvenna eldri en 40 ára, þá eru allar konur skoðaðar en ekki 

aðeins þær sem hafa einkenni. Ef einkenni eru þegar komin fram, sem benda til að sjúklingur eigi erfitt 

með kyngingu, er ástæða til að meta kyngingu betur og greina kyngingarvandann að fullu. Þeir sem 

ekki hafa sýnileg eða augljós einkenni kyngingartregðu gætu samt verið með kyngingarerfiðleika. 

Dulin einkenni kyngingartregðu geta verið: að einstaklingur sækist ekki eftir því að borða, eða borðar 

jafnvel lítið sem ekkert, að einstaklingur hafi ekki ánægju af því að borða eða forðist jafnvel ákveðnar 

fæðutegundir eða drykki, að einstaklingur léttist án þess að reyna það, eða er lengi að borða (Groher, 

1997 og Logemann, 1998). Hafi sjúklingur slík óljós einkenni kyngingartregðu, sem ekki eru 

meðhöndluð, getur kyngingartregðan verið farin að hafa víðtæk áhrif án þess að vera komin í ljós. 

Afleiðingar langvarandi ómeðhöndlaðrar kyngingartregðu geta verið vannæring, ofþornun, hindrun í 

loftvegi, lungnabólga, skert endurhæfingargeta, skert lífsgæði og félagsleg einangrun (Logemann, 

1998; Gordon o.fl., 1987; Barer, 1989; Murry og Carrau, 2012; Crary o.fl., 2013 og Bray o.fl., 2016).  

Dánartíðni þeirra sem fá kyngingartregðu eftir heilablóðfall er allt að 6,5 sinnum hærri en hjá þeim 

sem ekki fá kyngingartregðu í kjölfar heilablóðfalls (Smithard o.fl., 1996 og Baroni o.fl., 2012). 

Niðurstöður nýrrar rannsóknar benda auk þess til að hættan á ásvelgingarlungnabólgu (e. aspiration 

pneumonia) aukist um 3% ef ekki er skimað fyrsta sólarhringinn og heldur áfram að aukast um 1% fyrir 

hvern dag sem ekki er skimað fyrir kyngingarerfiðleikum (Bray o.fl., 2016). Samkvæmt rannsóknum 

fær um helmingur heilablóðfallssjúklinga kyngingartregðu í kjölfar heilablóðfalls (Gordon o.fl., 1987; 

Mann o.fl., 1999 og 2000; og Baroni o.fl., 2012). Því er mikilvægt að skima fyrir kyngingartregðu við 

upphaf veikindanna og meta kyngingu reglulega eftir það. Það er því hugsanlegt að kyngingarvandi 

heilablóðfallssjúklinga hér á landi sé vangreindur af þeim sökum að aðeins er skimað innan 48 klst. á 

einni sjúkradeild.  

Skoðað var hvort þær deildir sem taka á móti fleiri heilablóðfallssjúklingum með nýtt heilablóðfall 

skimuðu frekar fyrir kyngingartregðu en hinar og einnig hvort það skipti máli hversu margir 

hjúkrunarfræðingar væru á vakt. Niðurstöður studdu ekki þessar tilgátur. Þó var tekið fram hér framar 

að skimað væri á þeim þremur deildum landsins sem sinna flestum heilablóðfallssjúklingum.  
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Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að bera saman þau skimunar- og greiningartæki sem notuð 

eru á sjúkrahúsum landsins. Lítið kom fram í rannsókninni um hvaða skimunartæki sjúkradeildirnar 

nota. Aðeins ein deild nefndi skimunartækið, en það er í ritinu Klínískar leiðbeiningar, Mat og varnir 

gegn næringar- og vökvavanda sjúklinga eftir heilablóðfall, sem nefnt var hér að framan. Lýsingar á 

öðrum skimunartækjum voru heldur óljósar en þau virðast skoða ýmsa þætti sem tengjast kyngingu, 

s.s. málskilning, þvoglumæli, öndun, hósta, verkstol, og fleiri þætti. Miklu máli skiptir að skimunartækið 

sem notað er sé staðlað. Með stöðluninni er reynt að tryggja að sama verklag sé haft við skimun allra 

heilablóðfallssjúklinga.  

5.2 Niðurstöður kyngingarskimunar 

Af þeim fimm deildum sem skima fyrir kyngingartregðu er skimun endurtekin ýmist daglega eða í hverri 

viku á fjórum sjúkradeildum þótt niðurstöður kyngingarskimunar gefi til kynna að kynging sé góð og 

örugg. Á einni deild er beðið og séð til hvernig gengur að borða. Gott er að hafa í huga að samkvæmt 

rannsóknum fær rúmlega helmingur heilablóðfallssjúklinga kyngingartregðu af einhverju tagi í kjölfarið 

(Gordon o.fl., 1987; Mann o.fl., 1999 og 2000; Martino o.fl., 2005 og Baroni o.fl., 2012). Einkennin geta 

verið væg og dulin (Gordon o.fl., 1987). SIGN mælir með því að skimað sé fyrir kyngingartregðu 

daglega fyrstu vikuna til að fylgjast með bata og aðlaga fæðu að kyngingargetu hverju sinni (2015).  

Fjórar af deildunum fimm sögðust fá frekari greiningu annarra sérfræðinga ef niðurstaða 

kyngingarskimunar benti til að kynging væri slök eða óörugg. Allar nefndu þær einhvern möguleika 

sem fól í sér aðkomu talmeinafræðings (greining talmeinafræðings, röntgen eða kyngingarspeglun). 

Þessi svör benda til þess að a.m.k einhverjar deildir hafi aðgang að talmeinafræðingum. Ein deild gaf 

engar upplýsingar um þetta, merkti við annað og skrifaði „Misjafnt“.  

Allar deildirnar fimm, þar sem skimað er fyrir kyngingartregðu, voru sammála um að niðurstaða 

kyngingarmats hefði engin áhrif á hvort sjúklingi væri sinnt á þeirra vinnustað eða ekki. Þau svör 

benda til þess að kyngingartregða eftir heilablóðfall sé ekki talin ástæða til að senda sjúklinga annað í 

meðferð. En þær fimm deildir sem skima fyrir kyngingarerfiðleikum bjóða upp á þrjú til átta 

meðferðarúrræði við kyngingartregðu.  

5.3 Meðferðarúrræðin sem boðið er upp á 

Algengustu meðferðarúrræðin sem boðið er upp á við kyngingartregðu á sjúkrahúsum landsins eru 

breytingar á áferð drykkja og matar, en 11 sjúkradeildir af þeim 12 sem svöruðu spurningunni um 

meðferðarúrræðin bjóða upp á þau úrræði. Næst algengustu meðferðarúrræðin eru að gefa mat í 

gegnum sondu eða næringu í æð, en níu sjúkradeildir bjóða upp á slík úrræði. Á sex deildum eru 

kenndar stöðubreytingar við kyngingu en aðeins þrjár deildir bjóða upp á talfæraæfingar. Margar 

lofandi rannsóknir hafa verið gerðar á virkni beinna kyngingarmeðferða s.s. þjálfun í tækni og 

styrkingu, sem einungis ein deild nefndi að hún bjóði upp á.  

Fjórar sjúkradeildir sögðust senda suma sjúklinga annað í kyngingarmeðferð, en við nánari skoðun 

kom í ljós að sjúklingar eru aðeins sendir annað í endurmat á kyngingu en ekki kyngingarmeðferð sem 

slíka.  
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5.4 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Framkvæmd rannsóknarinnar gekk vel, hjúkrunarforstjórar allra sjúkrahúsa landsins samþykktu 

þátttöku sinna deildarstjóra og talið er að næstum allir deildarstjórar sem erindi áttu í rannsóknina hafi 

svarað spurningakönnuninni. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því mikilvægar upplýsingar um hvernig 

kyngingartregðu heilablóðfallssjúklinga er sinnt á sjúkrahúsum landsins.  

Rannsókn sem þessi hefur þó sínar takmarkanir og má þar fyrst nefna að orðið skimun gæti verið 

óheppilegt orð í rannsókn sem þessari og gætir mögulega einhvers misskilnings á því hvað það 

merkir. Skimun merkir að um stutta athugun er að ræða, sem gerð er hvort sem einstaklingur sýni 

einhver einkenni eða ekki, og var sú skilgreining tekin fram í spurningunni þar sem spurt var hvort 

skimað væri fyrir kyngingarerfiðleikum á deildinni eða ekki. Í þessari rannsókn sögðust fimm deildir 

skima fyrir kyngingarerfiðleikum heilablóðfallssjúklinga. Þegar þær voru spurðar hvenær skimunin færi 

fram sögðust fjórar skima ef sjúklingur sýni einkenni sem gefa til kynna að meta þurfi kyngingu. Þar 

með er ekki lengur um eiginlega skimun að ræða. Því ef sjúklingur sýnir einkenni kyngingarerfiðleika 

er þörf á að greina kyngingarerfiðleikana að fullu. Þar sem ekki öll einkenni kyngingartregðu eru 

augljós má velta fyrir sér hvort kyngingartregða geti verið vangreind hér á landi ef aðeins er skimað 

þegar vart verður við einkenni kyngingarerfiðleika. 

Annað sem setja má spurningamerki við í rannsókn sem þessari er að upplýsingarnar sem notaðar 

eru í rannsókninni eru eingöngu fengnar hjá deildarstjórum þeirra deilda sem sinna sjúklingum sem 

fengið hafa heilablóðfall. Mögulega mætti fá betri upplýsingar um einstaka þætti frá sjúklingum, 

aðstandendum þeirra eða úr sjúkraskýrslum. Sjúklingar eru þó í misgóðu ástandi eftir heilablóðfall til 

að greina frá þeim athugunum sem gerðar hafa verið á þeim. Sjúklingar geta verið með skerta vitræna 

getu og af þeim sökum ekki verið færir um að gefa réttar upplýsingar um hvað fram hefur farið. Þó 

aðstandendur gætu gefið réttar upplýsingar eru þeir ekki með sjúklingum í öllum rannsóknum og gæti 

því kyngingarskimun hæglega farið fram hjá þeim. Sjúkraskýrslur hefðu hugsanlega getað gefið 

nákvæmari upplýsingar um hvort og hvenær skimað er fyrir kyngingartregðu og hve hátt hlutfall 

heilablóðfallssjúklinga greinist með kyngingartregðu í kjölfar heilablóðfalls hér á landi. Ekki var talið 

nægilega áreiðanlegt að upplýsingar væri að finna í sjúkraskýrslum um hvaða skimunartæki væru 

notuð, hvaða þættir væru skoðaðir og hvernig skimunin væri framkvæmd. Auk þess er ekki víst að 

komið hefði fram hvaða meðferðarúrræði sjúkradeildirnar bjóða upp á heldur eingöngu þau úrræði 

sem talið væri að einstakir sjúklingar þyrftu. Því var ákveðið við upphaf þessarar rannsóknar að bestu 

upplýsingarnar um þetta efni væri að fá hjá deildarstjórum þeirra deilda sem sinna þessum 

sjúklingahópi.  

Þrátt fyrir takmarkanir þessarar rannsóknar gefur hún mikilvægar upplýsingar. Á þeim 

sjúkradeildum þar sem skimað er fyrir kyngingartregðu virðist það vera vel gert. Hins vegar er aðeins 

skimað á fimm sjúkradeildum sem sinna heilablóðfallssjúklingum. Víða er boðið upp á ýmis 

meðferðarúrræði við kyngingartregðu en annars staðar eru úrræðin fábreytt. Niðurstöðurnar benda því 

til að svigrúm sé til að bæta þjónustuna við þennan hóp sjúklinga með því að staðla skimunarferli og 

gefa fleirum kost á markvissri einstaklingsmiðaðri meðferð, sér í lagi beinni meðferð s.s. þjálfun í 

kyngingartækni og styrkingu vöðva í koki og talfærum.  
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6 Ályktanir 

Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að kyngingarvanda heilablóðfallssjúklinga 

sé misjafnlega sinnt á sjúkrahúsum landsins. Víða er honum ekki sinnt, annars staðar er sjúklingum 

vísað á önnur sjúkrahús og á nokkrum sjúkradeildum er honum vel sinnt.   

Til að svara spurningunni „Hvernig er kyngingartregða greind hjá sjúklingum í kjölfar heilablóðfalls á 

sjúkrahúsum landsins?“ er því til að svara að ekki er skimað fyrir kyngingartregðu nema á fimm 

sjúkradeildum af 17 á landinu og aðeins á einni sjúkradeild er skimað innan 48 klst. frá áfalli. Á öðrum 

deildum er ekki skimað nema sjúklingur sýni einhver einkenni kyngingartregðu. Þar sem ekki öll 

einkenni kyngingartregðu eru augljós, má velta því fyrir sér hvort kyngingartregða geti verið vangreind 

hér á landi. Þau skimunartæki sem notuð eru virðast taka til margra þátta sem mikilvægt er að hafa í 

huga við skimun á kyngingarvanda. Samkvæmt niðurstöðunum notar aðeins ein sjúkradeild staðlað 

skimunartæki. Því má ætla að svigrúm sé til að bæta þjónustuna við þennan hóp sjúklinga hér á landi. 

Það mætti hugsanlega gera með því að koma upp stöðluðu skimunarferli fyrir kyngingarvanda á þeim 

sjúkradeildum sem ekki skima nú þegar.  

Lögð var fram spurningin: „Hvaða þjónusta stendur sjúklingum til boða við kyngingartregðu á 

sjúkrahúsum landsins?“ og er svarið afar misjöfn þjónusta. Þær sjúkradeildir sem skima fyrir 

kyngingarvanda bjóða einnig upp á einhver meðferðarúrræði í kjölfarið. Flestar sjúkradeildirnar notast 

við að breyta áferð drykkja og matar og gefa sjúklingum næringu með sondu eða í æð. Á sex deildum 

eru einnig kenndar stöðubreytingar við kyngingu. Aðeins þrjár sjúkradeildir bjóða upp á fjölbreyttari 

kyngingarþjálfun t.d. með talfæraæfingum.  

Talmeinafræðingar búa yfir sérfræðiþekkingu á greiningu og íhlutun á kyngingarvanda. Þeir starfa á 

sjúkrahúsum í samvinnu við aðrar lykilstéttir sem sinna næringu og næringarvanda sjúklinga, s.s. 

hjúkrunarfræðinga, næringarfræðinga og iðjuþjálfa. Með samstilltu átaki þessara stétta við að 

sameinast um verklag sem byggir á rannsóknum á þessum vanda verður hægt að bæta þjónustu við 

sjúklinga með kyngingarvanda eftir heilablóðfall.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 Kynningarbréf til hjúkrunarforstjóra 

 

Reykjavík, 21. júlí 2016 

 

Kynningarbréf fyrir vísindarannsóknina 

„Kyngingartregða heilablóðfallssjúklinga, hvernig er henni sinnt?“ 

 
Ágæti hjúkrunarforstjóri 

 

Kyngingarerfiðleikar eru algengur fylgifiskur heilaáfalla. Talmeinafræðingar hafa sérstaka menntun í að 

greina og ráðleggja meðferð vegna slíkra erfiðleika. Þess vegna höfum við áhuga á því að skoða 

hvaða meðferð við kyngingartregðu stendur heilablóðfallssjúklingum til boða á sjúkrahúsum landsins. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Sigríður Magnúsdóttir talmeinafræðingur og dósent við 

Læknadeild Háskóla Íslands. Aðalrannsakandi verður Sara Bjargardóttir, nemi í talmeina-fræði við 

Læknadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin er hluti af meistaraverkefni Söru Bjargardóttur í 

talmeinafræði.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá mynd af því hvernig kyngingarvanda heilablóðfallssjúklinga er 

sinnt á sjúkrahúsum landsins. Til þess óskum við eftir upplýsingum um það hvernig kynging er metin 

hjá þessum sjúklingahópi, hvaða matstæki eru notuð og hvaða meðferðarúrræði standa til boða í 

kjölfar greiningar á kyngingarvandanum. Helsti ávinniningur af rannsókn sem þessari er að auka, bæta 

eða samræma þjónustu við þennan hóp sjúklinga sé þess þörf. 

Til að fá þessar nauðsynlegu upplýsingar þarf minnst einn hjúkrunarfræðingur og/eða talmeina-

fræðingur á þeim deildum þar sem heilablóðfallssjúklingar eru á sjúkrahúsum landsins að taka þátt 

með því að svara spurningalista um viðfangsefnið. Þátttaka tekur um 20-40 mínútur. Hér með er því 

óskað eftir leyfi þínu fyrir því að hjúkrunarfræðingar og/eða talmeinafræðingar á þínum vinnustað fái 

að veita þessar upplýsingar í rannsóknarskyni. 

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarupplýsingar og verða gögnin dulkóðuð við úrvinnslu þeirra. 

Gögnin verða því ávallt nafnlaus og órekjanleg til svarendanna. Unnið verður úr gögnunum sem heild 

og verða niðurstöður þeirra birtar í meistararitgerð Söru Bjargardóttur í talmeinafræði. Öllum 

rannsóknargögnum verður eytt innan árs frá lokum rannsóknarinnar. Ekki þarf leyfi frá 

Vísindasiðanefnd fyrir þessari rannsókn en tilkynnt hefur verið um rannsóknina til Persónuverndar. 

 

 

____________________________________  ___________________________________ 

Dr. Sigríður Magnúsdóttir    Sara Bjargardóttir 

Talmeinafræðingur og dósent við HÍ   Talmeinafræðinemi 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég 

samþykki þátttöku hjúkrunarfræðinga/talmeinafræðinga fyrir hönd þess sjúkrahúss sem ég starfa við.  

 

___________________________________ 

Undirskrift hjúkrunarforstjóra 

(eða staðgengils hans) 

 

Skil á spurningalista skoðast sem upplýst samþykki fyrir þátttöku þess 

hjúkrunarfræðings/talmeinafræðings sem fyllir hann út í þessari rannsókn.  
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Fylgiskjal 2 Samþykki siðanefndar stjórnsýslurannsókna LSH 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf til deildarstjóra LSH 

 

Reykjavík, 6. september 2016 

 

Kynningarbréf fyrir vísindarannsóknina 

„Kyngingartregða heilablóðfallssjúklinga, hvernig er henni sinnt?“ 

 
Ágæti deildarstjóri 

 

Kyngingarerfiðleikar eru algengur fylgifiskur heilaáfalla. Talmeinafræðingar hafa sérstaka menntun í að greina 

og ráðleggja meðferð vegna slíkra erfiðleika. Þess vegna höfum við áhuga á því að skoða hvaða meðferð við 

kyngingartregðu stendur heilablóðfallssjúklingum til boða á sjúkrahúsum landsins. Ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er dr. Sigríður Magnúsdóttir talmeinafræðingur og dósent við Læknadeild Háskóla Íslands. 

Aðalrannsakandi verður Sara Bjargardóttir, nemi í talmeina-fræði við Læknadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin 

er hluti af meistaraverkefni Söru Bjargardóttur í talmeinafræði.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá mynd af því hvernig kyngingarvanda heilablóðfallssjúklinga er sinnt á 

sjúkrahúsum landsins. Til þess óskum við eftir upplýsingum um það hvernig kynging er metin hjá þessum 

sjúklingahópi, hvaða matstæki eru notuð og hvaða meðferðarúrræði standa til boða í kjölfar greiningar á 

kyngingarvandanum. Helsti ávinniningur af rannsókn sem þessari er að auka, bæta eða samræma þjónustu við 

þennan hóp sjúklinga sé þess þörf. 

Til að fá þessar nauðsynlegu upplýsingar þarf minnst einn hjúkrunarfræðingur og/eða talmeina-fræðingur á 

þeim deildum þar sem heilablóðfallssjúklingar eru á sjúkrahúsum landsins að taka þátt með því að svara 

spurningalista um viðfangsefnið. Þátttaka tekur um 20-40 mínútur. Þátttaka fer þannig fram að þú færð sendan 

spurningalista með tölvupósti. Spurningalistanum er hægt að svara í heild eða hlutum, alveg þar til ýtt hefur 

verið á lokahnappinn „Lokið“ í enda rannsóknarinnar. Margar spurningarnar bjóða upp á að fleri en einn 

möguleiki sé valinn og þá er rétt að velja alla möguleikana sem við eiga. Auk þess er oft boðið upp á 

valmöguleikann „annað“, þar sem hægt er að skýra hluti nánar. Einnig er hægt að sleppa ákveðnum 

spurningum ef þær eiga ekki við deildina eða ef enginn valmöguleikanna á við.  

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarupplýsingar og verða gögnin dulkóðuð við úrvinnslu þeirra. Gögnin 

verða því ávallt nafnlaus og órekjanleg til svarendanna. Unnið verður úr gögnunum sem heild og verða 

niðurstöður þeirra birtar í meistararitgerð Söru Bjargardóttur í talmeinafræði. Öllum rannsóknargögnum verður 

eytt innan árs frá lokum rannsóknarinnar. Ekki þarf leyfi frá Vísindasiðanefnd fyrir þessari rannsókn en tilkynnt 

hefur verið um rannsóknina til Persónuverndar og leyfi hefur verið fengið hjá Siðanefnd stjórnsýslurannsókna 

LSH auk þess sem hjúkrunarforstóri þinn hefur gefið leyfi fyrir því að gefir upp þær upplýsingar sem óskað er 

eftir í rannsókninni.  

Skil á spurningalista skoðast sem upplýst samþykki fyrir þátttöku þess hjúkrunarfræðings eða 

talmeinafræðings sem fyllir hann út í þessari rannsókn.  

 

 

 

____________________________________   ___________________________________ 

Dr. Sigríður Magnúsdóttir     Sara Bjargardóttir 

Talmeinafræðingur og dósent við HÍ   Talmeinafræðinemi 
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Fylgiskjal 4 Spurningalisti 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

 
1. Hvernig skilgreinir þú deildina sem þú starfar á? 

[   ] Bráðadeild 
[   ] Endurhæfingardeild 
[   ] Langtíma hjúkrunardeild 
[   ] Annað, hvað? ________________________________________________________________ 
 

2. Hve margir sjúklingar með nýtt heilablóðfall er áætlað að komi á sjúkradeildina að meðaltali í 
hverjum mánuði? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

3. Hver er fjöldi rúma á sjúkradeildinni? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

4. Hve margir hjúkrunarfræðingar starfa á deildinni sem sinnir nýjum heilablóðfallssjúklingum?  
(skrifaðu áætlaðan fjölda á línuna) 
 
________ á dagvakt ________ á kvöldvakt  ________ á næturvakt    
 
 

5. Hve margir sjúkraliðar starfa á deildinni sem sinnir nýjum heilablóðfallssjúklingum?            
(skrifaðu áætlaðan fjölda á línuna) 
 
________ á dagvakt ________ á kvöldvakt  ________ á næturvakt 
 
 

6. Hve margir ófaglærðir starfsmenn starfa á deildinni sem sinnir nýjum heilablóðfallssjúklingum? 
(skrifaðu áætlaðan fjölda á línuna) 
 
________ á dagvakt ________ á kvöldvakt  ________ á næturvakt 
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Mat á kyngingarerfiðleikum 

 
7. Er skimað fyrir kyngingarerfiðleikum heilablóðfallssjúklinga á þínum vinnustað? 

(Skimun vísar til að um stutta athugun er að ræða, sem gerð er hvort sem einstaklingur sýnir einhver 
einkenni kyngingarerfiðleika eða ekki) 
[   ] Já 
[   ] Nei 
 

8. Hvenær er skimað fyrir kyngingarerfiðleikum á þínum vinnustað?  
[   ] Innan 48 klst. frá áfalli (eða þess að sjúklingur kemur til meðvitundar) 
[   ] Milli 48 klst. og 72 klst. frá áfalli (eða þess að sjúklingur kemur til meðvitundar) 
[   ] Innan viku frá áfalli 
[   ] Einni til þremur vikum eftir áfallið 
[   ] Ef sjúklingur sýnir einkenni sem gefa til kynna að meta þurfi kyngingu 
[   ] Á ekki við/ekki er skimað fyrir kyngingu á mínum vinnustað 
 

9. Hvaða fagaðili/fagaðilar framkvæma skimunina? 

________________________________________________________________________________ 

10. Eru notuð sérstök skimunartæki (t.d. spurningalistar) þegar skimað er fyrir kyngingarerfiðleikum? 
[   ] Nei 
[   ] Já  Hvaða skimunartæki er notað/eru notuð?_________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 

11. Eru eftirfarandi atriði höfð í huga þegar er skimað fyrir kyngingarerfiðleikum? 

 Já, alltaf Já, oft Stundum Nei Á ekki við 

Meðvitundarástand      

Málskilningur      

Líkamsstaða      

Öndun      

Verkstol      

Þvoglumæli      

Talfæraskoðun      

Tungustyrktarmæling      

Munnhreinsun      

Hósti      

Raddgæði      

Þurrkynging      

Prufukynging með vatni      

Prufukynging með fæðu      

Áhorf á máltíð      

Hreyfing barkakýlis      

Kynging hlustuð      

Súrefnismettun      
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12. Hvernig er skimunin framkvæmd? (segið stuttlega frá framkvæmdinni) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Er gerður greinarmunur á kyngingarvandamáli á munnstigi kyngingar og kokstigi kyngingar við 
skimun? 
[   ] Já, alltaf 
[   ] Já, stundum 
[   ] Nei 
[   ] Á ekki við/ekki er skimað á mínum vinnustað 
 

14. Er eitthvað annað sem þú vilt taka fram eða segja frá varðandi skimunarferlið á þínum vinnustað? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

15. Hvað er gert ef niðurstöður kyngingarskimunar gefa til kynna góða og örugga kyngingu? 
[   ] Skimun er endurtekin eftir einhverja daga/vikur  
[   ] Beðið og séð til hvernig gengur 
[   ] Það þarf ekki að hafa frekari áhyggjur af kyngingu ef sjúklingur stenst skimunina 
[   ] Á ekki við/ekki er skimað á mínum vinnustað 
[   ] Annað, hvað?_______________________________________________________________ 
 

16. Ef niðurstöður kyngingarskimunar gefa til kynna að kynging sé léleg eða óörugg, til hvaða ráða er 
gripið? (merkið við fleiri en einn valmöguleika ef við á) 
[   ] Bíða og sjá til hvernig gengur 
[   ] Fylgjast með sjúklingi borða 
[   ] Endurtaka skimun eftir einhverja daga/vikur 
[   ] Frekari greining hjá sérfræðilækni 
[   ] Frekari greining hjá talmeinafræðingi 
[   ] Frekari greining hjá hjúkrunarfræðingi 
[   ] Frekari greining hjá iðjuþjálfa 
[   ] Sjúklingur er sendur í röntgenrannsókn á kyngingu með talmeinafræðingi 
[   ] Sjúklingur er sendur í kyngingarspeglun hjá háls-, nef- og eyrnalækni og talmeinafræðingi 
[   ] Á ekki við/ekki er skimað á mínum vinnustað 
[   ] Annað, hvað?_______________________________________________________________ 
 

17. Hefur niðurstaða kyngingarmats áhrif á hvort sjúklingi er sinnt á þínum vinnustað eða hvort hann er 
sendur á aðra heilbrigðisstofnun? 
[   ] Nei 
[   ] Já Hvernig þá?__________________________________________________________ 
 

18. Er kyngingarmat endurtekið eftir ákveðinn tíma?  
[   ] Nei 
[   ] Já  Í hvaða tilfellum helst og eftir hve langan tíma?_____________________________ 
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Meðferðarúrræði vegna kyngingarerfiðleika 

 
19. Ef heilablóðfallssjúklingur greinist með kyngingartregðu, hvaða úrræði standa honum til boða á 

þínum vinnustað? (merkið við öll úrræði sem boðið er upp á) 
[   ] Breytingar á áferð drykkja (t.d. þykkja) 
[   ] Breytingar á áferð matar (t.d. mauka eða stappa) 
[   ] Forðast tvöfalda áferð 
[   ] Aðlögun á umhverfi 
[   ] Kenndar stöðubreytingar við kyngingu 
[   ] Tæknikyngingar 
[   ] Skynörvun í munni 
[   ] Tungustyrktarþjálfun 
[   ] Kyngingarþjálfun með talfæraæfingum 
[   ] Kyngingarþjálfun með tæknikyngingum 
[   ] Matur gefinn í gegnum sondu 
[   ] Næring gefin í æð  
[   ] Annað, hvað?______________________________________________________________ 
[   ] Ekki er boðið upp á nein meðferðarúrræði við kyngingartregðu á mínum vinnustað 
 

20. Er sjúklingum vísað til annarra fagaðila utan þíns vinnustaðar til frekari kyngingarmeðferðar? 
[   ] Nei 
[   ] Já 
[   ] Sumum  Hverjum þá?__________________________________________________ 
 

21. Ef sjúklingum er vísað annað í kyngingarmeðferð, hvert er þeim vísað? 
[   ] Á annað sjúkrahús  
[   ] Á einkastofu talmeinafræðings 
[   ] Á ekki við/sjúklingum er ekki vísað annað í kyngingarmeðferð 
[   ] Annað   Hvert?_________________________________________________ 
 

22. Er eitthvað annað sem þú vilt taka fram eða segja frá varðandi meðferðarúrræði við kyngingartregðu 
á þínum vinnustað eða almennt? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Takk fyrir þátttökuna, svör þín eru mikils virði fyrir rannsóknina. 

 

 

 

 


