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Ágrip 

Tilgangur: Tilgangur rannsóknar var að skoða hversu hátt hlutfall sjúklinga sem fá 

bitskinnur sem meðferðarúrræði við kæfisvefni nota þær að staðaldri og hver upplifun 

þeirra er á notkun slíkra tækja samanborið við þá sjúklinga sem fá meðferð með 

svefnöndunarvélum. Markmið rannsóknar var að svara tveimur rannsóknarspurningum: 

Hversu hátt hlutfall sjúklinga sem fá meðferð með bitskinnum nota þær að staðaldri? 

og hver er upplifun þeirra af notkun slíkra tækja? 

Aðferðir: Megindleg aðferðarfræði var notuð í rannsókn. Mælitækið var rafrænn 

spurningalisti sem innihélt ellefu spurningar. Lýsandi tölfræði var notuð við útreikninga 

og túlkun niðurstaðna. Tölfræðigögn voru skráð í Google Sheets og Microstoft Excel og 

forritin Statistics og Microsoft Excel  notuð til útreikninga og úrvinnslu gagna.  

Niðurstöður:  Þátttakendur voru 120 alls. 60,8% (n = 73) svarenda voru konur og 39,2% 

(n = 47) karlar. Meirihluti þátttakenda var mjög ánægður eða nokkuð ánægður með 

núverandi meðferðarúrræði og notuðu það að staðaldri. 73% (n = 73) þeirra sem voru með 

svefnöndunarvél og 66,7% (n = 8) þeirra með bitskinnur notuðu meðferðarúrræðið 6 eða 

fleiri nætur í viku. Hluti þátttakenda var mjög óánægður eða nokkuð óánægður með 

núverandi meðferðarúrræði og notuðu það sjaldan eða aldrei. 6% (n = 6) þeirra með 

svefnöndunarvélar og 16,7% (n = 2) þeirra með bitskinnur notuðu þær 2 – 3 nætur í viku. 

7% (n = 7) þeirra með svefnöndunarvélar og 8,3% (n = 1) þeirra með bitskinnur notuðu 

meðferðarúrræði 0 – 1 nótt í viku. 5,8% (n = 7)  þátttakenda notuðu enga meðferð, hluti 

þeirra hafði aldrei fengið meðferð en aðrir hætt að nota meðferðarúrræði. Aðeins 43% (n 

= 43) þeirra með svefnöndunarvélar og 54,5% (n = 6) þeirra með bitskinnur fundu ekki 

fyrir neinum óþægindum. Báðar meðferðir höfðu meiri áhrif á svefngæði en dagsyfju. 

Ályktun: Sjúklingar eru almennt ánægðir með núverandi meðferðarúrræði og nota þau að 

staðaldri. 7% sjúklinga með svefnöndunarvélar og 8,3% með bitskinnur eru óánægðir og 

nota tækin því ekki. Hluti sjúklinga notar ekkert meðferðarúrræði. Niðurstöður samræmast 

ekki niðurstöðum erlendra rannsókna. Munur á hönnun og gerð bitskinna er líkleg skýring. 

Algeng hönnun skinna hér á landi er ekki sambærileg þeim sem notaðar eru erlendis.  

Efnisorð: Kæfisvefn, bitskinnur, svefnöndunarvélar, öndunarhlé. 
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Abstract 

Purpose: The objective of the study was to see what percentage of those who receive 

treatment with oral appliances (OA) for obstructive sleep apnea use them regularly and 

what their experience is in using them comparing to patients that are treated with 

continuous positive airway pressure (CPAP). The objective of the study is to answer the 

following research questions: what percentage of patients treated with oral appliances 

use them regularly and what is the experience of patients using such devices?  

Methods: Quantitative methodology was used to develop the study. Online questionnaire 

comprising of eleven questions was used to obtain patients’ feedback. Descriptive statistics 

were used for calculation and interpretation of results. Statistical data was recorded in 

Google Sheets and Microsoft Excel, which was used for calculations and data processing. 

Results: 120 responses were received. 60,8% (n = 73) were women and 39,2% (n = 47) 

men. The majority were very or quite satisfied with their treatment and used it on regular 

basis. 73% (n = 73) CPAP patients and 66,7% (n = 8) OA patients used the appliances 6 

or more nights per week. Some patients were very or quite unsatisfied and did not use the 

appliances regularly. 6% (n = 6) CPAP patients and 16,7% (n = 2) OA patients used the 

treatment 2 – 3 nights per week. 7% (n = 7) CPAP patients and 8,3% (n = 1) use the 

appliance 0 – 1 night per week. 5,8% participant used no appliances, some had never had 

treatment others had CPAP that they could not use. Only 43% (n = 43) CPAP patients and 

54,5% (n = 6) OA patients felt no discomforts using treatment appliances. Both treatments 

had greater effect on sleep quality than daytime sleepiness.  

Conclusion: Majority of patients are satisfied and use their appliances regularly. 7% CPAP 

patients and 8,3% OA patients are unsatisfied and do not use the appliances regularly. The 

results do not reflect studies that have been done abroad. The OA design is a likely reason, 

the OA that is widely used in Iceland is not comparable to those used abroad.   

Key words: Obstructive sleep apnea, oral appliances, continous positive airway pressure 

(CPAP), apnea.  
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Þessi ritgerð er tileinkuð Sigrúnu systur minni, minning þín lifir sem ljós í mínu hjarta. 
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Formáli  

Þessi rannsókn er unnin af Ingibjörgu Einarsdóttur sem lokaverkefni til BS gráðu í 

tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla Íslands (THÍ). Verkefnið var unnið frá desember 

árið 2016 til maí árið 2017 undir handleiðslu Svend Richter dósents við THÍ og gildir til 

16 ECTS eininga. 

Höfundur hóf nám í tannsmíði á haustönn 2014 og er á þriðja og síðasta ári 

tannsmíðabrautar við Tannlæknadeild Háskóla Íslands.  Hún stefnir á að starfa sem 

tannsmiður á Íslandi að námi loknu. 

 

  



vi 

Efnisyfirlit  

Ágrip ................................................................................................................................ i 

Abstract .......................................................................................................................... ii 

Formáli ........................................................................................................................... v 

Efnisyfirlit ..................................................................................................................... vi 

Töflur ............................................................................................................................ vii 

Myndir ......................................................................................................................... viii 

Hugtök og skammstafanir ........................................................................................... ix 

Þakkir ............................................................................................................................ ix 

1 Inngangur .................................................................................................................. 1 

2 Yfirlitsgreinar ........................................................................................................... 3 

2.1 Bakgrunnur rannsóknar ..................................................................................... 3 

2.2 Tegundir kæfisvefns .......................................................................................... 3 

2.3 Einkenni kæfisvefns .......................................................................................... 4 

2.4 Orsakir kæfisvefns ............................................................................................ 4 

2.5 Fylgikvillar kæfisvefns ...................................................................................... 4 

2.5.1 Slysahætta ................................................................................................... 4 

2.5.2 Hjarta- og æðakerfi ..................................................................................... 5 

2.5.3 Sykursýki .................................................................................................... 6 

2.5.4 Vélindabakflæði .......................................................................................... 6 

2.6 Greining á kæfisvefni ........................................................................................ 6 

2.6.1 Syfjukvarði Epworth ................................................................................... 6 

2.6.2 Svefnrannsókn ............................................................................................. 7 

2.6.2.1 Svefnrannsókn í heimahúsi.......................................................................... 7 

2.6.2.2 Svefnrannsókn á sjúkrastofnun.................................................................... 7 

2.7 Meðferðir við kæfisvefni ................................................................................... 7 

2.7.1 Lífstílsbreyting ............................................................................................ 7 

2.7.2 Skurðaðgerðir og lyfjameðferð ................................................................... 7 

2.7.3 Svefnöndunarvélar ...................................................................................... 8 

2.7.3.1 Fylgikvillar .................................................................................................. 8 

2.7.3.2 Kostnaður .................................................................................................... 8 

2.7.4 Bitskinnur .................................................................................................... 8 

2.7.4.1 Kostnaður .................................................................................................... 9 

2.7.4.2 Mismunandi gerðir bitskinna ....................................................................... 9 

2.8 Rannsóknir ...................................................................................................... 11 

3 Aðferðafræði ........................................................................................................... 13 

3.1 Rannsóknaraðferð ........................................................................................... 13 



 

vii 

3.1.1 Þátttakendur ............................................................................................... 13 

3.1.2 Mælitæki .................................................................................................... 13 

3.1.3 Framkvæmd ............................................................................................... 14 

3.1.4 Gagnaúrvinnsla .......................................................................................... 15 

3.1.5 Styrk- og veikleikar ................................................................................... 15 

4 Niðurstöður .............................................................................................................. 17 

4.1 Niðurstöður spurningakönnunar ...................................................................... 17 

4.1.1 Núverandi meðferðarúrræði ...................................................................... 17 

4.1.2 Aðrar meðferðir ......................................................................................... 18 

4.1.3 Notkunartími meðferðar ............................................................................ 18 

4.1.4 Notkunarhlutfall ........................................................................................ 19 

4.1.5 Áhrif meðferðar á svefngæði og dagsyfju ................................................. 21 

4.1.6 Fylgikvillar meðferðar ............................................................................... 22 

4.1.7 Ánægja og upplifun ................................................................................... 24 

5 Umræður .................................................................................................................. 27 

5.1 Samantekt ........................................................................................................ 27 

5.2 Niðurstöður rannsóknarspurninga ................................................................... 27 

5.3 Ályktun ............................................................................................................ 29 

Heimildir ....................................................................................................................... 30 

Viðauki I ....................................................................................................................... 33 

Spurningakönnun ...................................................................................................... 33 

Viðauki II ...................................................................................................................... 37 

Bréf til hagsmunafélaga sjúklinga (SÍBS) ............................................................ 37 

Töflur 

Tafla 1. Einkenni kæfisvefns. ............................................................................................. 4 

Tafla 2. Epworth spurningalistinn. ..................................................................................... 6 

Tafla 3. Kyn og aldur þátttakenda. ................................................................................... 17 

Tafla 4. Núverandi meðferðarúrræði þátttakenda. ............................................................ 18 

Tafla 5. Aðrar meðferðir þátttakenda, ...............................Error! Bookmark not defined. 

Tafla 6. Notkunartími núverandi meðferðarúrræðis. ........................................................ 18 

Tafla 7. Áhrif sem notkunartími meðferðar hefur á aðra þætti. ....................................... 19 

Tafla 8. Notkunarhlutfall meðferðarúrræða. ..................................................................... 19 

Tafla 9. Áhrif meðferða á svefngæði og dagsyfju. ........................................................... 22 



viii 

Tafla 10. Fylgikvillar meðferða. ........................................................................................23 

Tafla 11. Ánægja og upplifun sjúklinga. ...........................................................................24 

Myndir 

Mynd 1. Þrenging öndunarvegs ...........................................................................................4 

Mynd 2. Somnodent.. ..........................................................................................................9 

Mynd 3. M.Herbst .............................................................................................................10 

Mynd 4. Tunguhaldari .......................................................................................................10 

Mynd 5. Íslensk bitskinna .................................................................................................10 

Mynd 6. Silenser bitskinnur. .............................................................................................10 

Mynd 7. Notkunarhlutfall svefnöndunarvéla. ...................................................................20 

Mynd 8. Bitskinnur notkunarhlutfall. ................................................................................21 

Mynd 9. Svefnöndunarvélar upplifun. ..............................................................................25 

Mynd 10. Bitskinnur upplifun. ..........................................................................................25 

file://///vboxsrv/ingibjorg/BS_27_4_2017.docx%23_Toc481001690
file://///vboxsrv/ingibjorg/BS_27_4_2017.docx%23_Toc481001691
file://///vboxsrv/ingibjorg/BS_27_4_2017.docx%23_Toc481001692
file://///vboxsrv/ingibjorg/BS_27_4_2017.docx%23_Toc481001693
file://///vboxsrv/ingibjorg/BS_27_4_2017.docx%23_Toc481001694
file://///vboxsrv/ingibjorg/BS_27_4_2017.docx%23_Toc481001695


 

ix 

Hugtök og skammstafanir 

Hér fyrir neðan eru útskýringar á fagorðum og skammstöfunum sem koma fram í 

ritgerðinni. 

Bitskinnur:  (e. Oral appliances): Skinnur sem gerðar eru sérstaklega til þess að 

halda öndunarvegi sjúklings opnum. 

BMI stuðull: (e. Body mass index): Líkamsþyngdarstuðull sem notaður er til þess að 

mæla hvort einstaklingar séu í kjörþyngd, yfirþyngd eða vannærðir. 

BMI = þyngd (kg)/hæð2 (m).  

Frambit: (e. Angles Class III bite): Staða neðri kjálka er framar en aftasta staða. 

Kæfisvefn:  (e. Obstructive sleep apnea): Kæfisvefn er langvinnur sjúkdómur sem 

einkennist af endurteknum öndunarhléum í svefni og syfju þegar 

einstaklingar eru vakandi. Ef öndun stöðvast alveg í 10 sekúndur eða 

lengur hjá fullorðnum telst það sem öndunarhlé. Til þess að einstaklingur 

sé greindur með kæfisvefn þarf viðkomandi að mælast með 5 eða fleiri 

öndunarhlé á klukkustund í svefni. 

Svefnöndunarvél:  (e. Continous positive airway pressure, CPAP): Tæki sem tekur 

loft inn í gegnum síu og blæs því undir þrýstingi um slöngu í gegnum 

grímu sem sjúklingur sefur með. Þrýstingur loftsins sem kemur í 

gegnum slönguna heldur öndunarvegi opnum og kemur í veg fyrir að 

öndunarvegurinn falli saman sem veldur öndunarhléum 

Öndunarhlé: (e. Apnea): Ef öndun stöðvast í 10 sekúndur eða lengur hjá fullorðnum 

telst það sem öndunarhlé. 

LSH: Landspítali Háskólasjúkrahús. 

OA:  (e. Oral appliances): Bitskinnur. 

SÍBS: Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga. 



x 

THÍ:  Tannlæknadeild Háskóla Íslands. 

TR: Tryggingastofnun ríkisins. 
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Þakkir 

Mestar þakkir fær Svend Richter leiðbeinandi minn fyrir ómetanlegan stuðning og 

handleiðslu við gerð verkefnis, þetta hefði ekki verið hægt án hans. Stefaníu hjá SÍBS vil 

ég þakka innilega fyrir hjálpina og liðlegheit, hjálp þín var mér mikils virði. Mig langar 

einnig að þakka öllum þeim sjúklingum með kæfisvefn sem gáfu sér tíma til að taka þátt í 

rannsókninni með því að svara spurningakönnuninni. Fjölskyldu minni vil ég þakka fyrir 

stuðning og umburðarlyndi í gegnum námsárin. Sambýlismanni mínum vil ég þakka fyrir 

þolinmæði og eldri syni mínum vil ég þakka fyrir ómetanlega hjálp með yngri bróðir sinn 

seinasta námsárið mitt. Ég vil þakka öllum kennurum og samnemendum fyrir frábæra 

samveru og kennslu í gegnum árin. Vigdísi Valsdóttur vil ég þakka innilega, betri 

fyrirmynd er erfitt að finna. Aðalheiði S. Sigurðardóttur vil ég einnig þakka fyrir kennslu 

og samveruna í gegnum árin.  
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1 Inngangur  

Á undanförnum árum hafa greiningar á svefntengdum öndunartruflunum aukist, sér í lagi 

á kæfisvefni (e. obstructive sleep apnea). Fjöldi rannsókna hefur aukist á öndunartruflunum 

og afleiðingum þeirra og tækni til að greina kæfisvefn orðið betri. Á síðustu árum hefur 

komið í ljós að kæfisvefn er meðal algengari langvinnra sjúkdóma.  Kæfisvefn er þekktur 

hjá báðum kynjum en er þó mun algengari hjá körlum en konum. Talið er að kvenhormónið 

estrógen (e. estrogen) verndi konur að einhverju leyti gegn kæfisvefni (Landspítali, 2010). 

Börn geta haft kæfisvefn sem lýsir sér oftast sem hrotur, óvær svefn, óróleiki og þreyta á 

daginn. Börn með kæfisvefn glíma oft við námsörðuleika og þroskast ekki líkt og jafnaldrar 

þeirra. Mikilvægt þykir að meðhöndla allar gerðir kæfisvefns hjá börnum (Landspítali, 

2015).   

Fylgikvillar kæfisvefns valda skerðingu á lífsgæðum. Kæfisvefni fylgir dagsyfja og 

ómeðhöndlaður sjúkdómur getur leitt til skaðlegra áhrifa á blóðþrýsting, sykurbúskap 

líkamans og hjarta- og æðakerfi (Gíslason og Sunnergren, 2014). Þekkt er að dagsyfju fylgi 

slysahætta. Kanadísk rannsókn á tíðni umferðarslysa sýndi að sjúklingar með 

ómeðhöndlaðan kæfisvefn voru þrisvar sinnum líklegri til þess að lenda í alvarlegum 

umferðarslysum heldur en samanburðarhópar.  Eftir greiningu og meðferð við kæfisvefni 

urðu hóparnir sambærilegir hvað tíðni umferðarslysa varðaði (Mulgrew, o.fl., 2008).  

Síðustu 30 ár hafa um 8% karla og 3% kvenna greinst með kæfisvefn á Íslandi. Þegar 

læknisskoðun og svefnrannsókn hafa verið gerðar kemur yfirleitt í ljós hvaða meðferð 

hentar (Landspítali, 2010).  

Talað er um að meðferð með svefnöndunarvél (e. CPAP, continuous positive airway 

pressure) sé áhrifamest og öruggust við kæfisvefni. Um 4000 manns hafa fengið meðferð 

með svefnöndunarvélum á Íslandi. Regluleg notkun svefnöndunarvéla er nauðsynleg til 

þess að árangur náist. Niðurstöður erlendra rannsókna hafa sýnt að minna en helmingur 

þeirra sem fá meðferð með þeim nota tækið reglulega. (Ottenhoff og Michels, 2001). 

Bitskinnur eru gerðar af tannlæknum með sérþekkingu á kæfisvefni og meðferð 

sjúkdómsins með bitskinnum. Slík meðferð krefst að minnsta kosti tveggja 

tannlæknaheimsókna. Bitskinnur hafa verið notaðar hjá um 1000 einstaklingum á Íslandi.  
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Þær eru gerðar til að halda kjálkanum í framstæðri stöðu en við það opnast 

öndunarvegurinn þannig að loftrými í koki eykst sem minnkar líkur á öndunarhléum. 

Niðurstöður rannsóknar frá árinu 2004 benda til þess að virkni bitskinna og 

svefnöndunarvéla sé sú sama hvað varðar fækkun öndunarhléa. Virkni svefnöndunarvéla 

er þó samkvæmt  niðurstöðum meiri ef litið er til lækkunar blóðþrýstings og áhrifa á hjarta 

en ánægja sjúklinga og notkun meðferðar að staðaldri er mun meiri hjá þeim sem fá 

meðferð með bitskinnum en þeim sem fá meðferð með svefnöndunarvélum (Barnes, o.fl. 

2004) (Barnes, o.fl., 2002). 

Þar sem 5,53 % þjóðarinnar hefur verð greindur með kæfisvefn og rúmlega 4000 

einstaklingar á Íslandi nota svefnöndunarvélar er áhugavert að kanna hversu margir þeirra 

sem fá meðferð með bitskinnum nota þær að staðaldri og kanna upplifun þeirra á notkun 

slíkra tækja í ljósi þess að niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að minna en 

helmingur sjúklinga sem fá meðferð með svefnöndunarvélum noti þær  

1.1 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknar er að skoða hversu margir þeirra sem fá meðferð með bitskinnum 

nota þær að staðaldri og hver upplifun þeirra er á notkun slíkra tækja samanborið við þá 

sem fá meðferð með svefnöndunarvélum. Einnig að skoða hvort raunhæft sé að beita 

meðferð með bitskinnum í meira mæli en gert er. 

Markmið rannsóknar er því að svara tveimur rannsóknarspurningum: 

„Hversu hátt hlutfall sjúklinga sem fá meðferð með bitskinnum notar þær að 

staðaldri?“ og „ Hver er upplifun þeirra af notkun slíkra tækja?“  
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2 Yfirlitsgreinar 

2.1 Bakgrunnur rannsóknar 

Kæfisvefn (e. obstructive sleep apnea, OSA) er langvinnur sjúkdómur sem einkennist af 

endurteknum öndunarhléum (e. apnea) í svefni og syfju þegar einstaklingar eru vakandi. 

Ef öndun stöðvast alveg í 10 sekúndur eða lengur hjá fullorðnum telst það öndunarhlé. Til 

þess að einstaklingur sé greindur með kæfisvefn þarf viðkomandi að mælast með 5 eða 

fleiri öndunarhlé á klukkustund í svefni. 

Kæfisvefn er talinn vægur þegar öndunarhlé eru 5 -15 á klukkustund, á meðalháu stigi 

þegar fjöldi öndunarhléa er 15 – 30 á klukkustund og á háu stigi þegar öndunarhlé eru 30 

eða fleiri á klukkustund (Landspítali, 2010). 

Ísland stendur framarlega í rannsóknum á kæfisvefni og afleiðingum hans. Engar íslenskar 

rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar á því hvernig sjúklingar upplifa þau 

meðferðarúrræði sem eru í boði eða hvaða meðferðir þeir séu líklegastir til þess að nota. 

Mikilvægt er að meðhöndla kæfisvefn hjá sjúklingum svo hægt sé að draga úr skaðlegum 

áhrifum hans. 

2.2 Tegundir kæfisvefns 

Oft er rætt um þrjár tegundir kæfisvefns:  

 

1. Hindrun á loftflæði um kverkar og barka; öndunarhlé verða vegna lokunar eða 

þrengsla í efri hluta öndunarvegs (frá nefi og koki). Einstaklingur reynir sífellt 

kröftugri innöndunartilraunir. Þessi tegund kæfisvefns er algengust. 

2. Miðlæg öndunarhlé; truflun verður á stjórnun öndunar í heilanum, engin 

öndunartilraun né loftflæði á sér stað. 

3. Blanda af þessu tvennu; miðlægt öndunarhlé og hindrun á loftflæði um kverkar og 

barka. Þessi gerð er sjaldgæfust (Landspítali, 2010). 
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2.3 Einkenni kæfisvefns 

Einkennum kæfisvefns er skipt í tvo flokka, einkenni í svefni og í vöku, (sjá Tafla 1). 

Tafla 1. Einkenni kæfisvefns. 

Einkenni í svefni Einkenni í vöku 

Háværar hrotur Dagsyfja 

Öndunarhlé Einbeitingaskortur, óþolinmæði 

Óvær svefn, vaknar oft, martraðir Þreyta 

Nætursviti Syfja við akstur 

Tíð næturþvaglát Þörf til að leggja sig á daginn 

Vélindabakflæði Minnkuð kynhvöt 

Heimild: Landspítali (2010). 

2.4  Orsakir kæfisvefns 

Oft eru margir samvinnandi þættir sem valda 

kæfisvefni hjá einstaklingi, til dæmis 

þyngdaraukning, skekkja á miðnesi og lítil 

haka. Allt það sem veldur þrengingu á efri 

öndunarvegi getur valdið kæfisvefni. Offita 

er talin algengasta ástæða kæfisvefns og eru 

um 60 – 70% kæfisvefnsjúklinga of þungir.  

Algengasta ástæða þrengingar í efri hluta 

öndunarvegs er sýnd á Mynd 1. Öndunarvegur lokast þegar vöðvar í koki slakna í svefni. 

Þegar legið er á bakinu bætist einnig við þyngdarkraftur. Barkinn (e. trachea) fer að virka 

sem einstreymisloki, sjúklingur getur andað frá sér en ekki andað inn (Young o.fl. 2002).  

Fjöldi öndunarhléa getur verið misjafn hjá sjúklingum á milli nótta. Neysla áfengis og 

lyfja, lítill svefn, kvef og gróðurofnæmi getur fjölgað og lengt öndunarhlé. Hafa þarf í huga 

að einkenni kæfisvefns geta verið hluti af öðrum sjúkdómum til dæmis skjaldvakabresti (e. 

hypothyrosis) (Landspítali, 2010). 

2.5 Fylgikvillar kæfisvefns 

2.5.1 Slysahætta 

Helsta einkenni kæfisvefns er dagsyfja sem einnig er algengasta ástæða þess að 

einstaklingar með kæfisvefn leita til læknis. Dagsyfja getur haft neikvæð áhrif á daglegt líf 

og verið mikill slysavaldur. Rannsóknarnefnd umferðarslysa birti skýrslu um banaslys á 

Mynd 1. Þrenging öndunarvegs 
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Íslandi á árunum 1998-2004. Á þessu tímabili létust 16 manns í 10 umferðarslysum sökum 

þess að ökumaður sofnaði við akstur. Kæfisvefn á öllum stigum eykur líkur á 

umferðarslysum (Gunnar Guðmundsson, 2008).  

Kanadíska rannsóknin „Risk and severity of motor vehicle crashes in patients with 

obstructive sleep apnoea/hypopnoea“ á tíðni umferðarslysa sýndi að sjúklingar með 

ómeðhöndlaðan kæfisvefn voru þrisvar sinnum líklegri til þess að lenda í alvarlegum 

umferðarslysum heldur en samanburðarhópar. Eftir greiningu og meðferð við kæfisvefni 

urðu hóparnir sambærilegir hvað tíðni umferðarslysa varðaði (Mulgrew, o.fl. 2008). 

2.5.2 Hjarta- og æðakerfi 

Kæfisvefni fylgir dagsyfja og ómeðhöndlaður getur hann leitt til skaðlegra áhrifa á 

blóðþrýsting, sykurbúskap líkamans og hjarta- og æðakerfi (Gíslason og Sunnergren, 

2014).  

Sýnt hefur verið fram á að öndunarhlé í svefni valdi hækkuðum blóðþrýstingi, að löng 

öndunarhlé valdi hjartsláttartruflunum og að tengsl séu á milli hjartabilunar og kæfisvefns 

(Parish og Somers, 2004).  

Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að tengsl séu á milli heilablóðfalls og kæfisvefns. 

Sterkar vísbendingar eru um að ómeðhöndlaður kæfisvefn geti stuðlað að heilablóðfalli.  

(Dyken og Im, 2009).  

Í rannsókninni „Obstructive sleep apnea syndrome and perioperative complications: a 

systematic review of the literature“ koma fram vísbendingar um að ómeðhöndlaður 

kæfisvefn auki líkur á fylgikvillum við skurðaðgerðir (e. perioperative complicatons). Í 

henni kemur fram að fólk sem þjáist að kæfisvefni og undirgengst skurðaðgerðir sé í 

aukinni hættu á ýmsum fylgikvillum, sem dæmi má nefna vandamál með ísetningu 

barkarennu, lága súrefnismettun í blóði (e. hypoxemia), blóðtappa í lungum, lungnabólgu, 

hjartaáfall, hjartsláttaróreglu og samfall á lungnablöðrum. Þetta getur leitt til þess að 

sjúklingar þurfi að leggjast inn á gjörgæslu eftir minniháttar aðgerðir. Það er mikilvægt að 

greining á kæfisvefni liggi fyrir áður en sjúklingar gangast undir aðgerð til þess að draga 

úr líkum á fylgikvillum með fyrirbyggjandi aðgerðum. Stór hópur sjúklinga með kæfisvefn 

er án greiningar við innlögn  (Vasu, Grewal og Doghramji, 2012). 
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2.5.3 Sykursýki 

Niðurstöður rannsóknar Lam og félaga (2002), benda til þess að ómeðhöndlaður kæfisvefn 

geti valdið truflun á sykurbúskap líkamans og að sykursýki sé algengari hjá sjúklingum 

með kæfisvefn en hjá samanburðarhópi. Öndunarhlé valda líkamanum streitu í svefni sem 

stuðlar að insúlín viðnámi. Kæfisvefn er áhættuþáttur sykursýki og kæfisvefn hjá 

fullorðnum eykur líkur á sykursýki 2. 

2.5.4 Vélindabakflæði 

Vélindabakflæði virðist oft vera til staðar samhliða kæfisvefni. Árangurslausar 

öndunartilraunir leiða til þess að magainnihald leitar upp í vélinda og því virðist oft fylgja 

öndunarfæravandamál sem ekki svara hefðbundinni astmameðferð (Landspítali, 2010).  

2.6 Greining á kæfisvefni 

Ef tilefni þykir til að senda sjúkling í greiningu vegna kæfisvefns eftir læknisskoðun er 

notaður staðlaður spurningalisti og svefnrannsókn. 

2.6.1 Syfjukvarði Epworth  

Mikil reynsla er af notkun syfjukvarða Epworth (e. Epworth sleepiness scale). Gefið er 0-

3 stig fyrir hverja spurningu, ef einstaklingur fær 10 stig eða fleiri samkvæmt kvarðanum 

bendir það til óeðlilegrar dagsyfju og að ástæða sé til að senda viðkomandi í svefnrannsókn 

(Johns, 1991). 

Tafla 2. Epworth spurningalistinn. 

Hversu líklegt er að þú verður ekki einungis þreyttur heldur dottir eða sofnir við eftirfarandi aðstæður: 

  Líkur á að dotta eða sofna: 

Í aðstæðum sem ég: Engar Litlar Talsverðar Miklar 

Sit og les 0 1 2 3 

Horfi á sjónvarp 0 1 2 3 

Sit aðgerðalaus og fylgist með t.d. í leikhúsi 0 1 2 3 

Er farþegi í klukkustund í bíl án þess að stöðva 0 1 2 3 

Leggst fyrir síðdegis ef aðstæður leyfa 0 1 2 3 

Sit og spjalla við einhvern 0 1 2 3 

Sit í rólegheitum eftir máltíð (án víns) 0 1 2 3 

Sit í bíl sem stöðvar í nokkrar mín vegna umferðar 0 1 2 3 

Heimild: Landspítali (2010). 
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2.6.2 Svefnrannsókn 

Svefnrannsókn er ýmist framkvæmd í heimahúsi eða á sjúkrastofnun. 

2.6.2.1 Svefnrannsókn í heimahúsi 

Svefnrannsókn í heimahúsi er gerð með tæki sem mælir öndunarhreyfingar og loftflæði. 

Belti eru sett yfir brjóstkassa og kvið og plastleggur er settur í nef til að mæla loftflæði í 

nösum. Fótahreyfingar eru stundum mældar með því að festa nema á fótleggi. Búnaður er 

svo tekinn af morguninn eftir og skilað til rannsóknarstofu sem metur niðurstöður 

viðkomandi sjúklings. 

2.6.2.2 Svefnrannsókn á sjúkrastofnun 

Svefnrannsókn á sjúkrastofnun er framkvæmd eins og rannsókn í heimahúsi. Þeir sem hafa 

skerta hreyfigetu eða búsetu langt frá viðkomandi stofnun geta farið í svefnrannsókn á 

sjúkrastofnun. Mikilvægt er að þeir sjúklingar sem hafa undirliggjandi sjúkdóma til dæmis 

lungnasjúkdóma, hjartasjúkdóma eða vöðva- og taugasjúkdóma fari í svefnrannsókn á 

sjúkrastofnun. Í slíkum tilfellum þarf sérhæfðari rannsókn þar sem fleiri þættir eru 

rannsakaðir svo sem heilalínurit og mæling á koltvíoxíðmagni í blóði (Landspítali, 2010). 

2.7 Meðferðir við kæfisvefni 

2.7.1 Lífstílsbreyting 

Það er mikilvægt fyrir einstaklinga sem eru of þungir að létta sig. Að losna við 5 – 10 kg 

nægir oft til að draga úr einkennum kæfisvefns. Breyting á mataræði og hreyfing skiptir 

þar mestu máli. Hreyfing getur einnig dregið úr stoðkerfisvandamálum sem truflað geta 

svefn. Kæfisvefn getur verið bundinn við ákveðna stöðu þegar fólk liggur og kemur í 

sumum tilfellum aðeins fram þegar viðkomandi liggur á bakinu. Þetta er hægt að koma í 

veg fyrir með því að festa bolta á bakið á bol sem sofið er í (Landspítali, 2010). 

2.7.2 Skurðaðgerðir og lyfjameðferð 

Aðgerðir á nefi til að leiðrétta skekkju á miðnesi eða fjarlægja sepa geta bætt öndun og 

dregið úr kæfisvefni. Þegar andlitsbygging og skekkja nefs veldur öndunarteppu getur 

aðgerð hjá háls-, nef- og eyrnalækni hjálpað. Kæfisvefn hjá börnum getur batnað ef 

hálskirtlar og nefkirtlar eru fjarlægðir. Skurðaðgerðir á koki geta hjálpað í einstaka 

tilfellum. Lyfjameðferð með innúða steralyfjum við bólgum í nefi getur bætt öndun og 

dregið úr kæfisvefni (Landspítali, 2010).  
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2.7.3 Svefnöndunarvélar 

Talið er að meðferð með svefnöndunarvél (e. CPAP, continuous positive airway pressure) 

sé áhrifamest og öruggust við kæfisvefni. Í slíkri meðferð er notuð svefngríma sem er tæki 

sem tekur loft inn í gegnum síu og blæs því undir þrýstingi í gegnum slöngu á grímu sem 

sjúklingur sefur með. Þrýstingur loftsins heldur öndunarvegi opnum og kemur í veg fyrir 

að hann falli saman sem veldur öndunarhléum, falli súrefnismettunar í blóði og truflun á 

svefni.  

Mælt er með notkun svefnöndunarvéla hjá fullorðnum með kæfisvefn á meðalháu- og 

alvarlegu stigi. Einnig er mælt með slíkri meðferð hjá fullorðnum sem hafa 15 eða fleiri 

öndunarhlé á klukkustund samhliða falli á súrefnismettun og hjá sjúklingum með vægari 

kæfisvefn sem hafa alvarlega fylgikvilla svo sem háþrýsting sem svarar hefðbundinni 

meðferð illa, hjartsláttaróreglu, gáttatif, þrálát öndunarfæravandamál samhliða 

vélindabakflæði og  blóðþurrðarköst í heila (Landspítali, 2015).  

2.7.3.1 Fylgikvillar 

Algengustu fylgikvillar meðferðar með svefnöndunarvél eru þurrkur í slímhúð nefs, 

nefstíflur og hnerrar. Þessir fylgikvillar eru meðhöndlaðir með hitarakatæki sem er 

aukabúnaður á svefnöndunarvélar. Um 35% þeirra sem nota svefnöndunarvélar þurfa 

einnig slíkan búnað. Annar fylgikvilli er særindi í nefrót. Því skiptir val og stilling á grímu 

miklu máli. (Landspítali, 2015).  

2.7.3.2 Kostnaður 

Meðferð með svefnöndunarvél hefur í för með sér talsverðan kostnað fyrir sjúklinga en 

mánaðargjald á leigu slíkra tækja er  2.650 krónur og er árlegur kostnaður því um 31.800 

krónur. Nauðsynlegt er að fara árlega með svefnöndunarvélar í eftirlit til tæknideildar LSH 

og því bætist við aukakostnaður vegna læknisheimsókna og viðhalds tækja. Samhliða 

fylgir kostnaður því að stilla tækin á Landspítala í Fossvogi og vinna úr þeim gögnum sem 

fylgja notkun svefnöndunarvéla. Kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna sjúkdómsins er því 

töluverður. 

2.7.4 Bitskinnur 

Meðferð með bitskinnum eru gerðar af tannlæknum með sérþekkingu á kæfisvefni og 

meðhöndlun sjúkdómsins með bitskinnum. Slík meðferð krefst að minnsta kosti tveggja 

tannlæknaheimsókna. Bitskinnur hafa verið notaðir hjá um 1000 einstaklingum á Íslandi.  



 

9 

Þær eru gerðar til að halda kjálkanum í framstæðri stöðu, við það opnast öndunarvegurinn 

sem eykur loftrými og minnkar líkur á öndunarhléum. Slík meðferð hentar helst hjá 

sjúklingum sem hafa góðar eigin tennur og greindir hafa verið með kæfisvefn á lágu- eða 

meðalháu stigi og þegar öndunarhlé eiga sér oftast stað þegar viðkomandi sefur á bakinu 

en sjaldnar þegar legið er á hliðinni (færri en 10 á klukkustund þegar legið er á hliðinni). 

Bitskinnur henta vel þeim sem hrjóta þegar þeir liggja á bakinu og þeim sem eru ekki of 

þungir. Þegar læknisskoðun og svefnrannsókn hefur verið gerð kemur yfirleitt í ljós hvort 

slík meðferð gagnist. Bitskinnur gagnast þó ekki öllum sjúklingum með kæfisvefn.   

Áður en gerð bitskinnu er hafin þarf að ganga úr skugga um að tannhold og tennur séu 

heilbrigðar, skemmdar tennur þarf að lagfæra og bólgur í tannholdi þarf að meðhöndla. 

Mikilvægt er að sjúklingar sem fá meðferð með bitskinnum séu færir um að hreinsa tennur 

sínar sjálfir. 

2.7.4.1 Kostnaður 

Tryggingastofnunar ríkisins (TR) niðurgreiðir 70% af verði bitskinna og er hlutur sjúklings 

því 30% af kostnaði. Niðurgreiðsla TR er háð því að sjúklingur hafi farið í svefnrannsókn 

og fengið tilvísun frá lækni með sérþekkingu á öndunartruflunum í svefni. Skemmist 

skinnur eða sé þörf á að endursmíða þær, greiðir sjúklingur þær að fullu sjálfur.  

2.7.4.2 Mismunandi gerðir bitskinna 

Hægt er að flokka bitskinnur sem notaðar eru við kæfisvefni í tvennt: Skinnur sem halda 

tungunni frammi og skinnur sem færa neðri kjálkann fram. Bitskinnur sem færa neðri 

kjálkann fram eru þó mun algengari.  

Somnodent skinnur eru þær skinnur sem mest hafa verið 

rannsakaðar. Niðurstöður þeirra rannsókna hafa verið birtar í 

virtum læknatímaritum og benda þær til góðs árangurs. Þessa 

gerð skinna er einnig hægt að nota fyrir tannlausa (Ciavarella,o.fl. 

2009). Þessar skinnur hafa verið notaðar hér á landi með góðum 

árangri (Svend Richter, munnleg heimild, 11. apríl 2017 ). 

 

Mynd 2. Somnodent.. 
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Modified Herbst skinnur eru með stillibúnað kinnlægt.  

Afturhluti þeirra er festur saman með tannréttingateygjum. 

Þessar skinnur leyfa hreyfingar neðri kjálka í allar áttir nema 

aftur og auðvelt er fyrir sjúklinga að opna munninn til dæmis til 

þess að tala, drekka eða taka inn lyf.  

Tunguhaldari (e. tongue retaining device) eru skinnur gerðar úr 

mjúku skinnuefni með hólfi sem heldur tungunni frammi með 

sogi. Slíkar skinnur eru aðallega notaðar fyrir sjúklinga sem hafa 

fáar eða engar tennur. Þessi gerð skinna er erfið í notkun fyrir 

munnandara og er sjaldnast notuð. 

Sú gerð bitskinna sem mikið er notuð hér á landi er talsvert frábrugðin þeim skinnum sem 

notaðar eru erlendis í meðferðum við kæfisvefni. Segja má að þessi gerð bitskinna sé 

„séríslensk“ útgáfa. Engar heimildir né rannsóknir fundust um sambærilega gerð af 

skinnum. Þessar bitskinnur eru gerðar úr þykku mjúku 

skinnuefni sem eru festar saman með plastefni (ljóshertu 

plasti eða „dustað“ akrýl). Efri- og neðri góms skinnur eru 

festar saman í frambiti. Þær leyfa engar hreyfingar neðri 

kjálka, sjúklingar geta ekki opnað munninn til þess að 

tala, drekka, taka inn lyf eða annað sem krefst þess að 

getað opnað munninn.  Þessar skinnur hljóta að vera óþægilegar í notkun fyrir sjúklinga 

miðað við aðrar skinnur sem standa þessum sjúklingahópi til boða.  

Sú gerð skinna sem sennilega er næst mest notuð hér á landi 

kallast Silenser. Á þessum skinnum er hægt að breyta 

frambiti með mismunandi lengd á hliðartengingum. Þær eru 

ýmist gerðar úr 2 mm pressuðu hörðu skinnuefni eða tveggja 

laga, 2 mm hörð og 1 mm mjúk. Þessi gerð skinna er 

sambærileg þeim sem notaðar eru erlendis og býður upp á mun meiri þægindi fyrir 

sjúklinga en „séríslenska“ útgáfan. Munur er á niðurstöðum rannsókna varðandi áhrif 

bitskinna á einkenni kæfisvefns eftir gerð og hönnun, því þróaðri og meira er lagt í hönnun 

þeim mun betri er árangurinn (Ferguson o.fl., 2006). 

Mynd 4. Tunguhaldari 

Mynd 3. M.Herbst 

Mynd 5. Íslensk bitskinna 

Mynd 6. Silenser bitskinnur. 
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2.8 Rannsóknir 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar frá árinu 1995 eru bitskinnur almennt góður kostur 

fyrir sjúklinga sem ekki þola meðferð með svefnöndunarvélum. Hrotur minnkuðu eða 

hurfu alveg hjá nánast öllum sem notuðu bitskinnur. Kæfisvefn minnkaði hjá meiri hluta 

sjúklinga og öndunarhlé minnkuðu úr 47 í 19 að meðaltali. Meira en helmingur mældist 

með styttri öndunarhlé, það er öndunarhlé sem vörðu styttra en í 10 sekúndur en um 40% 

mældist með lengd öndunarhlé við notkun bitskinna. Höfundar rannsóknar segja þó að 

virkni bitskinna sé óumdeilanlega góð og að slík meðferð sé góður kostur fyrir þá sem ekki 

þoli svefnöndunarvélar (Schmidt-Nowara, o.fl., 1995).  

Í rannsókn Barnes og félaga frá árinu 2004 var kannaður munur á áhrifum 

svefnöndunarvéla, bitskinna og lyfleysu (e. placebo tablet) á einkenni kæfisvefns. Könnuð 

voru áhrif á svefngæði (svefntruflanir), lága súrefnismettun (e. hypoxemia), dagsyfju, 

taugalífeðlisfræðilega virkni og blóðþrýsting. Báðar meðferðirnar báru árangur, bættu 

svefngæði en virkni svefnöndunarvéla var þó meiri. Huglæg áhrif á lífsgæði og einkenni 

kæfisvefns voru svipuð. Bitskinnur höfðu áhrif á ákveðin tilfelli blóðþrýstingshækkunar í 

svefni en svefnöndunarvélar ekki. Þó að bæði bitskinnur og svefnöndunarvélar hefðu áhrif 

á einkenni kæfisvefns og dagsyfju var ekki hægt að sýna fram á mun á áhrifum á 

taugalífeðlisfræðilega virkni. Það er hægt að útskýra með því að bitskinnur hafi minni áhrif 

en svefnöndunarvélar en sjúklingar þoli svefnöndunarvélar síður svo þær eru sjaldnar 

notaðar en bitskinnur. 

Árið 2006 var gerð stór samanburðarrannsókn (e. crossover study) á bitskinnum „Oral 

appliances for snoring and obstructive sleep apnea: a review“. Höfundar gerðu einnig 

rannsókn sjálfir. Í rannsókninni var farið yfir 141 vísindagrein, aðeins 87 þeirra uppfylltu 

kröfur vísindalegra rannsókna. Í eigin rannsókn voru niðurstöður þær að hjá 48% þeirra 

sem fengu meðferð með bitskinnum virkaði meðferðin sem skyldi og öndunarhléum 

fækkaði í innan við 10 á klukkustund. Í 24% tilfella virkaði tækið ekki (sjúklingur annað 

hvort gat ekki eða vildi ekki nota skinnuna) og í 28% tilfella virkaði meðferðin ekki því 

öndunarhléum fækkaði ekki sem skyldi. Hjá þeim sem fengu meðferð með 

svefnöndunarvélum virkaði meðferðin í 62% tilfella á einkenni kæfisvefns (öndunarhléum 

fækkaði í innan við 10 á klst.), í 32% tilfella virkaði tækið ekki sem skyldi því  sjúklingur 

gat ekki eða vildi ekki nota tækið. Svefnöndunarvélar virkuðu á einkenni kæfisvefns í 

öllum tilfellum þegar þær voru notaðar að staðaldri. 
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Við skoðun annarra rannsókna kom í ljós að bitskinnur virkuðu á öndunarhlé (þeim 

fækkaði í innan við 10 á klst.) í að meðaltali 52% tilfella hjá þeim sem voru með kæfisvefn 

á meðalháu og háu stigi. Rannsóknir sýndu að bitskinnur hafa áhrif á dagsyfju og lífsgæði 

en ekki var samræmi í niðurstöðum varðandi taugalífeðlisfræðilega virkni. Sjúklingar 

sögðust að meðaltali nota bitskinnur 77% hluta ársins, það er um 282 daga.  

Almennt er talað um að meðferð með bitskinnum virki betur hjá þeim sem eru með 

kæfisvefn á lágu- og meðalháu stigi og hjá þeim sem eru með lægri BMI stuðul en hjá þeim 

sem eru of þungir og með kæfisvefn á háu stigi. Ekki er mælt með meðferð með bitskinnum 

sem aðalmeðferð eða sem fyrsta kost hjá sjúklingum með kæfisvefn á háu stigi, þeim sem 

hafa mjög mikla dagsyfju eða hjá þeim sjúklingum sem hafa mjög lága súrefnismettun (e. 

hypoxemia) í blóði í svefni. Svefnöndunarvélar hafa meiri áhrif en bitskinnur á fækkun 

öndunarhléa og á súrefnismettun en samræmi er í niðurstöðum rannsókna að sjúklingar 

kjósi frekar langtímameðferð með bitskinnum en svefnöndunarvélum. Fara þarf þó varlega 

í túlkanir niðurstaðna því margar rannsóknir miða eingöngu við sjúklinga sem komu í 

eftirfylgni, gátu aðlagast og voru ánægðir með meðferðina.  

Munur er á niðurstöðum rannsókna varðandi áhrif bitskinna á einkenni kæfisvefns eftir 

gerð og hönnun þeirra, þegar skinnurnar eru þróaðri og meira hefur verið lagt í hönnun 

þeirra þeim mun betri er árangurinn. Þörf er á að rannsaka frekar áhrif og virkni 

mismunandi gerða bitskinna á einkenni kæfisvefns.  

Bitskinnur gegna mikilvægu hlutverki í meðferð við kæfisvefni hjá þeim sjúklingum sem 

ekki þola svefnöndunarvélar. Með góðri samvinnu milli tannlækna og lækna sem sérhæfa 

sig í meðferð við kæfisvefni er hægt að meðhöndla stóran hóp sjúklinga með kæfisvefn á 

áhrifaríkan hátt (Ferguson o.fl. 2006). 

Í rannsókninni „Comparison of a custom-made and a thermoplastic oral appliance for the 

treatment of mild sleep apnea“, var kannaður munur á sérsmíðuðum og fjöldaframleiddum 

skinnum á einkenni kæfisvefns. Niðurstöðurnar sýndu að sérsmíðuðu bitskinnurnar 

skiluðu ákjósanlegum árangri í 60% tilfella en þær fjöldaframleiddu í 31% tilfella. 

Þriðjungur fjöldaframleiddu bitskinnanna héldust ekki í munni sjúklinga alla nóttina. Í lok 

rannsóknar kom í ljós að 82% sjúklinga kusu frekar sérsmíðaða skinnu en 

fjöldaframleidda. Höfundar segja að ekki sé hægt að mæla með fjöldaframleiddum 

bitskinnum sem meðferðarúrræði við kæfisvefni (Vanderveken o.fl. 2008). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknarsnið er lýsandi og megindleg aðferðafræði notuð. Lýsandi tölfræði er notuð til 

útreikninga og túlkun niðurstaðna. Niðurstöður eru settar fram með þeim hætti sem mest 

er lýsandi hverju sinni. Tölfræðilegar upplýsingar voru skráðar í Microsoft Excel og 

Google Sheets, forritin Microsoft Excel  (Microsoft Corporation, Redmont, USA) og 

Statistics í Google Sheets (Google Inc. Mountain View, U.SA)  voru notuð til útreikninga 

og úrvinnslu gagna. Heimildir voru fundnar í ritrýndum greinum og rannsóknum.   

3.1.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknar voru sjúklingar sem greindir hafa verið með kæfisvefn. Úrtakið voru 

sjúklingar sem fengið höfðu slíka greiningu og tóku sjálfviljugir þátt í spurningakönnun á 

samfélagsmiðlum Úrtak rannsóknar er að mestu leyti sjálfvalið en að hluta til 

snjóboltaúrtak. Sjálfvalið úrtak er þegar þátttakendur kjósa sjálfir að taka þátt og velja sig 

sjálfa í úrtak. Snjóboltaúrtak er þannig að fundinn er hópur eða einstaklingar sem uppfylla 

þátttökuskilyrði rannsóknar sem síðan benda á aðra einstaklinga koll af kolli (Þórólfur 

Þórlindarson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Þátttökuskilyrði voru að þátttakendur höfðu verið greindir með kæfisvefn, væru á 

samfélagsmiðlum og tækju sjálfviljugir þátt í rannsókninni með því að svara rafrænum 

spurningalista. 

3.1.2 Mælitæki 

Mælitækið var rafrænn spurningalisti sem innihélt ellefu spurningar (sjá Viðauki I). 

Spurningalistinn var blandaður og innihélt lokaða tvíkosta spurningu, opna spurningu, hálf 

opnar- og lokaðar fjölkostaspurningar. Forritið Google Forms var notað til þess að 

framkvæma könnunina og halda utan um svör hennar. 

Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið gerð fyrr á Íslandi. Sökum þess var reynt að hafa 

spurningar sambærilegum þeim sem notaðar hafa verið í erlendum rannsóknum. 

Tilgangur mælitækis var að mæla notkunarhlutfall bitskinna hjá sjúklingum með kæfisvefn 

og að kanna upplifun þeirra á notkun slíkra tækja samanborið við þá sem fá meðferð með 

svefnöndunarvélum.  
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Gætt var að spurningar væru ekki ójafnvægar til að koma í veg fyrir að þær væru leiðandi. 

Spurningar í jafnvægi innihalda báðar hliðar svarkvarða til dæmis spurning nr. 10 (sjá 

Viðauki I) „Hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ert þú með núverandi meðferðarúrræði?“ Ekki 

var skörun í svarmöguleikum og reynt var að hafa svarmöguleika fjölvalsspurninga eins 

tæmandi og hægt var (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Dæmi um hálfopna fjölvalsspurningu (spurning nr. 9 sjá Viðauki I): 

Finnur þú fyrir einhverjum óþægindum við notkun núverandi meðferðarúrræðis? 

Svarmöguleikar: 

 Nei, engum 

 Já, eymsli í tönnum 

 Já, eymsli í tannholdi 

 Já, eymsli í kjálkalið 

 Já, þurrki í slímhúð 

 Já, eymsli í nefrót 

 Já, annað: (opin svarmöguleiki) 

Forprófun spurningalista var framkvæmd til þess að tryggja skilning þátttakenda og 

áreiðanleika í niðurstöðum (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Þrír einstaklingar sem greindir 

höfðu verið með kæfisvefn voru fengnir til þess að svara spurningalista og beðnir um að 

gera athugasemdir varðandi spurningarnar sjálfar eða orðalag þeirra. Þessir þrír voru ekki 

með í sjálfri rannsókninni. Forprófun var gerð án athugasemda. Rannsakandi bar 

spurningalista undir Svend Richter leiðbeinanda sem samþykkti hann án athugasemda.  

3.1.3 Framkvæmd 

Rafrænn spurningalisti var birtur á samfélagsmiðlum í mars 2017. Opinberum 

hagsmunafélögun sjúklinga var sent bréf þar sem óskað var eftir samstarfi þeirra til að ná 

til tiltekins sjúklingahóps. SÍBS birti tengil spurningakönnunar á opinberu heimasvæði 

félagsins. Spurningalistinn var einnig birtur í öðrum hópum á samfélagsmiðlum sem 

líklegir þóttu til að ná til einstaklinga sem uppfylltu þátttökuskilyrði varðandi kæfisvefn. 

Með spurningakönnun fylgdi texti sem upplýsti þátttakendur um tilgang hennar. Tekið var 

fram að rannsóknin væri hluti af lokaverkefni höfundar frá námsbraut í tannsmíði við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Fram kom að Svend Richter dósent væri leiðbeinandi 

verkefnis og að óskað væri eftir þátttöku einstaklinga sem greindir höfðu verið með 
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kæfisvefn. Skýrt var tekið fram að rannsókn væri nafnlaus og að ekki væri hægt að rekja 

svör til einstaka þátttakenda (Persónuverndarlög nr. 77/2000). 

3.1.4 Gagnaúrvinnsla 

Niðurstöður voru fluttar í Google Sheets og Microsoft Excel. Notaður var raðkvarði (e. 

Ordinal scales) og svarmöguleikar kóðaðir til þess að auðvelda úrvinnslu gagna með því 

að gefa svarmöguleikum og brottfallsgildum fyrirfram ákveðin tölugildi. Svör voru svo 

handkóðuð, handskráð og færð í Microsoft Excel. Brottfallsgildi (e. „missing values“) 

fengu tölugildið 99 og voru þannig skráð við úrvinnslu gagna. Niðurstöður voru reiknaðar 

út frá þeim svörum sem bárust. 

Dæmi um kóðun valmöguleika í spurningalista í spurningu númer 10 (sjá Viðauki I): 

Á heildina litið hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ertu með núverandi meðferðarúrræði? 

Svarmöguleikar: 

 Mjög ánægð(ur) var kóðað með tölugildinu 5. 

 Nokkuð ánægð(ur) var kóðað 4. 

 Hvorki né var kóðað 3. 

 Frekar óánægð(ur) var kóðað 2. 

 Mjög óánægð(ur) var kóðað 1. 

Forritið Statistics var notað til útreikninga á gögnum í Google Sheets og Microsoft Excel 

var notað til útreikninga á sömu gögnum til þess að ganga úr skugga um að útreikningar 

væru réttir. Breytur voru flokkaðar saman eins og við átti, reiknuð var tíðni, tíðasta gildi, 

hlutfall og meðaltal. Ekki var gerð vigtun á kynjahlutföllum við útreikninga með því að 

margfalda svör karla til að jafna þau svörum kvenna. Þess í stað var reiknað út úr 

niðurstöðum fyrir karla og konur í öllum spurningum saman og í sitthvoru lagi. Kí-kvaðrat 

próf (e. Chi square) var notað til að mæla fylgni milli kyns og notkunarhlutfalls 

meðferðaúrræða. 

3.1.5 Styrk- og veikleikar 

Helsti veikleiki rannsóknar er hve fáir þátttakendur fengu meðferð með bitskinnum, því 

eru niðurstöður ekki marktækar þó að þær gefi vísbendingar. Einnig er það veikleiki hversu 

hlutfallslega fleiri þátttakendur eru konur en karlar, sem endurspeglar ekki þýðið í heild, 

þar sem kæfisvefn er algengari hjá körlum en konum. Stærð þýðis er óþekkt og þar með 

svarhlutfall. Þýðið takmarkaðist við þá sem eru á samfélagsmiðlum eða urðu varir við 

tilkynningu um að óskað væri eftir þátttakendum sem greindir hafa verið með kæfisvefn. 



16 

Úrtaksgerðin er einnig veikleiki. Stærstur hluti þátttakenda eru það sem kallast sjálfvalið 

úrtak, slík úrtaksgerð er líkleg til þess að valda úrtaksskekkju. Það sem til dæmis getur 

valdið skekkju þegar þessi úrtaksgerð er notuð er að oft eru það einstaklingar sem hafi 

miklar skoðanir á tilteknu málefni sem eru líklegri til að taka þátt en þeir sem hafi litlar 

eða engar skoðanir á sama málefni (Þórólfur Þórlindarson og Þorlákur Karlsson, 2013).  

Þó svo að þeir þátttakendur sem notuðu bitskinnur hafi verið fáir var heildarfjöldi 

þátttakenda og þeirra sem notuðu svefnöndunarvélar talsverður (n = 100). Samkvæmt 

tölum frá Landspítala nota um 4000 manns á Íslandi svefnöndunarvélar. Miðað við þær 

tölur er fjöldi þeirra sem nota svefnöndunarvélar í úrtaki rannsóknar 2,5% af þýði og því 

hægt að yfirfæra niðurstöður þessa einstaklinga að einhverju leyti yfir á þýðið. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður eru birtar í texta, töflum og myndum. Byrjað verður á niðurstöðum 

bakgrunnsspurninga, fjölda þátttakenda, aldri og kyni. Síðan eru birtar niðurstöður sem 

snúa að meðferðarúrræðum við kæfisvefni. Niðurstöður eru birtar í sömu röð og þær voru 

í spurningalista (sjá Viðauka I). Í lok kaflans er birt samantekt niðurstaðna. 

4.1 Niðurstöður spurningakönnunar 

Heildarfjöldi þátttakenda var 120 (N = 120).  Konur voru  60,8% (n = 73) og karlar 39,2% 

(n = 47). Flestir þátttakenda voru á aldrinum 50 – 59 ára (30,9%, n = 37). Flestar konur 

voru á aldrinum 60 – 69 ára (28,8%, n = 21) og flestir karlar á aldrinum 50 – 59 ára (36,2%, 

n = 17).  Aldursdreifing og kyn þátttakenda, sjá Töflu 3. 

 

Tafla 3. Kyn og aldur þátttakenda. 

Kyn og aldur þátttakenda 
Karlar Konur Samtals 

N % N % n % 

 20 – 29 ára 1 2,1% 6 8,2% 7 5,8% 

 30 – 39 ára 5 10,6% 7 9,6% 12 10% 

 40 – 49 ára 12 25,5% 13 17,8% 25 20,8% 

 50 – 59 ára 17 36,2% 20 27,4% 37 30,9% 

 60 – 69 ára 9 19,2% 21 28,8% 30 25% 

 70 ára og eldri 3 6,4% 6 8,2% 9 7,5% 

 Samtals 47 100% 73 100% 120 100% 

 

4.1.1 Núverandi meðferðarúrræði 

Algengasta núverandi meðferðarúrræði þátttakenda (sjá Töflu 4) var svefnöndunarvél 

(83,4%, n = 100). 10% (n = 12) notuðu bitskinnur. 5,8% (n = 7) notuðu ekkert 

meðferðarúrræði við kæfisvefni, þeir höfðu ýmist aldrei fengið meðferð eða höfðu áður 

fengið meðferðarúrræði sem þeir gátu ekki notað. 
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Tafla 4. Núverandi meðferðarúrræði þátttakenda. 

Núverandi meðferðarúrræði 
Karlar Konur Samtals 

N % n % n % 

 Svefnöndunarvél 41 87,2% 59 80,8% 100 83,4% 

 Bitskinnur 4 8,5% 8 11% 12 10% 

 Annað 0 0% 1 1,4% 1 0,8% 

 Ekkert 2 4,3% 5 6,8% 7 5.8% 

 Samtals 47 100% 73 100% 120 100% 

 

4.1.2 Aðrar meðferðir 

Spurning 4 var opin þar sem var spurt hvort þátttakendur hefðu fengið aðrar meðferðir við 

kæfisvefni en núverandi meðferðarúrræði (Viðauki I).  

Flestir höfðu áður fengið svefnöndunarvél (43%, n = 6), fjórir hættu að nota 

svefnöndunarvél vegna óþæginda og notuðu ekkert meðferðarúrræði. Tveir þeirra sem 

höfðu áður fengið svefnöndunarvélar notuðu nú bitskinnur. 

Þrír höfðu áður fengið bitskinnur (21,4%, n = 3), þeir notuðu allir svefnöndunarvél sem 

núverandi meðferðarúrræði.  

Þrír (21,4%, n = 3) höfðu farið í skurðaðgerð. Einn fór í aðgerð þar sem úfur (e. uvula) var 

styttur og mjúkvefur fjarlægður, sá einstaklingur notaði bitskinnu sem núverandi meðferð. 

Einn fór í skurðaðgerð á koki en notaði nú svefnöndunarvél. Sá þriðji fór í hálskirtlatöku 

sem dugði til þess að draga úr einkennum kæfisvefns svo ekki var þörf á frekari meðferð.  

4.1.3 Notkunartími meðferðar 

Flestir höfðu notað núverandi meðferð lengur en tvö ár (54,7%, n = 65), sjá Töflu 6.  

Tafla 5. Notkunartími núverandi meðferðarúrræðis. 

Notkunartími 
CPAP Bitskinnur Annað Samtals 

n % n % N % n % 

 0 – 6 mánuði 15 15% 2 16,7% 2 28,6% 19 16% 

 7 – 12 mánuði 8 8% 2 16,7% 1 14,3% 11 9,2% 

 13 – 18 mánuði 10 10% 2 16,7% 1 14,3% 13 10,9% 

 19 – 24 mánuði 10 10% 1 8,3% 0 0% 11 9,2% 

 Meira en 2 ár 57 57% 5 41,6% 3 42,8% 65 54,7% 

 Samtals 100 100% 12 100% 7 100% 119 100% 
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Notkunartími núverandi meðferðarúrræðis hafði áhrif á notkunarhlutfall, ánægju og 

upplifun sjúklinga. Þeir sem notað höfðu meðferðarúrræði lengst voru með hæsta 

notkunarhlutfallið. 81,5% (n = 53) þeirra notuðu meðferðarúrræði 6 eða fleiri nætur í viku.  

Upplifun þeirra var einnig betri og ánægja meiri en annarra (sjá Töflu 7). 

 

Tafla 6. Áhrif notkunartíma á aðra þætti. 

 
0–6 mán 7–12 mán 13–18 mán 19-24 mán 2 ár + 

n % n % n % n % n % 

6 – 7 nætur 12 66,7% 8 66,7% 7 58,3% 7 63,6% 53 81,6% 

4 – 5 nætur 3 16,7% 2 16,7% 2 16,7% 1 9,1% 6 9,2% 

2 – 3 nætur 1 5,6% 1 8,3% 1 8,3% 2 18,2% 3 4,6% 

0 – 1 nótt 2 11% 1 8,3% 2 16,7% 1 9,1% 3 4,6% 

Samtals 18 100% 12 100% 12 100% 11 100% 65 100% 

Mjög góð 5 27,7% 3 27,3% 7 53,8% 2 20% 38 58,5% 

Nokkuð góð 9 50% 7 63,6% 3 23,1% 4 40% 20 30,8% 

Frekar slæm 1 5,6% 1 9,1% 2 15,4% 4 40% 6 9,2% 

Mjög slæm 3 16,7% 0 0% 1 7,7% 0 9% 1 1,5% 

Samtals 18 100% 11 100% 13 100% 10 100% 65 100% 

Mjög ánægður 6 33,3% 2 18,2% 7 53,8% 2 18,2% 33 50,7% 

Nokkuð ánægður 6 33,3% 6 54,5% 3 23,1% 5 45,4% 20 30,8% 

Hvorki né 2 11,1% 2 18,2% 1 7,7% 0 0% 5 7,8% 

Frekar óánægður 1 5,6% 1 9,1% 2 15,4% 4 36,4% 6 9,2% 

Mjög óánægður 3 16,7% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,5% 

Samtals 18 100% 11 100% 13 100% 11 100% 65 100% 

 

4.1.4 Notkunarhlutfall 

73,7% notuðu svefnöndunarvél 6 eða fleiri nætur í viku. Munur var á notkun kvenna og 

karla. 65,9% (n = 27) karla og 79,3% (n = 46) kvenna notuðu svefnöndunarvélina 6 nætur 

eða oftar í viku. 14,6% (n = 6) karla og 12,1%  (n = 7) kvenna notuðu vélina 4 - 5 nætur í 

viku. 7,3% (n = 3) karla og 5,2% (n = 3) kvenna notuðu vélina 2 – 3 nætur í viku. 12,2% 

(n = 5) karla og 3,4% (n = 2) kvenna notuðu svefnöndunarvélina 0 – 1 nótt í viku (sjá Mynd 

7.). Tveir karlar tóku  fram að þeir notuðu svefnöndunarvélina aldrei, annar þeirra sagðist 

aldrei hafa geta notað hana.  
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Tafla 7. Notkunarhlutfall meðferðarúrræða. 

Notkunarhlutfall 
Karlar Konur Samtals 

n % n % n % 

CPAP 6 nætur eða oftar 27 65,9% 46 79,3% 73 73,7%% 

 4 – 5 nætur 6 14,6% 7 12,1% 13 13,1% 

 2 – 3 nætur 3 7,3% 3 5,2% 6 6,1% 

 0 – 1 nótt 5 12,2% 2 3,4% 7 7,1% 

 Samtals 41 100% 58 100% 99 100% 

Bitskinnur 6 nætur eða oftar 2 50% 6 75% 8 66,7% 

 4 – 5 nætur 0 0% 1 12,5% 1 8,3% 

 2 – 3 nætur 1 25% 1 12,5% 2 16,7% 

 0 – 1 nótt 1 25% 0 0% 1 8,3% 

 Samtals 4 100% 8 100% 12 100% 

 

 

Mynd 7. Notkun svefnöndunarvéla. 

66,7% (n = 8) notuðu bitskinnur 6 eða fleiri nætur í viku. Það var einnig munur á notkun 

kvenna og karla hjá þeim sem notuðu bitskinnur. 50% (n = 2) karla og 75% (n = 6) kvenna 

notuðu skinnurnar 6 eða  fleiri nætur í viku (sjá Mynd 8).  
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Mynd 8. Notkun bitskinna. 

Þegar reiknaður var fylgnistuðull Pearsons‘ kom í ljós jákvæð fylgni á milli kyns 

þátttakenda og notkunar meðferðarúrræða, rp = 0,769 og p < 0,0001 (Salkind, 2008). 

 

4.1.5 Áhrif meðferðar á svefngæði og dagsyfju 

56% (n = 56) þeirra sem notuðu svefnöndunarvélar fundu mjög mikinn mun á 

svefngæðum, 30% (n = 30) fundu mikinn mun, 9% (n = 9) lítinn mun og 5% (n = 5) fundu 

lítinn eða engan mun. Talsvert fleiri karlar (12,2%, n = 5) en konur (6,8%, n = 4) fundu 

lítinn eða engan mun á svefngæðum. 

25% (n = 3) þeirra sem notuðu bitskinnur fundu mjög mikinn mun á svefngæðum, 50% (n 

= 6) fundu mikinn mun á svefngæðum, 16,7% (n = 2) fundu lítinn mun og 8,3% (n = 1) 

fundu lítinn eða engan mun á svefngæðum við notkun bitskinna (sjá Töflu 9.). 

Virkni meðferðar var ekki jafn mikil á dagsyfju og á svefngæði. 37,4% (n = 37) þeirra sem 

notuðu svefnöndunarvélar fundu mjög mikinn mun á dagsyfju, 38,4% (n = 38) fundu 

mikinn mun, 18,2% (n = 18) lítinn mun og 6,1% (n = 6) fundu lítinn eða engan mun á 

dagsyfju. 16,7% (n = 2) þeirra sem notuðu bitskinnur fundu mjög mikinn mun á dagsyfju, 

33,3% (n = 4) fundu mikinn mun, 41,7% (n = 5) lítinn mun og 8,3% (n = 1) fundu lítinn 

eða engan mun, (sjá Töflu 9). 
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Tafla 8. Áhrif meðferðar á svefngæði og dagsyfju. 

Áhrif á svefngæði og dagsyfju 
Karlar Konur Samtals 

n % n % n % 

Svefngæði Mjög mikinn 22 53,7% 34 57,6% 56 56% 

CPAP Mikinn 12 29,3% 18 30,5% 30 30% 

 Lítinn 5 12,2% 4 6,8% 9 9% 

 Mjög lítinn/engan 2 4,9% 3 5,1% 5 5% 

 Samtals 41 100% 59 100% 100 100% 

Svefngæði Mjög mikinn 1 25% 2 25% 3 25% 

Bitskinnur Mikinn 1 25% 5 62,5% 6 50% 

 Lítinn 1 25% 1 12,5% 2 16,7% 

 Mjög lítinn/engan 1 25% 0 0% 1 8,3% 

 Samtals 4 100% 8 100% 12 100% 

Dagsyfja Mjög mikinn 14 35% 23 39% 37 37,4% 

CPAP Mikinn 15 37,5% 23 39% 38 38,4% 

 Lítinn 8 20% 10 17% 18 18,2% 

 Mjög lítinn/engan 3 7,5% 3 5% 6 6,1% 

 Samtals 40 100% 59 100% 99 100% 

Dagsyfja Mjög mikinn 0 0 2 25% 2 16,7% 

Bitskinnur Mikinn 1 25% 3 37,5% 4 33,3% 

 Lítinn 2 50% 3 37,5% 5 41,7% 

 Mjög lítinn/engan 1 25% 0 0 1 8,3% 

 Samtals 4 100% 8 100% 12 100% 

 

 

4.1.6 Fylgikvillar meðferðar 

Meiri hluti sjúklinga fann fyrir óþægindum við meðferð (n = 63). Aðeins 43% (n = 43) 

þeirra sem notuðu svefnöndunarvélar og 54,5% (n = 6) sem nota bitskinnur fundu ekki 

fyrir neinu óþægindum við notkun. Algengasti fylgikvilli svefnöndunarvéla var þurrkur í 

slímhúð (28%, n = 28). Algengasti fylgikvilli bitskinna var eymsli í tönnum (36,4%, n = 

4), sjá Töflu 10. 
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Tafla 9. Fylgikvillar meðferða. 

Fylgikvillar 
Karlar Konur Samtals 

n % n % n % 

CPAP Engin óþægindi 17 41,5% 26 44,1% 43 43% 

 Eymsli í tönnum 2 4,9% 0 0% 2 2% 

 Eymsli í tannholdi 1 2,4% 0 0% 1 1% 

 Eymsli í kjálkalið 0 0% 2 3,4% 2 2% 

 Þurrkur í slímhúð 11 26,8 17 28,7 28 28% 

 Eymsli í nefrót 5 12,2 7 11,9 12 12% 

 Annað: 5 12,2 7 11,9 12 12% 

 Samtals 41 100% 59 100% 100 100% 

Bitskinnur Engin óþægindi 1 33,3% 5 62,5% 6 54,5% 

 Eymsli í tönnum 2 66,7% 2 25% 4 36,4% 

 Eymsli í tannholdi 0 0% 0 0% 0 0% 

 Eymsli í kjálkalið 0 0% 1 12,5% 1 9,1% 

 Þurrkur í slímhúð 0 0% 0 0% 0 0% 

 Eymsli í nefrót 0 0% 0 0% 0 0% 

 Annað: 0 0% 0 0% 0 0% 

 Samtals 3 100% 8 100% 11 100% 

 

Seinasti valmöguleiki spurningar nr. 9 (sjá Viðauka I) þar sem spurt var um óþægindi 

(fylgikvilla) var opinn valmöguleiki „annað“. 12% (n = 12) þeirra sem notuðu 

svefnöndunarvélar völdu þennan valkost. Svör í þessum lið voru: 

1. „Á erfitt með að sofna og sofa alla nóttina með tækið“   

2. „Kvíði“  

3. „Innilokunarkennd, þurrki í slímhúð og eymsli í nefi“  

4. „Kláði í nefi“ 

5. „Stundum eymsli í framtönnum og nefrót“  

6. „Eymsli í nefi“   

7. „Kuldi, kvef, erfið öndun og svefnleysi“ 

8. „Sviti undan grímu“  

9. „Óþæginlegt að vera með grímuna“  

10. „Að vera með grímuna“  

11. „Eymsli í nasavængjum og miðnesi“   

12. „Fékk vélina nýlega, er að venjast. Finn fyrir þurrki í munni eftir notkun. Í 

byrjun var þvílíkur munur, ekki þreytt daginn eftir” 
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4.1.7 Ánægja og upplifun  

47% (n = 47) þeirra sem notuðu svefnöndunarvélar voru mjög ánægðir, 31% (n = 31) 

nokkuð ánægðir, 9% (n = 9) svöruðu hvorki né, 10% (n = 10) voru frekar óánægðir og 3% 

(n = 3) mjög óánægðir (sjá Töflu 11). Hlutfallslega fleiri karlmenn en konur voru frekar 

óánægðir (12,2%, n = 5) og mjög óánægðir (4%, n = 2).  

Ánægja þeirra sem notuðu bitskinnur var hlutfallslega lægri en þeirra sem notuðu 

svefnöndunarvélar. 16,7% (n = 2) voru mjög ánægðir, 50% (n = 6) voru nokkuð ánægðir, 

16,7% (n = 2) frekar óánægðir og 8,3% (n = 1) voru mjög ánægðir.  Hlutfallslegur munur 

á ánægju kvenna og karla sem notuðu bitskinnur var talsverður (sjá Töflu 11). 

Tafla 10. Ánægja og upplifun sjúklinga. 

Ánægja og upplifun  
Karlar Konur Samtals 

n % n % n % 

Ánægja Mjög ánægð(ur) 19 46,3% 28 47,4% 47 47% 

CPAP Nokkuð ánægð(ur) 10 24,4% 21 36,6% 31 31% 

 Hvorki né 5 12,2% 4 6,8% 9 9% 

 Frekar óánægð(ur) 5 12,2% 5 8,5% 10 10% 

 Mjög óánægð(ur) 2 4,9% 1 1,7% 3 3% 

 Samtals 41 100% 59 100% 100 100% 

Ánægja Mjög ánægð(ur) 1 25% 1 12,5% 2 16,7% 

Bitskinnur Nokkuð ánægð(ur) 0 0 6 75% 6 50% 

 Hvorki né 1 25% 0 0 1 8,3% 

 Frekar óánægð(ur) 1 25% 1 12,5% 2 16,7% 

 Mjög óánægð(ur) 1 25% 0 0 1 8,3% 

 Samtals 4 100% 8 100% 12 100% 

Upplifun Mjög góð 20 48,8% 30 52,6% 50 51% 

CPAP Nokkuð góð 12 29,3% 22 38,6% 34 34,7% 

 Frekar slæm 6 14,6% 4 7% 10 10,2% 

 Mjög slæm 3 7,3% 1 1,8% 4 4,1% 

 Samtals 41 100% 57 100% 98 100% 

Upplifun Mjög góð 0 0 3 37,5% 3 25% 

Bitskinnur Nokkuð góð 2 50% 4 50% 6 50% 

 Frekar slæm 1 25% 1 12,5% 2 16,7% 

 Mjög slæm 1 25% 0 0 1 8,3% 

 Samtals 4 100% 8 100% 12 100% 
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Talsverður munur er á almennri upplifun karla og kvenna. 48,8% (n = 20) karla og 52,6% 

(n = 30) kvenna sem notuðu svefnöndunarvélar sögðu upplifun sína mjög góða. 29,3% (n 

= 12) karla og 38,6% (n = 22) nokkuð góða, 14,6% (n = 6) karla og 7% (n = 4) kvenna 

nokkuð slæma og 7,3% (n = 3) og 1,8% (n = 1) kvenna sögðu upplifun sína mjög slæma. 

 

Mynd 9. Svefnöndunarvélar upplifun. 

37,5% (n = 3) kvenna sem notuðu bitskinnur sögðu upplifun sína mjög góða, 50% (n = 4) 

kvenna og 50% (n = 2) karla sögðu upplifun sína nokkuð góða. 12,5% (n = 1) kvenna og 

25% (n = 1) karla sögðu upplifun sína frekar slæma og 25% (n = 1) karla sögðu upplifun 

sína mjög slæma af notkun bitskinna (sjá Mynd 10). 

 

Mynd 10. Bitskinnur upplifun. 
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5 Umræður  

5.1 Samantekt  

Sjúklingar voru almennt ánægðir með meðferðarúrræðin og notuðu þau reglulega. 

Hlutfallslega fleiri konur en karlar  notuðu þau að staðaldri.  Karlmenn voru mun líklegri 

til þess að nota þau sjaldan eða aldrei. 15 – 20% sjúklinga voru mjög óánægðir og nota 

meðferðarúrræðið þess vegna ekki. Konur voru ánægðari og upplifun á notkun 

meðferðarúrræðis oftar betri en karla. Hlutfallslega fleiri karlmenn voru óánægðir og þótti 

upplifunin slæm. Meiri hluti sjúklinga finnur fyrir óþægindum við notkunina (n = 63). 

Algengustu fylgikvillarnir voru þurrkur í slímhúð og eymsli í nefrót hjá þeim sem notuðu 

svefnöndunarvélar en eymsli í tönnum hjá þeim sem notuðu bitskinnur. Bæði 

meðferðarúrræðin höfðu meiri áhrif á svefngæði og dagsyfju.  

5.2 Niðurstöður rannsóknarspurninga 

Markmið rannsóknar var að kanna notkunarhlutfall bitskinna hjá sjúklingum með 

kæfisvefn og gera samanburð á upplifun þeirra á notkun skinnanna miðað við þá sem fá 

meðferð með svefnöndunarvélum. Tilgangurinn var að svara rannsóknarspurningunum: 

Hversu hátt hlutfall sjúklinga sem fá meðferðir með bitskinnum nota þær að staðaldri og  

hver er upplifun þeirra af notkun slíkra tækja?  Undirmarkmið var að kanna hvort raunhæft 

sé að beita bitskinnum í meiri mæli en gert er fyrir þá sjúklinga sem þola illa önnur 

meðferðarúrræði. 

Þátttakendur 

Karlar eru þrisvar sinni líklegri til þess að þjást af kæfisvefni en konur (Landspítali, 2010). 

Konur voru í meiri hluta þátttakenda svo úrtak endurspeglar ekki raunverulegt þýði, því 

var einnig reiknað úr svörum kynjanna í sitthvoru lagi. Talsverður munur var á svörum 

kvenna og karla í spurningakönnun. Mun fleiri karlar notuðu meðferðarúrræði sín sjaldan 

eða aldrei.  Kyn þátttakenda  hafði  því talsverð áhrif. 

Svör við rannsóknarspurningum 

 „Hversu hátt hlutfall sjúklinga sem fá meðferðir með bitskinnum nota þær að staðaldri?“ 
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Notkunarhlutfall þeirra sem notuðu bitskinnur var ekki jafn hátt og búist var við. 66,7% (n 

= 8) notuðu bitskinnur 6 eða fleiri nætur í viku. Ef skoðað var notkun eftir kyni, notuðu 

75% (n = 6) kvenna og 50% (n = 2) karla skinnurnar 6 nætur eða oftar í viku. 12,5% (n =1) 

kvenna notuðu þær í 4 – 5 nætur í viku. 12,5% (n = 1) kvenna og 25% (n = 1) karla notuðu 

þær í 2 – 3 nætur í viku og 25% (n = 1) karla notuðu skinnurnar 0 – 1 nótt í viku. 

Notkunarhlutfall svefnöndunarvéla var hærra en notkunarhlutfall bitskinna sem er ekki í 

samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna. Í rannsókninni „Oral appliances for snoring 

and obstructive sleep apnea“ kemur fram að þegar gerður var samanburður á niðurstöðum 

rannsókna notuðu sjúklingar svefnöndunarvélarnar að meðaltali í 4,2 nætur í 3,2 

klukkustundir en sjúklingar notuðu bitskinnur að meðaltali í 5,3 nætur í 5,5 klukkustundir 

(Ferguson o.fl. 2006). 

73,7% þeirra sem notuðu svefnöndunarvélar nota þær 6 eða fleiri nætur í viku sem er 

talsvert hærra en í rannsókn Ottenhof og Michels (2001) en í henni kemur fram að minna 

en helmingur sjúklinga (˂ 50%) noti svefnöndunarvélarnar að staðaldri. 

„Hver er upplifun þeirra af notkun slíkra tækja?“   

25%, (n = 3) þeirra sem notuðu bitskinnur sögðu upplifunina mjög góða, 50% (n = 6) 

nokkuð góða, 16,7% (n = 2) sögðu hana frekar slæma og 8,3% (n = 1) sögðu hana mjög 

slæma. Ef skoðuð voru svör eftir kyni, sögðu 37,5% (n = 3) kvenna upplifun sína mjög 

góða, 50% (n = 4) nokkuð góða og 12,5% (n = 1) kvenna sögðu hana frekar slæma. 50% 

(n = 2) karla sögðu upplifun sína nokkuð góða, 25% (n = 1) frekar slæma og 25% (n = 1) 

karla sögðu hana mjög slæma. 

Upplifun þeirra sem notuðu svefnöndunarvélar var betri en þeirra sem notuðu bitskinnur, 

þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við þær erlendu rannsóknir sem skoðaðar voru við 

gerð verkefnis. 51% þeirra sem notuðu svefnöndunarvélar sögðu upplifun sína mjög góða, 

34,7% sögðu upplifun sína nokkuð góða, 10,2% frekar slæma og 4,1% mjög slæma. Ef 

gerður er samanburður á þessum niðurstöðum og niðurstöðum í rannsókn Barnes og félaga 

(2002) þar sem sjúklingar voru fengnir til þess að nota bæði meðferðarúrræðin í ákveðin 

tíma kemur fram að sjúklingar voru ánægðari með bitskinnur en svefnöndunarvélar og að 

51% sjúklinga kusu frekar að nota bitskinnur, 23,1% kusu frekar svefnöndunarvélar, 

21,3% sögðu annað hvort og 4,6% sögðust vilja nota hvorugt. 
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5.3 Ályktun 

„Er raunhæft að beita meðferðum með bitskinnum í meiri mæli en gert er?“ 

Það er eflaust hægt að beita meðferðum með bitskinnum í meiri mæli en gert er hér á landi. 

Svo virðist vera að nokkuð stór hópur fólks hefur ekki fengið meðferðarúrræði við hæfi. 

Til þess að það sé raunhæfur möguleiki að beita bitskinnum í meiri mæli en gert er, þarf 

að útvega sjúklingum skinnur sem rannsóknir hafa sýnt að virki á einkenni kæfisvefns. 

Ekki er nægilega vel staðið að þessum málum hér á landi og þörf er á frekari rannsóknum. 

Sjúklingar þurfa að vera upplýstir um þau meðferðarúrræði sem í boði eru. Mikilvægt er 

að upplýsa þá um mismunandi gerðir bitskinna sem bjóða upp á mismunandi kosti til þess 

að auka þægindi. Við vinnu þessa verkefnis kom mjög á óvart hvernig málum varðandi 

bitskinnur fyrir sjúklinga með kæfisvefn er háttað hér á landi. Maður spyr sig hvort hér sé 

orðin einhverskonar einokun varðandi bitskinnur og hvort tilvísunum frá læknum sé aðeins 

beint til örfárra tannlækna sem kjósi að nota ákveðna hönnun.   

Maður veltir fyrir sér hvað það er sem veldur því að þær bitskinnur sem meirihluta 

sjúklinga er boðið upp á hér á landi séu jafn frumstæðar og raun ber vitni. Þær rannsóknir 

sem skoðaðar voru við heimildaöflun bar saman um að ekki væri mælt með einföldum 

skinnum sem meðferðarúrræði við kæfisvefni. Einnig hafa niðurstöður rannsókna bent til 

þess að því meira sem lagt er í hönnun bitskinna því meiri er virkni þeirra á einkenni 

kæfisvefns.  

Er þessi „séríslenska“ hönnun bitskinna notuð í ljósi vísindalegrar þekkingar og er verið 

að hafa hagsmuni sjúklinga að leiðarljósi? Það er samfélagsleg skylda okkar sem 

heilbrigðisstarfsmanna að veita sjúklingum bestu meðferð sem í boði er hverju sinni.  

Höfundur vonar að verkefnið auki vitundarvakningu sjúklinga. Að það veiti þeim 

upplýsingar um stöðu mála, rétt þeirra og möguleika sem í boði eru.   
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Viðauki I 

Spurningakönnun 

 

Spurningar 1 og 2 eru bakgrunnsspurningar 

1. Hver kyns ert þú? 

a) kvenmaður  

b) karlmaður 

 

2. Hver er aldur þinn? 

a) 20-29 ára 

b) 30-39 ára 

c) 40-49 ára 

d) 50-59 ára 

e) 60-69 ára 

f) 70 ára eða eldri 

 

Spurningar 3 til 6 fjalla um núverandi meðferðarúrræði, aðrar meðferðir, lengd meðferðar 

og notkunarhlutfall. 

 

3. Hvaða meðferðarúrræði notar þú við kæfisvefni? 

a) Svefnöndunarvél 

b) Bitskinnur  

c) Annað: (opinn svarmöguleiki) 

 

 

 

4. Ef þú hefur fengið aðra meðferð við kæfisvefni, vinsamlega skrifaðu hvaða 

meðferð þú fékkst: (opinn svarmöguleiki) 
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5. Hversu lengi hefur þú notað núverandi meðferðarúrræði? 

a) 0-6 mánuði 

b) 7-12 mánuði 

c) 13-18 mánuði 

d) 19-24 mánuði 

e) Meira en tvö ár 

 

6. Hversu margar nætur í viku notar þú núverandi meðferðarúrræði? 

a) 6 nætur eða oftar 

b) 4-5 nætur 

c) 2-3 nætur 

d) 0-1 nótt 

e)  

Spurningar 7 og 8 fjalla um virkni meðferða. 

7. Þegar þú notar núverandi meðferðarúrræði, hversu mikinn mun finnur þú á 

svefngæðum? 

a) Mjög mikinn 

b) Mikinn 

c) Lítinn 

d) Mjög lítinn/engan 

  

8. Þegar þú notar núverandi meðferðarúrræði, hversu mikinn mun finnur þú á 

dagsyfju? 

a) Mjög mikinn 

b) Mikinn 

c) Lítinn 

d) Mjög lítinn/engan 

 

Spurningar 9 – 11 fjalla um fylgikvilla, ánægju og upplifun. 

9. Finnur þú fyrir einhverjum óþægindum við notkun núverandi 

meðferðarúrræðis? 

a) Nei, engum 

b) Já, eymsli í tönnum 
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c) Já, eymsli í tannholdi 

d) Já, eymsli í kjálkalið 

e) Já, þurrki í slímhúð 

f) Já, eymsli í nefrót 

g) Já, annað: (opinn svarmöguleiki) 

 

 

      

10. Á heildina litið hversu ánægður/óánægður ertu með núverandi meðferð? 

a) Mjög ánægður 

b) Nokkuð ánægður 

c) Hvorki né 

d) Frekar óánægður 

e) Mjög óánægður 

 

11. Hver er almenn upplifun þín á notkun núverandi meðferðarúrræðis? 

a) Mjög góð 

b) Nokkuð góð 

c) Frekar slæm 

d) Mjög slæm 
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Viðauki II 

Bréf til hagsmunafélaga sjúklinga (SÍBS) 

 

Kæri viðtakandi, 

Ég er að vinna BS lokaverkefni við námsbraut í tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands. Tilgangur rannsóknar er að kanna notkun og upplifun sjúklinga á 

meðferðarúrræðum við kæfisvefni. Einnig að kanna ánægju þeirra og hvaða 

meðferðaúrræði þeir eru líklegastir til þess að nota. 

Mig vantar að ná til einstaklinga sem greindir hafa verið með kæfisvefn og ákvað því að 

hafa samband við ykkur. Hafið þið áhuga á að aðstoða mig við framkvæmd verkefnisins 

með því að birta tengil spurningakönnunar á opinberu heimasvæði ykkar á 

samfélagsmiðlum?  

Spurningakönnunin  er ætluð sjúklingum með kæfisvefn. Þetta er stuttur og einfaldur 

spurningalisti sem getur veitt mikilvægar upplýsingar um þau meðferðarúrræði sem eru í 

boði fyrir þessa einstaklinga. 

Rannsóknin er að öllu leyti nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til einstaka þátttakenda. 

Ég tel það mikilvægt að ná til sem flestra og er rannsóknin fyrst og fremst hugsuð til þess 

að gagnast sjúklingum sem þjást af sjúkdómnum. 

Leiðbeinandi minn í verkefninu er Svend Richter dósent við Tannlæknadeild HÍ. Svend 

hefur gífurlega reynslu á sviði tannlækninga og rannsókna og verður mér til halds og traust 

við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Ef frekari spurningar vakna er ykkur velkomið að hafa samband við Svend á netfangið 

svend@hi.is eða í síma Tannlæknadeildar í Læknagarði s: 525-4871. 

Ég vonast til þess að heyra í ykkur sem allra fyrst. 

Kær kveðja, 

Ingibjörg Einarsdóttir, netfang: ine27@hi.is 
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