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ÁGRIP 

Mikilvægt er að einstaklingar með Alzheimer sjúkdóm séu þátttakendur í iðju sem veitir þeim 

ánægju og þeir velja sér sjálfir. Það að aldraðir séu virkir þátttakendur í tómstundum hefur 

verið tengt betri líkamlegri, andlegri og félagslegri líðan. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

líkamleg og andleg virkni dragi úr vitrænni hnignun og bæti því lífsgæði einstaklinga með 

Alzheimer. Það er því eftirsóknarvert að varpa ljósi á hvaða kringumstæður það eru sem 

þessum einstaklingum þykja ánægjulegar. Tilgangur þessa verkefnis er að þýða, staðfæra og 

forprófa bandaríska gátlistann The Pleasant Events Schedule – Alzheimer‘s Disease, í 

íslenskri þýðingu Ánægjulistinn. Fá matstæki eru tiltæk sem ætluð eru einstaklingum með 

Alzheimer og sem mæla virkni og ánægju ásamt því að veita upplýsingar um tækifæri þeirra 

til þátttöku en gátlistinn nær til allra þessara þátta. Stuðst var við þýðingaferli Brislin, sem 

felst m.a í  þýðingu, bakþýðingu, yfirlestri álitsgjafa og prófarkalestri. Þátttakendur í 

forprófun gátlistans voru 18 og var þeim skipt upp í tvo hópa. Annars vegar hóp sex 

einstaklinga sem greindir eru með Alzheimer og sex aðstoðarmenn þeirra. Hins vegar hóp sex 

einstaklinga, 67 ára og eldri, án heilabilunar. Niðurstöður sýndu mælanlegan mun á milli 

hópanna þar sem einstaklingar með Alzheimer, stunduðu sjaldnar og stóð síður til boða að 

stunda atburði af listanum og höfðu minni ánægju af þeim nú en áður fyrr, heldur en 

samanburðarhópurinn. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um réttmæti Ánægjulistans. 

Lykilhugtök: Alzheimer, aldraðir, Ánægjulistinn, ánægja, forprófun og þýðing á matstæki 
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ABSTRACT 

It is important that individuals with Alzheimer's participate in occupations that they choose 

themselves and find enjoyable. Engagement in leisure and enjoyable activities in older age 

has been linked to better physical, mental and social well-being. Previous studies have shown 

that physical and mental activities reduce cognitive decline, and improve the quality of life of 

individuals with Alzheimer's. Therefore it is important to identify what kind of occupations 

they find pleasurable. The purpose of this study is to translate and culturally adapt The 

Pleasant Events Schedule - Alzheimer's Disease (PES-AD). A small pilot study was done to 

test the validity of the Icelandic version. The translation was based on the Brislin back-

translation model for cross-cultural research. PES-AD is one of a few assessments that is 

designed for individuals with Alzheimer's and evaluates engagement in pleasurable activities. 

There were 18 participants in the pilot study, divided into two groups; 1) six individuals 

diagnosed with Alzheimer's and their six assistants, and 2) six individuals, 67 years and over, 

not diagnosed with any form of dementia. The results showed measurable difference between 

the two groups. Individuals with Alzheimer's are not as likely as the control group to 

participate, or to have the opportunity to participate in the events listed on the PES-AD, and 

furthermore they found engagement in those events not as enjoyable now as they did in the 

past. This difference indicates the validity of the Icelandic translation. 

Key concepts: Alzheimer‘s, elderly, PES-AD, pleasure, pre-test and translation 
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Inngangur 

Mannfjöldaspár sýna að aldraðir er sá aldurshópur sem mun stækka mest á komandi 

árum. Hagstofan (2015) telur að árið 2035 verði fimmtungur, eða um 20%, íslensku 

þjóðarinnar, 65 ára og eldri og hlutfallið verði komið í 25% árið 2062. Þó ekki séu órjúfanleg 

tengsl á milli þess að vera aldraður og að kljást við Alzheimer sjúkdóminn þá aukast líkurnar 

á að fá Alzheimer með hækkandi aldri (Jak, 2012; Jón Snædal, 1996). Heilabilun á borð við 

Alzheimer hefur þær langtíma afleiðingar í för með sér að geta til að framkvæma ánægjulegar 

athafnir, sem hafa þýðingu og gildi fyrir einstaklinginn fer minnkandi, sem leiðir til þess að 

hann stundar þessar ánægjulegu athafnir sífellt sjaldnar. (Teri og Logsdon, 1991). Rannsóknir 

hafa sýnt tengsl við betri líkamlega, andlega og félagslega líðan hjá öldruðum sem taka virkan 

þátt í iðju sem hefur gildi fyrir þá. Þetta á sérstaklega við um þá félagslegu þátttöku sem felst í 

iðkun margra tómstunda sem vinna gegn einmanaleika og félagslegri einangrun eldra fólks. 

Líkamleg og andleg virkni hægja einnig á vitrænni hnignun og bæta þar með lífsgæði 

einstaklinga með Alzheimer og aðrar heilabilanir (Miller, 2016; Cheng o.fl., 2014; Jak, 2012). 

Samkvæmt könnun sem Iðjuþjálfafélag Íslands lét gera árið 2009 kom í ljós að fá 

matstæki eru til á Íslandi ætluð fagfólki sem starfa með öldruðum (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir 

og Eygló Daníelsdóttir, 2011). Við leit í gagnagrunnum fundust jafnframt engar heimildir um 

matstæki sem eru notuð á Íslandi og eru sérstaklega hönnuð til að mæla þátttöku og virkni 

meðal einstaklinga með Alzheimer sjúkdóminn. Þau matstæki sem fundust í heimildum lutu 

nær eingöngu að mælingu á færni auk þess sem þau voru ekki sérstaklega ætluð 

einstaklingum með Alzheimer. Það lítur því út fyrir að skortur sé á matstækjum sem gagnast 

iðjuþjálfum og aflar upplýsinga um hvaða iðja veitir einstaklingum með Alzheimer ánægju. 

Þegar litið er til siðareglna Iðjuþjálfafélags Íslands er iðjuþjálfum, skv. liðum 2.3, 2.4 og 4.2, 

ætlað að auka þekkingu sína í starfi og stuðla að framþróun fagsins í takt við þróun og 

breytingar í samfélaginu (Iðjuþjálfafélag Íslands, 2001). Í ljósi þess að öldruðum, og þar með 
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einstaklingum með Alzheimer sjúkdóminn mun fjölga á komandi áratugum, telja þýðendur 

mikilvægt að listi sem metur ánægjulega atburði og tækifæri til þátttöku meðal þessara 

einstaklinga sé aðgengilegur á íslensku og að þýðing og staðfærsla slíks lista myndi falla 

undir liði 2.3, 2.4 og 4.2 í siðareglum iðjuþjálfafagsins (Hagstofan, 2015; Jak, 2012; Jón 

Snædal, 1996; Iðjuþjálfafélag Íslands, 2001). 

Markmið verkefnisins er að forprófa gátlistann The Pleasant Events Schedule- 

Alzheimer’s Disease (PES-AD) í íslenskri þýðingu rannsakenda, hér eftir nefndur PES-AD 

eða í íslenskri þýðingu Ánægjulistinn, auk þess sem réttmæti þýðingarinnar verður kannað. 

Ánægjulistanum er ætlað að bera kennsl á þá atburði sem hafa veitt einstaklingum með 

Alzheimer ánægju undanfarinn mánuð og undanfarin fimm ár frá þeim degi sem listinn er 

lagður fyrir (Teri og Logsdon, 1991). Rannsóknir hafa sýnt að með upplýsingum sem fást úr 

Ánægjulistanum megi efla þátttöku ásamt því sem dregið er úr líkum á þunglyndi og 

einmanaleika (Teri og Logsdon, 1997). Rannsakendur álíta að Ánægjulistinn muni gagnast 

iðjuþjálfum sem viðbót við þau matstæki sem þegar eru notuð í vinnu með einstaklingum sem 

kljást við Alzheimer.  

Listinn verður lagður fyrir tvo mismunandi hópa sem innihalda samtals 18 

einstaklinga og fer fram í 12 fyrirlögnum. Í öðrum hópnum eru einstaklingar sem greindir eru 

með Alzheimer og aðstoðarmenn þeirra, í hinum hópnum eru aldraðir einstaklingar sem ekki 

eru greindir með heilabilun. 

Við rannsóknarvinnuna er stuðst við kanadísku hugmyndafræðina og líkan innan 

hennar, kanadíska iðjulíkanið um færni við iðju (e. Canadian Model of Occupational 

Performance Engagement (CMOP-E)). Í líkaninu er áhersla lögð á eflingu iðju og þátttöku og 

þá víxlverkun sem liggur á milli einstaklings og umhverfis. Iðjan er hér tengingin á milli 

þessara tveggja þátta (Polatajko, Davis, Cantin, Wilner og Trentham, 2007). Hugræn geta 

þeirra sem eru með Alzheimer fer dvínandi og því týnist einnig smátt og smátt getan til að 
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framkvæma þær gefandi athafnir sem veita ánægju og stuðla að þroska. Þessi skerta færni 

getur leitt til þunglyndis og hegðunarerfiðleika sem verður síðan til þess að áhuginn og 

virknin minnkar enn frekar (Teri og Logsdon, 1997). 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er munurinn á tíðni og tækifærum til að stunda ánægjulegar athafnir hjá 

 einstaklingum með Alzheimer annars vegar og aldraðra sem ekki eru greindir með heilabilun 

hins vegar? 

2. Hvað bendir til réttmætis íslenskrar þýðingar gátlistans The Pleasant Events 

Schedule-AD (PES-AD)? 

Hér fyrir neðan eru skilgreiningar á þeim meginhugtökum sem koma fyrir í þessari 

rannsókn. 

Alzheimer: Taugahrörnunarsjúkdómur sem einkennist af gleymsku, endurteknum 

spurningum, verk- og málstoli og atferlis- og persónuleikabreytingum. Alzheimer er 

algengasta orsök heilabilunar og aukast líkurnar á að fá sjúkdóminn með hækkandi aldri (Jón 

Snædal, 2006). 

Ánægja: Að upplifa gleðitilfinningu sem hlýst af upplifun og reynslu (Mörður Árnason, 

2002).  

Aldraðir: Sá hópur fólks sem hefur náð 67 ára aldri (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

Þátttaka: Hægt er að skilgreina þátttöku út frá tveimur sjónarmiðum, 1) félagslegri þátttöku; 

þ.e. að einstaklingurinn hafi vald til að taka eigin ákvarðanir og að hann hafi stjórn á sínu lífi, 

2) sálfræðilegri þátttöku, er tengist virkni einstaklingsins (Lundberg, Hansson, Wentz og 

Björkman, 2008). 

PES-AD: Bandarískur gátlisti, höfundar listans eru hjúkrunarfræðingarnir Linda Teri og 

Rebecca G. Logsdon. Gátlistinn var gefin út árið 1991 (Teri og Logsdon, 1991). 
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Verkefninu er skipt í fimm megin kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem fjallað er 

um ástæðu þess að farið var af stað með þessa rannsókn og auk þess eru rannsóknarspurningar 

settar fram. Farið verður í bakgrunnsupplýsingar rannsóknarinnar, hagnýtt gildi og helstu 

hugtök hennar skilgreind. Í öðrum kafla er farið í fræðilega umfjöllun sem tengist efninu, þar 

á meðal eldri rannsóknir og fræðigreinar. Þriðji kaflinn er lýsing á aðferðafræði 

rannsóknarinnar og í fjórða kafla eru niðurstöður settar fram á hnitmiðaðan hátt. Í fimmta 

kafla eru umræður um niðurstöðurnar og þær að lokum tengdar við rannsóknarspurningarnar 

sem settar voru fram í upphafi. 
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Fræðileg umfjöllun 

 Í kaflanum um fræðilega umfjöllun verður einungis stuðst við fræðilegar heimildir. 

Heimildirnar eru fengnar úr kennslubókum, fræðitímaritum og gagnagrunnum á netinu. Þeir 

gagnagrunnar sem notaðar voru við leit að heimildum eru ProQuest, PubMed, OTseeker og 

GoogleScholar. Leitarorðin sem notuð voru við leitina eru: Aldraðir, iðja, virkni, PES-AD, 

þátttaka, Alzheimer, iðjuþjálfun, forprófun, þýðing á matstæki og samsetning þessara orða. 

Dæmi: Áhrif virkni á framvindu Alzheimer sjúkdómsins. 

Uppbygging annars kafla er á þann veg að fyrst verður iðja, iðjuþjálfun aldraðra og 

hugmyndafræði iðjuþjálfunar tengd við rannsóknarefnið auk þess sem farsælli öldrun verður 

gerð góð skil. Þar á eftir verður fjallað um Alzheimer sjúkdóminn og vísað í rannsóknir sem 

sýna fram á hvaða áhrif virkni hefur á framvindu Alzheimer sjúkdómsins auk áhrifa 

sjúkdómsins á aðstandendur. Næst verður þátttaka tengd ánægjulegum atburðum og áhrifum 

þess að stunda iðju sem veitir fólki ánægju. Að lokum verður fjallað um forprófun og 

þýðingar matstækja. 

Iðja 

Iðja er ein af grunnþörfum mannsins (Meyer, 1922). Iðja er allt sem maðurinn gerir og 

tekur sér fyrir hendur, nýtur og hefur gaman af, hvort sem iðjan er stunduð í samneyti við aðra 

eða í einrúmi (CAOT, 2002; Guðrún Pálmadóttir 1999). Iðja gefur lífinu þýðingu og gildi, 

hún er mikilvæg fyrir heilbrigði og vellíðan. Einnig kemur iðja skipulagi á atferli og hún 

þróast og breytist í tímans rás. Iðja er einnig mótuð af umhverfinu auk þess sem hún mótar 

umhverfið (CAOT, 2002). Lawton (1973) kom fyrstur fram með lýsingu á samsvörun 

aldraðra og umhverfis. Hann sagði að ef það er ekki hægt að aðlaga umhverfið að þeim 

breytingum sem verða með þverrandi færni, þar sem allt tekur lengri tíma og krefst meiri 

orku, þá er hætt við að bilið milli aldraðra og umhverfis aukist. Ekki síst hefur iðja eflandi og 
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bætandi áhrif á fólk þar sem allir eru iðjuverur og hver einstaklingur hefur sín séreinkenni sem 

ber að virða (CAOT, 2002). 

Sýnt hefur verið fram á að tengsl iðju og heilsu eru gagnvirk og nátengd, fólk sem er 

við góða heilsu hefur frekar tækifæri til að stunda þá iðju sem það langar til að stunda og að 

sama skapi hafa þeir sem eru við slæma heilsu færri tækifæri til að stunda iðju (Helena 

Jónsdóttir, 2009; Law, Steinwender og Leclair, 1998). Að stunda iðju sem er mikilvæg og 

ánægjurík, t.d vinna eða tómstundaiðja, hefur jákvæð áhrif á heilsu og veitir vellíðan, auk þess 

getur hún leitt til aukinnar lífsánægju og bætt andlega færni (Christiansen og Townsend, 

2004; Law, 2002; Law o.fl., 1998). Hins vegar getur skortur á möguleikum til þátttöku í iðju 

leitt til lélegrar heilsu og vanlíðunar, sérstaklega ef fólk er svipt tækifærinu til að taka þátt í 

iðju sem hefur félagslega, menningarlega og persónulega þýðingu (Law, 2002). Iðja 

einstaklings breytist með tímanum og það er margt sem breytist þegar starfsævinni lýkur, fólk 

missir mörg hlutverk, dagleg rútína og iðja breytist, félagsleg tengsl rofna og einstaklingnum 

getur liðið líkt og hann leggi lítið af mörkum til samfélagsins (Jonsson og Anderson, 1999; 

Jonsson, Josephsson og Kielhofner, 2001; Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2011). 

Iðjuþjálfun aldraðra og skjólstæðingsmiðuð nálgun 

Skjólstæðingsmiðuð nálgun er stór þáttur í hugmyndafræði iðjuþjálfa. Hún felst í því 

að þjónustan sem skjólstæðingurinn fær er í samræmi við hans eigin óskir og getu. 

Skjólstæðingurinn tekur þar með þátt í þjónustuferlinu að svo miklu leyti sem hann sjálfur 

kýs, þ.e. hann tekur sjálfur þátt í að tilgreina þá iðjuvanda sem eru til staðar og finna lausnir á 

þeim (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Þjónustan getur þó ekki verið 

skjólstæðingsmiðuð nema samskiptin milli iðjuþjálfans og skjólstæðingsins séu góð og 

árangursrík og fullt traust ríki á milli þeirra. Skjólstæðingurinn verður að geta tekið við þeim 

upplýsingum sem honum eru gefnar ásamt því að skilja þær og auk þess þarf hann að geta tjáð 
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skoðanir sínar í hverju skrefi ferlisins (Hobson, 2006). Aldraðir eiga erfiðara með að tileinka 

sér það að vera við stjórn, að þeir séu hluti af meðferðarsambandi. Þeir eru vanari því 

fyrirkomulagi að vera þiggjendur þjónustu, vera í sjúklingshlutverkinu og að meðferðaraðilinn 

stjórni og sé sá sem veit hvað er best í stöðunni hverju sinni. Því þarf iðjuþjálfinn oft meiri 

tíma og vinnu í að kynna fyrir öldruðum hvað fellst í skjólstæðingsmiðuðu starfi. Iðjuþjálfar 

geta því oft þurft að aðlaga það hver stjórnar þegar þeir vinna með öldruðum og vera 

valdeflandi (Hobson, 2006).  

Iðjuþjálfinn ætti að skapa rólegt og afslappandi andrúmsloft til að öldruðum 

skjólstæðingum líði vel í aðstæðunum (Hobson, 2006). Starf iðjuþjálfa með öldruðum 

einstaklingum felst í því að endurheimta líkamlega færni að því marki sem hægt er, viðhalda 

þeirri getu og virkni sem þegar er fyrirliggjandi og fyrirbyggja iðjuvanda með forvörnum. 

Iðjuþjálfar fást einnig við að meta iðjuraskanir og færni í athöfnum daglegs lífs sem og áhuga 

til tómstundaiðkunar með tilliti til hreyfifærni og vitrænnar færni skjólstæðinganna (Ingibjörg 

S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). Mikilvægt er að tómstundastarfi sé stjórnað af 

fagfólki sem hefur þekkingu til að skipuleggja og aðlaga þjónustuna og vita hvað er hvetjandi 

eða hamlandi fyrir hinn aldraða. Iðjuþjálfar hafa þá þekkingu sem þarf til að aðlaga iðju að 

einstaklingnum og nálgast þjónustuna með heildrænni sýn (Guðrún Jóhanna Hallgrímsdóttir, 

2014). 

Farsæl öldrun 

Ekki ber eingöngu að bæta árum við lífið, heldur einnig að bæta lífi við árin 

(Havighurst, 1961). Það var Havighurst sem kom fyrstur fram með hugtakið um farsæla 

öldrun. Hann benti á mikilvægi þess að aldraðir gætu notið efri áranna og að síðasta 

æviskeiðið sé fyrst og fremst ánægjulegt. Hann benti einnig á mikilvægi þess að greina hvað 

það væri sem hjálpaði fólki að ná hámarks hamingju þegar aldurinn færðist yfir. Þurfti þá að 
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horfa bæði til þátta hjá einstaklingnum sjálfum, félagslegra þátta sem og umhverfisþátta 

(Havighurst, 1961). 

Rowe og Kahn (1997) töldu að rannsóknir á öldrun hefðu snúist of mikið um hrörnun 

og sjúkdóma og settu fram líkan sitt um farsæla öldrun. Í stað þess að horfa til líkamlegrar 

hrörnunar, einkenna og sjúkdóma horfðu Rowe og Kahn frekar til líkamlegrar og félagslegrar 

virkni og gáfu þessum þáttum meira vægi. Líkanið sem Rowe og Kahn settu fram skýrir 

farsæla öldrun út frá þremur megin þáttum. 1) Að vera laus við sjúkdóma og skerðingar, 2) að 

viðhalda andlegri og líkamlegri færni og 3) að stuðla að áframhaldandi virkni og félagslegri 

þátttöku. Lengst af hafa þær kenningar verið ráðandi að sjúkdómar og skerðingar væru helstu 

áhrifaþættir þess að eldast. Greinarmunur er gerður á milli erfðaþátta og áunninna þátta á borð 

við afleiðingar tiltekinna lifnaðarhátta. Rannsóknir hafa sýnt að menntun hefur jákvæð áhrif 

þegar kemur að því að viðhalda andlegri og vitsmunalegri virkni, auk þess sem hreyfing og 

félagsleg þátttaka hefur jákvæð áhrif á að fólk eldist á farsælan hátt (Rowe og Kahn, 1997).  

Á framtíðarþingi um farsæla öldrun sem haldið var í Reykjavík 2013 kom meðal 

annars fram að virkni á eigin forsendum til æviloka væri einn þáttur í farsælli öldrun. Þar kom 

einnig fram að andleg og líkamleg örvun og tilbreyting skipti miklu máli og að virknin væri á 

forsendum hinna öldruðu. Einnig kom fram að aldraðir segja mikilvægt að þeir séu spurðir 

álits um málefni er snerta þá (Ingrid Kuhlman, 2013). 

Með samfellukenningunni (e. Continuity Theory) sem er ein af öldrunarkenningum 

sálfræðinnar er því haldið fram að farsæl öldrun felist í því að fólk haldi virkni og þátttöku í 

samræmi við eigin óskir og getu. Allir eru mismunandi persónur og eiga mismunandi 

bakgrunn og er því ekki hægt að steypa alla í sama mót á ákveðnu æviskeiði. Þá á farsæl 

öldrun að byggja á samfellunni sem verður á þátttöku einstaklinga í iðju og athöfnum alla ævi 

og fram á efri ár (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). Ellin á ekki að hafa 

áhrif á persónu einstaklingsins heldur á hann að halda áfram að vera hann sjálfur, með öllum 
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sínum sérkennum, þrátt fyrir að aldur hans hækki og heilsan bili. Þar er einnig lögð áhersla á 

að aldraðir skuli sjálfir fá að stýra sínu eigin lífi að því marki sem þeir kjósa og fái eins mikið 

valfrelsi og kostur er á (Jón Björnsson, 1996). 

Hugmyndafræði  

Kanadíska iðjulíkanið um eflingu iðju leggur áherslu á að veitt sé skjólstæðingsmiðuð 

þjónusta (Law, 2002). Skjólstæðingsmiðuð þjónusta byggist á því að bæði skjólstæðingurinn 

og iðjuþjálfinn taki sameiginlegar ákvarðanir, þar sem styrkleikar beggja aðila eru nýttir. 

(Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Í kanadíska iðjulíkaninu er 

einstaklingurinn (lífsandi, tilfinningar, hugsun, líkami) í innsta hring, í þeim næsta er iðjan 

(eigin umsjá, störf og tómstundaiðja). Yst er síðan menning, stjórnsýsla, efnisheimur og 

samfélag og tilheyra þau umhverfinu. Allir þrír meginþættirnir hafa áhrif á hvern annan og eru 

samofnir öllu því sem einstaklingurinn gerir. Líkanið leggur áherslu á eflingu iðju og þátttöku 

(Polatajko o.fl., 2007).  

 

Mynd 1. CMOP-E  
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Alzheimer  

Alzheimer sjúkdómur er hrörnunarsjúkdómur sem kemur fram í heilanum og veldur 

rýrnun taugafrumna sem að lokum deyja. Sjúkdómurinn dregur nafn sitt af þýska lækninum 

Alois Alzheimer sem var fyrsti maðurinn til að lýsa sjúkdómsmyndinni en það gerði hann út 

frá einum af sjúklingum sínum um aldarmótin 1900. Lýsing hans á þeim breytingum sem 

verða í heilanum við það að fá Alzheimer var svo nákvæm að stuðst er við hana enn þann dag 

í dag (Jón Snædal, 2006;1996). Alzheimer er ein helsta orsök heilabilunar meðal eldra fólks. 

Talið er að um 1-2% einstaklinga sem eru 65 ára og yngri séu með Alzheimer sjúkdóminn og 

hlutfallið fari hækkandi til 85 ára aldurs. Meðal þeirra sem náð hafa 85 ára aldri er talið að 

hlutfallið sé komið í um 20-25% en eftir það fjölgar tilfellum greininga ekki eins mikið (Jón 

Snædal, 2006). 

Eitt aðaleinkenni Alzheimer sjúkdómsins og það sem birtist iðulega fyrst er gleymska. 

Það er einstaklingsbundið hversu hratt einkenni ágerast og einnig getur verið mikill 

dagamunur á fólki. Gleymskan ein og sér dugir þó ekki til að einstaklingur fái greiningu 

Alzheimer sjúkdómsins. Önnur einkenni sjúkdómsins eru málstol, verkstol, skortur á ratvísi 

og dómgreind auk ýmissa geðrænna einkenna og atferlistruflana. Þessi einkenni hafa oft þær 

afleiðingar að félagshæfni þessara einstaklinga dvínar og þeir verða á endanum ófærir um að 

sinna athöfnum daglegs lífs auk þess sem færnin til að sinna áhugamálum hverfur (Jón 

Snædal, 2006). Orsakir sjúkdómsins eru óþekktar í flestum tilfellum þó ýmsar tilgátur hafi 

verið settar fram. Þó er hægt að rekja orsökina til arfgengni í einhverjum tilvika og þá 

sérstaklega meðal þeirra sem fá sjúkdóminn snemma á lífsleiðinni (Jón Snædal, 1996). 
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Virkni og áhrif hennar á vitræna hnignun  

Alzheimer sjúkdómurinn er algengasta orsök heilabilunar hjá öldruðu fólki líkt og 

áður hefur komið fram (Jak, 2012; Jón Snædal, 2006). Miðað við núverandi þróun og þá 

staðreynd að aldraðir eru sá aldurshópur sem mun stækka mest á næstu áratugum má gera ráð 

fyrir að aldraðir verði um 25% af íslensku þjóðinni árið 2065. Ef mannfjöldaspár ganga eftir 

og heildaríbúafjöldi verður um 437.000 manns, eins og miðspár Hagstofunnar spá fyrir um, 

verða aldraðir í kringum 110.000 manns sama ár (Hagstofan, 2015). Á Íslandi er talið að 25% 

aldraðra á níræðisaldri sé með Alzheimer sjúkdóminn (Jón Snædal, 2006). Því má gera ráð 

fyrir að fjöldi Íslendinga með Alzheimer verði um 20-30.000 árið 2065. Hver einasti þáttur 

sem hægir örlítið á framvindu sjúkdómsins eða dregur úr fjölda tilfella sem koma upp getur 

því haft heilmikil áhrif á lífsgæði og dregið úr kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið (Jak, 2012).  

Eitt af þeim meðferðarúrræðum sem stendur einstaklingum með Alzheimer til boða er 

þjálfun þar sem unnið er með styrkleika hvers og eins og þeir virkjaðir til að stunda iðju í 

samræmi við getu og áhuga. Einstaklingur með Alzheimer sjúkdóminn hefur yfirleitt tapað 

frumkvæði og skipulagshæfileikum og þarf því hvatningu og stuðning til að takast á við þessi 

viðfangsefni (Jón Snædal, 2006). Lífssaga og persónuleiki hvers og eins hefur einnig áhrif á 

þróun sjúkdómsins. Með því að taka tillit til þessara þátta er hægt að hafa áhrif á lífsgæði og 

vellíðan þessara einstaklinga og veita umönnun sem sniðin er að þörfum þess einstaklings sem 

á í hlut hverju sinni (Kitwood, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tómstundaiðkun svo og önnur líkamleg og andleg 

virkni draga úr vitrænni hnignun (Jak, 2012; Cheng, 2014). Rannsókn sem gerð var af Cheng 

o.fl. (2014) kannaði áhrif þess að iðka heilaþrautir eins og Mahjong og líkamsæfingarnar Tai 

Chi á starfsemi heilans. Rannsóknin var slembuð samanburðarrannsókn og voru allir 

þátttakendur með heilabilun á mis alvarlegu stigi. MMSE matstækið var notað til að meta 
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þátttakendur við upphaf og lok meðferðar. Niðurstöðurnar sem fengust úr rannsókninni 

studdu það að slík virkni hefði áhrif á framvindu heilabilunar með því að hægja á vitrænni 

skerðingu.  

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að einstaklingar sem voru virkir og stunduðu 

reglulega líkamsrækt, eins og göngur eða aðra sambærilega hreyfingu, frá unglingsaldri voru 

ólíklegri en aðrir til að fá einkenni heilabilunar (Middleton, Barnes, Li-Yung og Yaffe, 2010; 

Middleton, Kirkland og Rockwood, 2008). Það sást einnig greinanlegur munur á vitrænni getu 

þeirra einstaklinga sem hófu að stunda reglulegar líkamsæfingar seinna á lífsleiðinni og svo 

þeirra sem höfðu aldrei stundað reglulega líkamsrækt (Middleton o.fl, 2010). Rannsóknirnar 

sýndu að minnstu líkurnar á að fá einkenni heilabilunar voru hjá einstaklingum sem stunduðu 

markvissa líkamsrækt að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku á einhverju æviskeiði 

(Middleton o.fl., 2008). Rannsókn McDermott, Orrell og Riddler (2013) sem kannaði 

merkingu og gildi tónlistar fyrir fólk með heilabilun sýndi einnig að áhrif tónlistar dragi úr 

hegðunarvanda og bæti sálfræðileg einkenni. Ef upplýsingum er safnað snemma í 

heilabilunarferlinu er hægt að nýta þær til að viðhalda lífsgæðum og ýta undir ánægjulegar 

athafnir sem hafa gildi fyrir hinn aldraða. 

Íhlutunaráætlunin TAP eða the Tailored Activity Program var fundin upp í 

Bandaríkjunum og hefur verið nýtt, af iðjuþjálfum, í starfi með einstaklingum með heilabilun 

og aðstandendum þeirra. Áætlunin er skjólstæðingsmiðuð og leggur mikið uppúr því að 

einstaklingarnir séu virkir. Við gerð þessarar áætlunar er meðal annars litið til niðurstaðna 

sem fást úr matstæki sem metur ánægjulega atburði í lífi skjólstæðinganna, eins og Pleasant 

Events Schedule, Ánægjulistinn (Gitlin o.fl., 2009). Í rannsókn sem Gitlin o.fl. (2008) gerðu 

 tóku aðstandendur eftir því að á meðan áætluninni var fylgt eftir dró úr neikvæðri hegðun 

meðal skjólstæðinganna, þeir urðu sjaldnar æstir, eirðarleysi varð minna, þau gátu unað sér í 

lengri tíma í einu í athöfnunum og spurðu ekki eins ítrekað sömu spurninganna. Í annarri 
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rannsókn sem Gitlin o.fl. (2009) gerðu á áhrifum TAP áætlunarinnar á einstaklinga með 

heilabilun tóku meðferðaraðilarnir eftir því að einstaklingarnir sem tóku þátt í rannsókninni 

og voru með heilabilun tóku meiri þátt í athöfnum þegar farið var eftir TAP 

íhlutunaráætluninni og sögðust 98% þátttakanda upplifa aukna ánægju í tengslum við 

þátttökuna. 

Aðstandendur fólks með Alzheimer 

Alzheimer er talinn vera sá sjúkdómur, af þeim sem herja á fullorðið fólk, sem hefur 

hvað mestu áhrif á aðstandendur þess sem veikist. Sjúkdómurinn er þess eðlis að á ákveðnum 

tímapunkti verða einstaklingarnir háðir öðrum hvað umönnun varðar og lendir það oft á 

fjölskyldu þess sem á í hlut að axla ábyrgð á ýmsum þáttum sem tengjast einstaklingnum. 

Algengast er að maki og/eða börn taki á sig þyngstu byrðina. Ef slík sambönd eru ekki til 

staðar er það samfélagið sem tekur við umönnun hans. Á lokastigum sjúkdómsins eru þó allir 

Alzheimersjúklingar orðnir það veikir og þurfa svo mikla aðstoð við allar athafnir daglegs 

lífs, að erfitt er að leggja umönnunina á aðstandendur og eru þá langflestir komnir inn á 

stofnun. Aðstandendur eru í flestum tilvikum málsvarar sjúklinganna út á við. Það sem gerir 

aðstandendur að góðum málsvörum og vel í stakk búna til að berjast fyrir þennan málstað er 

reynsla þeirra af sjúkdómnum í gegnum ástvini sína. Baráttumál þeirra og gagnrýni hefur leitt 

til breytinga á mörgu sem viðkemur þjónustu og hvernig fyrirkomulagi er háttað í vinnu sem 

tengist einstaklingum með Alzheimer (Jón Snædal, 2006).  

Aðstandendur Alzheimer sjúklinga upplifa margs konar tilfinningar og erfiðleika 

vegna umönnun náins einstaklings sem greinst hefur með Alzheimer eða heilabilun. 

Þunglyndi hefur ekki aðeins áhrif á þann sem er með heilabilun heldur gætir einnig mikilla 

áhrifa hjá þeim aðstandendum sem helst sjá um að sinna veika einstaklingnum. Aðstandendur 

finna oft fyrir mikilli streitu og umönnunarbyrðin verður þeim erfið, sem eykur líkurnar á að 
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þeir verði þunglyndir, en talið er að 55% af þeim aðstandendum sem annast heilabilaða ástvini 

upplifi veruleg einkenni þunglyndis (Teri og Wagner, 1992). Einkennin koma yfirleitt fram 

innan 18 til 24 mánaða tímabils eftir að umönnun hefst. Aðstandendurnir eru líklegri til að lifa 

við skert lífsgæði og hafa oft ekki þá getu eða orku sem þarf til þess að aðstoða sinn nánasta 

líkt og þörf krefur (Thompson og Roger, 2014). Alvarleiki þunglyndis þeirra sem annast náinn 

einstakling með Alzheimer fer eftir því hve umönnunarbyrðin er mikil og hvar 

einstaklingurinn er staddur í sjúkdómsferlinu. Það veltur einnig á því hvaða aðstoð er í boði 

og hvort umönnunaraðilinn sé kona eða karl, því rannsóknir hafa sýnt að konum í þessu 

hlutverki hættir fremur til að þróa með sér þunglyndiseinkenni en körlum (Iqbal, Ahmad, 

Wani, Aleem og Majeed, 2015). Breyting á hegðun, sem oftar en ekki á sér stað hjá þeim sem 

kljást við Alzheimer, veldur aðstandendum yfirleitt mestri vanlíðan og henni fylgir mikil 

streita og jafnvel þunglyndi. Þær hegðunarbreytingar sem fylgja sjúkdómnum eru meðal 

annarra eirðarleysi, óáttun, erfiðleikar við að festa svefn, árásargirni og æsingur auk þess sem 

það er ekki óalgengt að einstaklingar verði æstari og árásargjarnari eftir því sem sjúkdómurinn 

ágerist, jafnvel þótt þeir hafi aldrei sýnt af sér slíka hegðun fyrr (Lebowitz, 2000; Fauth, Zarit, 

Femia, Hofer og Stephens, 2006). 

Gitlin o.fl. (2008) stóðu fyrir rannsókn þar sem þeir könnuðu áhrif TAP 

verkáætlunarinnar, sem lýst var hér að ofan, á aðstandendur einstaklinga með Alzheimer og 

aðrar heilabilanir. Með því að fara eftir TAP íhlutunaráætluninni fannst aðstandendum 

umönnunarbyrðin ekki verða eins þungbær. Þeir eyddu jafnframt minni tíma í að gera eitthvað 

fyrir einstaklinginn af skyldurækni og upplifðu sjaldnar að þeir þyrftu að vakta hann. Þeim 

fannst þeir einnig öðlast meiri leikni og sjálfstraust í að tileinka sér og nýta þær athafnir eða 

þá virkni sem valin var við gerð áætlunarinnar. Aðstandendum í samanburðarhópnum, sem 

ekki fékk TAP íhlutun, fannst klukkustundunum hins vegar fjölga og byrðin verða meiri  

(Gitlin o.fl., 2008). 
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Þátttaka í ánægjulegum atburðum 

Kanadíska hugmyndafræðin snýst um að efla iðju og samkvæmt CMOP-E þarf 

einstaklingurinn sjálfur ekki að framkvæma iðjuna til að vera virkur þátttakandi. Efling iðju 

ýtir undir þátttöku (Polatajko o.fl., 2007) og rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka aldraðra í 

tómstundum hefur marga kosti og þeir sem eru virkir þátttakendur í tómstundastarfi séu 

líklegri til að njóta betri lífsgæða og eru hamingjusamari (Minhat o.fl, 2013). Rannsókn Miller 

(2016) sem snýr að því hvernig heimilisfólk öldrunarstofnanna upplifa tilveruna, bendir til 

þess að lífið litist af lítilli virkni og einmanaleika en að sama skapi má merkja jákvæð áhrif 

þess þegar íbúarnir búa við fjölbreytt framboð tómstunda og geti valið hvaða tómstundir þeir 

vilja stunda og hvenær.  

Skortur á möguleikum til þátttöku getur leitt til lélegrar heilsu og vanlíðunar. Þegar 

fólk er svipt tækifærinu til að taka þátt í iðju sem hefur félagslega, menningarlega og 

persónulega þýðingu getur það haft slæmar afleiðingar á heilsu og velferð einstaklingsins. 

Iðjusvipting er það kallað þegar manneskja eða hópur fólks fær ekki að gera það sem þeim 

finnst vera nauðsynlegt, mikilvægt og ánægjulegt vegna ytri takmarkana (Law, 2002). Í grein 

Teri og Logsdon (1997) kemur fram að ánægjulegir atburðir hafa mikla þýðingu fyrir 

einstaklinga með Alzheimer. Atburðirnir mega þó hvorki vera of fáir né of margir, vegna þess 

að hugræn geta minnkar eftir því sem líður á sjúkdóminn og með tímanum missa þessir 

einstaklingar getuna til að framkvæma athafnir sem veita þeim ánægju. Þessi þverrandi færni 

getur leitt til þunglyndis og hegðunarerfiðleika. 

Ánægjulistinn 

Gátlistinn The Pleasant Event Schedule, eða PES-AD, sem samkvæmt íslenskri 

þýðingu rannsakenda heitir Ánægjulistinn, er uppruninn í Bandaríkjunum árið 1991. 

Höfundum listans hjúkrunarfræðingunum, Lindu Teri og Rebeccu Logsdon, þótti vanta 
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matstæki sem væri einfalt í notkun og hefði þann tilgang að bera kennsl á þá iðju sem veitti 

einstaklingum með Alzheimer ánægju. Niðurstöður matstækisins mætti svo nýta til íhlutunar 

sem hefði það að markmiði að bæta lífsgæði. Rannsóknir höfðu sýnt að þátttaka einstaklinga 

með Alzheimer í iðju sem veitti þeim ánægju hefði jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu 

einstaklinganna sjálfra, sem og umönnunaraðila sem oft voru aðstandendur (Teri og Logsdon, 

1991). PES-AD listinn er byggður á tveimur eldri matstækjum, þ.e. gátlistunum Pleasant 

Events Schedule (PES) sem er ætlaður fullorðnum og Pleasant Events Schedule - Elderly 

(PES-E) ætluðum öldruðum. Báðir eldri gátlistarnir innihéldu 114 atriði, og fólst þróun PES-

AD listans í því að fjarlægð voru þau atriði í eldri gátlistunum sem höfundar töldu að 

einstaklingar með Alzheimer ættu erfitt með að framkvæma. Þá var nýjum atriðum bætt við á 

PES-AD listann sem ekki höfðu verið í fyrri gátlistunum tveimur. Viðbæturnar byggðust á 

fyrri rannsóknum, klínískri reynslu höfunda og tillögum frá umönnunaraðilum og 

aðstandendum einstaklinga með Alzheimer. Afraksturinn var PES-AD sem inniheldur 53 

atburði sem oft eru algengir í daglegu lífi fólks og geta veitt því ánægju. 

Höfundar PES-AD listans töldu þörf á að gera enn styttri lista sem væri auðveldari í 

fyrirlögn og tæki ekki eins langann tíma að fylla út. Sú útgáfa af PES-AD listanum inniheldur 

20 atburði og voru þeir valdir með það í huga að listinn samanstæði af svipuðum fjölda 

atburða þar sem krafist var félagslegrar þátttöku og athafna sem hægt er að stunda í einrúmi. 

Einnig var horft til þess að þátttaka í atburðunum væri innan getusviðs einstaklinga með 

vitræna skerðingu. Réttmæti og áreiðanleiki styttri listans er sambærilegur við listann sem 

inniheldur 53 atriði (Teri og Logsdon, 1997). Árið 2016 var styttri útgáfa PES-AD þýdd yfir á 

brasilíska portúgölsku og listinn staðfærður m.t.t. þarlendrar menningar en brasilísku 

rannsakendunum þótti vanta matstæki á portúgölsku sem sniðið væri að einstaklingum með 

Alzheimer og myndi nýtast til eflingar iðju sem veitti þeim ánægju. Brasilísku 

rannsakendurnir ráku sig þó á það að atriði listans voru miserfið í þýðingu og staðfærslu. 
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Nefna þeir sérstaklega atriðin lauging (hlæja), sem þótti of vítt og þarfnast nánari útskýringar 

við og Shopping, buying things (Versla, kaupa hluti (fyrir sjálfa(n) mig eða aðra) en þar þótti 

inntak þess sem spurt var um komast illa til skila á portúgölsku. 

Í Bandaríkjunum hefur notkun Ánægjulistinn reynst vel í vinnu heilbrigðisstarfsólks 

með einstaklingum með Alzheimer og aðstandendum þeirra, en listinn er bæði réttmætur og 

áreiðanlegur. Í rannsókn þeirra Teri og Logsdon frá 1997 þar sem kannaður var áreiðanleiki 

Ánægjulistans og reyndist alfa-áreiðanleikastuðull vera frá 0,86 til 0,95 (coefficent alpha) og 

0,78 til 0,95 (split-half reliability) sem telst nokkuð góður áreiðanleiki. Réttmæti 

Ánægjulistans samanborið við matstækin MMSE (Mini-Mental State Examination) og HDRS 

(Hamilton Depression Rating Scale) var gott, en sýnt var fram á sterk tengsl milli skertrar 

vitrænnrar færni og þunglyndis við minni þátttöku í iðju sem veitti einstaklingnum ánægju 

(Teri og Logsdon, 1997). 

Forprófun á matstæki 

Á Íslandi er algengt að erlend matstæki séu þýdd og aðlöguð með tilliti til íslenskra 

aðstæðna og nauðsynlegt er að forprófa útgáfuna áður en matstækið er formlega tekið í 

notkun (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Forprófun spurninga- eða gátlista getur falist í því að 

nokkrir einstaklingar, sem dæmigerðir eru fyrir þann hóp sem listinn er ætlaður, eru fengnir til 

að svara þýddum spurningum listans áður en formleg rannsókn hefst (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). Við forprófun geta komið í ljós ýmsir gallar eða atriði sem rannsakendum hafa annað 

hvort yfirsést eða ekki áttað sig á; t.d. atriði eins og óskýrt orðalag spurninga, óljósar 

leiðbeiningar við að svara spurningum, of langur spurningalisti o.s.frv. (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013; Teijlingen og Hundley, 2001). Hægt er að fá fjölbreyttar niðurstöður frá þátttakendum í 

forprófun og mikilvægt er að skrá niður viðbrögð við spurningum og athugasemdir þeirra sem 
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taka þátt í forprófuninni og nýta upplýsingarnar til frekari þróunar listans (Sigurgrímur 

Skúlason, 2005). 

Þýðing á matstæki 

Þegar matstæki er þýtt yfir á annað tungumál og staðfært m.t.t. menningar, verður það 

að vera gert þannig að próf- og tölfræðilegir eiginleikar þess haldi sér. Mál- og 

menningarsvæði geta verið ólík innbyrðis og hugverkin því sömuleiðis breytileg; þess vegna 

getur þýðing og staðfærsla matstækja verið vandasöm (Sigurgrímur Skúlason, 2005; Brynja 

Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). Við þýðingu á matstækja yfir á annað 

tungumál er mikilvægt að fylgja viðurkenndum aðferðum og forðast handahófskennd 

vinnubrögð. Nokkrar leiðir eru í boði og ekki hefur verið sannað að ein aðferð skili betri 

árangri en önnur. Flestir fræðimenn eru þó sammála um að ekki sé til eftirbreytni að þýða 

matstæki orðrétt án staðfæringar m.t.t. mismunandi menningar. Það að nota fleiri en eina 

aðferð við að þýða matstæki hefur þótt gefa góða raun og stuðla að betra samræmi milli 

upprunalegs matstækis og þýðingar (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 

2005).  

Hérlendis hafa tvær aðferðir við þýðingar matstækja verið algengastar, annars vegar 

aðferðin þýðing-bakþýðing og hins vegar að notast við tvær sjálfstæðar þýðingar á 

upprunatexta og fá svo þriðja aðila til að athuga nákvæmni þýðingar (Einar Guðmundsson, 

2006). Þýðingarferli Brislin er vel þekkt meðal þýðenda en aðferðin felst meðal annars í því 

að fá tvítyngda þýðendur til að þýða matstækið óháð hvor öðrum, annarsvegar úr 

upprunamálinu og yfir á markmálið, og hinsvegar að bakþýða yfir á upprunamáli, þá leggur 

ferlið áherslu á yfirlestur álitsgjafa og prófarkarlestur (Brislin, 1970; Einar Guðmundsson, 

2006).  Á síðustu árum hefur aðferðin ígrunduð samtöl (e. Cognitive Interviewing), notið 

vaxandi vinsælda. Aðferðin leggur áherslu á skjólstæðingsmiðaða nálgun, og eru einstaklingar 
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úr þeim markhóp sem matstækið er ætlað virkir þátttakendur í þýðingarferlinu (Sólrún 

Óladóttir og Guðrún Pálmadóttir 2013). 

Samantekt 

 Iðja einstaklings breytist yfir æviskeiðið og þegar komið er að þeim tímamótum að 

starfsævinni lýkur breytist margt, hlutverkum fækkar, dagleg rútína og iðja tekur breytingum, 

félagsleg tengsl rofna og einstaklingnum getur fundist eins og hann leggi lítið til samfélagsins. 

Þegar komið er á efri ár er algengara að fólk sé að glíma við alls kyns heilsubresti. Einn af 

þeim sjúkdómum sem tengdur er við hækkandi aldur er Alzheimer sjúkdómurinn. Fyrsta 

einkenni hans er gleymska en svo fylgja í kjölfarið einkenni eins og málstol, verkstol, 

dómgreindarskortur, atferlistruflanir og sálræn einkenni. Geta þessara einstaklinga til að sinna 

daglegum athöfnum og þar á meðal þeirri iðju sem veitir þeim ánægju, dvínar smátt og smátt. 

Einstaklingar með Alzheimer og aðrar heilabilanir taka því í minna mæli þátt í ánægjulegum 

atburðum en þeir sem ekki kljást við nokkurs konar heilabilun.  

Virk þátttaka í iðju sem veitir ánægju hefur þá kosti að auka lífsgæði og lífshamingju. 

Að stunda iðju sem er mikilvæg og veitir ánægju, t.d vinna eða tómstundaiðja, hefur einnig 

jákvæð áhrif á heilsu og getur enn fremur leitt til aukinnar lífsánægju og bætt andlega færni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að líkamleg og andleg virkni draga úr vitrænni hnignun og bæta 

því lífsgæði einstaklinga með Alzheimer og aðra skylda sjúkdóma. Það er því eftirsóknavert 

að þýða og staðfæra matslista sem varpar ljósi á hvaða kringumstæður það eru sem þessum 

einstaklingum þykja ánægjulegar. Ánægjulistinn er matstæki sem getur komið að góðu gagni í 

vinnu með einstaklingum með Alzheimer. 
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Aðferðafræði 

Hér verður framkvæmd rannsóknarinnar lýst ásamt því hvaða aðferðum var beitt við 

gagnaöflun, gagnagreiningu og úrvinnslu gagna. Einnig verður þátttakendum og vali á þeim 

gerð nánari skil. Fjallað verður um þýðingarferli Ánægjulistans úr ensku yfir á íslensku. Rætt 

verður um siðfræðilega þætti og álitamál í rannsókninni ásamt því að fjalla um réttmæti 

hennar.  

Tilgangur rannsóknarinnar er fyrst og fremst að þýða úr ensku og forprófa gátlistann: 

The Pleasant Events Schedule-AD (PES-AD). Tilgangurinn með forprófuninni er að kanna 

réttmæti íslensku þýðingarinnar. Einnig verður litið til þeirra upplýsinga sem listinn veitir, 

þ.e. hversu oft stunda þátttakendur þær athafnir sem eru á listanum, hversu oft standa 

atburðirnir til boða og hafa þátttakendur ánægju af því að stunda ákveðna atburði listans. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1.   Hver er munurinn á tíðni og tækifærum til að stunda ánægjulegar athafnir hjá  

einstaklingum með Alzheimer annars vegar og aldraðra sem ekki eru greindir með heilabilun 

hins vegar? 

2.   Hvað bendir til réttmætis íslenskrar þýðingar gátlistans The Pleasant Events Schedule-AD 

(PES-AD)? 

Rannsóknaraðferð  

 Rannsóknin var annars vegar þýðing og staðfærsla á gátlistanum PES-AD og hins 

vegar samantekt á niðurstöðum úr forprófun listans, þar sem niðurstöður tveggja ólíkra hópa 

voru bornar saman til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Í 

megindlegum rannsóknum er upplýsinga aflað á tölulegu formi með kerfisbundnum hætti. 

Aðferðin er byggð á raunvísindum, hlutlægni og mælingum og er að mestu notast við töluleg 

gögn og tölfræðilega úrvinnslu (Ragnheiður Harpa Árnadóttir, 2013). Lýsandi aðferð var beitt 
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og mælingar aðeins gerðar einu sinni á hvorum hóp. Í lýsandi aðferð eru oftast margar breytur 

sem lýsa fyrirbærum eins og þau eru, greina vandamál og afla upplýsinga um einkenni þeirra 

(Ragnheiður Harpa Árnadóttir, 2013). Við framsetningu og túlkun gagna var notuð lýsandi 

tölfræði og niðurstöður settar fram á myndrænan hátt (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Þátttakendur og lýðfræðilegar upplýsingar 

 Rannsakendur völdu þátttakendur með tilliti til þess að auðvelt væri að nálgast þá auk 

þess sem þeir þurftu að uppfylla þau þátttökuskilyrði sem skilgreind voru í upphafi. 

Þátttakendurnir voru 18 talsins og skiptust þeir í tvo hópa: 1) sex einstaklingar sem greindir 

eru með Alzheimer, fjórar konur og tveir karlar og var meðalaldur þeirra 77 ár þar sem 

þátttakendur voru á aldursbilinu 65 ára til 82 ára, 2) sex aldraðir einstaklingar, þrjár konur og 

þrír karlar og var meðalaldur þeirra 77.5 ár þar sem þátttakendur voru á aldursbilinu 72 ára til 

82 ára. Einnig voru sex aðstoðarmenn, en þeir aðstoðuðu þátttakendur í hópi 1) og var 

skiptingin þar eftirfarandi: tveir kvenkyns umönnunaraðilar, tvö uppkomin börn - einnig 

kvenkyns og tveir makar, karl og kona. Allir þátttakendur þurftu bæði að tala og skilja 

íslensku. 

Matstækið Ánægjulistinn 

Ánægjulistinn (The Pleasant Event Schedule - PES-AD) hefur gefið góða raun í vinnu 

með einstaklingum með Alzheimer vestanhafs (Teri og Logsdon, 1997). Matstækið er gátlisti 

sem inniheldur 53 atburði sem oft eru algengir í daglegu lífi fólks s.s. að fara í bíltúr, fá sér 

blund og horfa á sjónvarpið. Hver og einn af þessum atburðum er metinn á þrjá vegu; 1) Tíðni 

(e. Frequency), hve oft einstaklingurinn hefur stundað atburðinn síðastliðinn mánuð. 2) Stóð 

til boða (e. Availability), hvort einstaklingnum hafi staðið til boða að stunda atburðinn 

síðastliðinn mánuð. 3) Ánægja (e. Enjoyability), hvort atburðurinn hafi veitt einstaklingnum 

ánægju á undanförnum mánuði og/eða fimm árum. Tíðni og stóð til boða er metið út frá 
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þremur möguleikum: aldrei, stundum og oft. Ánægja er hins vegar metin eftir því hvort 

einstaklingurinn njóti atburðarins núna, gerði það áður fyrr, eða bæði núna og áður fyrr. 

Listinn er lagður fyrir einstaklinga með Alzheimer, og/eða aðstandendur þeirra eða 

umönnunaraðila. Þátttaka einstaklinga með Alzheimer fer eftir færni þeirra og getu til að 

svara því sem spurt er um á listanum. Notkun listans gefur besta raun þegar einstaklingar með 

Alzheimer og aðstandendur/umönnunaraðilar svara listanum í sameiningu. Það hefur sýnt sig 

að einstaklingar með Alzheimer geta oft sagt til um hvaða iðja veiti þeim ánægju en geta átt 

erfiðara með að meta hve oft þeir tóku þátt í atburðinum og geta þá 

aðstandendur/umönnunaraðilar fyllt þar inn í eyðurnar (Teri og Logsdon, 1991). 

Ánægjulistinn og þýðingarferlið        

Ánægjulistinn, þ.e. spurningahlutinn, var fyrst forþýddur af Idu Atladóttur 

öldrunarhjúkrunarfræðingi árið 2007 en hann hefur aldrei verið útgefinn né forprófaður með 

formlegum hætti. Rannsakendur þýddu gátlistann aftur en höfðu þýðingu Idu til hliðsjónar. 

Stuðst var við þýðingarferli Brislin en þar er lögð áhersla á samanburðar- og bakþýðingar, 

yfirlestur álitsgjafa og prófarkarlestur (Brislin, 1970). Næsta skref var að fenginn var 

Íslendingur með góða ensku- og íslenskukunnáttu til að þýða gátlistann aftur óháð þýðingu 

rannsakenda og hjúkrunarfræðingsins. Þýðingarnar voru svo bornar saman og ósamræmi milli 

þýðinga skoðað nánar og endurmetið. Af 53 atriðum Ánægjulistans, voru 51 atriði þýdd með 

sama hætti eða með lítils háttar mun á orðalagi eða orðvali, eins og t.d. atriði nr. 51 going to 

the movies var í þýðingu rannsakenda að fara í bíó en var að fara í kvikmyndahús í 

samanburðarþýðingunni. Í slíkum tilfellum var ákveðið að halda því orðalagi sem var 

algengara og í samræmi við almenna málnotkun (Sigurgrímur Skúlason, 2005) sem í þessu 

tilfelli var að fara í bíó. Tvö atriði listans sýndu meiri mun á milli þýðinga en eingöngu 

orðaval og var þá um að ræða atriði sem þurfti að staðfæra m.t.t. íslenskrar menningar eða 
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aðstæðna. Þetta voru atriði nr. 26, Going on outings (to the Park, a Picnic, a Barbecue etc.), 

sem var í þýðingu rannsakenda að fara í stuttar skemmtiferðir (t.d. út fyrir bæjarmörkin, í 

almenningsgarða), en var í samanburðarþýðingunni að fara í lautarferð eða í 

almenningsgarð. Atriði nr. 26 var því tekið til endurskoðunar og breytt í að fara út á meðal 

fólks (t.d. á skemmtanir, á kaffihús, eða í veislur) en það þótti lýsa betur inntaki þess sem var 

spurt um í upprunalega Ánægjulistanum og falla betur að menningu eldri Íslendinga. Atriði 

nr. 34, Being told I am loved vafðist bæði fyrir rannsakendum og þýðanda 

samanburðarþýðingarinnar en þar var horft til þess að orðalagið að elska er síður notað meðal 

aldraðra á meðan orðalag eins og að þykja vænt um er þeim tamara. Er hér var komið í 

þýðingarferlinu var til bráðabirgða sæst á þýðinguna að vera tjáð ástúð með orðum en við 

þýðingu matstækja er nauðsynlegt að horfa til tungutaks og orðafars þeirra sem matstækinu er 

ætlað (Sigurgrímur Skúlason, 2005). 

Þriðja skrefið í þýðingarferlinu, var að tveir aðilar voru fengnir til að bakþýða textann 

yfir á ensku, annars vegar var það Íslendingur sem var búsettur til langs tíma í Bandaríkjunum 

og starfar nú við umönnun aldraðra á Íslandi. Hins vegar var það Íslendingur sem stundað 

hefur nám í enskumælandi háskóla. Bakþýðingarnar reyndust mjög svipaðar, en í samanburði 

við upprunalega Ánægjulistann, kom helst fram ósamræmi í þeim atriðum þar sem um 

íslenska staðfærslu var að ræða. Eins sýndi bakþýðing beggja aðila að þýðing atriðis nr. 34 

being told I am loved sem var að vera tjáð ástúð með orðum skilaði sér illa. Atriði nr. 34 var 

því breytt í að aðrir segi mér að þeim þyki vænt um mig. Þegar bakþýðingar leiddu í ljós atriði 

sem þótti ábótavant í íslensku þýðingunni voru þau endurmetin og orðalagi breytt.  

Skref fjögur fólst í að íslenskukennari, sem einnig hefur reynslu af starfi með 

öldruðum var fenginn til að prófarkalesa þýðinguna, hafði hún frumtextann einnig til 

hliðsjónar er hún fór yfir þýðinguna. Að hennar tillögu var m.a. þýðingunni á availability 

breytt í stóð til boða, en hafði áður verið í boði. Einnig var fallið frá því að nota eingöngu 
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orðið atburður yfir enska orðið event og talað um atburði/athæfi, þar sem það samræmist 

betur íslenskri málvitund að tala um það að syngja eða hlæja sem athæfi, en að fara í veislu 

skilgreinist sem atburður. Þá voru fjórir aðilar fengnir til að segja álit sitt á þýðingunni hvað 

varðar málfræði og orðanotkun á gátlistanum; iðjuþjálfi sem starfar við heimaþjónustu, 

hjúkrunarfræðingur sem starfar á öldrunarheimili, áttræður karlmaður sem býr sjálfstætt og að 

lokum aðstandandi einstaklings með Alzheimer. Engar athugasemdir varðandi málfar eða 

orðanotkun voru látnar í ljós, en tveimur álitsgjafanna þótti atriði nr. 12, að hlæja - skrítið og 

að þar væri nánari útskýringa þörf. Atriði 12 var tekið til nánari endurskoðunar; niðurstaðan 

var sú að halda því eins og það var: að hlæja, en þá horfðu rannsakendur til þess að í 

upprunalega listanum er þetta atriði einfaldlega skilgreint sem laughing, og án nánari 

útskýringa. Það var því ákveðið að bíða viðbragða þátttakenda í forprófuninni varðandi þetta 

atriði. Ánægjulistann fyrir forprófun má sjá í fylgiskjali F.  
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Mynd 2. Hér má líta þýðingarferlið  
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Mynd 3. Dæmi úr Ánægjulistanum  

  Hér að ofan má sjá dæmi úr Ánægjulistanum og möguleika á svörum. Aldrei merkir að 

einstaklingurinn hafi ekki stundað/staðið til boða að stunda atburðinn síðastliðinn mánuð. 

Stundum merkir að einstaklingurinn hafi stundað/staðið til boða að stunda atburðinn 1-6 

sinnum síðastliðinn mánuð og oft merkir að einstaklingurinn hafi stundað/staðið til boða að 

stunda atburðinn 7 sinnum eða oftar síðastliðinn mánuð. Nýtur nú merkir að einstaklingurinn 

hefur notið eða haft ánægju af að stunda atburðinn síðastliðinn mánuð, en naut áður fyrr spyr 

hvort einstaklingurinn hafi haft ánægju af að stunda atburðinn síðastliðin fimm ár. 

Framkvæmd forprófunar og úrvinnsla gagna  

Í upphafi sendu rannsakendur kynningarbréf til stofnana sem veita öldruðum 

einstaklingum þjónustu. Í bréfinu var rannsókninni lýst og jafnframt leitað til þessara 

stofnanna eftir aðstoð við val á þátttakendum í rannsóknina (fylgiskjal A). Rannsóknin var 

tilkynnt til persónuverndar (tilkynning nr. S8219). Einnig var kynningarbréf sent til 

væntanlegra þátttakenda þar sem rannsókninni og tilgangi hennar var lýst (fylgiskjal B). 

Þátttakendur skrifuðu undir yfirlýsingu um upplýst samþykki áður en gátlistinn var lagður 

fyrir (fylgiskjal C). Leyfi fyrir þýðingunni fékkst hjá höfundi listans, Lindu Teri, þann 13. 
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apríl 2017 ( fylgiskjal E). 

 Rannsóknin fór fram með þeim hætti að rannsakendur lögðu gátlistann The Pleasant 

Events Schedule-Alzheimer‘s Disease, í íslenskri þýðingu nefndur Ánægjulistinn, fyrir sex 

einstaklinga með Alzheimer sem fengu aðstoð frá aðstandendum eða umönnunaraðilum við 

að svara listanum ef þess var þörf og til samanburðar voru sex aldraðir einstaklingar sem ekki 

eru greindir með Alzheimer eða aðra vitræna skerðingu. Með fyrirlögn listans fengust gögnin 

sem leitað var eftir en þau voru tvenns konar; annars vegar var leitað að gögnum um það 

hversu réttmæt íslenska þýðing listans var, þá með tilliti til þess hversu vel einstaklingunum 

gekk að svara listanum og hvort einhverjar spurningar hafi ítrekað vafist fyrir þátttakendum. 

Hins vegar var leitað að gögnum sem tengdust útkomu listans en það voru upplýsingar um 

hversu oft einstaklingarnir stunduðu þá atburði sem taldir voru upp á listanum, hversu oft þeir 

höfðu staðið þeim til boða síðastliðinn mánuð og hvort atburðirnir veittu einstaklingunum 

ánægju. Gögnunum var safnað í mars og apríl árið 2017.   

Gögnin sem fengust með fyrirlögn listans voru sett inn í 23. útgáfu tölfræðiforritsins 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Tveir rannsakendur, í það minnsta, unnu 

saman að því að setja gögnin inn í SPSS til að minnka líkur á innsláttarvillum. Lýsandi 

tölfræði var notuð til að skoða niðurstöður gagna. Lýsandi tölfræði er yfirleitt fyrsta skrefið í 

úrvinnslu megindlegra gagna og veitir gjarnan einfalda lýsingu á niðurstöðum. Með lýsandi 

tölfræði eru niðurstöðurnar settar fram á myndrænan hátt, svo sem með einföldum töflum eða 

mun flóknari myndum þar sem margar breytur koma við sögu. Hún er auk þess talin 

sérstaklega hentug aðferð til að mæla það sem er dæmigert fyrir úrtakið, miðsækni og 

dreifingu (Amalía Björnsdóttir, 2013). 
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Réttmæti og áreiðanleiki 

 Þegar matstæki eru notuð við rannsóknarvinnu skiptir máli að þær niðurstöður sem úr 

matstækinu fást séu réttmætar og áreiðanlegar. Áreiðanleiki segir til um nákvæmni 

matstækisins, ef matstæki er áreiðanlegt má reikna með að svipaðar niðurstöður fáist ef 

rannsóknin yrði endurtekin. Réttmæti er hinsvegar mikilvægasti eiginleiki matstækis og segir 

til um hversu vel matstækið mælir þá hugsmíð sem því er ætlað að mæla. Ýmsar tegundir eru 

til af réttmæti og fer mikilvægi þeirra eftir eðli og tilgangi matstækisins (Guðrún Pálmadóttir, 

2013). Við forprófun Ánægjulistans í íslenskri þýðingu voru mælingar einungis framkvæmdar 

einu sinni og áreiðanleiki því ekki kannaður að svo stöddu. Rannsakendur könnuðu því 

einungis hvað benti til réttmæti íslensku þýðingarinnar, og þá m.a. aðgreiniréttmæti, þ.e. hvort 

Ánægjulistinn greindi á milli tveggja ólíkra. Vísbendingar um aðgreiniréttmæti má m.a. fá 

með því að rannsaka hvort samræmi sé á milli a) niðurstaðna sem fengust úr mælingunni og 

b) viðurkenndra hugmynda eða fræðikenninga um fyrirbærið sem verið er að rannsaka 

(Guðrún Pálmadóttir, 2013). Rannsakendur lögðu því Ánægjulistann fyrir tvo mismunandi 

hópa sem fyrri rannsóknir hafa sýnt að séu ólíkir og væru því líklegir til að skila ólíkri svörun. 

Siðfræðilegir þættir rannsóknar  

Ef rannsókn á að standa undir nafni þarf hún að uppfylla vissar siðfræðilegar kröfur. Í 

siðfræði heilbrigðisgreina eru fjórar höfuðreglur sem lúta að; sjálfræði, skaðleysi, velgjörðum 

og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2013). Þessar höfuðreglur voru hafðar að leiðarljósi við 

framkvæmd rannsóknarinnar og við meðferð á gögnum henni tengdri. Sjálfræðisreglan fjallar 

um að þátttakandi skuli upplýstur um eðli og tilgang rannsóknar, og taki þátt í henni af fúsum 

og frjálsum vilja (Sigurður Kristinsson, 2013). Kynningarbréf var sent til væntanlegra 

þátttakenda þar sem rannsókninni og tilgangi hennar var lýst (sjá fylgiskjal B). Þátttakendur, 

skrifuðu undir yfirlýsingu um upplýst samþykki áður en gátlistinn var lagður fyrir (sjá 
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fylgiskjal C). Skaðleysisreglan fjallar um að valda þátttakendum ekki skaða og gæta þess að 

réttur þeirra sé ávallt í fyrirrúmi (Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttakendum var gert ljóst að 

þeim væri frjálst að hafna þátttöku og gætu gert það hvenær sem er í rannsóknarferlinu og 

þyrftu ekki að svara því sem þeir vildu ekki svara. Nafnleyndar var heitið, sem og trúnaði við 

meðferð allra persónuupplýsinga. Velgjörðarreglan kveður á um að rannsakandi skuli láta 

gott af sér leiða, bæði gagnvart þátttakendum og samfélaginu (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsóknin gaf þátttakendum tækifæri til að tjá sig um atburði og athæfi sem veitti þeim 

ánægju og hvernig tækifærum til þátttöku í iðju sem hefur þýðingu og gildi fyrir þá var háttað. 

Ánægjulistinn getur mögulega gagnast einstaklingum með Alzheimer og aðstandendum þeirra 

til að bæta lífsgæði og almenna vellíðan beggja hópa. Réttlætisreglan kveður á um að gæta 

sanngirni gagnvart þátttakendum og vernda þá sem höllum fæti standa fyrir ónauðsynlegri 

áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (tilkynning 

nr. S8219) en þeir sem vinna með gögn sem innihalda viðkvæmar persónuupplýsingar er skylt 

að tilkynna rannsóknina til persónuverndar áður en rannsókn hefst (Lög um persónuvernd nr. 

77/2000; Reglur um tilkynningarskyldu nr. 712/2008). 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður á réttmæti íslenskrar þýðingar og staðfærslu 

Ánægjulistans úr ensku að mati þátttakenda í rannsókninni. Auk þess verða niðurstöður úr 

forprófun listans kynntar og þeim rannsóknarspurningum svarað sem settar voru fram í 

upphafi. Niðurstöður verða settar fram í rituðu máli og á myndrænu formi, t.a.m. með töflum 

og súluritum. 

Þátttakendur í forprófun 

Þátttakendur í rannsókninni voru 18 og tóku þátt í 12 fyrirlögnum við forprófun 

Ánægjulistans. Tveir ólíkir hópar tóku þátt í forprófuninni, sem eftirleiðis munu kallast hópur 

1 og hópur 2. Hópur 1 samanstóð af sex einstaklingum sem greindir eru með Alzheimer og 

nutu þeir aðstoðar aðstandanda eða umönnunaraðila sem einnig voru sex talsins. Í hópi 2 voru 

sex einstaklingar sem ekki eru greindir með heilabilun af neinu tagi. Fyrirlagnirnar fóru fram 

á öldrunarstofnunum og í heimahúsum. Einstaklingar með Alzheimer voru að meðaltali 47,5 

mínútur, að svara gátlistanum (frá 35-72 mínútur) með aðstoðarfólki, en aldraðir voru að 

meðaltali 25 mínútur að svara (frá 20-34 mínútur). 

Samanburður á hópunum tveimur 

Hér að neðan munu verða teknar saman tölulegar niðurstöður sem fengust úr forprófun 

ánægjulistans. Niðurstöðurnar verða bornar saman og greint frá því hvort munur sé á milli 

hópanna tveggja hvað varðar tíðni, hvort atburðurinn stóð til boða og hvort hann hafi veitt 

ánægju. 
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Mynd 4. Tíðni ánægjulegra atburða  

Á mynd 4 sést hversu oft sex einstaklingar sem greindir eru með Alzheimer annars 

vegar og sex aldraðir einstaklingar hins vegar stunduðu einhvern af þeim 53 atburðum 

Ánægjulistans undanfarinn mánuð. Þegar skoðaðar eru niðurstöður þessara tveggja hópa sést 

að einstaklingar sem greindir eru með Alzheimer, stunduðu aldrei einhverja af þeim 53 

athöfnum sem spurt er um í 30,2% tilvika en aldraðir í 14,2 % tilvika. Þar er því 16,0% munur 

á milli hópanna. Einstaklingar með Alzheimer sögðust í 37,1% tilvika stundum stunda atburði 

á listanum en aldraðir í 41,8% tilvika. Einstaklingar með Alzheimer sögðust stunda atburði oft 

af listnum í 30,5% tilvika en aldraðir í 43,7% tilvika og er 13,2% munur þar á. Einstaklingar 

með Alzheimer slepptu að svara í 2,2% tilfella á meðan aldraðir slepptu því að svara í 0,3% 

tilfella. 30,5% og 43,7%, 13,2% munur 
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Mynd 5. Stóð til boða  

Hér á mynd 5 sést hve oft þátttakendum stóð til boða að stunda einhvern af þeim 53 

atburðum sem finna má á Ánægjulistanum. Þeim sex einstaklingum sem greindir eru með 

Alzheimer stóð mun sjaldnar til boða en hinum sex öldruðu einstaklingum sem svöruðu 

listanum að stunda einhvern af þeim 53 atburðum sem spurt var um. Af þeim 41,2% sem 

sögðu að þeim stæði aldrei til boða að stunda einhverja af 53 atburðunum voru 27% með 

Alzheimer á móti 14,2% aldraðra og hér er því 12,8% munur á milli hópanna. Þegar skoðað 

var hverjir svöruðu stundum er munurinn á milli hópanna 3,4% þar sem þeir sem eru með 

Alzheimer svöruðu því í 35,2% tilvika en aldraðir í 31,8% tilvika. Munur var á svörum 

hópanna þegar merkt var við oft, en aldraðir svöruðu oft í 53,5% tilvika en þeir sem eru með 

Alzheimer í 37,4% tilvika og hér er munurinn 16,1%. 
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Mynd 6. Ánægja  

Á mynd 6 sést hversu oft sex einstaklingar sem greindir eru með Alzheimer og sex 

aldraðir einstaklingar sem ekki eru greindir með heilabilun njóta í dag, áður fyrr eða bæði í 

dag og áður fyrr einhverra atburða á Ánægjulistanum. Þeir sem eru með Alzheimer segjast 

hafa notið atburðanna á listanum áður fyrr í 23,3% tilvika á meðan aldraðir sögðust hafa notið 

þeirra áður fyrr í 6,3% tilfella. Þegar athugað er hvort einstaklingarnir njóta atburða í dag 

segjast þeir sem eru með Alzheimer gera það í 5,3% tilvika en aldraðir í 3,1% tilvika. En 

þegar spurt er um að njóta atburða bæði í dag og áður fyrr, þá segja þeir sem eru með 

Alzheimer það vera í 56.6% tilvika en aldraðir í 75,2% tilvika og er munurinn því 18,6%. Þeir 

sem eru með Alzheimer slepptu því að svara í 14,8% tilvika en aldraðir slepptu því að svara í 

15,4% tilvika.  

Athugasemdir við forprófun íslenskrar þýðingar og staðfærslu Ánægjulistans 

Hér verða kynntar niðurstöður úr forprófun Ánægjulistans þar sem leitað er 

vísbendinga er varða réttmæti íslenskrar þýðingar listans, þ.e. hvort hann mæli þá hugsmíð 

sem honum er ætlað að mæla. Niðurstöður verða kynntar í töflu og rituðu máli og fjallað 

verður um athugasemdir sem bárust frá þátttakendum; þær eru svo flokkaðar niður eftir eðli 
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og með hliðsjón af því hvort þær komu frá þátttakendum í hópi 1, þ.e. einstaklingum með 

Alzheimer ásamt aðstandendum/umönnunaraðilum þeirra eða hópi 2 sem samanstendur af 

öldruðum einstaklingum án greindrar heilabilunar. 

Tafla 1. Fjöldi skráðra athugasemda   

               

Við forprófun Ánægjulistans fylgdust rannsakendur vel með svörun þátttakendanna 18 

og merktu hjá sér allar athugasemdir sem bárust frá þeim, s.s. spurningar, misskilning, 

mistúlkun og ábendingar. Einnig horfðu rannsakendur til þess hve vel þátttakendum gekk að 

svara listanum og ef rannsakendur urðu varir við einhvers konar hik við svörunina spurðu þeir 

þátttakanda nánar út í þau atriði listans. Alls bárust 14 athugasemdir frá þátttakendum; flestar 

athugasemdir komu frá einstaklingum með Alzheimer eða alls átta talsins. Fimm 

athugasemdir bárust frá aðstandendum/umönnunaraðilum og ein frá öldruðum án greindrar 
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heilabilunar en átta af þátttakendunum 18 komu með einhverskonar athugasemdir varðandi 

atriði Ánægjulistans. Af 53 atriðum listans fengu sjö atriði einhverjar athugasemdir og 46 því 

án athugasemda. Jafnframt bárust engar athugasemdir varðandi leiðbeiningar listans.  

Eftirtalin atriði ánægjulistans fengu athugasemdir við forprófun íslenskrar þýðingar: 

 

 Atriði nr. 12 – hlæja, fékk flestar athugasemdir frá þátttakendum eða fjórar, þar af 

komu þrjár frá einstaklingum með Alzheimer og ein frá aðstandanda/umönnunaraðila. 

Þátttakendur nefndu m.a. að þeim þætti skrítið að merkja við hversu oft þeir höfðu 

hlegið undanfarinn mánuð og einnig fannst þeim erfitt að meta hversu oft það stæði til 

boða. Einnig voru þeir óvissir um hvort átt væri við hvert skipti sem þeir hlógu eða 

hvort þeir hefðu þurft að hlæja að einhverju sérstöku eða við sérstakt tilefni. Þó merktu 

allir þátttakendur, sem gerðu athugasemdir varðandi atriði nr. 12, við nýtur núna þegar 

spurt var um hvort það veitti þeim ánægju að hlæja. 

 

 Atriði nr. 31 – fylgjast með fólki, fékk þrjár athugasemdir frá þátttakendum, eina frá 

einstaklingi með Alzheimer, eina frá aðstandanda/umönnunaraðila og eina frá 

öldruðum einstaklingi. Athugasemdirnar lutu að því að erfitt væri að átta sig á 

merkingunni. Einn úr samanburðarhópnum spurði: ,,Er átt við hvort ég sé mikið að 

njósna um fólk? Til dæmis á facebook?. Tillaga að breyttu orðalagi barst svo frá 

umönnunaraðila sem taldi orðalagið að fylgjast með mannlífinu eiga betur við.  

 

 Atriði nr. 10 – hugsa um eitthvað jákvætt sem verður í framtíðinni, fékk tvær 

athugasemdir, báðar frá einstaklingum með Alzheimer, annar þeirra vildi fá lýsingu 

eða dæmi um hvað hann gæti þá verið að hugsa um. Hinn þátttakandinn benti á að 

hann væri orðinn það gamall að hann hefði til lítils að hlakka eða horfa jákvæðum 

augum á þegar framtíðin væri annars vegar. 
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 Atriði nr. 11 – ljúka við erfitt verk, fékk tvær athugasemdir hvort úr sinni fyrirlögninni, 

annars vegar frá einstaklingi með Alzheimer og hins vegar frá 

aðstandanda/umönnunaraðila en báðir þátttakendurnir báðu um nánari útskýringu á 

hvað átt væri við með erfitt verk og hversu erfitt verkið þyrfti að vera.  

 

 Atriði nr. 9 – fara í útilegu, fékk eina athugasemd sem rannsakendur gerðu sjálfir er 

aðstandandi einstaklings með Alzheimer, aðlagaði spurninguna að einstaklingnum sem 

hann aðstoðaði og breytti þannig að hún snerist um  að fara í sumarbústað. 

 

 Atriði nr. 19 – hjálpa öðrum innan heimilisins (við heimilisþrif eða eldamennsku), 

fékk eina athugasemd sem kom frá einstaklingi með Alzheimer, en viðkomandi bjó 

einn og fékk aðstoð við þrif frá sveitarfélaginu. Hann átti því erfitt með að yfirfæra 

fyrirspurnina á sínar eigin aðstæður.  

 

 Atriði nr. 52 - rifja upp og ræða liðna tíð, fékk eina athugasemd sem kom frá 

aðstandanda einstaklings með Alzheimer, en aðstandandanum þótti að orða mætti 

spurninguna þannig að hún vísaði líka til nýlega liðinna atburða. Aðstandandanum 

þótti einstaklingurinn sem hann aðstoðaði tengja spurninguna eingöngu við löngu 

liðna tíð úr æsku viðkomandi.  

 

Aðrar athugasemdir sem bárust voru m.a. varðandi mat á ánægju en einn úr 

samanburðarhópnum minntist á það að honum hefði þótt betra ef hægt hefði verið að merkja 

við ánægju á annan hátt, svo sem eftir því hve mikil ánægja felst í að stunda ákveðinn atburð 

en ekki eingöngu eftir því hvort það sé ánægjulegt eða ekki. Í hans augum voru atburðirnir 

ekki allir jafn ánægjulegir og hann hefði því viljað fá að tilgreina nánar hvað honum finnst 

einstaklega ánægjulegt, hvað honum þykir frekar ánægjulegt en samt ekki eins ánægjulegt og 
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margt annað o.s.frv. Einnig voru gerðar athugasemdir við það að suma atburði listans mætti 

sameina og ná þannig að bæði stytta hann og einfalda. Að hugsa um plöntur innandyra og 

garðyrkja væri til dæmis hægt að sameina, sem og að snyrta sig og greiða hárið. Nokkrir 

þátttakendur töldu listann helst til langan. Ekki voru settar fram neinar athugasemdir varðandi 

leiðbeiningar listans en nokkrir þátttakendanna voru óöruggir varðandi hvaða tölur stæðu á 

bak við stundum og oft, og spurðu því rannsakendur oftar en einu sinni út í þetta atriði á 

meðan fyrirlögn stóð. 

Samantekt 

 Samkvæmt niðurstöðum úr forprófun listans sést að einstaklingar með Alzheimer 

njóta atburða af ánægjulistanum minna í dag en þeir gerðu áður fyrr á meðan tölur 

samanburðarhópsins eru mjög svipaðar hvað það varðar. Auk þess stendur þeim sjaldnar til 

boða að stunda atburði af listanum og er tíðnin lægri meðal einstaklinga með Alzheimer 

samanborið við hóp aldraðra sem ekki hafa heilabilun. Þegar allar tölurnar eru teknar saman 

sést því skýr munur á milli hópanna tveggja. Við fyrirlögn ánægjulistans voru skráðar 14 

athugasemdir varðandi 7 af 53 atriðum listans. Auk þess voru settar fram athugasemdir 

varðandi það að listinn þætti of langur, að betra væri ef hægt væri að meta ánægju á t.d. 

raðkvarða, að sameina mætti einhver atriði og að þörf væri á að bæta inn í gátlistann sjálfan 

tölulegum gildum fyrir stundum og oft. 
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Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar, tengdar við 

fræðilegar heimildir og leitast við að svara rannsóknarspurningunum sem leiddu rannsóknina. 

Fjallað verður um útkomu íslensku þýðingarinnar með tilliti til notagildis Ánægjulistans en til 

þess lögðum við hann fyrir tvo ólíka hópa, einstaklinga með Alzheimer og aldraða 

einstaklinga sem ekki eru greindir með neina heilabilun. Fjallað verður um þann mun sem 

mældist á milli hópanna, ástæðurnar sem lágu þar að baki og þær breytingar sem gerðar voru 

á listanum eftir að tillit hafði verið tekið til athugasemda úr forprófun og frá álitsgjöfum. Auk 

þess verður fjallað um það hvernig mögulegt sé að ýta undir það að Alzheimerssjúklingar fái 

tækifæri til þátttöku í ánægjulegum atburðum og hvernig iðjuþjálfar gætu nýtt sér 

Ánægjulistann í starfi sínu með þessum hópi skjólstæðinga. Að lokum verður fjallað um 

hugmyndir rannsakenda að framtíðarrannsóknum um viðfangsefnið. 

Samanburður á tíðni, tækifærum til þátttöku og ánægju milli hópanna tveggja 

Samkvæmt niðurstöðum Ánægjulistans stunda einstaklingar með Alzheimer atburði 

sem veita þeim ánægju mun sjaldnar en aldraðir sem ekki eru með heilabilun. Þegar 

niðurstöður listans frá báðum hópunum voru bornar saman kom einnig í ljós að þeim öldruðu 

stóð oftar til boða að stunda athafnir af listanum heldur en einstaklingum sem voru með 

Alzheimer. Rannsakendur telja að mögulega liggi tenging þar á milli, þ.e. að einstaklingar 

með Alzheimer stundi þær sjaldnar vegna þess að þær standi þeim ekki eins auðveldlega til 

boða. Þegar ánægja þessara hópa er skoðuð kemur þó einnig í ljós að einstaklingarnir sem eru 

með Alzheimer virðast ekki hafa ánægju af eins mörgum atburðum í dag og 

samanburðarhópurinn. Þeir merkja hins vegar mun oftar við að þeir hafi haft ánægju af 

ákveðnum atburðum áður en sú ánægja sé ekki lengur til staðar. Sú staðreynd á líklega einnig 



39 

  

sinn þátt í því að þau stunda ánægjulega atburði sjaldnar en aldraðir sem ekki eru greindir 

með heilabilun.  

Þegar einstaka atburðir listans eru skoðaðir kemur í ljós að þeir atburðir þar sem lítill 

munur er á þátttöku milli hópanna tveggja eru atburðir eins og hlæja og hlusta á tónlist. Þetta 

eru jafnframt athæfi sem eru mjög aðgengileg og standa jafnan öllum til boða. Mestur munur 

á þátttöku er hins vegar á atburðinum fara í fjöruferð eða niður með sjó. Hann er mun 

algengari meðal aldraðra en þeirra sem eru með Alzheimer. Flestir þátttakendur sem eru með 

Alzheimer töldu sig ekki fá tækifæri til þess, þ.e. það stæði þeim ekki til boða. Niðurstöður úr 

forprófun sýna því greinilegan mun á milli hópanna tveggja þegar kemur að ofangreindu 

matsatriði.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Teri og Logsdon (1991) þar sem fram 

kemur að geta einstaklings sem greindur er með Alzheimer til að framkvæma ánægjulegar 

athafnir, sem hafa þýðingu og gildi, fer minnkandi eftir greiningu, sem leiðir til þess að hann 

stundar ánægjulega atburði í minna mæli en þeir sem ekki hafa heilabilun. Í sama streng tekur 

Jón Snædal í umfjöllun sinni um Alzheimer, og nefnir hann jafnframt að dvínandi félagsleg 

færni hafi þau áhrif að einstaklingurinn dregur úr félagslegri þátttöku sinni sem bæði hefur 

áhrif á fjölskyldulíf viðkomandi sem og störf og áhugamál (Jón Snædal, 2006). 

Ánægjulistinn og réttmæti hans 

Góðar vísbendingar fengust um réttmæti Ánægjulistans, sbr. niðurstöður úr mælingum 

sem sjá má hér að ofan, þar sem skýr munur kom í ljós á milli þeirra tveggja ólíku hópa sem 

tóku þátt í forprófuninni. Listinn er hannaður sérstaklega með tilliti til einstaklinga með 

Alzheimer sem fylla listann út með aðstoð aðstandenda eða umönnunaraðila. Þátttakendur í 

hópi 1 falla því undir þá skilgreiningu. Hópur 2, þ.e. samanburðarhópurinn, samanstendur af 

öldruðum án greindrar heilabilunar og er ólíkur fyrri hópnum að því leyti. Gátlistinn er ekki 
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hannaður sérstaklega með þá einstaklinga í huga. Þá staðreynd að niðurstöður sýndu 

merkjanlegan og skýran mun milli hópanna tveggja má túlka sem svo að réttmæti sé til staðar, 

þó með þeim fyrirvara að um fámennan hóp þátttakenda var ræða. Niðurstöður úr forprófun 

leiddu einnig í ljós að þátttakendur töldu íslenska þýðingu Ánægjulistans vera auðskiljanlega 

og orðalag almennt gott en rannsakendur skráðu einungis athugasemdir við 7 atriði listans af 

53; alls bárust 14 athugasemdir í heildina. Rannsakendur telja því réttmæti gátlistans sterkt en 

þó þurfi að taka þessi 7 atriði til endurskoðunar m.t.t. endurgjafar frá þátttakendum 

rannsóknarinnar og að það muni styrkja enn frekar réttmæti listans. 

Endurskoðun íslenskrar þýðingar Ánægjulistans eftir forprófun  

Rannsakendur fengu fjóra álitsgjafa til að lesa yfir íslenska þýðingu á The Pleasant 

Events Schedule-AD. Þeir voru sammála um að málfar listans væri gott og hann væri 

auðskiljanlegur, þátttakendurnir 18 sem tóku þátt í forprófuninni voru sama sinnis. Við 

forprófun gátlistans var þó ljóst að nokkur atriði þurfti að taka til nánari endurskoðunar:   

Atriði nr. 12 - hlæja  

Tveimur álitsgjafanna og fjórum þátttakendanna fannst þetta atriði skrítið, óljóst og 

þarfnast nánari útskýringa. Í upprunalega Ánægjulistanum er þetta atriði hins vegar 

einfaldlega laughing og því spurning hvort og þá hvernig ætti að útskýra það nánar. Eins og 

fram kom í rannsókn Saviotti, Canon og Novell (2016) skilaði þetta atriði sér illa í þýðingu 

ánægjulistans yfir á brasilíska portúgölsku og í samráði við höfunda listans, þær Teri og 

Logsdon, var ákveðið að hafa atriði nr. 12 Rir de situações ou acontecimentos sem í lauslegri 

þýðingu útleggst sem hlæja að aðstæðum eða atburðum. Niðurstöður úr forprófun á íslenskri 

þýðingu gátlistans benda sterklega til þess að orðið hlæja geti ekki staðið eitt og sér, heldur 

verði að útskýra nánar hvað átt er við, þ.e. hvort átt sé við að hlæja að einhverju sem vekur 
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ánægju, eða hvort verið sé að spyrja um athæfið að hlæja sem slíkt, rannsakendur tóku því þá 

ákvörðun að breyta atriði nr. 12 í hlæja að skemmtilegum atburðum.  

 

 

Atriði nr. 31 - fylgjast með fólki. 

Þetta atriði komst ekki nægjanlega vel til skila og mun að ábendingu eins 

þátttakandans verða breytt í að fylgjast með mannlífinu en það þykir lýsa betur inntaki þess 

sem verið er að spyrja um.  

Atriði nr. 10 - hugsa um eitthvað jákvætt sem verður í framtíðinni  

Tvær athugasemdir voru gerðar við þetta atriði, báðar komu þær frá einstaklingum 

með Alzheimer, en rannsakendur telja þó að hér hafi orðalag ekki vafist fyrir þátttakendum og 

þeir hafi í báðum tilfellum skilið hvaða upplýsinga leitast var eftir. Vandamálið virtist frekar 

vera þess eðlis að þátttakendur áttu í erfiðleikum með að setja sig í þau spor að þeir væru að 

hugsa um eitthvað í framtíðinni, rannsakendur ákváðu því að halda atriði nr. 10 óbreyttu.  

Atriði nr. 11 - að ljúka við erfitt verk  

Tvær athugasemdir voru einnig gerðar við þetta atriði, þar sem þátttakendur vildu 

nánari lýsingu á hvað væri átt við, rannsakendum þótti ástæða til að útskýra þetta betur og 

verður atriði nr. 11 nú að ljúka við erfitt verk (t.d. verk sem hefur tekið langan tíma eða ég 

taldi mig ekki geta klárað).  

Atriði nr. 9 – að fara í útilegu  

Þrátt fyrir að einungis hafi verið gerð ein athugasemd við þetta atriði þótti ástæða til að 

taka það til endurskoðunar en athugasemdin var gerð þegar aðstandandi einstaklings með 

Alzheimer aðlagaði atriðið að einstaklingnum og breytti því í að fara í sumarbústað. 

Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að það að fara í sumarbústað félli ekki undir að 

fara í útilegu og þarna hafi listinn því ekki mælt það sem honum var ætlað að mæla. Að sama 
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skapi sýndi það sig að það vantaði atriði á listann sem næði auðveldlega yfir 

sumarbústaðarferðir en þær eru tiltölulega algengar meðal Íslendinga á öllum aldri. Einnig 

þarf að athuga nánar hvaða skilning fólk, þá sérstaklega eldri kynslóðin, leggur almennt í 

orðið útilega. Telja rannsakendur að það þurfi því að endurskoða þetta atriði m.t.t. orðalags og 

menningar, og verður atriði nr. 9 fara í sumarbústað, útilegu eða út á land.  

Atriði nr. 19 - hjálpa öðrum, aðstoða innan heimilisins (þurrka af, þrífa, elda matinn, 

leggja á borð)  

Þetta atriði fékk einnig aðeins eina athugasemd, sem þó krefst nánari athugunar, en 

þátttakandanum fannst erfitt að skilja spurninguna þar sem hann bjó einn og fékk aðstoð frá 

sveitarfélaginu við þrif. Atriði nr. 19 verður því aðlagað m.t.t. mismunandi búsetuforms fólks 

og verður að sinna heimilisstörfum, þurrka af, þrífa, elda matinn, leggja á borð.  

Atriði nr. 52 - rifja upp og ræða liðna tíð  

Hér var gerð ein athugasemd sem laut að því að liðin tíð gæti skilist sem svo að 

eingöngu væri átt við löngu liðna tíð, en ekki atburði sem gerðust t.d. fyrir nokkrum árum. 

Rannsakendur telja þó ekki þörf á að breyta því atriði að svo stöddu og þá helst vegna þess að 

um algengt orðalag er að ræða. Einnig telja rannsakendur að skilningur þeirra sem myndu 

nota listann á hugtakinu liðin tíð skipti ekki höfuðmáli, svo framarlega sem það kemst til skila 

að verið sé að spyrja um eitthvað sem gerðist í fortíðinni. 

Aðrar breytingar voru að nafnháttarmerkið að var tekið í burt þar sem það kom á 

undan sagnorðum í byrjun setningar. Einnig töldu rannsakendur þörf á því að bæta tölulegum 

gildum til skýringar, neðanmáls, á allar blaðsíður gátlistans fyrir aldrei, stundum og oft, en 

nokkrar ábendingar bárust frá þátttakendum varðandi það atriði. Að lokum var svo nýtur núna 

breytt í nýt núna til að gæta samræmis, þar sem gátlistinn er að öðru leyti settur fram í fyrstu 

persónu. Lokaútgáfu Ánægjulistans eftir forprófun má sjá í fylgiskjali G. 
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Hagnýtt gildi  

 Þátttaka, umhverfi, tómstundaiðja og skjólstæðingsmiðuð nálgun; þessi hugtök eru öll 

veigamikil í hugmyndafræði iðjuþjálfa eins og fram kemur í kanadíska iðjulíkaninu, þar sem 

áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun, eflingu iðju, þátttöku og hvernig víxlverkun er 

á milli einstaklingsins, iðju og þess umhverfis sem hann lifir í (Polatajko o.fl, 2007). 

Rannsóknin gefur upplýsingar um þátttöku, tækifæri til hennar og ánægju nokkurra 

einstaklinga með Alzheimerssjúkdóminn en þessar upplýsingar fást með fyrirlögn 

Ánægjulistans sem hefur nú verið þýddur á íslensku, staðfærður með tilliti til íslenskra 

aðstæðna og forprófaður. Rannsakendur sjá fyrir sér að niðurstöður Ánægjulistans kæmu að 

góðum notum við mat á ánægju og jafnvel uppbyggingu og skipulagi á félags- og 

tómstundastarfi fyrir einstaklinga með Alzheimer sjúkdóminn. Líkt og niðurstöður gáfu til 

kynna stunda einstaklingar með Alzheimer ánægjulega atburði í minna mæli en einstaklingar 

sem ekki eru með heilabilun. Listinn gefur upplýsingar um hvers konar iðju skjólstæðingurinn 

hefur áhuga á og myndi vilja stunda en getur ekki, ýmist vegna innri eða ytri þátta, eins og 

umhverfisins þar sem atburðurinn stendur þeim ekki til boða.  

Tölur frá Hagstofu Íslands sýna (Hagstofan, 2015) að öldruðum einstaklingum muni 

fjölga mikið næstu áratugina og sýnt hefur verið fram á að með hækkandi aldri aukast líkurnar 

á að einstaklingar greinist með Alzheimer. Þessi hópur stækkar sífellt og þar af leiðandi mun 

þjónustuþörf hans aukast. Alzheimer hefur þær afleiðingar að frumkvæði einstaklingsins 

dvínar, hann á erfiðara með að skipuleggja allar athafnir (Jón Snædal, 2006). Líkt og kemur 

fram í rannsókn Teri og Logsdon, (1997) þá minnkar getan sem og framboðið til að 

framkvæma og stunda atburði sem veitir honum ánægju. Rannsóknir Cheng og félaga (2014) 

og samkvæmt heimildasamantekt Jak (2012) er sýnt fram á að með því að viðhalda virkni, 

bæði andlegri og líkamlegri, aukast lífsgæði þeirra sem eru með Alzheimer eða aðrar 

heilabilanir. Umönnunarbyrðin er þung og er algengi þunglyndis meðal umönnunaraðila allt 
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að 55% (Teri og Wagner, 1992). Rannsakendur telja því mikilvægt að fagfólk og 

umönnunaraðilar heilabilaðra einstaklinga geti valið á milli fjölbreyttra úrræða sem auðveldi 

þeim að finna leiðir til að takast á við umönnunarhlutverkið og auka þannig bæði lífsgæði 

þeirra sjálfra sem og einstaklinganna sem þau annast (Thompson og Roger, 2014). TAP 

áætlunin, sem er eitt af þeim úrrræðum sem er notað með einstaklingum með heilabilun 

(þ.á.m. Alzheimer) og aðstandendum þeirra, byggist á því að útbúa skjólstæðingsmiðaða 

íhlutun sem miðar að því að virkja einstaklinginn í athöfnum sem hafa þýðingu og gildi fyrir 

hann og vekja áhuga hans en til að finna út hvar áhuginn liggur eru listar notaðir sem meta 

ánægju og/eða áhuga, eins og Ánægjulistinn. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessari 

verk- eða íhlutunaráætlun hafa sýnt fram á árangur þar sem umönnunaraðilum finnst byrðin 

léttast við umönnun skjólstæðingsins auk þess sem hún eykur lífsgæði skjólstæðinganna 

sjálfra (Gitlin o.fl., 2008).  

Rannsakendur álíta að skjólstæðingsmiðuð nálgun sé besta leiðin til að ákvarða hvers 

konar virkni henti hverjum og einum og því sé gott að hafa aðgang að matstæki sem metur 

áhuga hvers og eins. Við leit í gagnagrunnum fundust engar heimildir um matstæki sem eru 

notuð á Íslandi og sérstaklega hönnuð til að mæla virkni, áhuga og þátttöku meðal 

einstaklinga með Alzheimerssjúkdóminn. Því fannst rannsakendum áhugavert að þýða og 

staðfæra gátlistann og forprófa hann. Ánægjulistinn inniheldur 53 atburði/atriði sem birtast oft 

í daglegu lífi fólks. Hann metur tíðni, hvort atburðurinn hafi staðið til boða og hvort 

einstaklingurinn hafi ánægju af atburðinum í dag, áður fyrr eða hvort hann hafi ánægju af 

atburðinum bæði í dag og áður fyrr. Við teljum Ánægjulistann meðal annars geta hentað vel í 

að safna upplýsingum um skjólstæðinginn sem hægt væri að nota í að útbúa 

skjólstæðingsmiðaða íhlutun í líkingu við TAP. 
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Helstu takmarkanir rannsóknarinnar  

 Takmarkanir rannsóknarinnar eru meðal annars þær að þátttakendur eru mjög fáir og 

gefa niðurstöður því aðeins vísbendingu um mun á milli þessara tveggja hópa og eingöngu 

skilning þátttakendanna, sem tóku þátt í rannsókninni, á listanum sem og réttmæti hans. 

Aðeins sex einstaklingar með Alzheimer tóku þátt í rannsókninni og telst það of lítið úrtak til 

að hægt sé að færa niðurstöðurnar yfir á alla einstaklinga með Alzheimer. Ánægjulistinn er 

auk þess nýr á Íslandi og hafa engar íslenskar rannsóknir verið gerðar áður á þýðingu og 

staðfærslu hans miðað við íslenskar aðstæður. Það eru því engar sambærilegar rannsóknir 

fyrirliggjandi sem nota má til samanburðar.  

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum  

Í þýðingarferli og við fyrirlögn Ánægjulistans kom í ljós að ýmis atriði listans þurfti 

að aðlaga m.t.t. íslenskrar menningar og aðstæðna, markhópsins, sem og breytinga sem hafa 

orðið í tímans rás frá því listinn var fyrst gefinn út árið 1991. Rannsakendur telja það 

þýðingarferli sem stuðst var við, þ.e. Brislin, hafi verið afar gagnlegt og gert það að verkum 

að rannsakendur horfðu gagnrýnum augum á vinnu sína og endurmátu stöðugt hvaða stefnu 

þýðingin tók. Við þýðingarvinnuna kom í ljós að endurgjöf frá álitsgjöfum og þátttakendum 

sjálfum skilaði miklu og þegar horft er til frekari þróunar listans telja rannsakendur að nýta 

megi enn frekar endurgjöf frá hagsmunaaðilum, þ.e. þeim sem munu koma til með að nota 

listann. Með hliðsjón af því leggja rannsakendur til að notast sé við aðferðina ígrunduð 

samtöl, sem er skjólstæðingsmiðuð nálgun við þýðingu og staðfæringu matstækja (Sólrún 

Óladóttir og Guðrún Pálmadóttir, 2013). Rannsakendur telja að með aðferðinni fáist enn betri 

upplýsingar um hvort allir leggi sama skilning í þau matsatriði sem listanum er ætlað að mæla 

og einnig að aðferðin hjálpi til við að fyrirbyggja misskilning á hugtökum og/eða merkingu 

þeirra í þýðingunni. Það var samdóma álit álitsgjafanna fjögurra að listinn væri of langur og 
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níu þátttakendur tóku í sama streng. Rannsakendur veltu þeirri hugmynd fyrir sér að styttri 

útgáfa Ánægjulistans (Teri og Logsdon 1991) sem inniheldur 20 atriði af upprunalega 

gátlistanum og er til í enskri útgáfu, myndi í sumum tilfellum henta betur. Rannsakendur hafa 

þó efasemdir um að þau atriði sem urðu fyrir valinu við styttingu listans í upprunalandinu, 

Bandaríkjunum, séu endilega þau atriði sem passi fyrir Íslendinga og íslenska menningu. 

Rannsakendur leggja því til að þróuð sé ný útgáfa af styttum Ánægjulista m.t.t. hérlendrar 

menningar og aðstæðna, og telja rannsakendur að ígrunduð samtöl gætu einnig nýst vel við þá 

vinnu. Rannsakendur telja að forprófa þyrfti listann aftur með fleiri þátttakendum eftir að 

þýðingu hefur verið breytt, m.t.t þeirra athugasemda sem bárust við fyrstu forprófun. Þannig 

fást áreiðanlegri niðurstöður um réttmæti listans og einnig væri hægt að meta áreiðanleika 

hans. 

Lokaorð 

 Rannsakendur telja mikilvægt að virkni og þátttaka einstaklinga með Alzheimer 

sjúkdóminn, í atburðum sem veita þeim ánægju, sé skoðuð rækilega. Þeir telja einnig 

mikilvægt að komið sé til móts við skjólstæðingana m.t.t framgangs sjúkdómsins, að umhverfi 

sé aðlagað sé þess þörf og að þeim sé tryggt aðgengi að iðju sem veiti þeim ánægju, hvort sem 

þeir búa á eigin vegum eða inni á stofnunum. Samkvæmt rannsóknum hefur aukin líkamleg 

og andleg virkni sem og þátttaka í ánægjulegum atburðum jákvæð áhrif á þróun sjúkdómsins 

á þann hátt að umönnunarbyrði aðstandenda og umönnunaraðila minnkar. Þátttaka í 

ánægjulegum atburðum eykur jafnframt lífsgæði þeirra sem hafa Alzheimer sjúkdóminn auk 

þess sem hún dregur úr þunglyndiseinkennum og einmanaleika. Ánægjulistinn leggur mat á 

þátttöku, tækifæra til hennar og ánægju og telja rannsakendur hann því góða viðbót við þau 

matstæki sem iðjuþjálfar og annað fagfólk nota nú þegar í starfi sínu með þessum hópi 

skjólstæðinga. 
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Lokaverkefni til B.S. gráðu í iðjuþjálfun 

Við heitum Elva Kristín Sævarsdóttir, Eva Hrund Pétursdóttir og Lilja Kristjánsdóttir, við 

erum nemendur á 4. ári í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri og erum að vinna að 

lokaverkefni okkar til BS-gráðu. Verkefnið felst í að endurskoða íslenska þýðingu, skoða 

réttmæti og forprófa matslistann The Pleasent Event Schedule AD: PES-AD. 

  

Matslistanum The Pleasent Event Schedule AD: PES-AD er ætlað að auðvelda aðstandendum 

og umönnunaraðilum fólks með Alzheimer sjúkdóm að bera kennsl á atburði sem 

einstaklingurinn hefur haft ánægju af síðastliðinn mánuð og hversu oft  hann hefur tekið þátt í 

þeim. Matslistinn inniheldur 53 atburði sem eru algengir í daglegu lífi fólks (s.s. að fylgjast 

með fréttum, syngja, versla inn, fara í bað eða sturtu o.fl.). Hver þessara 53ja atburða er 

metinn á þrjá vegu; 1) tíðni, þ.e. hve oft atburðurinn átti sér stað síðastliðinn mánuð. 2) Hve 

auðvelt hefur verið fyrir einstaklinginn að taka þátt í atburðinum síðastliðinn mánuð. 3) 

Ánægja, þ.e. hve ánægjulegir atburðirnir hafa verið fyrir einstaklinginn bæði nú og í 

fortíðinni. 

  

Við óskum eftir leyfi til að leggja listann fyrir einstaklinga sem eru þjónustuþegar hjá ykkur 

og aðstandendur þeirra. Við notum því hentugleikaúrtak og óskum við eftir aðstoð ykkar við 

val á viðmælendum, þ.e. skjólstæðingum og aðstandendum þeirra. Æskilegur fjöldi fyrirlagna 

eru 12 manns. Fullum trúnaði verður gætt við notkun þeirra upplýsinga sem fást og 

niðurstöður verða ekki rekjalegar til einstaklinga. 

  

Ábyrgðarmaður verkefnisins er Lilja Ingvarsson MPH (Master of Public Health) og  

iðjuþjálfi, Skjóli hjúkrunarheimili og stundakennari við Háskólann á Akureyri. 

  

Með fyrirfram þökk, 

 f.h. nemenda 

  

___________________                                          _____________________ 

Lilja Kristjánsdóttir                                               Lilja Ingvarsson 

 



56 

  

Fylgiskjal B                   

   Forprófun á Gátlistanum: ,,The Pleasant Events Schedule-AD: PES-AD” 

Kynningarbréf 

Ágæti viðtakandi 

Bréf þetta er til upplýsinga fyrir þig sem hugsanlegan þátttakanda,og jafnfram ósk um 

þátttöku þína í rannsókninni. Rannsóknin er liður í lokaverkefni undirritaðra og felst í að 

forprófa íslenska þýðingu á gátlistanum ,,The Pleasant Events Schedule-AD: PES-AD” eða 

,,Ánægjulegir atburðir í lífi einstaklinga með Alzheimers sjúkdóminn - gátlisti”. 

PES-AD gátlistanum er ætlað að auðvelda einstaklingum, aðstandendum og 

umönnunaraðilum einstaklinga með Alzheimer að bera kennsl á þá atburði sem 

einstaklingurinn hefur haft ánægju af síðastliðinn mánuð. Fyrri rannsóknir sýna að séu 

einstaklingar með Alzheimer þátttakendur í atburðum sem þeir hafa ánægju af, eykur það 

lífsgæði þeirra og léttir á álagi, bæði hjá þeim sjálfum og hjá aðstandendum. 

PES-AD gátlistinn inniheldur 53 atburði sem oft eru algengir í daglegu lífi fólks (s.s. að 

fylgjast með fréttum, versla inn, fara í bað). Hver og einn þessara 53ja atburða er svo metinn 

með því að haka í viðeigandi reit m.t.t. tíðni, tækifæra og ánægju. 

Okkur þætti vænt um ef þú/þið sæjuð ykkur fært um að taka þátt í þessari rannsókn, 

en fyrirlögn listans tekur um 30 mínútur. Gátlistinn verður lagður fyrir á heimili þínu/ykkar 

eða annarsstaðar sem þér/ykkur hentar. 

Farið verður með öll gögn og upplýsingar sem trúnaðarmál. Nafnleyndar verður gætt og ekki 

verður hægt að rekja einstök svör til þátttakenda. Viðtakanda er frjálst að hafna þátttöku og 

geta þátttakendur hætt þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er. Ef einhverjar spurningar 

vakna eða nánari upplýsinga er þörf er ykkur velkomið að hafa samband við nemendur eða 

ábyrgðarmann. 

Með fyrirfram þökk, 

Elva Kristín Sævarsdóttir, netfang: elvakristin91@gmail.com, sími: 821-7258. 

Eva Hrund Pétursdóttir,  netfang  evahrundpetursdottir@gmail.com  sími  8445624 

Lilja Kristjánsdóttir, netfang: lilkristj@gmail.com sími: 8692496 

Ábyrgðarmaður: Lilja Ingvarsson lilja.ingvarsson@gmail.com 

mailto:lilja.ingvarsson@gmail.com
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Fylgiskjal C 

                                   Ánægjulegir atburðir í lífi einstaklinga með Alzheimer 

Gátlistinn PES- AD 

  

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni: Ánægjulegir 

atburðir í lífi einstaklinga með Alzheimer. Ég hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um 

rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef 

af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni Elvu Kristínar Sævarsdóttur, Evu Hrundar Pétursdóttur og 

Lilju Kristjánsdóttur til BSc. í iðjuþjálfunarfræðum við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi 

er Lilja Ingvarsson  iðjuþjálfi, MPH í lýðheilsuvísindum frá Háskóla Íslands og stundakennari 

við Háskólann á Akureyri. 

Þátttakan felur í sér u.þ.b. 30 mínútna langa fyrirlögn á gátlista. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði hægt 

að rekja þær. 

  

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. Mér er frjálst að 

hætta þátttöku á hvaða stigi hennar sem er. 

  

  

Dagsetning og nafn 

  

_____________________________ 

  

  

Elva Kristín Sævarsdóttir  elvakristin91@gmail.com 

Eva Hrund Pétursdóttir evahrundpetursdottir@gmail.com 

Lilja Kristjánsdóttir, lilkristj@gmail.com 

Ábyrgðarmaður verkefnisins 

Lilja Ingvarsson lilja.ingvarsson@gmail.com 
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Fylgiskjal D 
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Fylgiskjal  E 
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Fylgiskjal F 

 

 

Ánægjulegir atburðir í lífi 

einstaklinga með Alzheimer 

 

 

The Pleasant Events Schedule-AD (PES-AD) 

 

 

Gátlisti til að meta ánægjulega atburði hjá 
einstaklingum með Alzheimer              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þýðendur: Elva Kristín Sævarsdóttir, Eva Hrund Pétursdóttir og Lilja Kristjánsdóttir, 

nemendur í iðjuþjálfunarfræðum við Háskólann á Akureyri 

Forþýðing: Ida Atladótttir
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Leiðbeiningar 

PES-AD er listi þar sem talin eru upp 53 atriði sem fólk getur haft ánægju af  í 

daglegu lífi, listanum er ætlað að koma auga á hvaða viðburðir og athæfi, 

undanfarinn mánuð, veittu einstaklingum með Alzheimer mesta ánægju. 

Vinsamlegast metið hvert atriði þrisvar; 

1) Tíðni, þ.e. hve oft einstaklingurinn tók þátt í atburðinum síðastliðinn mánuð. 

2) Í boði, þ.e. hve oft hefur atburðurinn staðið til boða síðastliðinn mánuð . 

3) Ánægja, þ.e. hefur einstaklingurinn haft ánægju af að taka þátt í atburðinum í 

dag, eða hafði hann ánægju af því áður fyrr. 

Á listanum eru taldir upp margvíslegir atburðir og athæfi, sem geta höfðað til 

fjölbreytilegs hóps. Það er því eðlilegt að eitthvað af því sem talið er upp, hafi 

ekki átt sér stað hjá einstaklingnum síðastliðinn mánuð. 

Ekki er gert ráð fyrir að hver einstaklingur hafi gert allt, sem listinn telur upp á 

einum mánuði. Það eru engin rétt eða röng svör. 

 

 

Tíðni – leiðbeiningar: Hve oft hafa þessir atburðir átt sér stað í lífi 

einstaklingsins síðastliðinn mánuð? Vinsamlegast svarið hverju atriði fyrir sig, 

með því að setja X í viðeigandi reit. 

       Aldrei – þessi atburður hefur aldrei átt sér stað í lífi einstaklingsins síðastliðinn 

mánuð. 

       Stundum – Atburðurinn hefur stundum átt sér stað síðastliðinn mánuð (1-6 

sinnum). 

       Oft – Atburðurinn hefur oft átt sér stað síðastliðinn mánuð (7 sinnum eða oftar). 
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Stóð til boða - leiðbeiningar: Hve oft hefur einstaklingnum staðið til boða að 

stunda eða taka þátt í atburðinum, síðastliðinn mánuð? Vinsamlegast svarið 

hverju atriði með því að setja X í viðeigandi reit, með tilliti til hve oft 

atburðurinn stóð einstaklingnum til boða. 

      Aldrei – þessi atburður stóð aldrei til boða síðastliðinn mánuð 

      Stundum – Atburðurinn stóð stundum til boða síðastliðinn mánuð (1-6 sinnum) 

      Oft – Atburðurinn stóð oft til boða síðastliðinn mánuð (7 sinnum eða oftar) 

 

Ánægja - leiðbeiningar: Vekur atburðurinn/athæfið ánægju hjá 

einstaklingnum?  Vinsamlegast metið hvert atriði með því að setja X í 

viðeigandi reit (annan eða báða eftir því sem við á). 

Nýtur núna - þá er átt við síðastliðinn mánuð. Einstaklingurinn hefur haft 

ánægju af þessum atburði síðastliðinn mánuð. 

Naut áður fyrr -  Þá er átt við síðastliðin 5 ár. Einstaklingurinn hefur haft ánægju 

af atburðinum á síðustu 5 árum. 

 

Dæmi: Atriði nr. 1 ,,Útivera ”. Ef einstaklingurinn hefur notið útiveru þrisvar 

sinnum síðastliðinn mánuð, setjið X í reit merkt ,,stundum”, í dálknum tíðni. 

Ef einstaklingurinn hefur haft möguleika á útiveru, sjö sinnum eða oftar 

síðastliðinn mánuð, setjið X í reit merkt ,,oft” í dálknum í boði. 

Að lokum, ef einstaklingurinn hafði ánægju af útiveru í fortíðinni, en hefur ekki 

haft ánægju af því síðastliðinn mánuð, setjið X í reit merkt ,,naut áður fyrr” í 

dálknum ánægja. 
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Þó einstaklingurinn hafi ekki stundað einhvern atburð á listanum síðastliðinn 

mánuð, er samt sem áður nauðsynlegt að meta hvort umræddur atburður sé 

ánægjulegur fyrir einstaklinginn. 

 

Mikilvægt: Athugið að sum atriði listans innihalda fleiri en einn atburð, t.d. 

atriði nr. 3 ,,Að ferðast, skoða ferðabæklinga eða skipuleggja ferðalög”, þá skal 

meta hve oft einstaklingurinn hefur gert eitthvað af því sem talið er upp 

síðastliðinn mánuð. 
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Fylgiskjal F 

 

                                           

Tíðni 

                          

          Stóð til boða 

  

        Ánægja 

    Aldrei 

 

Stundum 

 

Oft 

 

Aldrei Stundum Oft Nýtur 

núna 

Naut 

áður fyrr 

1 Útivera                 

2 Hitta nýtt fólk eða 

eignast nýja vini 

                

3 Skipuleggja 

ferðalög, skoða 

ferðabæklinga 

eða ferðast 

  

  

              

4 Versla, kaupa 

hluti 

(fyrir sjálfa(n) mig 

eða aðra) 

                

5 Fara í fjöruferð 

eða niður að sjó 

                

6 Lesa eða hlusta á 

sögur, ljóð eða 

leikrit 

                

7 Hlusta á tónlist                 

8 Horfa á 

sjónvarpið 

                

9 Fara í útilegu                 

10 Hugsa um 

eitthvað jákvætt 

sem verður í 

framtíðinni 
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Tíðni 

 

Stóð til boða 

 

Ánægja 

  Aldrei Stundum Oft Aldrei Stundum Oft Nýtur 

núna 

Naut 

áður fyrr 

11 Ljúka við erfitt 
verk 

                

12 Hlæja                  

13 Púsla, ráða 

krossgátu eða fara 

í orðaleiki 

                

  

14 

Borða með 

fjölskyldu eða 

vinum (heima eða 

annars staðar t.d. 

við sérstök tilefni) 

                

15 Fara í bað eða 

sturtu 

                

16 Umgangast dýr 

(gæludýr eða 

önnur dýr) 

                

17 Fylgjast með  

umræðuþáttum í 

útvarpi eða 

sjónvarpi 
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Tíðni 

 

Stóð til boða 

 

Ánægja 

  Aldrei Stundum  Oft Aldrei Stundum Oft Nýtur 

núna 

Naut 

áður fyrr 

18 Útbúa eða borða 

snarl 

                

19 Hjálpa öðrum, 
aðstoða innan 
heimilisins, þurrka 
af, þrífa, elda 
matinn, leggja á 
borð 

                

20 Greiða hárið                 

21 Fá mér blund                 

22 Vera með 

fjölskyldunni (t.d. 

maka, tengda- 

börnum, börnum, 

barnabörnum, 

systkinum) 

                

23 Fylgjast með dýra- 

og fuglalífinu 

(t.d. í garðinum 

heima, náttúrunni 

eða í húsdýra- 

garðinum) 

                

24 Klæðast vissum 

fötum 

(t.d. sparifötum, 

uppáhaldsfötum, 

nýjum fötum 

o.s.frv.) 
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Tíðni 

                          

          Stóð til boða 

  

        Ánægja 

     Aldrei 

 

Stundum 

 

Oft 

 

Aldrei Stundum Oft Nýtur   

núna 

Naut 

áður fyrr 

25 Hlusta á hljóð í 

náttúrunni 

(t.d. fuglasöng, 

vindinn, 

rigninguna, hafið) 

                

26 Fá vini í heimsókn                 

27 Fá bréf/senda bréf 

eða skilaboð (með 

pósti, tölvupósti, 

SMS eða annað) 

                

28 Fylgjast með 

skýjafari, veðri eða 

vindum 

                

29 Fara út á meðal 

fólks (t.d. á 

skemmtanir, á 

kaffihús eða  í 

veislur) 

                

30 Fylgjast með 

fréttum í blöðum, 

útvarpi, sjónvarpi 

eða á netinu 

                

31 Fylgjast með fólki                 
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Tíðni 

 

Stóð til boða 

 

Ánægja 

  Aldrei Stundum Oft Aldrei Stundum Oft Nýtur 

núna 

Naut 

áður fyrr 

32 Drekka kaffi, te, 

safa eða annað 

með vinum 

                

33 Vera hrósað                 

34 Að aðrir segi mér 

að þeim þyki 

vænt um mig 

                

35 Að fjölskylda eða 

vinir segi mér 

eitthvað sem gerir 

mig stolta(n) af 

þeim 

                

36 Hitta eða tala við 

gamla vini 

(augliti til auglitis, 

í síma eða með 

tölvusamskiptum) 

                

37 Horfa á tunglið, 

stjörnurnar eða 

norðurljósin 

                

38 Spila á spil eða 

fara í leiki 

                

39 Stunda handverk 

(t.d. hekla, prjóna, 

sauma út, smíða, 

tálga, mála, 

keramík) 
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Tíðni 

                          

          Stóð til boða 

  

        Ánægja 

  Aldrei Stundum  Oft Aldrei Stundum Oft Nýtur 

núna 

Naut 

áður fyrr 

40 Stunda hreyfingu 

(t.d. ganga, 

leikfimi, sund, 

dans) 

                

41 Hugsa um blóm og 

plöntur innandyra 

                

42 Garðyrkja 

(t.d. gróðursetja 

eða vökva blómin, 

slá garðinn, rækta 

matjurtir) 

                

43 Fara á söfn, 

listsýningar eða 

aðra menningar- 

viðburði 

                

44 Skoða 

myndaalbúm og 

myndir 

                

45 Safna einhverju 

(t.d. frímerkjum, 

servíettum, 

póstkortum) 

                

46 Taka til í skápum 

og skúffum 

                

47 Fara í bíltúr                 
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Tíðni 

                          

          Stóð til boða 

  

        Ánægja 

    Aldrei 

 

Stundum 

 

Oft 

 

Aldrei Stundum Oft Nýtur      

núna     

Naut 

áður fyrr 

48 Fara í kirkju, eða 

taka þátt í trúar-

legum athöfnum 

                

49 Syngja                 

50 Snyrta mig 

(t.d. farða mig, 

laga hárið, raka 

mig) 

                

51 Fara í bíó                 

52 Rifja upp og 

ræða liðna tíð 

                

53 Taka þátt í, eða 

fylgjast með 

íþróttum 

(t.d. golfi, boccia, 

fótbolta, 

handbolta) 
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Fylgiskjal G 

  

  Ánægjulistinn:  

 
Gátlisti til að meta ánægjulega atburði hjá fólki með Alzheimer     

 

           

 (The Pleasant Events Schedule - Alzheimer’s Disease: PES-AD) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þýðendur: Elva Kristín Sævarsdóttir, Eva Hrund Pétursdóttir og Lilja Kristjánsdóttir, 

nemendur í iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri 

Forþýðing: Ida Atladóttir 
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Leiðbeiningar 

 

Ánægjulistinn eða PES-AD er listi þar sem talin eru upp 53 atriði sem fólk getur haft 

ánægju af  í daglegu lífi, listanum er ætlað að koma auga á hvaða viðburðir og 

athæfi, undanfarinn mánuð, veittu einstaklingum með Alzheimer mesta ánægju. 

Vinsamlegast metið hvert atriði þrisvar; 

1) Tíðni, þ.e. hve oft einstaklingurinn tók þátt í atburðinum síðastliðinn mánuð. 

2) Í boði, þ.e. hve oft hefur atburðurinn staðið til boða síðastliðinn mánuð . 

3) Ánægja, þ.e. hefur einstaklingurinn haft ánægju af að taka þátt í atburðinum í dag, 

eða hafði hann ánægju af því áður fyrr. 

Á listanum eru taldir upp margvíslegir atburðir og athæfi, sem geta höfðað til 

fjölbreytilegs hóps. Það er því eðlilegt að eitthvað af því sem talið er upp, hafi ekki átt 

sér stað hjá einstaklingnum síðastliðinn mánuð. 

Ekki er gert ráð fyrir að hver einstaklingur hafi gert allt, sem listinn telur upp á einum 

mánuði. Það eru engin rétt eða röng svör. 

  

Tíðni – leiðbeiningar: Hve oft hafa þessir atburðir átt sér stað í lífi einstaklingsins 

síðastliðinn mánuð? Vinsamlegast svarið hverju atriði fyrir sig, með því að setja X í 

viðeigandi reit. 

       Aldrei – þessi atburður hefur aldrei átt sér stað í lífi einstaklingsins síðastliðinn 

mánuð. 

       Stundum – Atburðurinn hefur stundum átt sér stað síðastliðinn mánuð (1-6 sinnum). 

       Oft – Atburðurinn hefur oft átt sér stað síðastliðinn mánuð (7 sinnum eða oftar). 

            

          Stóð til boða - leiðbeiningar: Hve oft hefur einstaklingnum staðið til boða að stunda 

eða taka þátt í atburðinum, síðastliðinn mánuð? Vinsamlegast svarið hverju atriði 

með því að setja X í viðeigandi reit, með tilliti til hve oft atburðurinn stóð 

einstaklingnum til boða. 

       Aldrei – þessi atburður stóð aldrei til boða síðastliðinn mánuð 

       Stundum – Atburðurinn stóð stundum til boða síðastliðinn mánuð (1-6 sinnum) 

       Oft – Atburðurinn stóð oft til boða síðastliðinn mánuð (7 sinnum eða oftar) 
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Ánægja - leiðbeiningar: Vekur atburðurinn/athæfið ánægju hjá einstaklingnum?  

Vinsamlegast metið hvert atriði með því að setja X í viðeigandi reit (annan eða báða 

eftir því sem við á). 

Nýt núna - þá er átt við síðastliðinn mánuð. Einstaklingurinn hefur haft ánægju af 

þessum atburði síðastliðinn mánuð. 

Naut áður fyrr -  Þá er átt við síðastliðin 5 ár. Einstaklingurinn hefur haft ánægju af 

atburðinum á síðustu 5 árum. 

  

Dæmi: Atriði nr. 1 ,,Útivera ”. Ef einstaklingurinn hefur notið útiveru þrisvar sinnum 

síðastliðinn mánuð, setjið X í reit merkt ,,stundum”, í dálknum tíðni. 

Ef einstaklingurinn hefur haft möguleika á útiveru, sjö sinnum eða oftar síðastliðinn 

mánuð, setjið X í reit merkt ,,oft” í dálknum í boði. 

Að lokum, ef einstaklingurinn hafði ánægju af útiveru í fortíðinni, en hefur ekki haft 

ánægju af því síðastliðinn mánuð, setjið X í reit merkt ,,naut áður fyrr” í dálknum 

ánægja. 

Þó einstaklingurinn hafi ekki stundað einhvern atburð á listanum síðastliðinn mánuð, 

er samt sem áður nauðsynlegt að meta hvort umræddur atburður sé ánægjulegur 

fyrir einstaklinginn. 

  

Mikilvægt: Athugið að sum atriði listans innihalda fleiri en einn atburð, t.d. atriði nr. 3 

,,Að ferðast, skoða ferðabæklinga eða skipuleggja ferðalög”, þá skal meta hve oft 

einstaklingurinn hefur gert eitthvað af því sem talið er upp síðastliðinn mánuð. 
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Tíðni 

                          

          Stóð til boða 

  

        Ánægja 

    Aldrei 

 

Stundum 

 

Oft 

 

Aldrei Stundum Oft Nýt 

núna 

Naut 

áður fyrr 

1 Útivera                 

2 Hitta nýtt fólk eða 

eignast nýja vini 

                

3 Skipuleggja 

ferðalög, skoða 

ferðabæklinga 

eða ferðast 

  

  

              

4 Versla, kaupa 

hluti 

(fyrir sjálfa(n) mig 

eða aðra) 

                

5 Fara í fjöruferð 

eða niður að sjó 

                

6 Lesa eða hlusta á 

sögur, ljóð eða 

leikrit 

                

7 Hlusta á tónlist                 

8 Horfa á 

sjónvarpið 

                

9 Fara í 

sumarbústað, 

útilegu eða út á 

land 

                

10 Hugsa um 

eitthvað jákvætt 

sem verður í 

framtíðinni 

                

    

   * Aldrei = 0 sinnum, Stundum = 1-6 sinnum, Oft = 7 sinnum eða oftar 
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Tíðni 

 

Stóð til boða 

 

Ánægja 

  Aldrei Stundum Oft Aldrei Stundum Oft Nýt 

núna 

Naut 

áður fyrr 

11 Ljúka við erfitt 
verk (t.d. verk sem 
hefur tekið langan 
tíma eða ég taldi 
mig ekki geta 
klárað) 

                

12 Hlæja að 
skemmtilegum 
atburðum 

                

13 Púsla, ráða 

krossgátu eða fara 

í orðaleiki 

                

  

14 

Borða með 

fjölskyldu eða 

vinum (heima eða 

annars staðar t.d. 

við sérstök tilefni) 

                

15 Fara í bað eða 

sturtu 

                

16 Umgangast dýr 

(gæludýr eða 

önnur dýr) 

                

17 Fylgjast með  

umræðuþáttum í 

útvarpi eða 

sjónvarpi 

                

 

 * Aldrei = 0 sinnum, Stundum = 1-6 sinnum, Oft = 7 sinnum eða oftar 
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Tíðni 

 

Stóð til boða 

 

Ánægja 

  Aldrei Stundum  Oft Aldrei Stundum Oft Nýt 

núna 

Naut 

áður fyrr 

18 Útbúa eða borða 

snarl 

                

19 Sinna 
heimilisstörfum, 
þurrka af, þrífa, 
elda matinn, leggja 
á borð  

                

20 Greiða hárið                 

21 Fá mér blund                 

22 Vera með 

fjölskyldunni (t.d. 

maka, tengda- 

börnum, börnum, 

barnabörnum, 

systkinum) 

                

23 Fylgjast með dýra- 

og fuglalífinu 

(t.d. í garðinum 

heima, náttúrunni 

eða í húsdýra- 

garðinum) 

                

24 Klæðast vissum 

fötum 

(t.d. sparifötum, 

uppáhaldsfötum, 

nýjum fötum 

o.s.frv.) 

                

 

* Aldrei = 0 sinnum, Stundum = 1-6 sinnum, Oft = 7 sinnum eða oftar 
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Tíðni 

                          

          Stóð til boða 

  

        Ánægja 

     Aldrei 

 

Stundum 

 

Oft 

 

Aldrei Stundum Oft  Nýt   

.núna 

Naut 

áður fyrr 

25 Hlusta á hljóð í 

náttúrunni 

(t.d. fuglasöng, 

vindinn, 

rigninguna, hafið) 

                

26 Fá vini í heimsókn                 

27 Fá bréf/senda bréf 

eða skilaboð (með 

pósti, tölvupósti, 

SMS eða annað) 

                

28 Fylgjast með 

skýjafari, veðri eða 

vindum 

                

29 Fara út á meðal 

fólks (t.d. á 

skemmtanir, á 

kaffihús eða  í 

veislur) 

                

30 Fylgjast með 

fréttum í blöðum, 

útvarpi, sjónvarpi 

eða á netinu 

                

31 Fylgjast með 

mannlífinu 

                

 

* Aldrei = 0 sinnum, Stundum = 1-6 sinnum, Oft = 7 sinnum eða oftar 
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Tíðni 

 

Stóð til boða 

 

Ánægja 

  Aldrei Stundum Oft Aldrei Stundum Oft  Nýt . .  

.núna 

Naut 

áður fyrr 

32 Drekka kaffi, te, 

safa eða annað 

með vinum 

                

33 Vera hrósað                 

34 Að aðrir segi mér 

að þeim þyki 

vænt um mig 

                

35 Að fjölskylda eða 

vinir segi mér 

eitthvað sem gerir 

mig stolta(n) af 

þeim 

                

36 Hitta eða tala við 

gamla vini 

(augliti til auglitis, 

í síma eða með 

tölvusamskiptum) 

                

37 Horfa á tunglið, 

stjörnurnar eða 

norðurljósin 

                

38 Spila á spil eða 

fara í leiki 

                

39 Stunda handverk 

(t.d. hekla, prjóna, 

sauma út, smíða, 

tálga, mála, 

keramík) 

                

 

* Aldrei = 0 sinnum, Stundum = 1-6 sinnum, Oft = 7 sinnum eða oftar 
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Tíðni 

                          

          Stóð til boða 

  

        Ánægja 

  Aldrei Stundum  Oft Aldrei Stundum Oft  Nýt . .  

.núna 

Naut 

áður fyrr 

40 Stunda hreyfingu 

(t.d. ganga, 

leikfimi, sund, 

dans) 

                

41 Hugsa um blóm og 

plöntur innandyra 

                

42 Garðyrkja 

(t.d. gróðursetja 

eða vökva blómin, 

slá garðinn, rækta 

matjurtir) 

                

43 Fara á söfn, 

listsýningar eða 

aðra menningar- 

viðburði 

                

44 Skoða 

myndaalbúm og 

myndir 

                

45 Safna einhverju 

(t.d. frímerkjum, 

servíettum, 

póstkortum) 

                

46 Taka til í skápum 

og skúffum 

                

47 Fara í bíltúr                 

 

* Aldrei = 0 sinnum, Stundum = 1-6 sinnum, Oft = 7 sinnum eða oftar 
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Tíðni 

                          

          Stóð til boða 

  

        Ánægja 

    Aldrei 

 

Stundum 

 

Oft 

 

Aldrei Stundum Oft Nýt 

núna 

Naut 

áður fyrr 

48 Fara í kirkju, eða 

taka þátt í trúar-

legum athöfnum 

                

49 Syngja                 

50 Snyrta mig 

(t.d. farða mig, 

laga hárið, raka 

mig) 

                

51 Fara í bíó                 

52 Rifja upp og 

ræða liðna tíð 

                

53 Taka þátt í, eða 

fylgjast með 

íþróttum 

(t.d. golfi, boccia, 

fótbolta, 

handbolta) 

                

 

* Aldrei = 0 sinnum, Stundum = 1-6 sinnum, Oft = 7 sinnum eða oftar 

 

 

 

 

 


