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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann 

á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að athuga hvort munur sé á móttöku og 

meðferð einstaklinga sem fá heilablóðfall í fyrsta skipti á landsbyggðinni samanborið við 

höfuðborgarsvæðið. Við fyrirhugaða rannsókn munu höfundar nota megindlega 

rannsóknaraðferð og gagnasöfnun þar sem leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 1) Er munur á móttöku og meðferð sjúklinga sem fá heilablóðfall á 

landsbyggðinni samanborið við höfuðborgarsvæðið? 2) Hverjar eru batahorfur þeirra 

einstaklinga sem fá heilablóðfall á landsbyggðinni samanborið við þá sem eru á 

höfuðborgarsvæðinu? 

Úrtak fyrirhugaðrar rannsóknar verða einstaklingar sem hafa hlotið heilablóðfall á 

Íslandi. Skilyrði fyrir þátttöku er að hafa náð 18 ára aldri og vera búsettur á Íslandi. 

Búast má við að einn af hverjum sjö fái heilablóðfall einhvern tímann á lífsleiðinni. 

Átta af hverjum tíu fá blóðþurrðarslag og tveir heilablæðingu. Vari einkenni lengur en í eina 

klukkustund hefur blóðþurrðin oftast leitt til heiladreps og því er afar mikilvægt að meðferð sé 

hafin eins fljótt og hægt er hvar sem sjúklingur er staðsettur. Rannsóknir hafa sýnt að 

hjúkrunarfræðingar sem starfa á landsbyggðinni gegna þar lykilhlutverki og er því gerð mikil 

krafa til þekkingar og færni þeirra. 

Með fyrirhugaðri rannsókn má skoða hvort móttöku og meðferð sé ábótavant á 

landsbyggðinni og hvort hægt sé að gera móttöku þeirra sem fá heilablóðfall þar markvissari 

og öruggari fyrir sjúklinginn svo hann nái sem mestum bata. 

 

Lykilhugtök: Heilablóðfall, blóðþurrðarslag, hjúkrun. 
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Abstract 

This protocol is a final project for the B.S. thesis for a Nursing degree from the 

University of Akureyri. The purpose of the intended study is to examine whether there is a 

difference in the reception and treatment of first time stroke patients in the country side as 

opposed to those in the capital area. In this intended study, the authors will use a quantitative 

research method and data collection where they will attempt to answer the following research 

questions: 1) Is there a difference in the reception and treatment of those who suffer strokes in 

the country side as opposed to those in the capital area? 2) What is the prognosis for these 

individuals who suffer strokes in the country side in comparison to those who are in the 

capital area? 

The sample for the intended study will be individuals which have suffered strokes in 

Iceland.The conditions for participation are having reached 18 years of age and living in 

Iceland.  

It is to be expected that one out of seven people suffer strokes at some point in their 

life. Eight out of ten suffer an ischemic stroke and two out of ten suffer a haemorrhagic stroke 

at some point in their life. Should the symptoms last for longer than an hour, the ischemia will 

most often have caused cerebral infarction, therefore it is very important for treatment to 

commence as soon as possible regardless of the patient’s location. Studies have shown that 

nurses who live in the country side play a big role in this, therefore a great demand is made of 

them in regards to knowledge and capability.  

With this intended study, it is possible to see if the reception and treatment is 

inadequate in the country side and whether or not it is possible to make the reception of those 

who suffer strokes more focused and safer for the patient so that he can achieve maximum 

recovery. 

 

Key words: Haemorrhagic stroke, ischemic stroke, nursing.  
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Leyfum okkur aldrei að líta á okkur sem fullnuma hjúkrunarfræðinga . . . 

 við verðum að læra allt okkar líf. 

Florence Nightingale (1820-1910) 
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Kafli I 

Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfunda til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Þessi rannsóknaráætlun er unnin af tveimur 

hjúkrunarfræðinemum á fjórða ári og er leiðbeinandi verkefnis Kolbrún Sigurlásdóttir. Í 

þessari rannsóknaráætlun verður gerð grein fyrir rannsókn sem áætlað er að verði gerð innan 

þriggja ára. Beinist rannsóknin að því að skoða þá einstaklinga sem fá heilablóðfall í fyrsta 

skipti og fara yfir þá meðferð sem þessir einstaklingar fá hér á landi. Einnig munu 

rannsakendur skoða hvort munur sé á þeirri meðferð sem veitt er á landsbyggðinni og þeirri 

meðferð sem veitt er innan höfuðborgarsvæðisins þar sem hægt er að koma sjúklingi fyrr til 

meðhöndlunar sérfræðinga. Skoðað verður hvort það sé marktækur munur á batahorfum 

einstaklinga sem fá heilablóðfall á landsbyggðinni eða höfuðborgarsvæðinu. 

Í þessum kafla verður bakgrunnur viðfangsefnisins, tilgangur og markmið 

rannsóknarinnar til umfjöllunar. Höfundar munu fjalla um þá rannsóknaraðferð sem notuð 

verður en einnig verður sett fram rannsóknarspurning. Því næst ræða höfundar hvernig 

gagnasöfnun fer fram og hvaða gildi viðfangsefnið hefur. Að lokum verður fjallað um 

hugmyndafræðilegan ramma, meginhugtök skilgreind og uppbygging rannsóknaráætlunar 

rædd. 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Heilablóðfall er önnur algengasta dánarorsökin á eftir kransæðasjúkdómi (GBD 2015 

Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016). Samkvæmt íslenskri rannsókn 

Hilmarsson og félaga (2013) á 410 manna úrtaki reyndust þeir sem eru að fá heilablóðfall í 

fyrsta skipti 84% eða 343 einstaklingar yfir 12 mánaða tímabil. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur einnig fram að tíðni þeirra sem fá blóðþurrðarslag er hæst í 

aldursflokknum 70-74 ára (Hilmarsson, Kjartansson og Ólafsson, 2013). 

American Heart Association/American Stroke Associaton (AHA/ASA) setti fram 

áætlun fyrir meira en áratug um að draga þyrfti úr tíðni heilablóðfalla, kransæða- og 

hjartasjúkdóma um 25% fyrir árið 2010 og var markmiðinu náð snemma árs 2009. Ástæðan 

fyrir þessum góða árangri var fjölþætt, betri forvarnir, bætt meðferð og umönnun fyrstu 

klukkustundirnar eftir brátt heilablóðfall. Til að þessi þróun gæti haldið áfram þarf 

heilbrigðisstarfsfólk að vera vel vakandi og undirbúið til að bæta móttöku og meðferð 

sjúklinga með brátt heilablóðfall (Jauch o.fl., 2013). Við heilablóðfall minnkar blóðflæði til 
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heilavefja þannig að heilafrumur fá ekki nægilegt súrefni. Annars vegar getur þetta gerst 

þannig að blæðing veldur því að heilafrumur skemmast en einnig getur skert blóðflæði til 

heila valdið frumudauða. Sú skerðing sem hlýst í kjölfarið ræðst af umfangi og staðsetningu 

skaðans. Heilablóðfall getur valdið skertu talflæði, málstoli, skertu minni, hreyfiskerðingu, 

truflun á kyngingu, skertri dómgreind og þunglyndi (National Institute of Health, 2015). 

Nauðsynlegt er að leita til læknis sem fyrst eftir að einkenna heilablóðfalls verður vart. 

Mikilvægt er að þeir sem finna fyrir einkennum komist undir læknishendur eins fljótt og 

auðið er vegna þess tímaramma sem settur er fyrir gjöf segaleysandi lyfjameðferðar. 

Mikilvægt er að losa blóðtappann úr stífluðu æðinni eins fljótt og hægt er til að draga úr 

varanlegum skaða (Pétur Bjarnason, 2016).  

Síðustu ár hefur mikil þróun farið fram í meðferð og endurhæfingu 

heilablóðfallssjúklinga. Rannsóknir sýna að sjúklingar með heilablóðfall eiga möguleika á að 

ná mun meiri bata en áður og á sama tíma hefur mikil þekkingarþróun átt sér stað innan 

hjúkrunar og annarra heilbrigðissviða tengdum meðferð og umönnun heilablóðfallssjúklinga. 

Margt af þessari nýju þekkingu nær ekki til þeirra hjúkrunarfræðinga sem annast 

heilablóðfallssjúklinga og nýtist því ekki í daglegri umönnun og árangurinn því lítill (Þóra B. 

Hafsteinsdóttir, Dóróthea Bergs, Katrín Björgvinsdóttir, Marianne Klinke, Svanhildur 

Sigurjónsdóttir og Herdís Herbertsdóttir, 2007). Stuðningur frá fjölskyldu og vinum er afar 

mikilvægur fyrsta sólarhringinn eftir að einstaklingur fær heilablóðfall. Hættan á að 

einstaklingur fái þunglyndi minnkar (p = 0,041) verulega en stuðningur aðstandenda eykur 

einnig lífsgæði einstaklingsins og stuðlar að aukinni virkni (p = 0,012). (Villain, Sibon, 

Renou, Poli, og Swendsen, 2017). 

Tilgangur og markmið 

Megintilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að bera saman móttöku og meðferð 

sjúklinga sem fá heilablóðfall á landsbyggðinni saman við þá sem fá heilablóðfall á 

höfuðborgarsvæðinu. Hvort það sé munur á móttöku, meðferð og hverjar batahorfur þessara 

einstaklinga eru. Skiptir tíminn hér miklu máli, hversu fljótt sjúklingur leitar til bráðamóttöku 

eftir að einkenni koma fram. 

Rannsóknaraðferð og rannsóknarspurning 

Fyrirhuguð rannsókn er megindleg, notast verður við lýsandi tölfræði og 

ályktunartölfræði og er úrtak rannsóknarinnar allir Íslendingar 18 ára og eldri sem greinast 

með sitt fyrsta blóðþurrðarslag. 
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Rannsóknarspurningin er þessi: Er munur á móttöku og meðferð sjúklinga með 

blóðþurrðarslag á landsbyggðinni samanborið við höfuðborgarsvæðið og hverjar eru 

batahorfur þessara einstaklinga sem fá blóðþurrðarslag á landsbyggðinni samanborið við þá 

sem eru á höfuðborgarsvæðinu? 

Gagnasöfnun  

Heimildaleit fór að mestu fram á internetinu og notuð voru gagnasöfnin 

Googlescholar, leitir.is, EbscoHost en einnig voru CINAHL, PubMed, Karger og Hirsla 

notuð. Leitarorðin sem höfundar notuðust helst við voru blóðþurrð (e. cerebral ischemia), 

heilablóðfall (e. stroke), hjúkrun (e. nursing), meðferð (e. treatment), móttaka (e. reception), 

endovascular surgery, alteplase, segaleysandi meðferð o.fl. 

Gildismat höfunda 

Áhugi höfunda kviknaði í starfi og eftir að þeir hófu nám í hjúkrunarfræði jókst 

áhuginn á hjúkrun bráðveikra einstaklinga. Þar sem höfundar eru af landsbyggðinni og hafa 

unnið þar um nokkurra ára skeið langaði höfunda að afla sér frekari upplýsinga er varða 

móttöku og meðferð einstaklinga sem fá heilablóðfall á höfuðborgarsvæðinu sem og á 

landsbyggðinni. 

Heilbrigðisstarfsfólk um allt land gegnir afar mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

móttöku og meðferð þessa sjúklingahóps og teljum við sem verðandi hjúkrunarfræðingar á 

landsbyggðinni að mikilvægt sé að þekkja hvernig móttöku þessa hóps skal háttað og þær 

meðferðir sem reynst hafa hvað best til þess að draga úr þeim skaða sem einstaklingurinn 

getur orðið fyrir. 

Höfundar vonast til þess að rannsóknaráætlun þessi efli vitund heilbrigðisstarfsfólks, 

ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur um land allt á þessu afar mikilvæga viðfangsefni. 

Hugmyndafræðilegur rammi 

Hugmyndafræðilegur rammi þessarar rannsóknaráætlunar byggist á móttöku og 

meðferð einstaklinga sem fá heilablóðfall. Afar mikilvægt er að móttaka þessara alvarlega 

veiku einstaklinga sé unnin hratt og örugglega og að meðferðin sé gefin eins fljótt og kostur 

er. Hugmyndir rannsakenda eru þær að niðurstöður leiði til vitundarvakningar varðandi 

mikilvægi á móttöku þessa sjúklingahóps um land allt. Áhrif á þekkingu og viðhorf 

hjúkrunarfræðinga til meðferðar getur þannig aukist. 
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Skilgreining meginhugtaka 

Heilablóðfall: Heilablóðfall er þegar skyndileg og varanleg truflun verður á blóðflæði 

til svæða í heilanum. Orsök heilablóðfalls getur verið þegar heilaslagæð stíflast af völdum 

blóðtappa eða æð rofnar og það blæðir í heilavefinn (Bylgja Scheving, Erna Magnusdóttir, 

Gísli Einarsson, G. Þóra Andrésdóttir, Kolbrún Einarsdóttir, Kristín Magnúsdóttir o.fl., 2000). 

Blóðþurrðarslag: Við blóðþurrðarslag verður skyndileg stífla í heilaslagæð og verður 

fljótt óafturkræfur skaði í kjarna svæðisins þar sem blóðþurrðin verður. Umhverfis þennan 

kjarna er svæði sem er misstórt og er nefnt pneumbra, það svæði fær skyndilega mikið 

blóðflæði frá aðlægum blóðnæringarsvæðum. Þar sem blóðflæðið til pneumbra-svæðisins er 

skert verður að opna stífluðu æðina sem fyrst því annars stækkar sífellt drepkjarni pneumbra-

svæðisins sem skaðast óafturkræft (Björn Logi Þórarinsson, 2015). 

Hjúkrun: Kjarni hjúkrunar er umhyggja og virðing fyrir velferð, mannhelgi og lífi 

skjólstæðingsins. Bætir líðan, eflir heilbrigði og linar þjáningar (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga (FÍH), 2015.). 

Uppbygging rannsóknaráætlunar 

Rannsóknaráætlun þessari er skipt í fimm kafla. Í inngangi er fjallað um viðfangsefni 

og því næst farið yfir bakgrunn viðfangsefnis en einnig eru tilgangur og markmið 

fyrirhugaðrar rannsóknar rædd. Í fræðilega hluta rannsóknaráætlunarinnar er farið yfir klínísk 

einkenni heilablóðfalls og blóðþurrðar. Það er mikilvægt að þessi sjúklingahópur fái 

viðeigandi meðferð eins fljótt og hægt er og því þarf heilbrigðisstarfsfólk að vita hvernig 

bregðast skal skjótt við. Rannsakendur munu fjalla um þá meðferð sem þessi sjúklingahópur 

fær, bæði í höfuðborginni og á landsbyggðinni. Einnig verður farið yfir batahorfur 

einstaklinga sem fá heilablóðfall og mikilvægi hjúkrunar fyrir þennan hóp sjúklinga. 

Í kaflanum aðferðafræði verður rannsóknaraðferð verkefnisins rædd og rökstuðningur 

færður fyrir valinu. Rannsakendur munu greina frá vali á þátttakendum, aðferðum við 

gagnasöfnun, greiningu gagna ásamt því að fara yfir siðferðileg atriði fyrirhugaðrar 

rannsóknar. Í umræðukaflanum verður farið yfir niðurstöður fræðilega kaflans en einnig 

greint frá þeim gildum sem höfundar telja að fyrirhuguð rannsókn hafi fyrir hjúkrunarfræði. Í 

lok verkefnis verða helstu atriði þess dregin saman. 

Samantekt 

Mikil þróun hefur orðið í meðferð og endurhæfingu einstaklinga sem fá heilablóðfall 

og eiga þessir einstaklingar frekar möguleika nú en áður að ná upp fyrri heilsu. Einnig hefur 
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orðið mikil þekkingarþróun innan hjúkrunar er varðar meðferð og umönnun einstaklinga sem 

fengið hafa heilablóðfall. 

Rannsóknir sýna að einstaklingar sem komast undir læknishendur sem fyrst eiga mun 

betri möguleika á að ná upp heilsu á ný. Meðferðir sem eru veittar þegar einstaklingur fær 

heilablóðfall eru þrenns konar: Stuðningsmeðferð, lyfjameðferð og núna nýlega var byrjað að 

veita meðferð þar sem blóðtappi er fjarlægður úr slagæð með skurðaðgerð. 

Höfundar munu beina sjónum sínum að þeim þáttum innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi sem 

snúa að mati og meðferð þeirra sem fá heilablóðfall.  
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Kafli II 

Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegt efni þessarar fyrirhuguðu rannsóknar, 

almennt um heilablóðfall, meðferð heilablóðfalls, áhættuþætti, fylgikvilla, afleiðingar og 

endurhæfingu eftir slíkt áfall. 

Í dag er heilablóðfall önnur algengasta dánarorsökin í Bandaríkjunum (GBD 2015 

Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016). American Heart Association/American 

Stroke Associaton (AHA/ASA) setti fram áætlun fyrir meira en áratug um að draga þyrfti úr 

tíðni heilablóðfalla, kransæða- og hjartasjúkdóma um 25% fyrir árið 2010 og var markmiðinu 

náð snemma árs 2009. Ástæðan fyrir þessum góða árangri var fjölþætt en betri forvarnir, bætt 

meðferð og umönnun fyrstu klukkustundirnar eftir brátt heilablóðfall höfðu mikil áhrif á tíðni 

þessara alvarlegu sjúkdóma. Til að þessi þróun geti haldið áfram þarf heilbrigðisstarfsfólk að 

vera vel vakandi og undirbúið til að bæta móttöku og meðferð sjúklinga með brátt 

heilablóðfall (Jauch o.fl., 2013). 

Heilablóðfall 

Heilablóðfall er algengasta orsök fötlunar í hinum vestræna heimi í dag og ein helsta 

orsök dauðsfalla á heimsvísu. Í Bandaríkjunum eru 87% allra heilablóðfalla blóðþurrðarslag 

sem orsakast af stíflu í slagæð utan eða innan höfuðkúpunnar sem leiðir til dreps í heilavef og 

taugaskaða (Bush, Kurimella, Cross, Connor, Martin-Schild, He o.fl., 2016). Þegar 

einstaklingur fær heilablóðfall minnkar blóðflæði til heilavefja þannig að frumur í heila fá 

ekki nægilegt súrefni til þess að halda eðlilegri starfsemi. Þetta getur gerst með tvennum 

hætti. Blætt getur inn á heila með þeim afleiðingum að heilafrumur skemmast en einnig getur 

skert blóðflæði til heila valdið frumudauða. Skerðing sem einstaklingur verður fyrir í kjölfar 

heilablóðfalls ræðst af umfangi og staðsetningu skemmda sem verða í heila. Heilablóðfall 

getur valdið skertu talflæði, málstoli, skertu minni, hreyfiskerðingu, truflun á kyngingu, 

skertri dómgreind og þunglyndi (National Institute of Health, 2015). Helstu einkenni sem 

koma fram í byrjun heilablóðfalls eru talerfiðleikar, skyndileg sjóntruflun, máttminnkun í 

fæti, hendi eða andliti, þá einna helst í annarri hlið líkamans. Einnig geta komið 

byrjunareinkenni eins og erfiðleikar með gang, höfuðverkur án þekktrar ástæðu, truflun á 

jafnvægi eða svimi, skert meðvitund eða algjört meðvitundarleysi (World Health 

Organization (WHO), 2011) 
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 Nýgengi heilablóðfalla mun að öllum líkindum aukast næstu áratugina vegna vaxandi 

tíðni reykinga, offitu, sykursýki og hækkandi aldurs (Ólafur Árni Sveinsson, Ólafur 

Kjartansson og Einar Már Valdimarsson, 2014a). Frá árinu 1990 hefur dánartíðni af völdum 

sjúkdóma í heilaæðum lækkað um 41% á Íslandi og 51% í ríkjum innan OECD (Hagstofa 

Íslands, 2013). Fækkun hefur orðið á dauðsföllum vegna heilablóðfalla en hjarta- og 

æðasjúkdómar valda þriðjungi allra dauðsfalla í ríkjum innan OECD. Aldursstöðluð 

dánartíðni vegna blóðþurrðarsjúkdóma í ríkjum innan OECD hefur lækkað um 42% frá 

árunum 1990-2001 en um 47% á Íslandi á árunum 1990-2009 (Hagstofa Íslands, 2009).  

Með betri möguleikum á meðferð og bættri heilbrigðisþjónustu mun stærri hópur 

þeirra sem fá heilablóðfall lifa af. Af þeim sem lifa heilablóðfall af í heiminum þurfa 27-74% 

einhverja aðstoð með athafnir daglegs lífs, en talið er að um 50 milljónir einstaklinga berjist 

við afleiðingar heilablóðfalls (Miller, Murrey, Richards, Zorowits, Bakos, Clark og Billinger, 

2010). Á Íslandi fá að meðaltali 144 einstaklingar heilablóðfall á hverja 100.000 íbúa. Tíðni 

heilablóðfalla á Íslandi er svipuð og í nágrannalöndum okkar en þar má nefna Svíþjóð og 

England þar sem tíðni heilablóðfalla er 144-145 einstaklingar á hverja 100.000 íbúa 

(Hilmarsson o.fl., 2013). 

Með fyrirbyggjandi aðgerðum er talið að hægt sé að koma í veg fyrir um 80% 

heilablóðfalla. Aðgerðir sem miða að því að fækka áhættuþáttum til dæmis með því að 

blóðfitu og blóðþrýstingi sé haldið innan eðlilegra marka en einnig með því að hvetja 

einstaklinga til þess að hætta reykingum, minnka neyslu salts, takmarka áfengisneyslu og 

auka hreyfingu ásamt því að fylgjast með einkennum sem koma frá hjarta. Ef einkenni 

heilablóðfalls eru til staðar er lögð rík áhersla á að leitað sé til læknis eins fljótt og hægt er 

(National Stroke Association, (NSA), 2011a). Megindleg rannsókn sem Hilmarsson og 

félagar (2013) gerðu árið 2007-2008 hafði það að markmiði að athuga hversu margir 

Íslendingar fengu heilablóðfall á 12 mánaða tímabili. Samtals tóku 410 einstaklingar þátt í 

rannsókninni og var meðalaldur kvenna 73 ár og meðalaldur karla 71 ár. Í rannsókninni kom 

fram að einstaklingar sem voru að fá sitt fyrsta slag voru 84% eða 343 talsins á meðan 16% 

eða 67 einstaklingar voru að fá endurtekið slag. Í rannsókninni kom fram að tíðni þeirra sem 

fá blóðþurrðarslag sé hæst í aldursflokknum 70-74 ára. Algengast var að einstaklingar sem 

voru að fá sitt fyrsta slag fengju það vegna blóðþurrðar eða 81% hópsins, en 

heilavefsblæðingar, innanskúmsblæðingar og blæðing þar sem orsakir lágu ekki fyrir voru í 

minnihluta eða 19% (Hilmarsson o.fl., 2013). 
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Lífslíkur þeirra sem fá heilablóðfall og áhrif þess á heilsu einstaklingsins til lengri tíma 

litið velta á því hvenær meðferð hefst og því er mikilvægt að þekkja helstu einkenni 

heilablóðfalls (Brainin o.fl, 2004). Tíminn skiptir öllu máli ef bjarga skal heilavef frá 

heiladrepi, koma skal sjúklingnum á sjúkrahús sem fyrst (Ólafur Árni Sveinsson, Ólafur 

Kjartansson, Einar Már Valdimarsson, 2014b). Árið 2011 létust 8,5 af hverjum 100 

sjúklingum sem voru 45 ára eða eldri í OECD ríkjum innan 30 daga vegna innlagnar eftir 

heilablóðfall tengt blóðþurrð. Á Íslandi var tala látinna lægri eða 7,4 á hverja 100 sjúklinga 

(Hagstofa Íslands, 2013). Í grein Ólafs Árna og félaga (2014a) kemur fram að einn af hverjum 

sjö megi búast við því að fá heilablóðfall á lífsleiðinni, átta af hverjum 10 þeirra fá 

blóðþurrðarslag og tveir af 10 blæðingu í heila. 

Blóðþurrðarslag 

Heilablóðfalli er hægt að skipta í tvo hluta, blæðingarslag og blóðþurrðarslag. 

Blæðingarslag getur annað hvort verið innanhjarnsblæðing (intraparenchymal) eða 

innanskúmsblæðing (subarachnoid). Innanskúmsblæðing verður þegar blæðir inn í 

innanskúmsholið án áverka og eru æðagúlpar orsökin í 80% tilfella. Innanskúmsblæðing er 

algengasta dánarorsök ungs fólks. Blóðþurrðarslag er skipt niður í nokkra flokka eftir orsök 

slagsins: Blóðrek frá hjarta (e. cardioembolic), æðakölkun (e. atherosclerotic) og ördrep (e. 

lacunar). Orsakir sem eru ekki eins algengar eru æðaflysjun (e. dessection), æðabólga (e. 

vasculitis), sérstakur erfðasjúkdómur (e. specific genetic disorders) og í einhverjum tilfellum 

er orsökin óþekkt (Boehme, Esenwa og Elkind, 2017; Ólafur Árni Sveinsson, Ingvar H. 

Ólafsson, Ólafur Kjartansson og Einar Már Valdimarsson, 2011). Um helmingi fleiri 

karlmenn deyja af völdum blóðþurrðarsjúkdóma en konur. Árið 2006 lést að meðaltali 121 

karl og 64 konur á hverja 100.000 íbúa á Íslandi vegna heilablóðfalla en í ríkjum innan OECD 

létust að meðaltali 126 karlar og 66 konur á hverja 100.000 íbúa ríkjanna (Hagstofa Íslands, 

2009). 

Einungis nokkrum sekúndum eftir að slagæð í heila lokast fer flókin lífefnafræðileg 

atburðarás af stað. Það sem gerist er að við lokunina fá taugafrumurnar ekki næga næringu 

eða súrefni. Natríum og kalsíum flæðir því inn í frumurnar vegna þess að loftháð glýkólýsa 

getur ekki farið fram. Innan frumnanna verður laktat hækkun með staðbundinni sýringu. 

Taugaörvandi boðefni aukast og til verða frí sindurefni. Bjúgur innan frumunnar eykst. Af 

stað fer ofvirkni próteasa og lipasa og þar sem heilablóðþurrðin er verður frumudauði með 

sjálfseyðingu (Ólafur Árni Sveinsson o.fl., 2014a). 
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Ólafur Árni og félagar (2014a) skilgreina orsök skyndilegrar blóðþurrðar í heila 

þannig að brottfallseinkenni vara lengur en í 24 klukkustundir. Ef einkenni vara lengur en í 

eina klukkustund hefur blóðþurrðin oftast leitt til skemmdar í heilavef. 

Einkenni geta verið mismunandi eftir því hvar skaðinn verður og hversu stór hann er. 

Hér mun algengustu birtingarformum verða lýst. 

Fremri hjarnslagæð (anterior cerebral artery) 

Þegar drep verður á þessu svæði eru helstu einkenni mest áberandi í fótleggjum 

einstaklingsins frekar en höndum eða andliti. Skyntap og minnkaður máttur verður gagnstæðu 

megin við skemmdina og einnig geta orðið persónuleikabreytingar. Stjórnun hægða- og 

þvaglosunar getur truflast. 

Miðhjarnslagæð (middle cerebral artery) 

Hreyfiskerðing og skyntap verður í gagnstæðri hlið við blóðtappann, hliðrun augna með 

augnásum samsíða sem benda í þá átt sem skaðinn er. Helftarsjónsviðsskerðing verður á þeim 

líkamshelmingi sem lömun hefur orðið. Reikna má með mál- og verkstoli sé skaðinn hægra 

megin í heilanum en sé skaðinn vinstra megin er gaumstol líklegra. Einkennin sem hér hafa 

verið nefnd eru öll alvarleg. 

Aftari hjarnslagæð (posterior cerebral artery) 

Gagnstæðu megin við skemmd kemur fram helftarsjónsviðsskerðing, en það er helsta 

einkenni blóðþurrðar á þessum stað í heilanum. Sjúklingur getur orðið blindur ef stórt drep 

verður í sjónberki. Bráðarugl getur orðið áberandi ef drep verður í miðlæga hluta 

gagnaugablaðs. Þegar einstaklingurinn getur ekki lesið en getur skrifað hefur líklegast komið 

drep aftast í tengsl heilahvelanna (Ólafur Árni Sveinsson o.fl., 2014a).  

Hryggslagæð (vertebral artery) 

Mænukylfan fær næringu sína frá hryggslagæðum og getur drep á því svæði valdið 

einkennum eins og erfiðleikum með kyngingu, truflun á jafnvægi, hreyfingar útlima verða 

óreglulegar, svima og þvoglumælgi. 

 Hjarnbotnsslagæð (basilar artery) 

Þegar lokun verður á þessum stað koma yfirleitt fram mjög alvarleg einkenni eins og minnkuð 

meðvitund, ferlömun, einkenni sem koma frá mörgum heilataugum, öndunartruflun og 

yfirleitt eru sjáöldur mjög smá. 

Ördrep (lacunar stroke) 

Ördrep valda ekki málstoli, sjónsviðsskerðingu eða gaumstoli eins og er dæmigert fyrir 

segarek frá hjarta eða stóræðasjúkdóma. Yfirleitt koma einkenni ördrepa fram á einum til 
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tveimur sólarhringum. Helstu klínísku heilkennin eru hrein helftarlömun, óregluhreyfing og 

helftarlömun, þvoglumælgi og klaufsk hendi, hreint skyntap eða blandað skyntap og lömun 

(Ólafur Árni Sveinsson o.fl., 2014a).  

Skammvinn blóðþurrð 

Skammvinn blóðþurrð (e. Transient ischemic attack, TIA) aðgreinir sig frá annarri 

blóðþurrð. Köstin vara skemur en eina klukkustund og eru einkennin horfin innan sólarhrings. 

Þetta er oft fyrirboði um stærra heilablóðfall og jafnvel hjartasjúkdóma. Þunglyndi er oft 

fylgifiskur skammvinnrar blóðþurrðar og skerðing lífsgæða er oft mælanleg og marktæk 

(Svanhvít Björgvinsdóttir og Eiríkur Örn Arnarson, 2000). Skammvinn blóðþurrð hefur hinar 

ýmsu afleiðingar í för með sér eins og t.d. lömun, málglöp eða sjóntruflanir, rugl, 

þvoglumælgi, suð fyrir eyrum, svimaköst og dofa (Svanhvít Björgvinsdóttir og Eiríkur Örn 

Arnarson, 2000). 

Áhættuþættir 

Einstaklingar sem hafa fengið heilablóðfall eru í aukinni hættu á að fá annað 

heilablóðfall. Áætlað er að 18-30% þeirra sem hafa fengið heilablóðfall fái annað áfall innan 

fimm ára. Áhættuþættir heilablóðfalls geta verið tengdir sjúkdómum eins og t.d. háþrýstingi, 

háu kólesteróli í blóði, háum blóðsykri sem leiðir til sykursýki og lífsstíl eins og t.d. 

hreyfingarleysi, lélegu mataræði og óhóflegri áfengisneyslu en hátt kólesteról í blóði og hár 

blóðsykur geta einnig talist til lífsstíls. Sjötíu prósent þeirra sem hafa fengið heilablóðfall og 

lifað það af eru með háþrýsting, 77% með of háan blóðsykur eða týpu tvö af sykursýki og 

18% eru of þungir (Sakakibara, Kim og Eng, 2017). 

O´Donnel og félagar (2010) gerðu samanburðarrannsókn í 22 löndum um allan heim á 

þriggja ára tímabili. Tilgangur rannsóknarinnar var að koma á tengslum milli þekktra 

áhættuþátta heilablóðfalls og meta hvaða áhrif þeir hafa á heilablóðfall ásamt því að kanna 

muninn á áhættuþáttum á heilablóðfalli og hjartaáfalli. Úrtakið voru sjúklingar með brátt 

heilablóðfall í fyrsta skipti, sem höfðu fengið einkenni innan fimm daga og legið inni á spítala 

í 72 klukkustundir. Samanburðarhópurinn hafði enga sögu um heilablóðfall en var valinn í 

rannsóknina vegna aldurs og kyns. Allir þátttakendur svöruðu spurningalista og flestir 

undirgengust læknisskoðun og skiluðu blóð- og þvagsýni. Þátttakendur voru frá 84 

heilbrigðisstofnunum í 22 löndum (O´Donnel o.fl., 2010). 

Fyrsta stig rannsóknarinnar náði til 3000 manna rannsóknarhóps og 3000 manna 

samanburðarhóps. Sjötíu og átta prósent eða 2337 einstaklingar höfðu fengið blóðþurrðarslag 
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og 663 einstaklingar eða 22% höfðu fengið heilablæðingu (e. intracerebral haemorrhagic). 

Einstaklingar á aldrinum 45 ára og yngri voru með lægsta hlutfallið í hátekjulöndunum og 

hæsta hlutfallið í Afríku. Í öllum löndum var blóðþurrðarslag algengara en heilablæðing. 

Tölvusneiðmynd af höfði var gerð í 2997 tilfellum (99,9%). Sjúklingarnir sem svöruðu 

spurningalistanum sjálfir voru 38%, 35% aðstandenda svöruðu spurningalistanum fyrir 

ættingja sína og 27% svöruðu spurningalistanum saman, bæði sjúklingur og ættingi. Í 1% 

tilfella var ekki vitað hver það var sem svaraði spurningalistanum. Það var misjafnt eftir 

löndum hvort sjúklingar undirgengjust rannsóknir til að fá úr því skorið hvaðan blóðtappinn 

kom. Eftir einn mánuð höfðu 260 sjúklingar (9%) látist og 569 sjúklingar (19%) voru með 

alvarlega líkamsskerðingu (O´Donnel o.fl., 2010). 

Reiknað var út líkindahlutfall (ORs) og íbúaáhættumat (PARs) fyrir líkurnar á 

heilablóðfalli, blóðþurrðarslagi, innanhjarnsheilablæðingu með fyrrgreindum áhættuþáttum. Í 

rannsóknarhópnum voru 78% (n=2337) með blóðþurrðarslag og 22% með heilablæðingu 

(n=663) og í samanburðarhópnum var aukinn áhættuþáttur á því að fá heilablóðfall: Saga um 

háþrýsting (99%), reykingar (9%), aukið mittis- og mjaðmaummál (5%), óhollt mataræði 

(8%), lítil hreyfing (5%), sykursýki (5%), áfengisnotkun (8%), sálfélagsleg streita (6%) 

þunglyndi (2%), hjartavandamál (7%) og apófituprótein B við A1 (9%). Þessir áhættuþættir 

námu 88% af PAR fyrir öll heilablóðföll. Þegar önnur skilgreining var notuð um háþrýsting 

(saga um háþrýsting eða blóðþrýstingur >160/90 mm/Hg) var samanlagt PAR 90% fyrir öll 

heilablóðföll. Allir þessir áhættuþættir voru tölfræðilega marktækir fyrir blóðþurrðarslag á 

meðan háþrýstingur, reykingar, hlutfall mittis og mjaðma, mataræði og neysla áfengis voru 

marktækir áhættuþættir fyrir innanhjarnsheilablæðingu (O´Donnel o.fl., 2010). 

Saga um háþrýsting var stærsti áhættuþáttur heilablóðfalls og var meiri í 

heilablæðingu en blóðþurrðarslagi en háþrýstingur (blóðþrýstingur >160/90 mm/Hg) eykur 

líkur á heilablóðfalli, bæði blæðingu og blóðþurrð. Háþrýstingur var algengasta orsök 

heilablóðfalls einstaklinga sem eru yngri en 45 ára. Hjá þeim sem reyktu var aukin hætta á 

heilablóðfalli en reykingar virtust hafa meiri tengsl við blóðþurrðarslag heldur en 

heilablæðingu. Áhættan á heilablóðfalli jókst með fjölda sígaretta sem reyktar voru hvern dag. 

Líkamsþyngdarstuðull sjúklinga virtist ekki hafa áhrif, hins vegar jók aukið hlutfall mittis- og 

mjaðmaummáls líkur á heilablóðfalli, bæði blóðþurrðarslagi og heilablæðingu (O´Donnel 

o.fl., 2010). 

Mataræði hafði tengingu við auknar líkur á heilablóðfalli. Aukin inntaka ávaxta og 

fisks en ekki grænmetis sýndi fram á minni líkur. Auknar líkur á heilablóðfalli tengdust 
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aukinni neyslu á rauðu kjöti eða eggjum, djúpsteiktum mat, pizzu eða söltum mat. Regluleg 

hreyfing dró úr líkum á heilablóðfalli. Einstaklingar með sykursýki eru í meiri hættu á að fá 

heilablóðfall og þá helst blóðþurrðarslag frekar en innanhjarnsblæðingu. Neysla alkóhóls um 

1-30 drykki á mánuði dró úr líkum á blóðþurrðarslagi en hins vegar ef neyslan varð meiri en 

30 drykkir á mánuði eða neysla áfengis varð óhófleg voru líkur á heilablóðfalli meiri 

samanborið við þá sem drukku aldrei eða voru hættir að drekka áfengi. Hins vegar eykur 

alkóhólneysla líkurnar á innanhjarnsblæðingu. Stress og þunglyndi eykur líkur á 

heilablóðfalli. Gáttatif (e. atrial fibrillation) var algengasta ástæðan fyrir blóðþurrðarslagi sem 

átti upptök sín í hjartanu (203,9%), svæðisbundinn breytileiki: 86 einstaklingar (23%) í 

hátekjulöndum, 14 einstaklingar (13%) í Suður-Afríku, 16 einstaklingar (7%) í Afríku, 41 

einstaklingur (6%) í Indlandi og 46 einstaklingar (5%) í Suðaustur-Asíu. Hjartasjúkdómar 

auka líkur á blóðþurrðarslagi en ekki innanhjarnsblæðingu (O´Donnel o.fl., 2010). 

Áhættuþáttum heilablóðfalls er vanalega skipt í óviðráðanlega og viðráðanlega 

áhættuþætti. Til viðráðanlegra áhættuþátta teljast reykingar, mikil neysla áfengis og offita. En 

einnig er hægt að hafa áhrif á áhættuþætti eins og sykursýki, hækkaðar blóðfitur og of háan 

blóðþrýsting. Dæmi um óviðráðanlega áhættuþætti eru aldur, kyn og fjölskyldusaga (NSA, 

2011). Mikilvægustu áhættuþættirnir eru þeir sem hægt er að ráða við og eru aðferðir miðaðar 

að því að draga úr þeim þáttum sem síðan geta dregið úr áhættu á heilablóðfalli. Þá er 

mikilvægt að bera snemma kennsl á og bregðast við þessum viðráðanlegu áhættuþáttum. Einn 

mikilvægasti áhættuþáttur heilablóðfalls sem hægt er að ráða við er háþrýstingur, en sterkt 

samband er á milli heilablóðfalls og blóðþrýstings (Boehme o.fl., 2017). 

Forvarnir eru mikilvægar til að draga úr áhættuþáttum heilablóðfalls, það að hvetja 

fólk til að hætta að reykja, borða hollan mat, hreyfa sig og hafa stjórn á þyngdinni eru dæmi 

um forvarnir. Fyrsta og annars stigs forvarnir snúa að lífsstíl einstaklingsins og líffræðilegum 

áhættuþáttum eins og háþrýstingi og sykursýki (Boehme o.fl., 2017). 

Hlutverk bráðamóttöku 

Allan sólarhringinn tekur bráðamóttaka á móti einstaklingum sem eru bráðveikir. 

Einstaklingar sem þangað leita fá greiningu á sínu ástandi og skjóta meðferð (Schuur og 

Venkatesh, 2012). Bráðamóttökur á Íslandi eru staðsettar víða um landið en sú stærsta er 

staðsett á Landspítalanum í Reykjavík. Daglega leita um 200 manns á bráðamóttöku LSH í 

Fossvogi. Til að öryggi sjúklinga sé tryggt er þeim forgangsraðað eftir alvarleika og eðli 

veikinda eða slyss. Hjúkrunarfræðingur metur og skoðar alla einstaklinga sem leita á 

bráðamóttöku við komu og sér um að forgangsraða og flokka samkvæmt fimm flokka 
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forgangskerfi þar sem mest aðkallandi málum er sinnt fyrst. Eftir að hjúkrunarfræðingur hefur 

metið alvarleika veikinda eða eðli áverka vísar hann sjúklingnum í viðeigandi farveg 

(Landspítali, e.d.). 

Á slysa- og bráðamóttökunni og taugalækningadeild B2 á Landspítalanum í Fossvogi 

voru tekin í notkun ný gæðaskjöl í maí 2017 hvað varðar móttöku og meðferð sjúklinga með 

blóðþurrðarslag. Er það kallað „slag innan tímamarka“. Þeir sem taka á móti sjúklingnum eru 

hjúkrunarvaktsjóri bráðamóttöku, sérfræðilæknir bráðamóttöku, deildarlæknir bráðamóttöku 

og deildarlæknir taugadeildar og lyflækningasviðs (Landspítali, 2017a). 

Vaktstjóri bráðamóttöku hefur það hlutverk að taka á móti tilkynningu um „slag innan 

tímamarka“, fá upplýsingar um nafn og kennitölu sjúklings, upphaf, gerð og umfang einkenna 

ásamt ástandi sjúklingsins og áætlaðan komutíma hans inn á bráðamóttökuna. Lætur vaktstjóri 

sérfræðilækni bráðadeildar vita um komu væntanlegs sjúklings, sér til þess að svokallað A-B-

C stæði sé laust og útnefnir hjúkrunarfræðing sem hefur viðeigandi hæfni í viðbragðsstöðu 

fyrir móttöku sjúklingsins. Því næst er sjúklingur settur í forgangsflokk tvö. Sérfræðilæknir á 

bráðamóttöku sér um að panta tölvusneiðmynd af höfði án skuggaefnis og tölvusneiðmynd af 

hálsæðum (TS stroke protokoll) og lætur svo deildarlækni taugadeildar vita af komu sjúklings 

(Landspítali, 2017a). 

Á hverri vakt ber hjúkrunarfræðingur á taugadeild símtæki fyrir „slag innan 

tímamarka“. Berist boð í símtækið á hjúkrunarfræðingurinn að fylgja eftirfarandi verklagi: 

Láta vaktstjóra vita og taka síðan tPA (tissue Plasminogen Activator) vagn og fara með hann 

niður á tölvusneiðmyndastofuna og hefja undirbúning þar. tPA vagninn inniheldur lyf eins og 

actilyse (segaleysandi), trandate (blóðþrýstingslækkandi), dehydralazine, seloken, 

nitroglyserin, furix, primperan (ógleðistillandi), stesólíd (róandi/krampar), adrenalín og 

atrópín. Einnig eru vökvar í vagninum eins og NaCl 0,9% 20 ml, 100 ml og 1000 ml, ringer-

acetat 1000 ml og glúkósi 50% 50 ml, hjartasíriti, INR mælir (mælir blóðþynningu), 

blóðsykurmælir, vökvadæla, lyfjadæla og blöðruómtæki eru einnig til staðar í tPA vagninum 

ásamt sprautum og nálum, blóðsýnaglösum og áhöldum fyrir taugaskoðun og fleira. 

Vaktstjórinn pantar síðan rúm í forgangi og sinnir almennum undirbúningi á 

taugalækningadeildinni fyrir hágæslu (Landspítali, 2017a; Landspítali 2017b). 

Deildarlæknir taugadeildar og lyflækningasviðs fær útkall um væntanlegt „slag innan 

tímamarka“. Lætur hann vakthafandi taugasérfræðing vita af komandi „slagi innan 

tímamarka“. Mikilvægt er að hann láti sérfræðing vita ef brottfallseinkenni benda til 

mögulegrar lokunar á nærlægri heilaslagæð, þá er málstol, gaumstol og augnstaða föst til 
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annarrar áttar til staðar. Síðan aflar hann frekari upplýsinga um sjúklinginn, fyrra heilsufar, 

lyfjanotkun og mögulegar frábendingar fyrir segaleysandi meðferð. Ræðir hann síðan við 

sérfræðilækni og hjúkrunarfræðing á bráðamóttöku varðandi fyrirhugaða móttöku sjúklingsins 

(Landspítali, 2017a). 

Forgangsröðun og flokkunarkerfi 

Á bráðamóttökum þurfa hjúkrunarfræðingar að meta alla sjúklinga sem koma inn á 

slysa- og bráðamóttökur með kerfisbundnum hætti. Til að tryggja öryggi allra sjúklinga þarf 

að forflokka þá en með því ná hjúkrunarfræðingar að koma alvarlega veikum eða slösuðum 

einstaklingum fyrr í réttan farveg. Með forflokkun sjúklinga nær hjúkrunarfræðingurinn að 

stjórna flæði sjúklinga inn á spítalann og getur þá frekar komið í veg fyrir staðnanir innan 

spítalans (Ágústa Hjördís Kristinsdóttir og Ingibjörg Sigurþórsdóttir, 2010). 

Með forflokkun verður meðferð sjúklinga markvissari og líklegra að þeir fari á 

viðeigandi staði í réttar hendur sérfræðinga. Sjúklingar sem bíða á biðstofu bráðamóttökunnar 

hafa allir hitt hjúkrunarfræðing sem hefur lagt mat sitt á þá og ástand þeirra, fylgst með þeim 

á meðan þeir bíða og eykur þetta öryggi sjúklinganna. Heildarfjöldi sjúklinga sem leituðu á 

bráðamóttökuna í Fossvogi árið 2009 var 58.282. Slysa- og bráðadeild LSH hefur 

forgangsraðað sjúklingum frá árinu 1993, en þá var flokkað eftir þriggja flokka kerfi. Í dag er 

flokkað eftir fimm flokka kerfi eða svokölluðu Emergency severity index (ESI), reyndist það 

kerfi heppilegast hvað varðar tölvu- og skráningarkerfi LSH (Ágústa Hjördís Kristinsdóttir og 

Ingibjörg Sigurþórsdóttir, 2010). 

ESI kerfið var upphaflega búið til af bráðalæknum og bráðahjúkrunarfræðingum í 

Bandaríkjunum og hefur náð víðtækri útbreiðslu. Miðar ESI-kerfið að því að tryggja réttum 

sjúklingi rétt úrræði á réttum stað og réttum tíma. Fyrst þarf að meta hvort sjúklingurinn þurfi 

tafarlausa meðferð, því næst er metið hvort sjúklingurinn megi bíða, þeir sjúklingar sem ekki 

geta beðið eru með yfirvofandi hættuástand, eru með mikla verki eða undir miklu andlegu 

álagi. Þá spyr hjúkrunarfræðingurinn sig hversu mörg inngrip sjúklingurinn þurfi og hver 

lífsmörk hans séu. Þarfnist sjúklingurinn tveggja eða fleiri inngripa en er með lífsmörk innan 

viðmiðunarmarka fer sá einstaklingur í flokk þrjú. Í flokk fjögur fara sjúklingar sem þarfnast 

einungis eins inngrips en þurfi sjúklingur engin inngrip samkvæmt kerfinu fer hann í flokk 

númer fimm. Aðeins hjúkrunarfræðingar með a.m.k. eins og hálfs árs starfsreynslu á slysa- og 

bráðadeild sinna forgangsflokkun, þeir þurfa að hafa lokið námskeiði í forflokkun, móttöku á 

fjöláverkasjúklingum og sérhæfðri endurlífgun. Þeir þurfa að vera færir í mannlegum 
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samskiptum og hafa góða yfirsýn, geta unnið undir miklu álagi, vera skipulagðir og hafa gott 

klínískt innsæi (Ágústa Hjördís Kristinsdóttir og Ingibjörg Sigurþórsdóttir, 2010). 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku 

Þegar einstaklingur fær heilablóðfall er það flokkað sem neyðartilvik og er mikilvægt  

að meðferð sé veitt í tíma. Dauðsföllum og fötlunum vegna heilablóðfalla hefur fækkað 

marktækt vegna inngripa sem veitt eru fyrr en áður. Hjúkrunarfræðingar gegna þar 

lykilhlutverki í greiningu einkenna og alvarleika þeirra. Gera þarf heilsufarsmat og samræma 

flæði sjúklinga sem fá heilablóðfall í heilbrigðiskerfinu. Hjúkrunarfræðingar sjá um að 

viðeigandi meðferðir séu veittar í tíma og að flutningur sjúklinga fyrir áframhaldandi og 

frekari meðferðir sé skjótur. Einnig gegna hjúkrunarfræðingar veigamiklu hlutverki í eftirliti 

og meðhöndlun sjúklinga innan 72 klukkustunda frá því að heilablóðfall á sér stað 

(Middleton, Grimley og Alexadrov, 2015). 

Fylgjast þarf vel með sjúklingum og gera mat á taugaviðbrögðum einstaklinga til þess 

að sjá hvort versnun hafi orðið á taugasjúkdómi eða ekki. Stöðugt eftirlit verður að hafa með 

mettun súrefnis í blóði til þess að greina (e.hypoxia) og fylgikvillum eins og ásvelgingu (e. 

aspirition). Hjúkrunarfræðingar sem sinna þessum hópi sjúklinga þurfa einnig að fylgjast með 

hjartasírita og greina hugsanlegar hjartsláttartruflanir. Eftirlit er haft með blóðþrýstingi á 15 

mínútna fresti í tvær klukkustundir, síðan á 30 mínútna fresti í sex klukkustundir, en eftir það 

skal blóðþrýstingur mældur á klukkustundarfresti í 16 tíma svo hægt sé að bregðast fljótt við 

ef blóðþrýstingur fellur eða verður of hár (Middleton o.fl., 2015). 

Móttaka sjúklinga sem fengið hafa heilablóðfall 

Seinkun á því að leita sér læknishjálpar eftir að einkenna heilablóðfalls verður vart er 

helsta ástæða þess að segaleysandi meðferð er ekki veitt. Skráð seinkun á því að leita sér 

læknishjálpar er frá 38 mínútum upp í allt að fjórar klukkustundir. Þeir sjúklingar sem fá 

heilablóðfall og hringja ekki eftir aðstoð eru 24-54% og margir leita sér engrar aðstoðar. 

Skráningar benda til að aðeins 38-65% sjúklinga fái aðstoð frá neyðarflutningamönnum. 

Margt bendir þó til að aðstoð frá neyðarflutningamönnum sé mikilvæg breyta til að draga úr 

seinkun á læknisaðstoð (Fassbender, Balucani, Walter, Levine, Haass og Grotta, 2013). 

Samantekt sem Fassbender og félagar (2013) gerðu á sjúkraskrám 13.894 sjúklinga á 

North Carolina Collaborative Stroke Registry sýndi fram á að notkun neyðarflutninga stytti 

tímann frá því að einkenni heilablóðfalls komu fram. Innan við tveir tímar liðu þar til sérhæfð 

læknisaðstoð var veitt ef notast var við neyðarflutninga. Það veldur aukinni töf á sérhæfðri 
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læknisaðstoð ef notast er við einkabíl, almennar samgöngur eða leitað er til almenns læknis 

fyrst (Fassbender o.fl., 2013). 

Þegar sjúklingur með mögulegt blóðþurrðarslag kemur inn á bráðamóttöku er 

mikilvægt að greina það sem allra fyrst. Ef um er að ræða blóðþurrð í heila uppfyllir þá 

sjúklingurinn þau skilyrði sem sett eru fyrir segaleysandi meðferð? Afla skal eins mikilla 

upplýsinga og hægt er frá sjúklingi, aðstandendum, vitnum og sjúkraflutningsmönnum innan 

20 mínútna frá komu sjúklingsins ásamt því að framkvæma líkamsskoðun, taugaskoðun og 

taka blóðprufu (Ólafur Árni Sveinsson o.fl., 2014b). Uppfylli sjúklingurinn skilyrðin fyrir 

segaleysandi meðferð skal hann fara strax í myndgreiningu í fylgd læknis. Komi engar 

frábendingar í ljós úr myndgreiningu skal segaleysandi meðferð hefjast tafarlaust þrátt fyrir að 

blóðprufusvar sé ekki komið. Samkvæmt alþjóðlegum leiðbeiningum skal segaleysandi 

meðferð hefjast innan 60 mínútna frá komu sjúklings á sjúkrahúsið (Ólafur Árni Sveinsson 

o.fl., 2014b). 

Sérfræðilæknir á taugadeild fær tilkynningu frá deildarlækni um væntanlegt „slag 

innan tímamarka“. Bendi einkenni sterklega til slagheilkennis innan tímamarka og 

enduropnunarmeðferð með tPA er líkleg að mati sérfræðingsins tekur hann þátt í móttöku og 

meðferð sjúklingsins eins fljótt og hægt er. Sé enduropnunarmeðferð líkleg lætur 

taugasérfræðingurinn æðainngripslækni vita af væntanlegum sjúklingi og tekur þá þátt í 

meðferðinni (Landspítali, 2017a) (Mynd 1). 

Geislafræðingur undirbýr tölvusneiðmyndastofuna fyrir komu sjúklingsins og hefur 

samband við röntgenlækni, vakthafandi læknir bíður á stofunni. Æðaþræðingarstofan er rýmd 

sé þess þörf og æðainngripslæknir er í viðbragðsstöðu. Deildarlæknir á gjörgæslu og svæfingu 

er í viðbragðsstöðu og tilkynnir sjúklinginn til sérfræðings á svæfingu, 

svæfingahjúkrunarfræðings og vaktstjóra gjörgæslu. Svæfingahjúkrunarfræðingur er síðan í 

viðbragðsstöðu fyrir mögulegt æðainngrip (Landspítali 2017a). 

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku tekur á móti sjúklingi úr sjúkrabíl, pantar 

blóðrannsóknir (STROKE flýtihnappur) og prentar límmiða, fer yfir öryggisatriði, athugar 

með ofnæmi og merkir sjúklinginn með armbandi. Sérfræðilæknir á bráðamóttöku og 

deildarlæknir taugalækningadeildar framkvæma skyndimat á sjúklingi, sé ástand sjúklings 

stöðugt er hann strax fluttur inn á tölvusneiðmyndastofu í fylgd hjúkrunarfræðings af 

bráðamóttöku og deildarlækni taugalækningadeildar. Sé ástand sjúklings óstöðugt er hann 

fluttur á bráðastæði á bráðamóttökunni og ástand hans tryggt svo hægt sé að flytja hann eins 

fljótt og hægt er í myndatöku. Sérfræðingur á bráðamóttöku og deildarlæknir taugadeildar 
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skoða sjúklinginn og veita fyrstu meðferð og ákveður sérfræðingurinn hvort kalla þurfi til 

svæfingu. Um leið og ástand sjúklings er tryggt er hann fluttur í myndatöku (Landspítali 

2017a). 

Komi sjúklingur á eigin vegum inn á bráðamóttökuna tekur hjúkrunarfræðingur á móti 

sjúklingnum og flokkar hann í forgangsflokk tvö og flytur hann beint á bráðastæði, kallar þá 

vaktsjórinn út bráðateymi og hefst þá ferlið eins og er lýst hér að ofan (Landspítali, 2017a). 

Meðferð heilablóðfalls 

Í dag eru þrenns konar aðferðir til hvað varðar þróun á meðferð við blóðþurrðarslagi. 

Fyrsta meðferðin var sérstök stuðningsmeðferð fyrir fólk sem hafði fengið heilablóðfall og 

var þróað sérhæft teymi út frá því sem sérhæfði sig í umönnun heilablóðfallssjúklinga. Það 

þróaðist síðan út í meðferð með segaleysandi lyfi í bláæð, stóð það tímabil yfir í 20 ár. Nýlega 

hófst þriðja tímabilið í þróun meðferðar við blóðþurrðarslagi en þá er blóðtappinn fjarlægður 

úr slagæðinni með skurðaðgerð. Hefur þessi meðferð reynst mjög vel (Manning, Chapot og 

Meyers, 2016). Segaleysandi lyfjameðferð er sögð vera sú meðferð sem alltaf er veitt við 

blóðþurrðarslagi (Bush o.fl., 2016). 

Sjúklingar með bráða heilablóðþurrð eiga á hættu að verða fyrir öndunarbilun, sér í 

lagi ef heiladrep er staðsett í heilastofni eða er mjög stórt. Eiga þessir sjúklingar í erfiðleikum 

með að halda öndunarvegi opnum eða losa sig við slím vegna minnkandi meðvitundar eða 

lömunar í koki eða munni (Ólafur Árni Sveinsson o.fl., 2014b). 

Lyfjameðferð 

Alteplase er lyf sem notað er við bráðu heiladrepi eða blóðþurrðarslagi. Það er 

mikilvægt að gefa alteplase sem fyrst þar sem það bætir árangur meðferðar. Alteplase er 

segaleysandi lyf sem binst fíbríni í sega og veldur staðbundinni verkun. Eftir um eina 

klukkustund eftir að lokað hefur verið fyrir dreypið hverfa segaleysandi áhrif lyfsins 

(Gjörgæsla, 2016). Aukaverkanir lyfsins geta hins vegar verið blæðingar, angioedema og 

lágþrýstingur. Hvernig er þetta lyf notað? Í einni pakkningu af alteplase er hettuglas með 50 

mg tPA og 50 ml leysiefni. Er lyfið blandað og gefið 0,9 mg/kg, mest 90 mg af tPA í æð. 

Byrjað er á að gefa bólusskammt og svo dreypi í æð skv. þyngd sjúklings. Uppleyst efni tPA 

er svo blandað í 100 ml af NaCl 0,9% poka, en áður en það er gert er samsvarandi magn af 

NaCl dregið úr pokanum því heildarrúmmál pokans verður að vera 100 ml. Síðan eru 10 ml af 

lausninni dregnir upp úr pokanum og gefnir sem bólus á einni mínútu, eftir verða 90 ml í 
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pokanum sem eru gefnir sem sídreypi á 60 mínútum í vökvadælu. Þegar þetta er búið er 

skolað á eftir með NaCl 0,9% í a.m.k. 15 mínútur á 100 ml/klst (Gjörgæsla, 2016). (Tafla 1) 

Hægt er að veita segaleysandi meðferð allt að fjórum og hálfri klukkustund eftir að 

sjúklingur veikist og hafa rannsóknir sýnt fram á að ávinningurinn er meiri af meðferðinni því 

fyrr sem hún er veitt innan þessa tímaramma. Þessi meðferð leiðir til þess að margir sjúklingar 

verða sjálfbjarga á ný og dregur verulega úr fötlun. Hins vegar er vandinn sá að margir 

sjúklingar fá ekki þessa meðferð innan tímarammans vegna þess að þeir leita aðstoðar of seint 

(Pétur Bjarnason, 2016). Segaleysandi lyfjameðferð í æð með lyfinu alteplase í skammtinum 

0,9 mg/kg er árangursrík meðferð við blóðþurrðarslagi þrátt fyrir auknar líkur á heilablæðingu 

(Anderson, Robinson, Lindley, Arima, Lavados, Lee o.fl., 2016). 

Lees og félagar (2016) gerðu úttekt á níu megindlegum rannsóknum á áhrifum 

alteplase á bráða blóðþurrðarslag og hreyfifærni eftir slag. Segaleysandi meðferð með 

alteplase sem gefin er innan fjögurra og hálfrar klukkustundar eftir að einkenni 

blóðþurrðarslags koma fram eykur líkur á framúrskarandi niðurstöðu. Úrtak rannsóknarinnar 

samanstóð af 6756 sjúklingum úr níu rannsóknum þar sem alteplase var borið saman við 

lyfleysu. Niðurstöður voru flokkaðar eftir rannsóknum, hvort gefið var alteplase, 

meðferðartöf, aldur og alvarleiki heilablóðfallsins sem mældur var með tilbúnum 

mælingarlista, National Institutes of Healt Stroke Skale (NIHSS) (Lees o.fl., 2016). 

Þeir sjúklingar sem fengu meðferð tiltölulega snemma voru eldri og áfallið var 

alvarlegra heldur en hjá sjúklingum sem fengu meðferð seint. Meðalaldur þátttakenda í 

þessum rannsóknum var 71 ár, +/- 13 ár, NIHSS var 12 stig, +/-7 stig og meðferðartöf var 

fjórar klukkustundir +/- 1,2 tímar. Niðurstöður sýna að meðferð með alteplase hafi góð áhrif á 

meðferð innan fjögurra og hálfrar klukkustundar eftir að einkenna blóðþurrðar verður vart, 

því fyrr því betra. Hvorki aldur né alvarleiki áfalls hafði veruleg áhrif á samband milli 

ávinnings og tíma þegar meðferð er hafin. Sjúklingar sem fengu meðferð innan fjögurra og 

hálfrar klukkustundar (meðaltími 3 klukkustundir og 20 mínútur) sem nutu góðs af meðferð 

með alteplase voru 55 sjúklingar á hverja 1000 sem fengu meðferð. Niðurstöðurnar eru þ.a.l. 

þær að segaleysandi meðferð með alteplase innan fjögurra og hálfrar klukkustundar frá 

upphafi einkenna áfalls eykur líkur á betri útkomu á virkni allra sjúklinga á öllum aldri, líka 

þeirra sem eru yfir áttrætt. Því fyrr sem meðferð hefst þeim mun meiri er ávinningurinn (Lees 

o.fl., 2016). 

Í rannsókn Lees og félaga (2016) kemur fram að notkun lyfsins alteplase auki líkur á 

heilablæðingu sem leiðir til dauða á fyrstu vikunni eftir blóðþurrðarslag um 2% en virðist ekki 
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hafa nein önnur áhrif á aðrar orsakir á dauða svo snemma eftir áfall. Ábendingar fyrir 

segaleysandi meðferð eru t.d. bráð brottfallseinkenni sem passa við einkenni heilablóðþurrðar 

í heila og að upphaf einkenna sé innan fjögurra og hálfrar klukkustundar. Helstu frábendingar 

segaleysandi meðferðar eru: ef einkenni eru væg eða eru að ganga yfir, skoðun og einkenni 

bendi til innanskúmsblæðingar, myndrannsókn sýnir innankúpublæðingu, heilablóðfall eða 

alvarlegan heilaskaða síðastliðna þrjá mánuði, sjúklingur hafi farið í stóra skurðaðgerð á 

síðastliðnum tveimur vikum o.fl. (Ólafur Árni Sveinsson o.fl., 2014b). Blóðflöguhemjandi lyf 

eins og t.d. aspirín er notað fyrir sjúklinga sem uppfylla ekki skilyrðin fyrir segaleysandi 

meðferð og er aspirín eina lyfið sem virkar í bráðri heilablóðþurrð (Ólafur Árni Sveinsson 

o.fl., 2014b).  

Skurðaðgerð 

Háskólasjúkrahús í nágrannalöndum okkar hafa síðastliðin 5-10 ár þróað sífellt 

árangursríkari aðferðir við að opna slagæðar og fjarlægja blóðtappa með svokallaðri 

segabrottnámsmeðferð (e. endovascular treatment), þar sem slagæðarnar eru opnaðar og 

blóðtappinn fjarlægður með beinu inngripi innan æðanna. Með svokölluðum 

endurheimtanlegum netum (e. retrievable stents) varð mikil framför í þessum aðferðum og 

hafa mikil tímamót orðið hvað varðar slíka meðferð. Íslendingar hafa eingöngu verið 

áhorfendur í þessari þróun hingað til (Björn Logi Þórarinsson, 2015). Nú hafa verið birtar 

rannsóknir sem sýna að segabrottnámsmeðferð er miklu árangursríkari meðferð en 

hefðbundin lyfjameðferð ein og sér. Segabrottnámsmeðferð felst í að fjarlægja blóðsega innan 

sex klukkustunda frá upphafi einkenna í kjölfar lyfjameðferðar (Björn Logi Þórarinsson, 

2015). 

 Rannsóknir sem hafa verið gerðar sýndu framúrskarandi árangur 

segabrottnámsmeðferðar með stoðneti. Þessar rannsóknir voru nefndar Mr Clean, Revascat, 

Escape, Swift-Prime og Extendia (Manning o.fl., 2016). Mr Clean sýndi fram á 13,5% betri 

niðurstöður úr segabrottnámsmeðferð heldur en hefðbundinni lyfjameðferð (Manning o.fl., 

2016). 

 Escape rannsóknin sem Goyal og félagar gerðu (2015) var fjölsýn, opin slembiröðuð 

samanburðarrannsókn með blindandi niðurstöðumati (PROBE hönnun). Þátttakendum var 

úthlutað í hlutfallinu 1:1 til að taka þátt í segabrottnámsmeðferð (Goyal o.fl., 2015). 

Gjaldgengir þátttakendur voru einstaklingar 18 ára og eldri með blóðþurrðarslag en voru áður 

hressir og virkir einstaklingar í samfélaginu fyrir áfallið. Þátttakendur í íhlutunarhópnum 

gengust strax undir segabrottnám, heilaæðamynd var tekin. Taugaskurðlæknir notaðist við 
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segaleysandi tæki til að opna fyrir blóðflæði. Það var mælt með notkun á stoðneti. Blóðseginn 

var sóttur með sogi í gegnum blöðru á legg í gegnum viðeigandi hálsslagæð. 

Samanburðarhópurinn fékk hefðbundna meðferð sem lýst er í gildandi reglum um 

meðhöndlun um brátt blóðþurrðarslag en hefðbundin meðferð felur eingöngu í sér 

segaleysandi lyfjameðferð í æð (Goyal o.fl., 2015). Allir þátttakendur í báðum hópum fengu 

meðferð í æð með alteplase innan fjögurra og hálfrar klukkustundar frá byrjun einkenna 

blóðþurrðarslagsins ef þeir uppfylltu skilyrðin fyrir segaleysandi lyfjameðferð. Í heildina tóku 

316 manns þátt í rannsókninni, 165 í íhlutunarhópnum, 150 í samanburðarhópnum og einum 

var vísað úr rannsókninni. Fjórtán þátttakendur í íhlutunarhópnum fengu ekki 

íhlutunarmeðferð, fjórir þátttakendur (1,3%) týndust í eftirfylgni og vantaði þ.a.l. í gögn um 

árangur meðferðarinnar (Goyal o.fl., 2015).  

Greining á lokaniðurstöðum rannsóknar sýndi fram á algengt líkindahlutfall (sem 

gefur til kynna bættar líkur á 1. stigi á breytta Rankin skalanum) 2,6 (95% öryggismörk, 1,7-

3,8) ívilna íhlutun (P<0,001). Miðgildi 90 daga á Rankin skalanum var 2 í íhlutunarhópnum 

en 4 í samanburðarhópnum (P<0,001). Hlutfall sjúklinga með stig frá 0-2 á Rankin skalanum 

var 53% í íhlutunarhópnum en 29,3% í samanburðarhópnum. Dánartíðni eftir 90 daga var 

10,4% í íhlutunarhópnum og 19% í samanburðarhópnum. Tíðni einkenna af 

innanhjarnsblæðingum (e. intracerebral hemorrhage) var 3,6% í íhlutunarhópnum og 2,7% í 

samanburðarhópnum (Goyal o.fl., 2015). 

Í megindlegri rannsókn sem Fransen o.fl. (2014) gerðu á 17 stórum sjúkrahúsum í 

Hollandi þar sem borin var saman segabrottnámsmeðferð eða innanæðarmeðferð (intra-

arterial treatment, IAT) við þá sem ekki fengu IAT meðferð. IAT meðferð samanstendur af 

segaleysandi meðferð í æð með alteplase eða urokinase, segabrottnámi eða hvoru tveggja. 

Sjúklingar með blóðtappa í nærlægri slagæð í fremri hluta heilans og voru meðhöndlaðir 

innan sex klukkustunda voru gjaldgengir í rannsóknina. Áhrif meðferðar voru metin með 

línulegri aðhvarfsgreiningu (Fransen o.fl., 2014). Eftir 90 daga var staða sjúklingsins metin á 

breytta Rankin skalanum. Aðrar niðurstöður eru útkoman á NIHSS eftir 24 tíma, stærð og 

tíðni heilablæðinga fyrstu fimm dagana. IAT leiðir til 10% minnkunar á lélegri útkomu eftir 

heilablóðfall og gæti þ.a.l. framkvæmd íhlutunar bjargað u.þ.b. 1% af öllum nýjum tilfellum 

heilablóðfalla frá dauða eða örorku árlega. Heildarfjöldi sjúklinga í þessari rannsókn var 500 

manns (Fransen o.fl., 2014). 

Í Hollandi fá meira en 44.000 manns heilablóðfall ár hvert, 80% þeirra eru 

blóðþurrðarslög. Um þriðjungur þessara sjúklinga kemur á sjúkrahús innan sex klukkustunda. 
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Af þessum sjúklingum hafa um 33% stíflu í nærlægri æð. Jákvæð útkoma þessarar rannsóknar 

leiddi til a.m.k 10% lækkunar á slakri útkomu, sem þýðir að næstum 10% allra 

heilablóðfallssjúklinga geta fengið meðferð og hagnast af því. Í Hollandi eru þá 400 

sjúklingar sem væri bjargað frá dauða eða örorku, en fyrir Evrópu í heild yrði þetta um 10.000 

sjúklingar árlega (Fransen o.fl., 2014). 

Batahorfur 

Áður fyrr var erfitt að meðhöndla heilablóðfall og var því framtíðarsýn lítil fyrir þá 

sjúklinga sem höfðu fengið heilablóðfall. En mikil þróun hefur átt sér stað í meðferð og 

endurhæfingu heilablóðfallssjúklinga undanfarna áratugi og hafa nýlegar rannsóknir á bata og 

endurhæfingu sjúklinga með heilablóðfall sýnt fram á að þeir eigi mun meiri möguleika á bata 

en áður. Mikil þekkingarþróun innan hjúkrunar og fleiri sviða tengdum meðferð og umönnun 

hefur átt sér stað (Þóra B. Hafsteinsdóttir o.fl., 2007). 

Í heimildasamantekt Korpershoek, Van der Bijl og Hafsteinsdóttir (2011) kemur fram 

mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar sem sinna heilablóðfallssjúklingum í endurhæfingu 

beini athygli sinni að sálfræðilegum og félagslegum þáttum en einblíni ekki einungis á þá 

líkamlegu. Einnig kom fram að sjálfsefling hafi áhrif á afturbata einstaklings sem hefur fengið 

heilablóðfall. Sjúklingum sem hafa meiri trú á eigin færni gengur betur að sinna verkefnum 

daglegs lífs, hafa meiri hreyfifærni og betri lífsgæði en þeir sem hafa minni trú á eigin færni 

(Korpershoek o.fl., 2011). 

Landsbyggðin 

Í íslensku samfélagi er hugmyndafræðin sú að allir landsmenn hafi jafnan aðgang að 

þeirri þjónustu sem boðið er upp á innan heilbrigðiskerfisins (Alþingi, 2003-2004). 

Landsbyggðarhjúkrunarfræðingar verða að hafa góða yfirsýn yfir þau verkefni sem þeir sinna 

og geta forgangsraðað þeim rétt. Einnig er mikilvægt að þeir hafi góða stjórn á starfsumhverfi 

sínu. Helstu hlutverk hjúkrunarfræðinga sem vinna á landsbyggðinni eru greining og að finna 

viðeigandi farveg fyrir þau veikindi sem upp koma hverju sinni (Sedgwick, Grigg og Dersch, 

2014). Verkefni sem landsbyggðarhjúkrunarfræðingar sinna geta verið flókin og fjölbreytt og 

þess vegna er gerð krafa um góða þekkingu og færni til þeirra sem þar starfa (Montour, 

Baumann, Blythe og Hunsberger, 2009). 

Því starfi sem landsbyggðarhjúkrunarfræðingar sinna hefur verið líkt við starf 

bráðahjúkrunarfræðinga en mikill munur er þó á aðstöðu á hvorum stað fyrir sig til þess að 

veita bráðaþjónustu. Sérhæfðir hópar starfsfólks eru í vinnu allan sólarhringinn á bráða- og 
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slysadeildum á stærri sjúkrahúsum og er rannsóknaraðstaða þar mun betri. Bráðatilvik eru 

sjaldnar á minni stöðum eins og á landsbyggðinni en starfsfólk sem vinnur á bráðamóttökum 

og slysadeildum vinnur við slík tilvik alla daga. Það sem helst skapar óöryggi starfsfólks á 

minni sjúkrahúsum er skortur á viðeigandi tækjabúnaði og óviðunandi aðstaða (West, Barron 

og Reeves, 2005). 

Megindleg rannsókn sem Stanton og Dunkin (2002) gerðu í Bandaríkjunum hafði 

þann tilgang að skoða hvaða skilning hjúkrunarfræðingar í dreifbýli hefðu á sínu starfi og 

hvort það hafi verið munur á hlutverkum og hæfni hjúkrunarfræðinga sem störfuðu í þéttbýli 

og svo þeirra sem störfuðu í dreifbýli. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 38 og voru þeir 

valdir með þægindaúrtaki. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ráðgjöf til 

skjólstæðinga var stór þáttur í starfi þeirra hjúkrunarfræðinga sem störfuðu í dreifbýli og 

fannst þátttakendum sjálfstæði þessa hóps mikið. Einnig kom fram að hjúkrunarfræðingar sem 

vinna í dreifbýli væru sérfræðingar í grunnþáttum hjúkrunar (Stanton og Dunkin, 2002). 

Endurhæfing 

Í endurhæfingarhjúkrun er lögð áhersla á að aðstoð til sjúklinga sé veitt af fagaðilum í 

þverfaglegu teymi. Helstu markmið endurhæfingarhjúkrunar eru að þeir sem glíma við fötlun 

eða langvinna sjúkdóma fái aðstoð við að öðlast sjálfsbjargargetu, aðlagast heilsufarslegum 

breytingum og að viðhalda hámarks heilbrigði. Í þverfaglegu teymi endurhæfingar beitir hver 

stétt sinni sérþekkingu til að sjúklingur nái árangri. Þeir fagaðilar sem koma að slíku teymi 

eru hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, næringarráðgjafar, sálfræðingar, taugasálfræðingar, 

sjúkraliðar, talmeinafræðingar, iðjuþjálfar, félagsráðgjafar og læknar (Landspítali, 2013) 

(Mynd 2). Teymisvinna sem á að skila árangri veltur á því að samvinna og samhæfing sé á 

milli fagaðila í fræðslu og þjálfun skjólstæðinga. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar taki 

virkan þátt í að endurhæfa sjúklinga sem þeir sinna og fái skýra lýsingu á hlutverki sínu innan 

meðferðarteymis (Burton, Fisher og Green, 2009). 

Þegar einstaklingur fær heilablóðfall fer af stað ferli sem byrjar í bráðaþjónustu en eftir 

að einstaklingurinn er kominn út í samfélagið á ný er mikilvægt að sú endurhæfing haldi 

áfram. Aðlögunarhæfni heilans er mun meiri en áður var haldið og hafa rannsóknir leitt í ljós 

að endurhæfing hefur mikil áhrif á getu einstaklingsins til að hreyfa sig og á heilastarfsemi 

hans. Með markvissri endurhæfingu geta þeir hlutar heilans sem urðu óvirkir orðið virkir á ný 

(Dobkin, 2004). Þegar sjúklingar útskrifast af endurhæfingardeild getur það reynst þeim afar 

erfitt tímabil og mikilvægt er að sjúklingurinn fái þá aðstoð sem hann þarf til þess að fóta sig 

á ný (Brainin o.fl., 2004). 
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Afleiðingar og fylgikvillar 

Mikil þróun hefur átt sér stað í hjúkrun og meðferð einstaklinga með heilablóðfall. 

Þrátt fyrir það eru margir einstaklingar með tauga- og hreyfiskerðingu og er það helsta orsök 

fötlunar hjá fullorðnum einstaklingum (Hallevi o.fl., 2009). Heilablóðfall hefur í för með sér 

ýmsar afleiðingar og má þar helst nefna helftarlömun (50-80%), kyngingarerfiðleika (30%), 

skerta meðvitund (30-40%), tjáskiptaerfiðleika (30%), minnkaða skynjun (25%) og 

sjónskerðingu (7%). Einnig eiga 5-53% sjúklinga við þunglyndi að stríða og 8-62% eiga við 

vannæringu að etja (Þóra B. Hafsteinsdóttir o.fl., 2007). 

Læknar óttast að þeir sem hafa fengið segaleysandi meðferð við blóðþurrð í heila geti 

fengið blæðingu inn í drepið og það getur leitt til meiri fötlunar og hærri dánartíðni. Flestar 

þessara blæðinga eiga sér stað innan nokkurra klukkustunda eftir segaleysandi meðferð. 

Djúpvenusegi sem veldur blóðtappa í lunga er fylgikvilli og getur valdið dauða hjá 

heilablóðfallssjúklingum. Þeir sjúklingar sem hafa fengið stórt heiladrep eiga á hættu að fá 

heilabjúg sem veldur þrýstingi á heilastofn, dái og í alvarlegustu tilfellunum dauða. Bjúgurinn 

er mestur á þriðja til fimmta degi (Ólafur Árni Sveinsson o.fl., 2014b).  

Kyngingartruflun 

 Þegar einstaklingur fær heilablóðfall getur skerðing orðið margvísleg, bæði líkamleg 

og andleg. Einstaklingurinn sem áður var alveg sjálfbjarga með að borða getur orðið háður 

öðrum varðandi næringu. Sú tilfinning að vera háður öðrum getur valdið því að fólk missir 

matarlyst og hefur síður ánægju af því að borða (Landspítalinn, 2010). Allt að 63% 

einstaklinga sem fá heilablóðfall eiga í erfiðleikum með kyngingu eftir áfallið (Baroni, Fábio, 

og Dantas, 2012) og því er mikilvægt að meta næringar- og vökvaástand sjúklingsins til þess 

að hægt sé að skipuleggja aðgerðir með það að markmiði að koma í veg fyrir vannæringu og 

vökvaskort. Lélegt næringarástand fyrir áfallið, hækkaður aldur, líkamleg skerðing og 

kyngingartruflun hefur verið tengd vannæringu hjá einstaklingum sem fengið hafa  

heilablóðfall (Landspítalinn, 2010). 

Í samanburðarrannsókn Crary, Carnaby, Sia, Khanna og Waters (2013) var tíðni 

ósjálfráðra kynginga hjá þátttakendum sem höfðu fengið heilablóðfall skoðuð. Þátttakendur 

voru 63 talsins, 33 karlar og 30 konur, meðalaldur var 59,2 ár. Allir þátttakendur þurftu að 

verða orðnir 21 árs. Niðurstöður voru síðan bornar saman við niðurstöður einstaklinganna á 

Functional Oral Intake Scale, Bartel og Rankin skala. Rannsóknin leiddi í ljós að hægt væri að 

nýta tíðni ósjálfráðra kynginga hjá þessum hópi þátttakenda sem part af klínísku 

kyngingarmati en einnig sem skimun fyrir kyngingarerfiðleikum. Niðurstöður 



Móttaka og meðferð heilablóðfallssjúklinga | 24 

 

 

 

rannsóknarinnar sýndu að þeir heilablóðfallssjúklingar sem voru með kyngingartregðu á 

matinu voru sjaldnar með ósjálfráða kyngingu. Þeir sjúklingar sem voru í þessum hóp kyngdu 

munnvatni á fimm mínútna fresti en þeir sem ekki voru með kyngingartregðu kyngdu einu 

sinni á tveggja mínútna fresti. Niðurstöður gætu því leitt líkur að því að aðeins þurfi að vera 

inni hjá heilablóðfallssjúklingum í fimm mínútur til þess að meta hvort þörf sé á ítarlegu 

kyngingarmati (Crary o.fl., 2013). 

Hreyfiskerðing  

Lömun eða máttminnkun í öðrum hluta líkamans er algeng hjá einstaklingum sem hafa 

fengið heilablóðfall. Í 72% tilfella þar sem um bráðafasa er að ræða má greina máttminnkun 

eða lömun í fæti og í 77% tilfella máttminnkun eða lömun í hendi (Lawrence, o.fl., 2001). 

Helftarlömun (e. hemiparesis) er lömun í annarri hlið líkamans og kemur fram hjá um 

50% þeirra sem lifa af heilablóðfall. Um það bil 22 % þeirra sem lifa af heilablóðfall geta ekki 

gengið án hjálpar og 26% eru háðir utanaðkomandi aðstoð hvað varðar athafnir daglegs lífs. 

Skert hreyfigeta og virkni eru takmarkaðar hjá mörgum einstaklingum sem hafa lifað af 

heilablóðfall. Helftarlömun er einkenni bráðs heilablóðfalls og getur verið viðvarandi byrði 

hjá fólki sem lifir áfallið af (LeBrasseur, Sayers, Ouellette og Fielding, 2006).  

Heilablóðfall breytir ástandi fólks verulega og þættir eins og stórar líkamshreyfingar, 

vanhæfni til að ganga og notkun róandi lyfja eru tengdir við byltur og föll hjá þeim sem 

fengið hafa heilablóðfall (Ashburn, Hyndman, Pickering, Yardley og Harris, 2008).  

Tap á hreyfifærni felur í sér þyngstu byrðina eftir heilablóðfall. Þrátt fyrir að brátt tap 

á hreyfifærni geti lagast til muna á fyrstu mánuðunum eftir heilablóðfall er frekari hreyfibati 

oft hægur eða jafnvel enginn (Soekadar, Birbaumer, Slutzky, og Cohen, 2014). 

Gaumstol 

Gaumstol er oft afleiðing heilablóðfalls í hægra heilahveli. Það lýsir sér þannig að 

sjúklingur með gaumstol gefur umhverfi og hlutum í gagnstæðri hlið líkamans ekki nægan 

gaum og bregst því ekki við því sem gerist í þeirri átt. Gaumstol er flókin röskun á samspili 

heyfingar, skynjunar og umhverfi sjúklingsins (Haukur Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 

2007). Athygli sjúklings og rýmið í kringum hann skiptir miklu máli. Gaumstol dregur úr 

batalíkum sjúklinga með heilablóðfall. Heilablóðfall er algengasta orsök gaumstols og 

orsakast af því að það verður drep á næringarsvæði hægri miðhjarnslagæðar (e. cerebri media) 

og hafa flestir þessara sjúklinga skert húðskyn og lömun á vinstri helmingi líkamans (Haukur 

Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 2007). 
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Gaumstol hefur ekki eingöngu áhrif á skynjun eða eftirtekt heldur kemur það líka fram 

við daglegar athafnir eins og að klæðast, snyrta líkamann og þegar sjúklingurinn borðar mat. 

Gaumstolseinkenni eru mjög misjöfn og mismikil meðal sjúklinga. Einkenni geta verið frekar 

augljós við almenna skoðun og koma helst í ljós í eftirtekt sjúklingsins. Gaumstol er staðfest 

með taugafræðilegum prófum en gaumstol kemur ekki alltaf fram þegar einstaklingur sinnir 

sínum daglegu athöfnum (Haukur Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 2007). Taugasálfræðilega 

prófið sem notað er við flestar greiningar er á pappírsformi. Það er sett fyrir framan 

sjúklinginn og honum sagt að nota hægri hönd til að leysa prófið.Sjúklingurinn má hreyfa 

handleggi og höfuð að vild en ekki hreyfa sig úr stað eða færa blaðið. Verkefnið er útskýrt 

fyrir sjúklingnum sem síðan er beðinn um að segja frá þegar hann hefur lokið við verkefnið 

(Haukur Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 2007). 

Málstol  

Tónlist og tungumál eru til staðar í öllum mannlegum samfélögum. Þó að tónlist sé 

ekki nauðsynleg til að lifa af eða fjölga mannkyninu hefur tónlistin í flestum tilfellum jákvæð 

áhrif á líkamlega og andlega vellíðan. Vöntun á hljóðrænum vitsmunum eftir heilablóðfall 

getur orsakað tungumála- og/eða tónlistarörðugleika. Það getur einnig haft áhrif á úrvinnslu 

hljóða í umhverfinu. Málstol er algengast eftir skemmd í hægra heilahveli (Hirel o.fl., 2017). 

Hirel o.fl. (2017) gerðu slembirannsókn í Lyon í Frakklandi til að meta 

skammtímaminni hljóðs bæði munnlegt og tónlistar eftir heilablóðfall. Hópnum var skipt í 

tvennt, inngripshóp (n=20) og samanburðarhóp (n=14). Þátttakendur höfðu fengið 

blóðþurrðarslag í hægri eða vinstri miðlægri heilaslagæð, þurftu að vera 18 ára og eldri og af 

frönskum uppruna. Þátttakendur máttu ekki hafa fyrri sögu um tauga- eða geðsjúkdóma, enga 

alvarlega hreyfiörðugleika eða heyrnarmissi. Þeir urðu að geta farið í segulómun og að vera 

prófaðir með alls konar hegðunarprófum í tvo klukkutíma. Þátttakendur voru allir prófaðir í 

króníska fasanum af heilablóðfallinu eða 4-52 mánuðum eftir slag. Það sama gilti um 

samanburðarhópinn, hann passaði við aldur, kyn, menntun og tónlistarþekkingu. Allir 

þátttakendur þurftu að gefa skriflegt samþykki. Þátttakendum var skipt í tvo hópa, 10 voru 

með vefjaskemmd í hægra heilahveli og 10 með vefjaskemmd í vinstra heilahveli. Fram kom í 

niðurstöðu rannsókna að þátttakendur skoruðu lægra á MMSE prófi og talmáli samanborið 

við samanburðarhópinn. Það var ekki munur á milli hópa eftir því hvort vefjaskemmdin var í 

hægri eða vinstri hluta heilans hjá inngripshópnum (Hirel o.fl., 2017). 
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Verkir 

Einstaklingar sem fá heilablóðfall finna flestir fyrir verkjum eftir áfallið. Máttminnkun 

í öðrum helmingi líkamans er ein algengasta afleiðing heilablóðfalls og getur það leitt til 

mikilla verkja í öxl og stífleika eða spasma í veikari hlið líkamans. Spasmi verður þegar 

stjórnun á spennu vöðvanna minnkar og vöðvaspenna eykst en um þriðjungur þeirra sem fá 

heilablóðfall finna fyrir spasma. Sumir upplifa höfuðverk, verki og/eða náladofa í handlegg 

eða fótlegg þeirrar hliðar sem máttminnkun er. Verkir eftir heilablóðfall geta varað í nokkurn 

tíma eftir áfall og  haft áhrif á líðan einstaklingsins eins og svefn, matarlyst og kvíða. Því er 

mikilvægt að verkir eftir heilablóðfall séu meðhöndlaðir svo ekki komi til frekari erfiðleika 

sem geta haft áhrif á bataferli (NSA, 2011b). 

Flog  

Heilablóðfall er talin algengasta orsök krampa hjá einstaklingum á miðjum aldri og 

öldruðum. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Bretlandi leiddu í ljós að helming allra 

flogakasta var hægt að rekja til heilablóðfalls hjá eldri einstaklingum (Stefanidou, o.fl., 2017). 

Sjúklingar með heilavefsblæðingu eru líklegri til þess að fá krampa en þeir sem fá 

heilablóðþurrð og er hættan á flogaveiki talin mest fyrsta árið. Ef sjúklingur fær flog í sínum 

bráðaveikindum mun kastið koma á allra fyrstu dögum eftir áfallið. Skjót meðhöndlun 

flogakasta er afar mikilvæg vegna hættu á hækkuðum innankúpuþrýstingi. Þrýstingurinn getur 

gert ástand sjúklings mun verra. Líklegra er að þeir sjúklingar sem fá endurtekin flogaköst á 

fyrstu vikunum eftir upphaf veikinda þrói með sér flogaveiki (Ólafur Árni Sveinsson, Ingvar 

H. Ólafsson og Einar Már Valdimarsson, 2013). 

Áhrif á vitræna getu 

Vitræn skerðing er algeng meðal einstaklinga sem fá heilablóðfall en rannsóknir hafa 

sýnt að áfallið hefur áhrif á vitræna getu hjá um 50% ungra einstaklinga. Skerðingin sem 

verður á vitrænni getu einstaklinga getur haft mikil áhrif á lífsgæði eftir áfallið 

(Schaapsmeerders o.fl., 2013). 

Niðurstöður megindlegrar rannsóknar sem gerð var til þess að athuga lífsgæði fólks, 

virkni og þátttöku sex mánuðum eftir heilablóðfall leiddu í ljós að meira en helmingur 

þátttakenda höfðu upplifað takmarkanir við t.d. innkaup, heimilisstörf og við athafnir daglegs 

lífs. Minnkuð sjálfsbjargargeta og aukin hætta á þunglyndi voru þær afleiðingar sem höfðu 

hvað mest áhrif á lífsgæði og heilsu þátttakenda en þeir voru 434 talsins (Mayo og Wood-

Dauphinee, 2002). Algengt er að sjúklingar glími við þunglyndi (e. Post stroke depression) 
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eftir að hafa fengið heilaslag en rannsóknir sýna að um 50% þeirra finni fyrir þunglyndi eftir 

heimkomu en aðeins helmingur þeirra fari til sálfræðinga og fái aðstoð. Þunglyndið getur haft 

mikil áhrif á lífsgæði fólks eftir heilaslag (Bergersen, Froslie, Stibrant Sunnerhagen og 

Schanke, 2010). Niðurstöður rannsóknar Villain og fleiri (2017) sýndu að stuðningur frá 

fjölskyldu og vinum er afar mikilvægur fyrsta sólarhringinn eftir að einstaklingur fær 

heilablóðfall. Hættan á því að einstaklingur greinist með þunglyndi lækkar (p = 0,041) 

verulega en stuðningur aðstandenda eykur einnig lífsgæði einstaklingsins og stuðlar að 

aukinni virkni (p = 0,012) (Villain o.fl., 2017). 

Hjúkrun 

Í Danmörku hefur verið þróuð gæðaáætlun til að tryggja góða umönnun sjúklinga með 

heilablóðfall. Ef gæði umönnunarinnar eru sniðin að einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu, 

eykur það líkurnar á heilsufarslegum árangri í samræmi við faglega þekkingu. Gæðaáætlanir 

fela bæði í sér almennar kröfur um gæði fyrir alla sjúkdóma og innihalda klínískar 

viðmiðunarreglur og leiðbeiningar um tiltekna sjúkdóma eins og heilablóðfall (Struwe, 

Baernholdt, Noerholm og Lind, 2013). 

 Þó að almennt séu flestir sammála um að hjúkrun heilablóðfallssjúklinga eigi að sinna 

á sérstökum heilablóðfallseiningum með þverfaglegum hætti með klínískum leiðbeiningum er 

illa skilgreint hvernig skuli hjúkra heilablóðfallssjúklingum. Í rannsókn sem gerð var á 43 

heilablóðfallsdeildum kom í ljós að meiri hluti deildanna notaðist við fyrsta stigs hjúkrun eða 

teymishjúkrun (Struwe o.fl., 2013). Í fyrsta stigs hjúkrun er einn hjúkrunarfræðingur ábyrgur 

fyrir hjúkrun á tilteknum sjúklingi á meðan sjúklingurinn er í meðferð inni á deildinni. Ef um 

er að ræða teymishjúkrun, er hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum skipt í teymi og ber hvert 

teymi ábyrgð á ákveðnum hópi sjúklinga. Einnig er lögð mikil áhersla á hjúkrunarfræðinginn í 

endurhæfingu heilablóðfallssjúklings og var þar bent á þrjú hlutverk hjúkrunarfræðingsins. 

Fyrsta hlutverk hjúkrunarfræðingsins er að vera umönnunaraðili, þar sem hann hugsar um 

grunnþarfir og öryggi sjúklingsins. Hlutverk tvö er leiðbeinandinn þar sem 

hjúkrunarfræðingurinn veitir umhyggju, stuðning og kennslu. Þriðja hlutverkið er 

umönnunarstjórinn, þar sem hjúkrunarfræðingurinn vinnur með öðrum í að skipuleggja 

hjúkrunarmeðferð sjúklingsins, svo sem forvarnir gegn fylgikvillum eins og sýkingum og 

vannæringu. Það er skortur á þekkingu á því hvernig best sé að skipuleggja heildræna hjúkrun 

heilablóðfallssjúklinga (Struwe o.fl., 2013).  

Hjúkrunarfræðingar eru ábyrgir fyrir því að áhættumat sé gert á sjúklingnum fljótlega 

eftir að hann leggst inn. Þetta mat metur áhættuna á flutningi og meðhöndlun sjúklingsins, 
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næringu, þrýstingssár, dettni og djúpvenusega. Hvert sjúkrahús hefur sína stefnu varðandi 

hvaða mat þarf að gera. Áhættumat hefur hins vegar verið gert við flesta 

heilablóðfallssjúklinga við innlögn og reglulega á meðan á sjúkrahúsdvöl stendur og jafnvel 

eftir útskrift (Cross, 2008). 

Samantekt 

 Heilablóðfall er algengasta orsök fötlunar í vestrænum heimi í dag og ein helsta orsök 

dauða á heimsvísu. Ísland er í hópi tíu landa þar sem dánartíðni blóðþurrðarsjúkdóma hefur 

lækkað um rúmlega 50% frá árinu 1980. Af þeim sem lifa heilablóðfall af í heiminum þurfa 

27-74% einhverja aðstoð með athafnir daglegs lífs, en talið er að um 50 milljónir einstaklinga 

berjist við afleiðingar heilablóðfalls. Talið er að hægt sé að koma í veg fyrir um 80% 

heilablóðfalla með fyrirbyggjandi aðgerðum. Aðgerðirnar miða að því að blóðþrýstingi og 

blóðfitu sé haldið innan eðlilegra marka, áfengisneysla sé takmörkuð, reykingum hætt og 

hreyfing aukin til muna. Ólafur Árni og félagar segja að einn af hverjum sjö Íslendingum 

megi búast við því að fá heilablóðfall einhvern tímann á lífsleiðinni þar af fá átta af hverjum 

10 blóðþurrðarslag en tveir af 10 heilablæðingu. Því er mikilvægt að þekkja einkennin og leita 

læknis sem fyrst. 

 Áætlað er að um 18-30% þeirra sem hafa fengið heilablóðfall fái annað áfall innan 

fimm ára. Áhættuþættir heilablóðfalls eru t.d. háþrýstingur, reykingar, sykursýki og mataræði. 

Mikilvægustu áhættuþættirnir eru þeir sem hægt er að ráða við og eru aðferðir miðaðar að því 

að draga úr þeim þáttum sem geta síðan dregið úr áhættu á heilablóðfalli. Mikilvægasti 

viðráðanlegi áhættuþátturinn er háþrýstingur þar sem það er sterkt samband á milli 

blóðþrýstings og heilablóðfalls. 

Á bráðamóttökum þurfa hjúkrunarfræðingar að forgangsraða og flokka alla sjúklinga 

sem koma þangað inn með kerfisbundnum hætti. Þetta er gert til að tryggja öryggi sjúklinga. 

Með forflokkun nær hjúkrunarfræðingurinn að stjórna flæði sjúklinga inn á spítalann. Gegna 

hjúkrunarfræðingar veigamiklu hlutverki í eftirliti og meðhöndlun sjúklinga fyrstu 72 

klukkutímana frá því að þeir fá heilablóðfall. 

Tvenns konar meðferðir eru notaðar við blóðþurrðarslagi, segaleysandi lyfjameðferð 

og segabrottnámsmeðferð. Segaleysandi lyfjameðferð er sú meðferð sem alltaf er veitt við 

blóðþurrðarslagi. Hægt er að veita segaleysandi meðferð í allt að fjóra og hálfa klukkustund 

eftir að einkenna áfalls verður vart. Því fyrr sem meðferð er veitt því meiri er ávinningurinn. 

Segabrottnám er skurðaðgerð sem felst í því að fjarlægja blóðtappann og opna slagæðina. 

Áður en segabrottnám fer fram hefur sjúklingurinn fengið segaleysandi lyfjameðferð, er 
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blóðtappinn svo fjarlægður innan sex klukkustunda frá upphafi einkenna í kjölfar 

lyfjameðferðar. 
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Kafli III 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem notuð verður í fyrirhugaðri 

rannsókn. Farið verður yfir hvernig val þátttakenda, gagnasöfnun og úrvinnsla fer fram. Að 

auki verður fjallað um siðfræðileg álitamál varðandi rannsóknina og farið yfir réttmæti og 

áreiðanleika mælitækja. Í lokin verður gerð stutt samantekt. 

Rannsóknaraðferð 

Kerfisbundin greining er rannsóknaraðferð, en framkvæmd hennar er notuð í þeim 

tilgangi að bæta þjónustu fyrir fólk. Greiningin er hagnýt og markviss leið til þess að gera 

úttekt á heilbrigðisþjónustu. Greiningin veitir rannsakendum skilning og oftast eru ákvarðanir 

teknar út frá niðurstöðum rannsóknar. Til þess að hægt sé að veita þjónustu þarf fjármuni og 

er því afar mikilvægt að fylgst sé með hvort tilætluð þjónusta sé í boði og hvort hún skili 

árangri. Til þess að stuðla megi að endurbótum þarf að gera markvissa greiningu á þeirri 

þjónustu sem boðið er upp á (Rúnar Helgi Andrason, 2013). 

Áætlað er að fyrirhuguð rannsókn byggist á megindlegri aðferðafræði. Þegar 

megindlegri rannsóknaraðferð er beitt er leitast við að afla upplýsinga á tölulegu formi en 

síðan eru tölfræðilegar aðferðir notaðar við framsetningu og túlkun gagna en einnig fáum við 

upplýsingar um hlutfall, algengi, fjölda, samband og mun á milli breyta og mismunandi þátta 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Þær kröfur eru gerðar til megindlegrar rannsóknar að hún sé skýr, nákvæm og 

kerfisbundin, en einnig að rannsakendur séu hlutlægir (e. objective) varðandi mat á 

niðurstöðum og mælingum svo hægt sé að komast hjá bjögun (e. bias) vegna hlutdrægni 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Rannsóknarspurningar: 

• Er munur á móttöku og meðferð sjúklinga sem fá heilablóðfall á landsbyggðinni 

samanborið við höfuðborgarsvæðið? 

• Hverjar eru batahorfur þeirra einstaklinga sem fá heilablóðfall á landsbyggðinni 

samanborið við þá sem eru á höfuðborgarsvæðinu? 

Val á þátttakendum og skilyrði fyrir vali á úrtaki 

Að velja gott úrtak á réttan hátt við upphaf rannsóknar er afar mikilvægt svo það gefi 

sem skýrasta heildarmynd af þeim hópi sem álykta á um. Úrtak (e. sample) eru þeir 
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einstaklingar sem valdir eru úr fyrirfram skilgreindu þýði (e. population) (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Þýði eru þeir atburðir, einstaklingar og hlutir sem 

uppfylla þau þátttökuskilyrði sem sett eru í rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Úrtak fyrirhugaðrar rannsóknar verða einstaklingar sem hlotið hafa heilablóðfall í fyrsta 

skipti. Valdir verða þátttakendur sem uppfylla skilyrði rannsóknar. Þátttökuskilyrði 

rannsóknar eru að einstaklingur hafi náð 18 ára aldri, tali íslensku og sé búsettur á Íslandi. 

Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Við gagnasöfnun verður notast við kerfisbundna söfnun gagna úr sjúkraskrám þeirra 

sem taka þátt í rannsókninni. Verður leitað eftir hversu langur tími leið frá því að einkenni 

hófust og þar til sjúklingurinn var kominn undir læknishendur. hversu langur tími leið þar til 

sjúklingurinn fékk meðferð, hvaða meðferð sjúklingur fékk og hversu langur tími leið þar til 

sjúklingurinn var kominn í hendur sérfræðings. Einnig verður skoðað hvort sjúklingurinn var 

staddur á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu. 

Í rannsókninni verður notast við lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði. Markmið 

tölfræðinnar er að draga saman og lýsa á skýran og einfaldan hátt tölulegum upplýsingum og 

taka afstöðu til rannsóknarspurninga. Lýsandi tölfræði er notuð við framsetningu á tölum og 

til þess að lýsa eiginleikum gagnasetta í texta, myndum og töflum. Í fyrirhugaðri rannsókn 

verður notast við lýsandi tölfræði til að lýsa dreifingu, miðsækni og fjölda einstaklinga sem 

mæld eru. Ályktunartölfræði er þegar niðurstöður fyrir úrtak eru færðar yfir á þýði. Hefur 

svokölluð tilgátuprófun eða marktektarpróf verið mest notað í ályktunartölfræði en slík aðferð 

er t.d. t-próf (Þórarinn Sveinsson, 2013). 

Úrvinnsla gagna verður unnin í töflureikninum Microsoft Excel og tölfræðiforritinu 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Marktektarmörk verða sett við p<0.05. 

Siðfræði 

Leitast er við að svör innan siðfræðinnar séu byggð á traustum rökum. Ef rannsókn á 

að standa undir nafni er mikilvægt að hún uppfylli siðferðilegar kröfur jafnt sem 

aðferðafræðilegar. Nokkurt sammæli ríkir um að í siðfræði heilbrigðisgreina liggi fjórar 

höfuðreglur öllum sérhæfðari siðaboðum til grundvallar. Þessar fjórar höfuðreglur eru 

kenndar við réttlæti, velgjörðir, sjálfræði og skaðleysi. Réttlætisreglan kveður á um að þeir 

hópar sem hafa veika stöðu skuli verndaðir. Samkvæmt velgjörðarreglunni ber rannsakendum 

skylda til að framkvæma aðeins þær rannsóknir sem verða til góðs fyrir þátttakendur eða fyrir 

allt mannkynið. Sjálfræðisreglan felur í sér að virðing sé borin fyrir einstaklingum og 
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sjálfræði þeirra. Skaðleysisreglan kveður á um að umfram allt skuli heilbrigðisstarfsfólk 

forðast að valda skaða (Sigurður Kristinsson, 2013). Mikilvægt er að hafa siðferði rannsókna í 

huga í gegnum alla rannsóknarvinnu og gera þarf ráð fyrir að þeir þættir geti verið afar 

umfangsmiklir (Creswell, 2014). 

Rannsakendur munu sækja um tilskilin leyfi og samþykki fyrir gerð rannsóknar. 

Tilkynning verður send til persónuverndar en einnig munu allir þátttakendur rannsóknarinnar 

fá kynningarbréf en þar mun koma fram að á öllum stigum rannsóknar geti þátttakandi dregið 

sig út úr rannsókninni, einnig að nafnleyndar og fyllsta trúnaðar verði gætt. Í kynningarbréfi 

mun koma fram hvert markmið rannsóknar sé, tilgangur og ávinningur af rannsókn. 

Réttmæti og áreiðanleiki í megindlegum rannsóknum 

Þegar rannsóknir eru gerðar þarf að gæta að áreiðanleika (e. reliability) og réttmæti (e. 

validty), en þær aðferðir sem notaðar eru til þess fara eftir rannsóknaraðferð. Rannsóknir 

byggjast að mestu leyti upp á gagnaöflun og til þess að fyrirhuguð rannsókn sé góð þurfa 

gögn hennar einnig að vera góð. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar eru ákveðnir 

mælikvarðar á gæði rannsóknar. Réttmæti rannsóknar er mæling á því hvort próf sem lagt er 

fyrir sé að mæla það sem til stóð að mæla en einnig til þess að skoða hvort við mælum það 

rétt. Áreiðanleiki byggir á stöðugleika útkomunnar frá einni mælingu til annarrar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

 Þó svo að mæling sem gerð er sé áreiðanleg verður hún lítils virði ef hún er ekki 

réttmæt. Réttmæti mælinga er hægt að horfa á út frá ýmsum sjónarhornum. Hugsmíðaréttmæti 

(e. construct validity) snýst um hvort rannsakendur séu að mæla þá hugsmíð sem áætlað var í 

byrjun. Þannig er mikilvægt að vera viss um það í upphafi rannsóknar hvað skal mæla. Innra 

rannsóknarréttmæti (e. internal validity) er tegund réttmætis sem vísar til þess hvort 

frumbreytan hafi haft áhrif á mælingu fylgibreytunnar. Ytra rannsóknarréttmæti (e. external 

validity) segir til um hversu mikið hægt er að alhæfa út frá niðurstöðum prófs yfir á aðra 

hópa, fólk eða aðrar aðstæður en prófið var gert við. Yfirborðsréttmæti (e. face validity) lýtur 

að því hvort prófið sé að mæla það sem til stóð að mæla. Samleitniréttlæti (e. convergent 

validity) snýst um réttmæti mælinga sem eiga að mæla það sama. Aðgreinandi réttmæti (e. 

discriminant validity) snýr að réttmæti þeirra mælinga sem ekki eiga að mæla það sama 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleika tölfræðilegra mælinga í megindlegum rannsóknum er hægt að skoða með 

ákveðnum aðferðum. Hægt er að skoða innri áreiðanleika rannsóknarinnar en það er gert 

þegar verið er að mæla beina hugsmíð með fleiri en einni tegund mælinga. Endurtekin prófun 
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er aðferð þar sem sama mælingin er endurtekin eftir stuttan tíma. Einnig eru hliðstæðar 

útgáfur notaðar en þar er hópur látinn taka tvær útgáfur af prófi sem mælir það sama. 

Helmingunaráreiðanleiki er próf sem lagt er fyrir í eitt skipti og fylgni fundin milli helminga 

prófsins. Einnig er hægt að tryggja áreiðanleika ef fleiri en einn er að mæla en þá er fylgni 

fundin milli niðurstaðna þeirra sem mæla. Alpha stuðullinn er meðaltal allra 

helmingunarstuðla fyrir mælingarnar. Þetta er algengasta mælingin sem notuð er til þess að 

mæla áreiðanleika (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Samantekt 

Valin var rannsóknaraðferð þar sem markmiðið er að bæta þjónustu og skoða árangur 

hennar. Stuðst verður við kerfisbundna greiningu og megindlega aðferðafræði. Þátttakendur 

verða einstaklingar 18 ára og eldri sem hlotið hafa heilablóðfall í fyrsta sinn. Gagna verður 

aflað með kerfisbundnum hætti úr sjúkraskrám og við greiningu gagna verður tölfræðiforritið 

SPSS notað. Tilskilin leyfi verða fengin fyrir áætlaða rannsókn og mikilvægt er að 

siðferðilegar kröfur verði uppfylltar og þagnarskyldan sé í hávegum höfð. 
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Kafli IV 

Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriðin sem fram koma í fræðilegu 

samantektinni úr kafla tvö sem rannsakendum finnst hafa hvað mest gildi fyrir hjúkrun. 

Umræður um fræðilega umfjöllun 

Við lestur heimilda og gerð þessarar rannsóknaráætlunar má meðal annars draga þá 

ályktun að móttöku og meðferð heilablóðfallssjúklinga sé alltaf hægt að bæta. Móttakan þarf 

að vera vel skipulögð og meðferðin skiptir gríðarlega miklu máli upp á endurhæfinguna. 

Flestar rannsóknir sem rannsakendur lásu um móttöku og meðferð heilablóðfalls voru 

megindlegar. Tímasetning gagnaöflunar var í flestum rannsóknum mjög svipuð. Allir 

sjúklingar sem gjaldgengir voru í rannsóknirnar voru rannsakaðir strax við upphaf einkenna 

heilablóðfalls og í allt að 90 daga á eftir, sumum var fylgt eftir í nokkur ár. Flestum 

rannsóknum bar saman um mikilvægi forvarna og heilbrigðs lífsstíls. 

Heilablóðfall 

Hagstofa Íslands gaf það út árið 2009 að Ísland er í hópi 10 landa þar sem dánartíðni 

blóðþurrðarsjúkdóma hefur lækkað um 50% frá árinu 1980. Um helmingi fleiri karlmenn en 

konur deyja af völdum sjúkdómsins en árið 2006 lést 121 karlmaður og 64 konur á hverja 

100.000 íbúa á Íslandi. Talið er að með fyrirbyggjandi aðgerðum megi koma í veg fyrir um 

80% heilablóðfalla, en þær aðgerðir miða að því að fækka áhættuþáttum eins og t.d. með því 

að halda blóðfitu og blóðþrýstingi innan marka, hætta reykingum og minnka neyslu salts og 

takmarka áfengisneyslu (NSA, 2011a). Lífslíkur þeirra sem fá heilablóðfall og áhrif þess á 

heilsu einstaklinganna velta mest á því hvenær meðferð hefst og er því mjög mikilvægt að 

þekkja helstu einkenni heilablóðfalls (Brainin o.fl., 2004). Rannsakendur telja að með meiri 

og betri forvörnum gegn blóðþurrðarsjúkdómum sé hægt að stuðla að betra líferni og minnka 

líkurnar á því að fá heilablóðfall töluvert. Æskilegt væri að fara af stað með vitundarvakningu 

meðal íslensku þjóðarinnar hvað varðar heilablóðfall og þá áhættuþætti sem hægt er að breyta. 

Meðferð heilablóðfalls.  

Tvenns konar meðferðir eru notaðar nú til dags gegn blóðþurrðarslagi. Eru það 

segaleysandi lyfjameðferð í bláæð sem sögð er vera sú meðferð sem er alltaf veitt og 

segabrottnámsmeðferð þar sem blóðtappinn er fjarlægður úr slagæðinni með skurðaðgerð, er 

hún ný af nálinni en hefur reynst mjög vel (Manning o.fl., 2016; Bush o.fl., 2016). 
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Segaleysandi lyfjameðferð er hægt að veita í allt að fjóra og hálfa klukkustund eftir að 

einkenni blóðþurrðarslags koma fram, því fyrr sem meðferðin er veitt þeim mun meiri 

ávinning hefur meðferðin. Því miður geta ekki allir fengið meðferð innan þessa tímaramma 

vegna þess að þeir leita of seint aðstoðar (Pétur Bjarnason, 2016). Nýlegar rannsóknir hafa 

sýnt fram á framúrskarandi árangur segabrottnáms og er sú meðferð miklu árangursríkari en 

hefðbundin lyfjameðferð ein og sér. Segabrottnám felur í sér að fjarlægja blóðsega innan sex 

klukkustunda frá upphafi einkenna og er gert strax í kjölfar lyfjameðferðar en Íslendingar hafa 

hingað til aðeins verið áhorfendur að þróun þessarar meðferðar (Manning o.fl., 2016; Björn 

Logi Þórarinsson, 2015). Rannsakendur telja að með aukinni þekkingu og færni í meðferð 

heilablóðfalls aukist lífslíkur þeirra sem greinast með heilablóðfall til muna og batahorfur 

verði töluvert betri. 

Afleiðingar og fylgikvillar heilablóðfalls 

Truflun á kyngingu er ein afleiðing heilablóðfalls og er mikilvægt að skipuleggja 

aðgerðir með það að markmiði að koma í veg fyrir vökvaskort og vannæringu eftir 

heilablóðfall. Einstaklingur sem áður var sjálfbjarga með að borða er allt í einu orðinn háður 

öðrum með næringu. Það að vera allt í einu orðinn háður öðrum getur valdið því að fólk missi 

matarlystina og ánægjuna af því að borða en allt að 63% einstaklinga sem fá heilablóðfall eiga 

í erfiðleikum með kyngingu eftir áfallið (Landspítalinn, 2010; Baroni o.fl., 2012). Algengt er 

að einstaklingar sem hafa fengið heilablóðfall fái lömun eða máttminnkun öðrum megin í 

líkamanum. Í bráðafasa má í 72% tilfella greina máttminnkun eða lömun í fæti og um 77% 

tilfella í hendi (Lawrence o.fl., 2001). Gaumstol er líka afleiðing heilablóðfalls en það lýsir 

sér þannig að einstaklingur með gaumstol gefur umhverfi og hlutum í gagnstæðri átt við 

heilaskaðann ekki nægan gaum. Gaumstol hefur áhrif á skynjun, eftirtekt og athafnir daglegs 

lífs, einkenni eru misjöfn og mismikil milli sjúklinga (Haukur Hjaltason og Styrmir 

Sævarsson, 2007). 

Landsbyggðin 

Hugmyndafræðin í íslensku samfélagi er sú að allir landsmenn hafi jafnan aðgang að 

þjónustu heilbrigðiskerfisins (Alþingi, 2003-2004). Verða hjúkrunarfræðingar á 

landsbyggðinni að hafa góða yfirsýn yfir þau verkefni sem þeir sinna, geta forgangsraðað og 

hafa góða stjórn á starfsumhverfi sínu. Hlutverk hjúkrunarfræðinga sem vinna á 

landsbyggðinni eru greining og að finna viðeigandi farveg fyrir veikindi sem koma upp hverju 

sinni, verkefnin sem hjúkrunarfræðingurinn stendur frammi fyrir geta verið margvísleg og 
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flókin og því er gerð krafa um mikla færni og þekkingu hjá hjúkrunarfræðingum sem starfa á 

landsbyggðinni (Sedgwick o.fl., 2014; Montour o.fl., 2009). Starfi 

landsbyggðarhjúkrunarfræðings hefur verið líkt við starf bráðahjúkrunarfræðinga en er þó 

mikill munur á aðstöðu á hvorum stað fyrir sig til bráðaþjónustu. Á bráðadeildum stærri 

sjúkrahúsa vinna sérhæfðir hópar starfsfólks allan sólarhringinn en bráðatilvik á minni stöðum 

úti á landsbyggðinni koma sjaldnar fyrir. Það sem skapar helsta óöryggi starfsfólks á minni 

stöðum er skortur á viðeigandi tækjabúnaði og óviðunandi aðstaða (West o.fl., 2005). 

Rannsakendum finnst að hjúkrunarfræðingar sem starfa á landsbyggðinni þurfi að búa yfir 

víðtækri þekkingu og hæfileikum til að sinna bráðaþjónustu þar sem þeir þurfa að geta metið 

ástand sjúklingsins og gripið til viðunandi aðgerða. Til þess að það sé hægt þarf vinnuaðstaða 

að vera góð og viðunandi tækjabúnaður að vera til staðar. 

Hjúkrun 

 Flestir eru sammála um að hjúkrun heilablóðfallssjúklinga eigi heima inni á sérstökum 

heilablóðfallseiningum með þverfaglegum hætti og klínískum leiðbeiningum en þá er hjúkrun 

heilablóðfallssjúklinga svo illa skilgreind. Grundvallarhjúkrun veitir einn hjúkrunarfræðingur, 

hann ber ábyrgð á hjúkrun tiltekins sjúklings á meðan hann er í meðferð á deildinni. Í 

teymishjúkrun er hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum skipt í teymi og hvert teymi ber ábyrgð 

á ákveðnum hópi sjúklinga. 

Í endurhæfingu heilablóðfallssjúklinga var lögð áhersla á þrjú hlutverk 

hjúkrunarfræðingsins. Það fyrsta var umönnunaraðili sem hugsar um grunnþarfir og öryggi 

sjúklingsins, hlutverk tvö er leiðbeinandinn þar sem hjúkrunarfræðingurinn veitir umhyggju, 

stuðning og kennslu. Þriðja hlutverkið er svo umönnunarstjórinn en þar vinnur 

hjúkrunarfræðingurinn með öðrum í að skipuleggja hjúkrunarmeðferð sjúklingsins eins og t.d. 

forvarnir gegn fylgikvillum eins og sýkingum og vannæringu. En þegar upp er staðið er 

skortur á þekkingu á hvernig sé best að skipuleggja heildræna hjúkrun heilablóðfallssjúklinga 

(Struwe o.fl., 2013). 

Rannsakendur eru sammála því að það sé skortur á upplýsingum og klínískum 

leiðbeiningum hvað varðar heildræna hjúkrun heilablóðfallssjúklinga. Það þarf að vinna að 

því að búa til gæðahandbækur og verkferla um alhliða hjúkrun fyrir sjúklinga sem fengið hafa 

heilablóðfall. En á Íslandi er lítið sem ekkert til um hvernig hjúkrun heilablóðfallssjúklinga 

skuli háttað en þó eru til klínískar leiðbeiningar um hjúkrun heilablóðfallssjúklinga í 

endurhæfingu. Finnst rannsakendum vanta gæðahandbækur og klínískar leiðbeiningar og 

verkferla fyrir hjúkrun í bráðafasa, meðferðarfasa og nýrri leiðbeiningar í endurhæfingarfasa. 
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Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrun 

Niðurstöður þessarar fyrirhuguðu rannsóknar geta gefið hjúkrunarfræðingum og 

læknum upplýsingar um mikilvægi tíma og skjótra vinnubragða í móttöku og meðferð 

sjúklinga sem greinast með heilablóðfall. Sé sjúklingurinn á landsbyggðinni skiptir tíminn 

höfuðmáli hvað varðar meðferð sjúklingsins því oft þarf sjúklingurinn að ferðast langa 

vegalengd til þess að komast undir læknishendur og í þær rannsóknir sem hann þarf að 

undirgangast til þess að unnt sé að greina blóðþurrðarslag, hefja meðferð og koma honum í 

hendur sérfræðinga á LSH. Rannsakendur telja að til þess að unnt sé að veita skjóta og góða 

bráðaþjónustu á landsbyggðinni þurfi að uppfæra tækjabúnað og búa til aðstöðu á minni 

stöðum úti á landi til þess að taka á móti bráðveikum sjúklingum. Með þessu megi auka líkur 

á góðum bata sjúklinga utan af landi sem komast ekki fljótt undir hendur sérfræðinga á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Samantekt 

Eftir lestur rannsókna og annarra heimilda hafa rannsakendur komist að þeirri 

niðurstöðu að móttöku og meðferð heilablóðfallssjúklinga sé ábótavant á landsbyggðinni 

samanborið við höfuðborgarsvæðið. Hjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu hlutverki í 

hjúkrun sjúklinga með heilablóðfall. 

  



Móttaka og meðferð heilablóðfallssjúklinga | 38 

 

 

 

Lokaorð 

Gert er ráð fyrir því að nýgengi heilablóðfalls aukist vegna aukinnar tíðni sykursýki, 

reykinga, offitu og hækkandi aldurs þjóða og því er afar mikilvægt að stuðla að forvörnum og 

mikilvægi heilbrigðs lífsstíls. Helstu breytanlegu áhættuþættir heilablóðfalls eru: 

Háþrýstingur, sykursýki, mataræði, offita og hreyfingarleysi. Helstu óbreytanlegu 

áhættuþættirnir eru: Aldur, kyn, kynþáttur og gáttatif. Heilablóðfall er ein algengsta 

dánarorsök í heimi og skiptir móttaka og meðferð sjúklinga miklu máli fyrir batahorfur 

sjúklingsins. Með betri möguleikum til meðferðar og bættri heilbrigðisþjónustu mun stærri 

hópur þeirra sem fá heilablóðfall lifa af. Tvenns konar meðferðir eru veittar við 

blóðþurrðarslagi en það eru segaleysandi lyfjameðferð í æð og segabrottnám en sú meðferð 

hefur sýnt framúrskarandi árangur. Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki í móttöku og 

meðferð þessa sjúklingahóps og er því afar mikilvægt að þeir geti forgangsraðað, haft góða 

yfirsýn, mikla faglega þekkingu og færni í hjúkrun heilablóðfallssjúklinga. 

Við lestur rannsókna og heimildaleit um viðfangsefnið kom í ljós að rannsóknir sem 

fjalla um landsbyggðarhjúkrun á Íslandi eru af skornum skammti. Ísland er dreifbýlt land og 

mikilvægt er að bráðaþjónusta sé veitt hvar sem er á landinu. Ný gæðaskjöl voru tekin í 

notkun á slysa- og bráðamóttökunni og taugalækningadeild B2 á Landspítalanum í Fossvogi í 

maí 2017 þar sem móttaka og meðferð blóðþurrðarslags er skilgreind. Vonast rannsakendur til 

að þessi gæðaskjöl verði útfærð yfir á minni bráðamóttökur á landsbyggðinni til að tryggja 

skilvirkari meðferð. Við vinnu þessarar rannsóknaráætlunar öðluðust rannsakendur dýpri 

þekkingu á viðfangsefninu og vakti það athygli höfunda hversu stutt á veg Ísland er komið í 

hjúkrun bráðveikra á landsbyggðinni. Það er von höfunda að niðurstöður fyrirhugaðrar 

rannsóknar verði innlegg í þróun á móttöku og meðferðarferli bráðveikra einstaklinga. 
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Ítarefni 

 

Tafla 1. Skömmtun tPA samkvæmt þyngd sjúklings. 

*Mesta magn sem er gefið 

Þyngd 

sj. (kg) 

Heildarmagn í ml 

(1mg/ml) sem 

blandað er í NaCl að 

100 ml 

Bólus gefinn á 1 mínútu 

mg í 10 ml af 

heildarblöndunni 

Dreypi – magn í 

mg sem eftir er af 

blöndunni gefið á 

1 klst. 

45 40,5 4,0 36,5 

50 45 4,5 40,5 

55 49,5 5,0 44,5 

60 54 5,5 48,5 

65 58,5 6,0 52,5 

70 63 6,0 57 

75 67,5 7,0 60,5 

80 72 7,0 65 

85 76,5 7,5 69 

90 81 8,0 73 

95 85,5 8,5 77 

100* 90* 9,0* 81* 

(Gjörgæsla, 2016) 
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Mynd 1. Móttaka og meðferð heilablóðfallssjúklinga - Framkvæmd 

 

 

(Landspítali, 2017a). 
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Mynd 2. Vinnuferli- innlögn og mat

 

(Landspítali, 2013). 

 

 

Lokaverkefni til BS gráðu í hjúkrunarfræði 
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