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Ágrip 
 

Bakgrunnur: Meðalaldur fólks þegar það fær sjálfssprottna innanskúmsblæðingu (SIB) er 50-55 ár. 

Þetta er mun lægri meðaldur en sést í öðrum tegundum heilablóðfalla. Strax frá upphafi áfalls og 

næstu vikur þar á eftir standa sjúklingar andspænis ógnandi einkennum sem lita framtíðina óvissu. 

Þrátt fyrir að tækniframfarir í læknavísindum hafi aukið lífslíkur og dregið úr fötlun, snúa margir 

sjúklingar ekki aftur til vinnu og eiga erfitt með að ná eðlilegum takti í ys og þys hversdagsins. Þessa 

erfiðleika má ekki aðeins rekja til takmarkaðrar líkamlegrar færni heldur hafa einkenni s.s þreyta, kvíði, 

þunglyndi og áfallastreituröskun mikil áhrif á sálfélagslega líðan einstaklinga með SIB. Þannig hefur 

verið sýnt fram á margvíslegar sálfélagslegar áskoranir sem einstaklingar með SIB og aðstandendur 

þeirra standa frammi fyrir en engin rannsókn hefur verið gerð á heildarmynd sálfélagslegra áskorana 

og algengi þeirra né bent á viðeigandi hjúkrunaríhlutanir. 

Markmið: (i) Samþætta þekkingu um einkenni sem hafa áhrif á sálfélagslega líðan sjúklinga með SIB 

og aðstandenda þeirra að liðnum þremur mánuðum eða síðar eftir SIB; (ii) lýsa tíðni algengra 

sálfélagslegra einkenna sem hafa áhrif á sjúklinga sem fengið hafa SIB og búa heima og (iii) koma 

auga á þekkingu og hjúkrunaríhlutanir og benda á framtíðarrannsóknir á þessu viðfangsefni. 

Aðferð: Rannsóknasnið: Kerfisbundið fræðilegt yfirlit sem nær yfir allir tegundar rannsókna; 

megindlegar, eigindlegar og blandaðar. Stuðst var við aðferð Joanna Briggs stofnunarinnar (JBI 

Reviewers‘s Manual, 2017) og einnig var PRISMA yfirlýsingin höfð til hliðsjónar við framsetningu 

niðurstaðna. Leit: Næm leitarskilyrði voru sett fram og síðan var leitað í PubMed og CINAHL að 

greinum birtum frá janúar 2007 til og með september 2017. Skimun: Allar greinar, titlar og útdrættir, 

sem fundust við leitina voru skimaðir af tveimur rannsóknaraðilum til að meta hvort efnið uppfyllti 

inntökuskilyrði. Mat á veikleika rannsókna: Til að meta veikleika í hverri rannsókn voru notaðir gátlistar 

frá JBI; MAStARI og QARI. Tveir rannsóknaraðilar framkvæmdu matið hvor í sínu lagi. Samhljóða 

niðurstaða var fengin með umræðu. Gagnaútdráttur og greining: Fyrirfram skilgreind rannsóknargögn 

voru dregin fram í greinunum, niðurstöður samþættar með lýsandi frásögn með „matrix“ aðferð. 

Niðurstöður: 35 greinar voru með í yfirlitinu, 30 af þeim voru megindlegar rannsóknir, tvær rannsóknir 

voru með blandaðri aðferð og þrjár voru eigindlegar rannsóknir. Engin íhlutunarrannsókn fannst. 

Sjúklingar voru alls 5028 og aðstandendur 127 í rannsóknarhópunum. Sálfélagsleg vandamál voru 

misalvarleg en alltaf til staðar hjá rúmlega helmingi einstaklinga á öllum tímapunktum eftir SIB (spönn 

3 mánuðir til 20 ár). Algengustu áskoranir voru að snúa aftur til vinnu og halda aftur til fyrri tómstunda, 

áfallastreituröskun, þunglyndi og kvíði. Verkir, svefntruflanir, seinkað vinnsluminni, minnistruflanir og 

þreyta voru einnig mikilvægir þættir sem höfðu áhrif á sálfélagslega virkni. 

Ályktun: Niðurstöður undirstrika bráða þörf fyrir að bregðast við sálfélagslegum áskorunum sem 

sjúklingar með SIB og aðstandendur þeirra standa frammi fyrir, til dæmis að þróa markvissar 

matsaðferðir, eftirfylgni og upplýsingargjöf. Hjúkrunarfræðingar ættu að vera undirbúnir fyrir samtal við 

sjúklinga og aðstandendur um sálfélagslega líðan þeirra og geta þróað verklagsreglur um 

hjúkrunarúrræði. Framtíðarrannsóknir ættu að beinast að íhlutunarrannsóknum. 
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Abstract 

Background: With a mean age of 50-55 years of age at onset, subarachnoid hemorrhage (SAH) 

occurs in a younger population than seen in other types of stroke. Immediately from the onset of the 

bleed and throughout the first weeks, patients often encounter threatening symptoms which makes 

them uncertain about the prospective of their future. Although improvement in treatments within the 

last decade have resulted in better survival and less handicaps, many patients do not return to work 

and have difficulties regaining a normal pace in daily life, not only due to functional limitations but also 

because of fatigue, anxiety, depression, post-traumatic stress and associated symptoms. Many 

research studies have been conducted to display various psychosocial challenges encountered by 

patients and their relatives, however no study have yet provided a collated profile of psychosocial 

challenges and their prevalence. 

Objectives: The main aims were to (i) synthesize knowledge about symptoms affecting the 

psychosocial functioning of patients with SAH and their relatives when more than three months have 

elapsed after the bleed; (ii) to describe the prevalence of common psychosocial symptoms affecting 

patients living at home, and (iii) to identify knowledge and implications for nursing practice and 

research. 

Method: Design: A systematic review of qualitative and quantitative studies. The Joanna Briggs 

Institute (JBI) Reviewer’s handbook guided the review and recommendations from the PRISMA 

statement were used to provide clarity in the presentation of results. Search: Sensitive search terms 

were established and implemented in PubMed and CINAHL for articles published between January 

2007 until September 2017. Screening for inclusion: All hits, abstracts and articles were screened by 

two reviewers for eligibility. Risk of bias: To evaluate risk of bias within each included study we used 

relevant check lists from JBI; MAStARI and QARI. This evaluation was conducted in a blinded fashion 

by two reviewers. Consensus was reached by discussion. Data extraction and analysis: Predefined 

data fields was used and data were synthesized narratively, by using the matrix method. 

Results: 35 articles were included in the review, 30 of them were quantitative studies, two studies 

were mixed and three were qualitative studies. No intervention studies were found. A total of 5028 

patients and 127 relatives were in the research groups. Psychosocial problems were frequent and 

occurred in more than 50% of the participants at all time points. Time of measurements ranged from 

three months after SAH and until 20 years thereafter. The most prominent challenges were related to 

returning to work and resuming valued leisure activities, post-traumatic stress, memory problems, 

depression, and anxiety. Pain, sleep problems, slowing in speed processing and fatigue were also 

important problems influencing the psychosocial functioning of patients. 

Conclusion: Findings underscore an urgent need for responding to the long-lasting psychosocial 

challenges encountered by SAH and their relatives, for instance, by developing effective assessment 

methods, follow-up and educational material. Nurses should be prepared to talk to patients and their 

relatives about psychosocial problems and develop protocols on how they can respond to those 

challenges. Also, future studies should aim for higher evidence studies, such as (quasi) experimental 

studies. 
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Formáli 
 

Eftir rúmlega tveggja áratuga starf á heila- og taugaskurðdeild B-6, Landspítala, Fossvogi hef ég 

hjúkrað fjölmörgum sjúklingum sem hafa fengið sjálfsprottna innanskúmsblæðingu (SIB). Oft er um 

ungt fólk í blóma lífsins að ræða sem hefur fyrir fjölskyldu að sjá. Eftir áfallið þarf einstaklingurinn að 

aðlagast lífinu á ný vegna breytinga á heilsufari sínu. Mikilvægt er að hafa í huga að einstaklingar með 

SIB glíma oft við fjölda einkenna sem geta verið dulin öðrum en hafa neikvæð áhrif á sálfélagslega 

líðan þeirra en sálfélagsleg vellíðan er áhrifamikill þáttur í bataferlinu til þess fólk geti orðið virkt og 

notið lífsins. Þess vegna hefur verið erfitt að horfa á eftir sjúklingum útskrifast heim án þess að hafa 

veitt þeim viðeigandi stuðning. Að mínu mati gegna hjúkrunarfræðingar lykilhlutverki í að aðstoða 

sjúklinga við að aðlagast nýjum aðstæðum en því miður upplifi ég að heilbrigðisstarfsfólk leggi meiri 

áherslu á að veita faglega aðstoð vegna sýnilegra líkamlegra einkenna. 

Mín reynsla er sú að sjúklingar og aðstandendur upplifi létti þegar þeir eru „loksins“ færir um að 

útskrifast heim. Á þeim tímapunkti eru þeim efst í huga þakklæti yfir því að hafa lifað áfallið af. Hins 

vegar þegar lengra líður frá áfallinu koma oft í ljós síðbúin einkenni sem valda vanlíðan eins og 

síþreyta, ótti við nýtt áfall, einbeitingaerfiðleikar og fleira sem skerðir sálfélagslega líðan þeirra. 

Nauðsynlegt er að taka slík einkenni alvarlega. Þetta endurspeglaðist vel í viðtali sem ég tók við  

ungan mann með SIB í tengslum við meistaranámið mitt og frásögn hans var meðal annars kveikjan 

að þessu verkefni. Í viðtali við mig lýsti hann því á einlægan hátt hvernig hann fann fyrir miklum kvíða 

sem hélt fyrir honum vöku. Hann lá oft og velti fyrir sér hvort hann myndi vakna aftur að morgni. Hann 

var einnig hræddur við að líkamleg áreynsla kæmi nýju áfalli af stað og forðaðist þess vegna 

líkamsrækt, sem hann hafði stundað áður og haft gaman að. Yfirþyrmandi þreyta helltist stundum yfir 

hann án fyrirvara. Hann hafði þess vegna tilhneigingu til þess að vera heima í stað þess að taka þátt í 

félagslífi. Hann sá sig knúinn til þess að endurskipuleggja lífs sitt þegar honum varð ljóst að hann hafði 

misst af mikilvægum samskiptum við annað fólk. 

Ljóst er að SIB er alvarlegur atburður sem getur valdið gríðarlegri truflun í lífi sjúklings og fjölskyldu 

hans. Það er brýn þörf fyrir að hjúkrunarfræðingar gefi sálfélagslegri líðan meiri gaum og setji upp kerfi 

til þess að meta og aðstoða sjúklinga með sálfélagslega vanlíðan sem tekur mið af bestu mögulegri 

þekkingu. Aukin þekking og skilningur heilbrigðisstarfsfólks á sálfélagslegum þörfum einstaklinga með 

SIB má líta á sem mikilvægan og áhrifamikinn þátt í bataferlinu. 
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Þakkir 
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móður minnar heitinnar, Margrétar Öldu Úlfarsdóttur vil ég minnast fyrir að innræta mér þolinmæði og 
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1 Inngangur 

Sjálfsprottin innanskúmsblæðing (SIB) er algengasta ástæða heilablóðfalls hjá ungu fólki (Turi, Conley 

og Stanfill, 2017) og er meðalaldur fólks sem fær SIB 50 til 55 ár (Boccardi o.fl., 2017; Reinhardt, 

2010). Til samanburðar er þetta mun lægri meðalaldur en sést í öðrum tegundum heilablóðfalla 

Harvey, Stein, Winstein, Wittenberg og Zorowitz, 2015; Johnston, Selvin og Gress, 1998) 

Höfuðverknum, sem oft er fyrsta vísbending um SIB, hefur verið lýst af sjúklingum sem óbærilegri 

sársaukafullri reynslu; líkt og að verða skyndilega skotinn í hnakkann eða verða fyrir sprengingu inn í 

höfðinu (Linn, Rinkel, Algra og van Gijn, 1998). Hætta er á frekari fylgikvillum; meðal annars 

endurblæðingu og/eða æðasamdráttar fyrstu vikurnar Rabinstein, Weigand, Atkinson og Wijdicks, 

2005; van Gijn, Kerr og Rinkel, 2007). Þannig er ljóst að strax frá upphafi áfalls og næstu vikur þar á 

eftir standa sjúklingar andspænis ógnandi einkennum sem lita framtíðina óvissu. Þrátt fyrir að 

tækniframfarir í læknavísindum undanfarna áratugi hafi aukið lífslíkur og dregið úr fötlun, snúa margir 

sjúklingar ekki aftur til vinnu og eiga erfitt með að ná eðlilegum takti í ys og þys hversdagsins (Passier, 

Visser-Meily, Rinkel, Lindeman og Post, 2011b)). Þessa erfiðleika má ekki aðeins rekja til 

takmarkaðrar líkamlegrar færni og virkni heldur hafa einkenni svo sem þreyta kvíði, þunglyndi og 

áfallastreituröskun mikil áhrif á sálfélagslega líðan einstaklinga með SIB (Kutlubaev, Barugh og Mead, 

2012; Shukla, 2017). 

Sálfélagsleg líðan hefur verið skilgreind sem geta og ánægja einstaklingsins til að standa sig í 

ólíkum félagslegum hlutverkum, eins og að sjá um heimili, stunda vinnu, vera nemandi, maki, 

fjölskyldumeðlimur eða vinur (Brissos, Molodynski, Dias og Figueira, 2011). Þrátt fyrir að sýnt hafi 

verið fram á margvíslegar íþyngjandi sálfélagslegar áskoranir sem einstaklingar með SIB og 

aðstandendur þeirra standa frammi fyrir (Berry, 1998; Morris, Wilson og Dunn, 2004; Wermer, Kool, 

Albrecht og Rinkel, 2007), hefur engin rannsókn, samkvæmt okkar bestu vitund, verið framkvæmd til 

þess að fá heildarmynd af sálfélagslegum áskorunum og algengi þeirra hjá þessum einstaklingum né 

hefur verið bent á viðeigandi hjúkrunaríhlutanir til þess að bæta sálfélegslega líðan þeirra, til dæmis 

með markvissri fræðslu, stuðningi og eftirliti (Hedlund, Zetterling, Ronne-Engström, Ekselius og 

Carlsson, 2010). 

Til þess að fá yfirsýn yfir þessa þætti var unnið kerfisbundið fræðilegt yfirlit þar sem niðurstöður 

fjölda rannsókna voru samþættar. Vonast er til að þetta muni hjálpa heilbrigðisstarfsfólki til að þekkja 

ýmsar birtingarmyndir sálfélagslegrar líðan sjúklinga eftir SIB. Einnig er það von okkar að aukin 

þekking opni nýjar leiðir til að styðja við sjúklinga og aðstandendur á þann hátt að þeir fái betra 

tækifæri til að aðlagast nýjum aðstæðum. 
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2 Bakgrunnur 

Sálfélagsleg virkni hefur meðal annars verið talin skert hjá sjúklingum með SIB vegna þess að 

blæðingin birtist á ógnvænlegan hátt og hefur ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrstu vikurnar. Þetta hefur 

sálræn áhrif á sjúklingana sem meðal annars kemur fram sem áfallastreituröskun þegar fram líða 

stundir. Þess vegna verður þeim þáttum sem tengjast bráðaástandi eftir SIB og langvarandi 

sálfélagslegum afleiðingum hvoru tveggja lýst í bakgrunnskaflanum: 

 Bráðaástand 

 Orsakir SIB 

 Áhættuþættir 

 Algengi og afdrif 

 Langtíma sálfélagslegar áleiðingar 

 Markmið 

 

2.1 Bráðaástand 

SIB er lífshættuleg blæðing sem birtist skyndilega á ógnvænlegan hátt í innanskúmsholi heilans án 

þess að um áverka sé að ræða (Suarez, Tarr og Selman, 2006). 

Aðaleinkenni við upphaf SIB er höfuðverkur sem í flestum tilfellum (75%) 

nær hámarki á nokkrum sekúndum (van Gijn o.fl., 2007). Honum hefur verið 

lýst af sjúklingum sem versta höfuðverk sem hægt er að ímynda sér. Með 

höfuðverknum fylgir oftast ógleði, uppköst, ljósfælni og skerðing á meðvitund 

(Boccardi o.fl., 2017; Reinhardt, 2010). Í um 20% tilvika byrjar áfallið í 

tengslum við skyndilegan háan blóðþrýsting, líkamlega áreynslu, kynmök og 

streitu, en í öðrum tilvikum eru ástæður óþekktar (Boccardi o.fl., 2017). 

Við komu á sjúkrahús er helmingur SIB sjúklinga í dái (Schwartz og Farkas, 2003). Krampar eru 

sjaldgæfir (7%) en þegar þeir birtast tengist það oft upphafi blæðingar. Breytingar á hjartalínuriti eru 

algengar svo sem lenging á QT-bili og ST hækkun eða lækkun vegna mikils magns katekólamína í 

blóði í kjölfar áfallsins, sem veldur truflun á endurskautun sleglanna (Chatterjee, 2011). Hnakkastífni er 

algengt klínískt einkenni sem verður vegna ertandi áhrifa blóðsins í innanskúmsholinu. Sjúklingar og 

einkum þeir sem eru með væg einkenni og meðvitundarlausir eru ekki alltaf hnakkastífir (Schwartz og 

Farkas, 2003). Hættan á endurblæðingu er mest fyrsta sólarhringinn og er tíðni hennar á bilinu 4 til 

15% (Larsen og Astrup, 2013). Dánartíðni eftir endurblæðingu er 60% og hjá þeim sem lifa áfallið af 

eykst hættan á viðvarandi taugaeinkennum (Boccardi o.fl., 2017). Einkennin fyrstu dagana eru oft 

svæsin og meirihluti sjúklinga þurfa tafarlausa aðgerð við innlögn og/eða eftirlit á gjörgæslu (Boccardi 

o.fl., 2017). 

Staðbundin taugaeinkenni sjást strax í um 10% tilfella og koma ýmist fyrir ef æðagúllinn þrýstir á 

heilataug og/eða ef blætt hefur inn á heilavefinn. Einkennin fara eftir staðsetningu blæðingarinnar. 

Helftarlömun hægra megin og málstol kemur til dæmis fram ef æðagúll situr á vinstri miðlægri 

heilaslagæð. Gaumstol og máttminnkun vinstra megin eru algeng einkenni ef æðagúll situr á hægri 
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miðlægri heilaslagæð. Ef hann hins vegar er staðsettur á fremri tengislagæð getur það leitt til 

máttleysis í báðum fótum (van Gijn o.fl., 2007). Staðbundin taugaeinkenni koma oft fram þegar um er 

að ræða stóra blæðingu (Molyneux et al., 2005). Höfuðverkur og tengd einkenni eru áberandi fyrstu 

tvær vikurnar eftir blæðinguna. Síðan dregur úr verknum en í staðinn tekur við hættan á  

æðasamdrætti (e. vasospasm) sem getur leitt til heilablóðþurrðar vegna súrefniskorts sem verður í 

heilavefnum (Molyneux o.fl., 2005). Þetta er einn algengasti og erfiðasti fylgikvilli SIB (Ólafur Árni 

Sveinsson, Ingvar H. Ólafsson, Ólafur Kjartansson og Einar Már Valdimarsson, 2011; Boccardi o.fl., 

2017). Aðrir alvarlegar bráðafylgikvillar eru m.a. vatnshöfuð, heilabjúgur, lækkun á blóðþrýstingi, 

flóðmiga vegna „cerebral salt wasting“, brenglun á söltum (svokallað SIADH), lungnabólga og krampar 

(Boccardi o.fl., 2017). Til þess að fyrirbyggja versnun á ástandi þurfa sjúklingar áframhaldandi 

hágæslumeðferð. Fyrstu vikurnar er gefið lyf á fjögurra tíma fresti allan sólarhringinn til að fyrirbyggja 

æðasamdrátt (Reinhardt, 2010). Þörf er einnig á nákvæmu eftirliti til að viðhalda góðum 

gegnumflæðisþrýstingi í heila og halda ákjósanlegri stjórn á vökvajafnvægi, blóðþrýstingi og söltum í 

blóði. Ef æðasamdráttur á sér stað er svokallaðri þrefaldri H-meðferð beitt (e. hypervolemia, 

haemodilation, hypertension). Hún felur m.a. í sér gjöf kvoðulausna til æðafyllingar og til að hækka 

blóðþrýsting (Ólafur Árni Sveinsson, Ingvar H. Ólafsson, Ólafur Kjartansson og Einar Már 

Valdimarsson, 2011). 

Versnandi klínískt ástand tengist blæðingunni sjálfri eða er vegna fylgikvilla eins og endurblæðingar 

eða síðbúinnar blóðþurrðar (Boccardi o.fl., 2017). Lækkandi meðvitundarstig getur einnig verið 

vísbending um vatnshöfuð sem er afleiðing blæðingarinnar. Þetta getur komið fram jafnvel seint í 

sjúkdómsferlinu (Boccardi o.fl., 2017). 

 

2.2 Orsakir SIB 

Sprungnir æðagúlar eru ástæða innanskúmsblæðingarinnar í um 85% tilfella. Æðagúlar eru ekki 

meðfæddir eins og áður var talið, heldur þróast á lífsleiðinni (Ólafur Árni Sveinsson, Ingvar H. 

Ólafsson, Ólafur Kjartansson og Einar Már Valdimarsson, 2011). 

Í um 10% tilfella er blæðingin staðsett við miðheila og í þeim 

tilfellum finnast sjaldan æðagúlar. Aðrar en sjaldgæfari orsakir 

má meðal annars rekja til flysjunar (e. arterial dissection), 

æðaflækju (e. cerebral arteriovenous malformations), ýmissa 

sjúkdóma sem tengjast blóðrásarkerfi í heila og blæðingar í 

heiladingulsæxli (Boccardi o.fl., 2017). Staðsetning æðagúls kennir sig við æðina sem þeir finnast við 

og er algengasta staðsetningin á æðahring Willis og nálægum æðum. Áhættuþættir fyrir SIB eru 

háþrýstingur, reykingar og óhófleg áfengisnotkun (Feigin o.fl., 2005). 

 

2.3 Algengi og afdrif 

Nýgengi innanskúmsblæðingar er að meðaltali 10 tilfelli á ári á hverja 100.000 íbúa eða um 2 til 27 

tilfelli á 100.000. Nýgengi er hæst í Japan og Finnlandi en er fátíðast í Kína. Tilfellum hefur fækkað um 

0,6% síðustu áratugina en þó heldur minna en tilfellum heilablóðfallssjúklinga (Boccardi o.fl., 2017). 

Meðalaldur sjúklinga við upphaf einkenna eru 50 til 55 ár, þar sem konur eru í meirihluta (Hedlund, 
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Ronne-Engstrom, Ekselius og Carlsson, 2005). Þrátt fyrir að dánartíðni sé ennþá um 45%, þar sem 

um 12 til 15% deyja strax, annaðhvort heima eða á leiðinni á sjúkrahús, eru á síðustu árum um það bil 

17% fleiri sem lifa blæðinguna af vegna tækniframfara í heilaaðgerðum (Boccardi o.fl., 2017; Naval, 

Chang, Caserta, Kowalski, Carhuapoma o.fl., 2013). 

Á síðastliðnum 10 árum hafa samtals 109 einstaklingar verið lagðir inn á heila- og taugaskurðdeild 

Landspítalans sem lifðu áfallið af. Hins vegar létust 20 á Landspítala og 11 fyrir innlögn. Þetta sýnir að 

jafnaði að rúmlega einn einstaklingur á mánuði hefur lagst inn á heila- og taugaskurðdeild vegna SIB. 

Tölurnar gefa vísbendingu um fækkun tilfella eftir 2011 (Leguskráning Landspítala, október, 2017). 

Ekki er vitað nákvæmlega af hverju þessi fækkun hefur orðið en má hugsa sér að þetta tengist betri 

forvörnum og inngripi áður en æðagúll springur. Í samræmi við tölur erlendis var meðalaldur SIB 

sjúklinga á Landspítala á bilinu 51 til 60 ára (M=54), þar sem konur (71%) voru í meirihluta. Flestir 

sjúklingar útskrifuðust heim (n=94). 

Vitað er að sjúklingar sem útskrifast heim glíma oft við sálfélagslega vanlíðan sem getur verið 

fylgifiskur bráðaveikinda svo sem minnistruflanir, vitsmunaskerðing eða önnur taugaeinkenni sem 

hægja á bataferli, trufla samskipti fjölskyldu, auka á félagslega einangrun og stuðla að atvinnumissi 

(Berggren, Sidenvall og Larsson, 2011; Wermer o.fl., 2007). 

 

2.4 Langtíma sálfélagslegar afleiðingar 

Mikilvægir þættir sem hafa neikvæð áhrif á sálfélagslega líðan einstaklinga með SIB eru 

minnistruflanir, hægur hugsanagangur, skert flókin vitsmunastarfsemi, kvíði og þunglyndi, síþreyta, 

áfallastreituröskun og tilfinningatengd vandamál (Al-Khindi, MacDonald og Schweizer, 2010; Morris 

o.fl., 2004; Ronne-Engström, Enblad og Lundström, 2011; Turi o.fl., 2017). Þetta getur hamlað 

þátttöku í daglegu lífi. Auk þess verða allt að 20% SIB sjúklinga háðir umönnun vegna taugaeinkenna 

eins og vitsmunaskerðingar, sjón- og máltruflana og máttminnkunar (Visser-Meily, Rhebergen, Rinkel, 

Zandvoort og Post, 2009). Aðeins helmingur þeirra sem útskrifast heim kemst í fulla vinnu (Ólafur Árni 

Sveinsson, Ingvar H. Ólafsson, Ólafur Kjartansson og Einar Már Valdimarsson, 2011). Margir upplifa 

einnig erfiðleika í samböndum og möguleika á að mynda ný félagsleg tengsl (Kreiter o.fl., 2013). Oft 

sjást miklar framfarir fyrsta árið eftir blæðingu en hjá mörgum eru sálfélagsleg vandamál viðvarandi og 

aukast jafnvel með tímanum (Chahal, Barker-Collo og Feigin, 2011). 

Sálfélagsleg einkenni hafa áhrif á bæði sjúkling og aðstandendur til lengri tíma litið. Þess vegna er 

mikilvægt að meðhöndla sjúkling og aðstandendur sem eina heild og veita þeim stuðning til þess að 

ná aftur eðlilegum takti í daglegu lífi (Covey, Noble og Schenk, 2013). Vísbendingar eru um að 

aðstandendur einstaklinga með SIB upplifi verulega skerðingu á lífsgæðum vegna þreytu og annarra 

heilsufarsvandamála (Al-Khindi o.fl.,, 2010; Berggren o.fl., 2011). Aðstandendur þurfa ekki aðeins að 

takast á við áskoranir eins og vera umönnunaraðilar sinna nánustu heldur verða þeir einnig að sætta 

sig við skerðingu á sjálfstæði í daglegu lífi, atferlisbreytingar og önnur taugaeinkenni hjá ástvinum 

sínum (Boerboom o.fl., 2014). Síðan bætast oft við önnur vandamál eins og verri fjárhagsstaða vegna 

skertrar atvinnuþátttöku og hræðsla aðstandenda við nýtt áfall (Covey o.fl., 2013). 

Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstöðu til að veita sálfélagslegan stuðning við sjúklinga og 

aðtandendur. Rannsókn frá Pritchard, Foulkes, Lang og Neil-Dwyer (2004) gefur vísbendingar um að 
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sérskipulögð hjúkrun þar sem sjúklingur og aðstandendur höfðu aðgang að fræðslu, ráðgjöf og 

stuðningi frá sérfræðingi í taugahjúkrun sex mánuðum eftir áfallið, dró marktækt úr sálfélagslegri 

vanlíðan sjúklinga sem höfðu gengist undir heilaaðgerð og aðstandenda þeirra. Í kostnaðargreiningu 

kom fram mikill sparnaður á þáttum vegna aukinnar atvinnuþátttöku, færri endurinnlagna og færri 

komum til lækna. Miðað við samanburðahóp voru aðstandendur með jákvæðari upplifun af 

veikindaferlinu og kvörtuðu í minni mæli yfir eigin heilsufarsvandamálum (16% vs. 30%). Lykilþáttur í 

hjúkrunarmeðferðinni var snemmbúinn og auðveldur aðgangur að þjónustunni. Hérlendis er staðan sú 

að ekki er boðið upp á kerfisbundinn hjúkrunarstýrðan stuðning fyrir sjúklinga með SIB eftir útskrift. 

 

2.5 Markmið og rannsóknarspurningar 

Sálfélagsleg líðan skiptir miklu máli fyrir lífsgæði sjúklinga og fjölskyldur þeirra eftir SIB. Þekkingu og 

skipulegan verkferil skortir til þess að geta veitt sjúklingum stuðning við hæfi. Meginmarkmið þessa 

kerfisbundna fræðilega yfirlits var að samþætta þekkingu um einkenni sem höfðu áhrif á sálfélagslega 

líðan sjúklinga eftir SIB og koma auga á mikilvægar upplýsingar sem hægt er að nota í klínísku starfi 

og við að forgangsraða og þróa fræðsluefni fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. 

Rannsóknaspurningar voru settar fram samkvæmt PICOTS viðmiðum en þau taka mið af 

þátttakendum rannsóknar (e. population), fyrirbærinu eða íhlutun sem áhugi er fyrir að kanna (e. issue 

of interest), samanburði/samhengi (e. comparison or context), útkomu (e. outcome), tíma (e. time) og 

rannsóknasniði (e. study design) (Polit og Beck, 2017), sjá mynd1. 

 
 

Mynd 1. Framsetning rannsóknarspurninga samkvæmt PICOTS viðmiði 

 
Markmið með yfirlitinu var þríþætt: 

 

1. Að samþætta þekkingu um einkenni sem hafa áhrif á sálfélagslega líðan sjúklinga með SIB 

 Hvaða einkennum hefur verið lýst sem hafa áhrif á sálfélagslega líðan? 

 Hvert er algengi einkenna sem hafa áhrif á sálfélagslega líðan? 

 Hvaða íhlutanir hafa verið rannsakaðar til þess að bæta sálfélagslega líðan? 

 Hvað einkennir rannsóknir sem lýsa sálfélagslegri líðan? 

2. Að koma auga á mikilvægar upplýsingar sem hægt er að nota til þess að fræða sjúklinga 

og aðstandendur um þætti sem hafa áhrif á sálfélagslega líðan meira en þremur mánuðum 

eftir SIB. 

3. Út frá ofangreindum niðurstöðum að ræða hugmyndir um hvernig hægt sé að efla úrræði 

fyrir sjúklinga með SIB á Íslandi. 

 
Hvernig hefur sálfélagslegri líðan (I, O) verið lýst í eigindlegum og megindlegum 

rannsóknum (S) hjá sjúklingum með innanskúmsblæðingu, sem búa heima (P), 

þremur mánuðum eða síðar eftir áfallið (T)? 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknarsnið 

Ákveðið var að gera kerfisbundið fræðilegt yfirlit í þeim tilgangi að fá innsýn í sálfélagslega líðan hjá 

fullorðnum einstaklingum, sem búa heima, þremur mánuðum eða síðar eftir innanskúmsblæðingu 

(SIB). 

Kerfisbundið fræðilegt yfirlit er talið vera hornsteinn gagnreyndrar þekkingar vegna þess að 

nákvæm greining og samþætting á niðurstöðum rannsókna um ákveðið viðfangsefni er síðan hægt að 

nota sem leiðarvísi í klínísku umhverfi. Gerð var yfirgripsmikil leit að gögnum á kerfisbundinn, 

gegnsæjan hátt út frá fyrirfram ákveðnum skilyrðum. Kerfisbundið fræðilegt yfirlit er frábrugðið 

fræðilegu yfirliti vegna þess að aðferðafræðinni sem er beitt við kerfisbundna leit gerir lesandanum 

kleift að fylgja hverju þrepi og ná í sömu gögnin aftur og greina frá gæðamati sem farið hefur fram á 

öllum rannsóknargreinum (Aromataris og Munn, 2017; Polit og Beck, 2017). 

 

3.2 Aðferðafræði fræðilega yfirlitsins 

Aðferðafræði yfirlitsins tók mið af leiðbeiningum Joanna Briggs stofnunarinnar (Aromataris og Munn, 

2017) um hvernig setja mætti fram heildstæða og óhlutdræga samantekt margra rannsókna. Við 

framsetningu niðurstaðna var PRISMA (e. Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta- 

Analysis) yfirlýsingin, höfð til hliðsjónar til að ganga úr skugga um að allar nauðsynlegar vísindalegar 

upplýsingar kæmu fram til að auka gæði yfirlitsins og einnig til þess að tryggja nákvæmni í 

vinnubrögðum og sýna hvernig niðurstöður voru samþættar (Liberati o.fl., 2009). Gagnreyndir þættir 

eru eftirfarandi: 1) Skýr titill, sem endurspeglar fræðilega yfirlitið, 2) skilyrði fyrir vali á rannsóknum 

(þátttakendur, fyrirbæri, útkomur, samhengi og rannsóknarsnið), 3) áætlun heimildaleitar, 4) 

matsþættir, 5) útdráttur gagna og 6) samþætting niðurstaðna (Polit og Beck, 2017). 

 

3.3 Gagnasöfnun 

3.3.1 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Eftirfarandi skilyrði voru sett fyrir inntöku rannsókna í fræðilega yfirlitið: 

Þátttakendur: Eingöngu voru valdar greinar sem rannsökuðu fullorðna einstaklinga, 18 ára og eldri, 

sem að jafnaði bjuggu heima, eftir innanskúmsblæðingu og aðstandendur þeirra. Ef minna en 5% 

sjúklinga voru útskrifaðir til dæmis á hjúkrunarheimili voru þær greinar teknar með. 

Innanskúmsblæðing er skilgreind sem tegund heilablóðfalls sem kemur oftast skyndilega fyrir vegna 

rifu á æðagúl í um 85% tilfella (Boccardi o.fl., 2017). 

Tegund rannsókna: Til að fá sem besta innsýn í fyrirbærið voru allir tegundir rannsókna teknar með; 

eigindlegar, megindlegar og blandaðar rannsóknir. 

Útkomubreytur: Breytur sem endurspegla sálfélagslega líðan eru tilfinning/geðbrigði (e. emotion), 

sálfélagsleg líðan (e. psychosocial), félagslíf (e. social life), áfallastreituröskun (e. post traumatic 

stress), þunglyndi (e. depression), endurhæfing (e. rehabilitation), samfélag (e. community) og þreyta 
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(e. fatigue). Við notuðum eingöngu greinar sem eru upplýsandi fyrir hjúkrun og allar rannsóknir sem 

beittu læknisfræðilegum úrræðum og lyfjameðferð voru útilokaðar. 

Tími eftir innanskúmsblæðingu: Leit tók mið af greinum sem rannsökuðu einstaklinga þremur 

mánuðum eða síðar eftir blæðinguna. 

Tungumál: Greinar á ensku. 

Útgáfudagur greina: Ritrýndar greinar gefnar út á tímabilinu frá janúar 2007 til og með október 2017. 

Ekki voru teknar með greinar sem höfðu birst fyrir árið 2007 vegna þess að meðferðarmöguleikar hafa 

breyst verulega síðastliðinn áratug og meðferðamöguleikum almennt fjölgað. Víðtækara yfirlit inntöku- 

og útilokunarskilyrða má sjá í töflu 1. 

 

 
Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

 

 
Inntökuskilyrði 

 
Útilokunarskilyrði 

Greinar frá 2007 - 2017 

Fullorðnir einstaklingar 

Eftir innanskúmsblæðingu, þremur mánuðum og 
síðar 

Sálfélagsleg líðan 

Fjölskylda/umönnunaraðilar 

Greinar á ensku 

Megindlegar og eigindlegar rannsóknir 

Greinar frá 2006 og eldri 

Innanskúmsblæðing af völdum áverka 

Sjúklingar með þekktan æðagúl 

Meðhöndlun með lyfjum 

Læknisfræðileg meðhöndlun 

Samanburður á mismunandi læknisfræðilegum 
meðferðum 

Tilfellarannsóknir 

Rannsóknir á mælitækjum 

 

 
3.3.2 Efnisleit og leitarorð 

Eftir að búið var að ganga úr skugga um að ekki væri til svipað kerfisbundið fræðilegt yfirlit með því að 

leita í Joanna Briggs Institute reviews, Cochrane database for systematic reviews og Google Scholar 

var fræðilegt efni lesið til að undirbúa heimildaleit og finna viðeigandi leitarorð. Síðan fór leit fram í 

tveimur rafrænum gagnagrunnum; PubMed og CINAHL þar sem notast var við fyrirfram ákveðin 

leitarorð. Leitarorð og efnisleit var í heildina byggð á PICOTS viðmiðum. Sjá leitarorð með PICOTS 

viðmiðum í töflu 2. Þannig að leit fór fram í PubMed með efnisorðinu „Subarachnoid hemorrhage” 

(MeSH) og „Exact Major Subject Heading” (MM) í CINAHL og tengt við önnur leitarorð. Sjá töflu 3 og 4 

um efnisleit í gagnagrunnum og fjölda greina samkvæmt leit og inntökuskilyrðum. Notkun réttra 

leitarorða var tryggð með því að finna fyrst lykilgreinar og gera síðan „frjálsa textaleit” þar sem var 

prófað var hvaða leitarorð og samsetning þeirra væru næmust. Leitarorði eða gagnagrunni var bætt 

við ef það gaf að minnsta kosti tvær nýjar mögulega gildar greinar. Reynt var að keyra leitarorð í 

Scopus og Psych-info en það gaf ekki fleiri nýjar greinar. Þess vegna voru þeir útilokaðir. Reynt var að 

hafa leitina einfalda. Einföld gagnaleit býður frekar upp á að uppfæra leit í yfirlitinu síðar (Marianne E. 

Klinke, Þóra B. Hafsteinsdóttir, Haukur Hjaltason og Helga Jónsdóttir, 2015). 
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Tafla 2. Leitarorð samkvæmt PICOTS 
 

 

Leitarorð samkvæmt PICOTS 

P Subarachnoid hemorrhage (innanskúmsblæðing) MeSH, nurs* (hjúkrun) 

I 
Subarachnoid hemorrhage (innanskúmsblæðing) MeSH, emotion* (tilflinningaleg), 
psychosocial (sálfélagsleg líðan) 

C 
Subarachnoid hemorrhage (innanskúmsblæðing) MeSH, social life (félagslíf), community 
(samfélag), rehabilitation (endurhæfing) MeSH 

O 
Subarachnoid hemorrhage (innanskúmsblæðing) MeSH, psychosocial (sálfélagsleg líðan) 
depression (þunglyndi) MeSH, post traumatic stress (áfallastreita) 

T Þremur mánuðum eða síðar eftir innanskúmsblæðingu 

S Eigindlegar og megindlegar rannsóknagreinar 

 
 

Tafla 3. PubMed inntökuskilyrðum: Fullorðnir 18 og eldri, greinar á ensku, frá janúar 2007 til og 
með október 2017 

 

 

Leit 

 

Leitarorð 

 

Hits 

 

Titlar 

 

Útdrættir 

1 Subarachnoid hemorrhage (MeSH) AND nurs* 80 16 11 

2 Subarachnoid hemorrhage (MeSH) AND emotion* 31 30 21 

3 Subarachnoid hemorrhage (MeSH) AND psychosocial 21 20 12 

4 Subarachnoid hemorrhage (MeSH) AND social life 20 20 15 

5 Subarachnoid hemorrhage (MeSH) AND post traumatic 
stress 

10 12 11 

6 Subarachnoid hemorrhage (MeSH) AND depression 
(MeSH) 

83 22 12 

7 Subarachnoid hemorrhage (MeSH) AND rehabilitation 
(MeSH) 

171 22 13 

8 Subarachnoid hemorrhage (MeSH) AND community 71 13 10 

9 Subarachnoid hemorrhage (MeSH) AND fatigue 20 10 10 

  507 165 115 

 
Tafla 4. CINAHL inntökuskilyrði: Fullorðnir 18 og eldri, greinar á ensku, frá janúar 2007 til og 

með október 2017, ritrýndar 
 
 

Leit Leitarorð Hits Titlar Útdrættir 

1 Subarachnoid hemorrhage (MM) AND nurs* 9 5 3 

2 Subarachnoid hemorrhage (MM) AND emotion 1 1 1 

3 Subarachnoid hemorrhage (MM) AND psychosocial* 19 7 5 

4 Subarachnoid hemorrhage (MM) AND social life 1 1 0 

5 Subarachnoid hemorrhage (MM) AND post traumatic stress 0 0 0 

6 Subarachnoid hemorrhage (MM) AND depression 16 12 0 

7 Subarachnoid hemorrhage (MM) AND rehabilitation (MeSH) 13 4 0 

8 Subarachnoid hemorrhage (MM) AND community 14 4 1 

9 Subarachnoid hemorrhage (MM) AND fatigue 5 3 2 

  78 37 12 
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3.3.3 Val á rannsóknum 

Allar greinar sem voru auðkenndar í leitinni voru skannaðar með tilliti til leitarorða og ágrips og bornar 

saman við inntöku- og útilokunarskilyrði. Síðan voru greinar þar sem ágrip uppfyllti inntökuskilyrðin 

lesnar í heild sinni. Þessu ferli var skipt í þrjú megin þrep: 

(1) Skimun á titli og hvort greinin tengdist rannsóknarspurningunni 

(2) Skimun á útdrætti og hvort greinin uppfyllti inntökuskilyrði 

(3) Skimun á heildartexta og hvort rannsóknin uppfyllti inntökuskilyrði 

Ef einhver vafi lék á um hvort greinin uppfyllti inntökuskilyrði á þrepi 1 og 2 var heildartextinn metinn. 

Tveir rannsakendur fóru yfir skimun hvor í sínu lagi. Niðurstöður úr þessu skimunarferli voru settar 

fram í PRISMA flæðiriti. 

 

3.4 Gagnavinnsla 

3.4.1 Kerfisbundin gagnagreining 

Það var ekki við hæfi að sameina niðurstöður með samruna (e. metasynthesis) efnis vegna þess að 

inntökuskilyrði, úrtök og aðferðafræði voru ekki sambærileg í tímaritsgreinunum. Einnig voru notuð ólík 

mælitæki til þess að meta sálfélagslega líðan. Upplýsingar og rannsóknir voru þess vegna settar upp í 

töflu til að fá betri yfirsýn um innihald greina og samþætt með því að lesa lóðrétt úr töflu „the matrix 

method“ og samþætta kerfisbundna textalýsingu um niðurstöður (Garrard, 2011). 

Tafla yfir megindlegar rannsóknir innihélt upplýsingar um höfunda, landfræðilega staðsetningu 

rannsókna, ártal á birtingu rannsóknargreina, tilgang rannsókna, aðferð, tímabil, úrtak og samanburð, 

mælitæki/athuganir, tíðni einkenna, niðurstöður/útkomubreytur og áhættuþætti/forspárgildi. Taflan var 

forprófuð á þrjár megindlegar rannsóknir áður en hún var tekin í notkun, sjá mynd 2 um 

gagnavinnsluferli. Upplýsingar um eigindlegar voru samþættar í orðum þar sem áhersla var lögð á að 

lýsa jákvæðum/bjargráðum og hindrandi þáttum sem höfðu áhrif á sálfélagslega líðan einstaklinga 

með SIB og aðstandendur þeirra. 
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Mynd 2. Gagnavinnsluferli – megindlegar rannsóknir 

 

3.4.2 Hætta á veikleikum í rannsóknum 

Lagt var mat á veikleika (e. risk of bias) hverrar rannsóknar með því að nota gátlista frá JBI-MAStARI 

(Aromataris og Munn, 2017) fyrir megindlegar rannsóknir og JBI-QARI (Aromataris og Munn, 2017) 

fyrir eigindlegar rannsóknir. Tveir rannsóknaraðilar (ISG/MEK) framkvæmdu þetta mat í hvor í sínu lagi 

og báru síðan niðurstöðurnar saman. Ósamhljóða stigagjöf var rædd uns samhljóða niðurstaða fékkst. 

Ef ekki var hægt að komast að samkomulagi var tryggður aðgangur að þriðja gagnrýnanda til að ná 

niðurstöðu. 

Matið var ekki notað til að útiloka rannsóknir en það hafði hins vegar áhrif á túlkun niðurstaðna. 

Einnig var matið notað til þess að koma með ábendingar eða tilmæli um hvaða þætti þyrfti sérstaklega 

að taka tillit til í framtíðarrannsóknum til þess að minnka hættu á veikleikum. Þeir meginþættir sem lagt 

var mat á í megindlegum rannsóknum voru val á þátttakendum, inntökuskilyrði, stjórn á 

utanaðkomandi breytum, hlutlæg mælitæki, nægjanleg skilgreining á samanburðarhópi ef um 

samanburð var að ræða, lýsingu á brottfalli þátttakenda, viðeigandi aðferðir/matstæki til að mæla/meta 

sálfélagslega líðan og hvort viðeigandi tölfræðiaðferðir voru notaðar. Fyrir eigindlegar rannsóknir voru 

meginþættir hvort að samræmi væri á milli hugmyndafræði og rannsóknaraðferðar, samræmi á milli 

aðferðar og rannsóknarspurningar, hvort gagnasöfnunaraðferð, greining og túlkun væru í samræmi við 

aðferðafræðina, hvað rannsakandi hafi gert til að koma í veg fyrir að persónulegt viðhorf hans hefði 

áhrif á rannsóknargögnin og hvort rödd þátttakandans hefði heyrst á fullnægjandi hátt (Aromataris og 

Munn, 2017). Sjá útlistun á þáttum í töflu 5. 

• Gögn úr hverri rannsókn voru sett inn í töflu og viðeigandi þættir sem svöruðu 
rannsóknarspurningunni voru dregnir fram. Settar voru upp töflur fyrir 

1 
mismunandi aðferðir/tegund rannsókna: Íhlutunarrannsóknir, lýsandi 

ning (e. megindlegar rannsóknir og eigindlegar rannsóknir. Lárétt  gagnagrei
horisontal presentation) 

 
 
 

2 
• Greint og flokkað samkvæmt aðalþemum/atriðum sem komu fram og tengdust 
sálfélagslegri líðan eins og kvíða, þunglyndi, áfallastreituröskun o.s.frv. 

3 
• Niðurstöður voru síðan samþættar (e. narratively) með því að lesa úr 
gögnum/upplýsingum hvern dálk fyrir sig lóðrétt (e. vertical analysis) 
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Tafla 5. Útlistun á þáttum gæðamats rannsókna 
 

Gæðamat JBI-MAStARI 

fyrir megindlegar rannsóknir 

  Gæðamat JBI-QARI  
  fyrir eigindlegar rannsóknir 

(1) Val á þátttakendum? (1) Var samræmi á milli hugmyndafræði og 
rannsóknaraðferðar? 

(2) Inntökuskilyrði? (2) Var samræmi á milli aðferðar og 
rannsóknarspurningar? 

(3) Voru utanaðkomandi breytur skilgreindar og þeim stjórnað? (3) Var gagnasöfnunaraðferð, greining og 
túlkun í samræmi við aðferðafræðina? 

(4) Voru notuð hlutlæg mælitæki? (4) Hvað gerði rannsakandi til að koma í veg 
fyrir tilhneigingu hans til að hafa áhrif á 
rannsóknargögn? 

(5) Var nægjanleg skilgreining á samanburðarhópi ef um samanburð var að 
ræða? 

(5) Heyrðist rödd þátttakandans á 
fullnægjandi hátt? 

(6) Var lýsing á brottfalli þátttakenda?  

(7) Var viðeigandi aðferðum/matstækjum beitt til að mæla/meta 
sálfélagslega líðan? 

 

(8) Voru viðeigandi tölfræðiaðferðir notaðar?  
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4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður leitar og mat á veikleika í rannsóknum 

Leitin skilaði samtals 585 greinum í rafrænum gagnagrunnum. Eftir skimun á titlum og útdráttum með 

tilliti til inntökuskilyrða, voru tvítekningar fjarlægðar innan gagnagrunns og á milli þeirra. Eftir stóðu 65 

greinar þar sem heildartextinn var metinn með tilliti til inntöku. Samtals 35 greinar uppfylltu 

inntökuskilyrði og voru teknar með í yfirlitinu; 30 megindlegar, 3 eigindlegar og 2 með blandaðri  

aðferð. Nánari lýsing á skimunarferlinu má sjá í PRISMA flæðiritinu (Moher, Liberati, Tetzlaff, 2009) á 

mynd 3. 

 

 
 
 

Mynd 3. PRISMA flæðirit 
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Almennt voru gæði rannsókna mikil í samanburði við rannsóknarsnið. Algengasti veikleiki 

megindlegu rannsóknanna, sem kom fyrir í 29 af 32 tilvikum, var að rannsóknir voru ekki með 

viðeigandi rökstuðning fyrir úrtaksstærð og/eða viðeigandi vangaveltur. Einnig var brottfalli þátttakenda 

ekki lýst nægilega vel í 9 af 25 rannsóknum. Nákvæmt yfirlit á niðurstöðum á gæðamati megindlegra 

rannsókna má sjá í viðauka 3 og 4. 

Algengustu veikleikar í öllum eigindlegu rannsóknunum var að ekki var greint frá hugmyndafræði 

og þar af leiðandi ekki hægt að meta samræmi á milli hennar og rannsóknaaðferðar. Einnig var ekki 

greint frá hvað hefði verið gert til að koma í veg fyrir að persónulegt viðhorf rannsakandans hefði áhrif 

á rannsóknagögn, má sjá í viðauka 5. 

 

4.2 Rannsóknaaðferðir megindlegra rannsókna 

Megindlegar rannsóknir sem uppfylltu inntökuskilyrði voru 32; 25 voru þversniðsrannsóknir, fimm voru 

langtímarannsóknir og tvær notuðust við blandaða aðferð með áherslu á megindlegar breytur. Sjá 

mynd 4. Yfirlit yfir tegund og fjölda megindlegra rannsóknaraðferða. Engin íhlutunarrannsókn fannst. 

 
 

 
Mynd 4. Yfirlit yfir tegund og fjölda megindlegra rannsóknaraðferða 

 

 
Fimm rannsóknir voru framkvæmdar á Norðurlöndunum þar af fjórar í Svíþjóð og ein í Finnlandi. 

Fimm rannsóknir voru framkvæmdar í Bandaríkjunum og 20 rannsóknir í Evrópu utan Norðurlandanna, 

þar af 10 í Hollandi, fjórar í Þýskalandi og fimm í Bretlandi. Ein rannsókn var framkvæmd í 

Eystrasaltslöndunum og ein í Eyjaálfu. Í Hollandi hefur verið mesta virknin í birtingu greina sem varpa 

ljósi á sálfélagslega líðan einstaklinga með SIB en stór hluti rannsókna þar (6/10) var framkvæmdur af 

sama rannsóknarhópnum. Sjá mynd 5 um yfirlit yfir skiptingu landsvæða þar sem rannsóknir voru 

framkvæmdar. 

Langtímarannsóknir (n=5) 25, 78% 

Þversniðsrannsóknir (n=25) 

Blönduð aðferð (n=2) 

2, 6% 
5, 16% 
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Mynd 5. Yfirlit yfir skiptingu landsvæða þar sem rannsóknir voru framkvæmdar 

 

4.3 Tímapunktur mælinga 

Sálfélagsleg líðan var rannsökuð á mismunandi tíma eftir SIB. Tvær rannsóknir voru framkvæmdar 

þremur til sex mánuðum eftir SIB. Meginfjöldi rannsókna (n=17) var framkvæmdur á innan við fimm 

ára tímabili eftir SIB. Í tveimur rannsóknum var sjúklingum fylgt eftir í allt að 10 ár og í sjö tilvikum var 

upplýsinga aflað 5 til 13 árum eftir SIB. Í einu tilfelli voru sjúklingar leitaðir uppi 20 árum eftir SIB til að 

kanna mikilvæga þættir sem sneru að sálfélagslegri líðan þeirra. Tvær rannsóknir sem beindust að 

líðan aðstandenda voru með eftirfylgd mjög snemma eða 3,5 til 4,4 mánuðum eftir SIB (Boerboom 

o.fl., 2014; Noble og Schenk, 2008). Sjá yfirlit yfir tímapunkt mælinga í töflu 6. 

 

 
Tafla 6.Tímapunktur mælinga á breytum í rannsóknum 

 

Tími/Mælingar Höfundar rannsóknargreina 

Innan við hálft ár Al Yassin o.fl., 2017; Boerboom o.fl., 2014; Crago o.fl., 2016; Noble og Schenk, 2008 (eingöngu 
aðstandendur); Passier o.fl., 2010 

Innan við 2 ár Baisch o.fl., 2011; Covey o.fl., 2013; Harris, 2014; Kreiter o.fl., 2013; Meyer o.fl., 2010; Noble o.fl., 
2008b; Passier o.fl., 2011a; Passier o.fl., 2012; Taufique o.fl., 2016; von Vogelsang o.fl., 2015 

Innan við 5 ár Berggren o.fl., 2010; Boerboom o.fl., 2016b; Hütter og Kreitschmann-Andermann, 2014; Noble og 
Schenk, 2014; Passier o.fl., 2011b; Visser-Meily o.fl., 2009; Visser-Meily o.fl., 2013 

Allt að 10 árum Kapapa o.fl., 2014; Vetkas o.fl., 2013 

5 - 13 ár Berggren o.fl., 2011; Buunk o.fl., 2015; Chahal o.fl., 2011; Persson o.fl., 2017; Vilkki o.fl., 2012; 
von Vogelsang o.fl., 2012; Wermer o.fl., 2007 

Meira en 20 ár Sonesson o.fl., 2017 

 

 
4.4 Úrtök sjúklinga 

Samtals tóku 5028 einstaklingar með SIB þátt í rannsóknarhópum í 31 rannsókn (spönn 26 - 1181), en 

úrtaksstærð hópa var breytileg (M=178). Samtals tóku 127 aðstandendur einstaklinga með SIB þátt í 

tveimur rannsóknarhópum (n=41+n=86). Í rannsóknum sem voru framkvæmdar innan við hálfu ári eftir 

SIB var hlutfall þátttakenda 5% (n=263). Hlutfallið var 26% hjá þeim sem rannsakaðir voru innan fimm 

ára eftir SIB 26% (n=1269), 24% hjá þeim sem rannsakaðir voru innan við 12 ár eftir SIB (n=1190) og 

1,4% (n=67) af heildarfjölda þátttakenda eftir 20 ár, sjá mynd 6. 

1 5 

5 

21 

Norðurlönd (n=5) 

Bandaríkin (n=5) 

Evrópa án Norðurlanda (n=21) 

Eyjaálfa (n=1) 
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Mynd 6. Yfirlit yfir hlutfall þátttakenda af heildarfjölda miðað við rannsóknartímabil 

 

4.5 Samanburðarhópar 

Í flestum rannsóknum voru einhverskonar samanburðurhópar (n=20), þar af var einn rannsakandi með 

tvenns konar samanburðarhópa (Kapapa, Woischneck og Tjahjadi, 2014). Hægt var að flokka 

samanburðarhópa í þrjá mismunandi tegundir sem komu úr (1) normal þýði, (2) voru makar og/eða 

fjölskyldumeðlimir og (3) þar sem um hópaskiptingu var að ræða innan sama rannsóknarhópsins. 

Sama úrtak var notað í tveimur rannsóknum, sem samanstóð af sjúklingum eftir SIB og aðstandendum 

þeirra, þar sem mælingar voru framkvæmdar á tveimur tímapunktum (Berggren, Sidenvall og Muhli, 

2010; Berggren o.fl., 2011). Sjá töflu 7 um yfirlit samanburðahópa í rannsóknum. 

Tafla 7.Yfirlit samanburðarhópa í rannsóknum 
 

Tegund samanburðarhóps Höfundar rannsóknargreina sem voru með samanburðarhóp 

Normal þýði (n=11) Chahal o.fl., 2011; 
1
Kapapa o.fl., 2014; Noble o.fl., 2008; Passier o.fl., 2012; 

4
Passier o.fl., 2011a; Persson o.fl., 2017; Sonesson o.fl., 2017; Vetkas o.fl., 

2013; von Vogelsang o.fl., 2012; von Vogelsang o.fl., 2015; Wermer o.fl., 2007 

Makar og/eða fjölskyldumeðlimir (n=8) 
2
Berggren o.fl., 2010; 

2
Berggren o.fl., 2011; Buunk o.fl., 2015; Covey o.fl., 2013; 

Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014; 
1
Kapapa o.fl., 2014; 

4
Passier o.fl., 

2010; Vilkki o.fl., 2012 

Rannsóknarhópi skipt í tvennt 

(n=5) 

Baisch o.fl., 2011; 
3
Berggren o.fl., 2010; 

3
Berggren o.fl., 2011; Visser-Meily o.fl., 

2013; Al Yassin o.fl., 2017 

1
Tveir samanburðarhópar 

2
Sami hópur aðstandenda í tveimur rannsóknum 

3
Sama hópi skipt í tvennt í tveimur rannsóknum 

4
Sami hópur í tveimur rannsóknum 

 
Gerður var samanburður við heilbrigt þýði með ýmsum breytum eins og kvíða, lífsgæðum, 

tilfinningatengdum vandamálum, taugaeinkennum, svefni, þreytu og áfallastreituröskun. Samanburður 

innan rannsóknarhóps var meðal annars byggður á einkennum sem þátttakendur voru með eða án. 
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Uppgefinn fjöldi þátttakenda í samanburðarhópum var samtals 8643, þar af voru makar og/eða 

fjölskyldumeðlimir samtals 3194. Í þremur rannsóknum (Persson, Carlsson og Sunnerhagen, 2017; 

Sonesson, Kronvall, Säveland, Brandt og Nilsson, 2017; von Vogelsang, Forsberg, Svensson og 

Wengström, 2015) var fjölda þátttakenda í samanburðarhópum (n=x) ekki gefinn upp og í einni 

rannsókn (Vilkki, Juvela, Malmivaara, Siironen og Hernesniemi, 2012) var fjölda aðstandenda (n=x) 

ekki gefinn upp. 

 

4.6 Mælitæki 

Samtals voru notuð 86 mismunandi mælitæki til þess að meta þætti sem sneru að sálfélagslegri líðan 

einstaklinga með SIB. Ekkert mælitæki var sérhannað fyrir þennan sjúklingahóp og eingöngu eitt 

mælitæki til að meta lífsgæði (SS-QoL) var forprófað, þýtt og staðfært sérstaklega fyrir sjúklinga með 

SIB fyrir notkun (Passier o.fl., 2012; Visser-Meily o.fl., 2009; Visser-Meily o.fl., 2013). Eingöngu sex 

mælitæki voru notuð í meira en fjórum rannsóknum, sjá töflu 8. 

Algengust var notkun mælitækja til að meta einkenni eins og þunglyndi og kvíða (n= 22) til dæmis 

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale); BDI (Beck Depression Inventory) og STAI (State Trait 

Anxiety Inventory). Síðan voru (n=6) rannsóknir sem mátu áfallastreituröskun til dæmis með notkun 

PDS (Post-traumatic Diagnostic Scale) og IES (Impact of event scale). Einnig var í einu tilviki notast 

við sjálfsmatskvarða þar sem var metið hvort sjúklingur forðaðist áreiti og upplifði endurtekið atburði í 

tengslum við áfallið (Vetkas, Lepik, Eilat, Rätsep og Asser, 2013). 

Í flestum rannsóknum voru notuð einhvers konar mælitæki til að meta lífsgæði (n=16) s.s. SF-36 

(Short form health survey), EQ-5D (Euro-Quality of Life scale), og SIP-68 (Sickness Impact Profile-68). 

Í heildina tóku lífsgæðamatskvarðar mið af ýmsum mismunandi vandamálum tengdum daglegri virkni 

og lífsþrótti (vinna, skóli, húsverk, fjölskylda/tómstundir), líkamlegri virkni; sjálfsumönnunargetu og 

hreyfigeta, tjáskiptavandamálum, sjóntruflunum, verkjum/óþægindum, þreytu, almennu heilsufari, 

félagslegu hlutverki, tilfinningalegum vandamálum og andlegu heilsufari meðal annars kvíða/þunglyndi 

og persónuleikabreytingum. Lífsgæði hafa verið skilgreind út frá mismunandi forsendum á milli 

mismunandi mælitækja og skarast mikið á við önnur mælitæki sem meta aðra þætti sálfélagslegrar 

líðan eins og þunglyndi/kvíða, áfallastreituröskun og vitsmunastarfsemi. Þannig getur verið um nokkra 

skörun á efnistatriðum að ræða á milli hinna fjölmörgu mælitækja sem notuð voru. 

Fjölmörg mismunandi mælitæki voru notuð til að lýsa erfiðleikum við að endurreisa eðlilegt líf 

(N=6). Til dæmis SNAQ (Southampton Needs Assessment Questionnaire), IPA (Impact on 

participation and autonomy), RRL (Role Resumption List) og RNL (Reintegration into Normal Living). 

Mat á taugasálfræðilegum þáttum (minni, sjónminni, athygli, hvatvísi, vinnsluminni og flókin 

vitsmunastarfsemi (e. executive functioning) fór fram í 11 rannsóknum með notkun ýmissa mælitækja 

(MoCA, CVLT-II, LM VPA, ROCF o.fl.). Flókin vitsmunastarfsemi lýsir þáttum eins og að skipuleggja 

tímann, halda athygli, skipta um fókus, áætla og skipuleggja, muna smáatriði, forðast að segja eða 

gera hluti, framkvæma hluti byggða á reynslu og gera fleiri en einn hlut í einu. 
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Tafla 8. Algeng mælitæki notuð að lágmarki í fjórum rannsóknum 
 

Algeng mælitæki Höfundar rannsóknargreina 

HADS (n=7) 

Þunglyndi 

Buunk o.fl., 2015; Noble o.fl., 2008; Noble og Schenk, 2014; Passier o.fl., 2011b; Visser-Meily 
o.fl., 2009; von Vogelsang o.fl., 2015; Wermer o.fl., 2007 

BDI (n=5) 

Þunglyndi 

Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014; Meyer o.fl., 2010; Passier o.fl., 2010; Passier o.fl., 
2012; Passier o.fl., 2011a 

STAI (n=4) 

Kvíði 

Passier o.fl., 2010; Passier o.fl., 2011a; Passier o.fl., 2012; von Vogelsang o.fl., 2015 

PDS (n=4) 

Áfallastreituröskun 

Baisch o.fl., 2011; Noble og Schenk, 2008; Noble og Schenk, 2014; Noble o.fl. 2008 

SF-36 (n=6) 

Lífsgæði 

Chahal o.fl., 2011; Covey o.fl., 2013; Kapapa o.fl., 2014; Meyer o.fl., 2010; Noble o.fl., 2008; 
Vetkas o.fl., 2013 

EQ-5D (n=4) 

Lífsgæði 

Meyer o.fl., 2010; Persson o.fl., 2017; Vilkki o.fl., 2012 og von Vogelsang o.fl., 2012 

 
 

 

4.7 Lýsing á megindlegum rannsóknarniðurstöðum 

Hér á eftir fer samþætt lýsing á megindlegum rannsóknarniðurstöðum samkvæmt „matrix” aðferðinni; 

lóðréttri úrvinnslu á rannsóknarniðurstöðum úr töflu í viðhengi 1 en niðurstöður voru flokkaðar 

samkvæmt eftirfarandi: (1) Lífsgæðum, (2) þunglyndi og kvíða, (3) áfallastreituröskun og ótta, og (4) 

atvinnuþátttöku, félagslífi og samfélagslegri vanlíðan og tíðni annarra algengra vandamála sem hafa 

áhrif á sálfélagslega líðan. 

 

4.7.1 Lífsgæði 

Í alls fjórum rannsóknum var skoðuð tíðni skertra lífsgæða eftir SIB en slík einkenni mældust á bilinu 

30 til 73% (Kapapa o.fl., 2016; Passier o.fl., 2011b; Taufique o.fl., 2016; von Vogelsang, Burström, 

Wengström, Svensson og Forsberg, 2012). Ein rannsókn mældi sérstaklega skerðingu sálfélagslegra 

lífsgæða og reyndist tíðni vera 30% einu ári eftir SIB (Taufique o.fl., 2016). Önnur rannsókn notaði 

hugtakið „heilsutengd lífsgæði” þar sem 64% sjúklinga voru með skert lífsgæði 10 árum eftir áfallið. 

Þetta var marktækt meiri skerðing lífsgæða miðað við það sem sást hjá samanburðarhópi heilbrigðra 

einstaklinga (von Vogelsang o.fl., 2012). Svipaðar niðurstöður fengust í rannsókn Passier og félaga 

(2011b) þar sem eingöngu 62% sjúklinga lýstu ásættanlegri lífsánægju tveimur til fjórum árum eftir 

SIB. Loksins sýndi rannsókn Kapapa og félaga (2014) að skert lífsgæði væru alltaf til staðar hjá 49 til 

73% SIB sjúklinga á eins til tíu ára tímabili en ekki var marktækur munur á lífsgæðum á milli ára 

(Kapapa o.fl., 2014). Sjá yfirlit yfir tímapunkta mælinga á lífsgæðum í töflu 9. 
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Tafla 9.Tímapunktur mælinga á lífsgæðum í rannsóknum 
 

Tími/Mælingar Tíðni skertra lífsgæða Höfundar rannsóknargreina 

Innan við hálft ár   

Innan við 2 ár (49 - 73*) 30% Kapapa o.fl., 2014*; Taufique o.fl., 2016 

Innan við 5 ár (49 - 73*) 38% Kapapa o.fl., 2014*; Passier o.fl., 2011b 

5-13 ár (49 - 73*) 64% Kapapa o.fl., 2014*; von Vogelsang o.fl., 2012 

Meira en 20 ár   

*Rannsókn frá Kapapa o.fl., 2014 sýndi tíðni á milli 49 til 73% á sálfélagslegri líðan innan við 10 ár eftir SIB en ekki var 
marktækur munur á milli ára 

 
 

Þegar borin voru saman lífsgæði hjá einstaklingum með SIB voru þau marktækt lakari en í 

samanburðahóp jafnaldra í almennu þýði (Persson o.fl., 2017; Sonesson o.fl., 2017). Skerðing á 

lífsgæðum virðist vera viðvarandi vandamál hjá meirihluta sjúklinga eftir SIB. Lífsgæði voru ekki 

rannsökuð á tímabilinu 14 til 20 árum eftir SIB, en rannsókn Sonesson og félaga (2017) leiddi hins 

vegar í ljós að 20 árum eftir SIB áttu 60% sjúklinga ennþá í erfiðleikum með að ná eðlilegum takti í 

daglegu lífi (Sonesson o.fl., 2017). 

Skert lífsgæði tengdust marktækt vitsmunalegri skerðingu (Passier o.fl., 2012; Persson o.fl., 2017; 

Sonesson o.fl., 2017; Taufique o.fl., 2016; Visser-Meily o.fl., 2009), tilfinningatengdum vandamálum 

(Kreiter o.fl., 2013; Persson o.fl., 2017; Vetkas o.fl., 2013; Vilkki o.fl., 2012; Visser-Meily o.fl., 2009; 

von Vogelsang o.fl., 2012), litlum tengslum við maka (Sonesson o.fl., 2017),  svefntruflunum 

(Sonesson o.fl., 2017; Vetkas o.fl., 2013), síþreytu (Noble o.fl., 2008; Vetkas o.fl., 2013; Visser-Meily 

o.fl., 2009), sálfélagslegri vanlíðan (Chahal o.fl., 2011; Passier o.fl., 2011a; Sonesson o.fl., 2017; 

Taufique o.fl., 2016), minni félagslegri þátttöku, tjáskiptavandamálum (Chahal o.fl., 2011; Persson o.fl., 

2017), skertri atvinnuþátttöku (Taufique o.fl., 2016), skertri aðlögun (Passier o.fl., 2012; Visser-Meily 

o.fl., 2009), takmörkunum á líkamlegri getu (Sonesson o.fl., 2017; Taufique o.fl., 2016), skertri 

sjálfsumönnunargetu (Vilkki o.fl., 2012) og verkjum (von Vogelsang o.fl., 2012). Einnig voru marktæk 

tengsl á milli kvíða/þunglyndis og verri lífsgæða (Kreiter o.fl., 2013; Passier o.fl., 2012; Persson o.fl., 

2017). 

Þættir sem spáðu fyrir um verri lífsgæði eftir SIB voru kyn; konur frekar en karlar (Meyer o.fl., 2010; 

Passier o.fl., 2012), ungur aldur (24 - 45 ára) (von Vogelsang o.fl., 2012), lægra menntunarstig, 

óstöðug hjúskaparstaða og stærð blæðingar (Meyer o.fl., 2010). Þættir sem bættu lífsgæði voru minni 

þreyta, betri vitsmunaleg geta, betri sjálfsumönnunargeta (Noble o.fl., 2008; Passier o.fl., 2011b; Vilkki 

o.fl., 2012 og Visser-Meily o.fl., 2009), minni líkamleg skerðing (Passier o.fl., 2011b), betri líkamleg og 

andleg líðan (Visser-Meily o.fl., 2009), betri félagsleg þátttaka og færri tilfinningaleg vandamál (Noble 

o.fl., 2008). Einnig hafði betri fjárhagsstaða, að geta keyrt bíl og betra kynlíf og upplifun af nánd við 

maka jákvæð áhrif á lífsgæði (Passier o.fl., 2011b; Taufique o.fl., 2016) Sjá töflu 10 fyrir yfirlit yfir 

breytur sem höfðu áhrif á lífsgæði. 
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Tafla 10.Breytur sem höfðu áhrif á lífsgæði 
 

Skert lífsgæði tengdust: Þættir sem spáðu fyrir um verri 
lífsgæði: 

Þættir sem bættu lífsgæði: 

Vitsmunalegri skerðingu eins og 
gleymni, rugli, hægum hugsanagangi, 
erfiðleikum við að keyra bíl og að halda 
daglegum verkefnum gangandi 

Kyn: Konur Betri félagsleg þátttaka 

Tilfinningatengdum vandamálum, eins 
og kvíða, þunglyndi, skapsveiflum, 
hvatvísi, pirringi 

Yngri einstaklingar (25 - 45 ára) Færri tilfinningatengd vandamál 

Svefntruflunum, síþreytu og verkjum Þunglyndi Betri líkamleg og andleg heilsa 

Sálfélagslegri vanlíðan Meiri fötlun Minni þreyta 

Skertri líkamlegri getu og skertri 
sjálfsumönnunargetu 

Lægra menntunarstig Betri vitsmunaleg geta svo sem að 
þekkja andlit aftur 

Minni félagslegri þátttöku og breyttri 
atvinnuþátttöku 

Óstöðug hjúskaparstaða Upplifun á nánd við maka 

Skertri aðlögunarhæfni Stærð blæðingar Góð fjárhagsstaða, geta til að keyra bíl 
og ferðast á milli staða án þess að þurfa 
aðstoð 

 

Í rannsókn Boerboom og félaga (2014) var einblínt á lífsánægju aðstandenda sjúklinga með SIB 

þegar rúmlega fjórir mánuðir voru liðnir frá áfalli. Tuttugu og átta prósent reyndust vera óánægðir með 

lífið og 29% upplifðu of mikla veikindabyrði. Skert aðlögun aðstandenda tengdist marktækt meiri 

veikindabyrði, verra heilsufari og minni lífsánægju. Með árangursríkari leiðum til að takast á við áfall 

sýndu þeir færri þunglyndiseinkenni. 

 

4.7.2 Þunglyndi/kvíði 

Í alls 13 rannsóknum var skoðuð tíðni þunglyndis og kvíða, en einkenni um þunglyndi mældust hjá 

einstaklingum eftir SIB á bilinu 23 til 62% (Boerboom o.fl., 2014, 2016; Buunk, Groen, Veenstra og 

Spikman, 2015; Chahal o.fl., 2011; Harris, 2014; Kreiter o.fl., 2013; Mayer o.fl., 2010; Passier o.fl., 

2010, 2011a, 2012; Persson o.fl.,, 2017; Vetkas o.fl., 2013; Visser-Meiley o.fl., 2009; von Vogelsang 

o.fl., 2015). Fimm af þessum rannsóknum lýstu tíðni kvíða á bilinu 25 til 70% (Buunk o.fl., 2015; 

Passier o.fl., 2010; Passier o.fl., 2012; von Vogelsang o.fl., 2015; Visser-Meily o.fl., 2009). Tíðni kvíða 

og þunglyndis var há á öllum tímapunktum en virtist ná hámarki innan við tveimur árum eftir áfallið, sjá 

töflu 11 um tíðni þunglyndis og kvíða á mismunandi tímapunktum. Ein rannsókn frá Meyer og félögum 

(2010) sýndi að hlutfall sjúklinga með þunglyndi jókst frá 25% við útskrift í 62% að einu ári liðnu frá 

SIB. Ekki var mæld tíðni kvíða og þunglyndis í neinni rannsókn þegar fimm ár eða meira voru liðin frá 

SIB. 
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Tafla 11.Tímapunktar mælinga og tíðni þunglyndis og kvíða í rannsóknum 
 

Tími/Mælingar Tíðni þunglyndis Tíðni kvíða Höfundar rannsóknargreina 

Innan við hálft ár 23 - 38% 39 – 52% Boerboom o.fl., 2014; Kreiter o.fl., 2013; Meyer 
o.fl., 2010; Passier o.fl., 2010; Von Vogelsang 
o.fl., 2015 

Innan við 2 ár 30 - 62% 44 - 54% Harris, 2014; Passier o.fl., 2011a, 2012; Von 
Vogelsang o.fl., 2015 

Innan við 5 ár 23 - 33% 25 - 32% Buunk o.fl., 2015; Boerboom o.fl, 2016; Chahal 
o.fl., 2011; Persson o.fl., 2017; Vetkas o.fl., 
2013 

5 - 13 ár    

Meira en 20 ár 

 

Þegar borin voru saman einkenni þunglyndis og kvíða hjá einstaklingum með SIB voru þau 

marktækt meiri en sást í samanburðahóp jafnaldra í almennu þýði (Chahal o.fl., 2011; Persson o.fl., 

2017; Wermer o.fl., 2007). 

Þunglyndi og kvíði voru marktækt tengd verri lífsgæðum og minni lífsánægju (Boerboom o.fl., 2014; 

Kreiter o.fl., 2013; Meyer o.fl., 2010; Passier o.fl., 2012; Persson o.fl., 2017), verri sálfélagslegri líðan 

(Taufique o.fl., 2016), atvinnuleysi (Boerboom o.fl., 2016), erfiðleikum við að stunda tómstundir og 

skertu félagslífi eða samskiptum við aðra (Buunk o.fl., 2015; Kreiter o.fl., 2013). Einnig tengdist 

þunglyndi og kvíði skorti á félagslegum stuðningi, bæði utanaðkomandi aðstoð og frá nánustu 

aðstandendum, því að búa einn eða eiga maka við slæma heilsu (Boerboom o.fl., 2014; von 

Vogelsang o.fl., 2015), skertri vitrænni getu og skertu innsæi í eigið ástand (Passier o.fl., 2010; von 

Vogelsang o.fl., 2015) og hafa ekki náð fullum bata (Boerboom o.fl., 2014; von Vogelsang o.fl., 2015). 

Í samhengi við síðasta atriðið sýndi rannsókn Kreiter og félaga (2013) að líkamleg einkenni bötnuðu 

síður hjá SIB sjúklingum sem voru þunglyndir. Meiri líkur voru einnig á því að sjúklingar væru með 

síþreytu ef þeir voru samtímis með einkenni um kvíða og/eða þunglyndi (Passier o.fl., 2011a). Mat 

einstaklinga með SIB og aðstandenda þeirra á þunglyndi og kvíða einu ári eftir áfallið spáði fyrir um 

langtímahorfur og atvinnustöðu (Vilkki o.fl., 2012). 

 

4.7.3 Áfallastreituröskun, ótti og sálfélagsleg vanlíðan 

Í alls sjö rannsóknum voru skoðaðir þættir sem sneru að áfallstreituröskun og sálfélagslegri líðan og 

stuðningi hjá sjúklingum með SIB og aðstandendum þeirra (Baisch, Schenk og Noble, 2011; Covey 

o.fl 2013; Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014; Noble og Schenk, 2008, 2014; Noble o.fl., 2008; 

Visser-Meiley o.fl., 2013). Af þessum rannsóknum skoðuðu fjórar þeirra tíðni áfallastreituröskunar sem 

mældist á bilinu 26 til 37% hjá SIB sjúklingum (Baisch o.fl., 2011; Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 

2014; Noble o.fl., 2008; Visser-Meily o.fl., 2013), sjá töflu 12 um tíðni áfallastreituröskunar á 

mismunandi tímapunktum. Ekki var mæld tíðni áfallastreituröskunar í neinni rannsókn fimm árum eða 

meira eftir SIB. 



36 
 

Tafla 12.Tímapunktar mælinga og tíðni áfallastreituröskunar hjá SIB sjúklingum 
 

Tími/Mælingar Tíðni áfallstreituröskunar Höfundar rannsóknagreina 

Innan við hálft ár 37% Noble o.fl., 2008 

Innan við 2 ár 37% Baisch o.fl., 2011; Noble o.fl., 2008 

Innan við 5 ár 26-27% Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014; 
Visser-Meily o.fl., 2013 

5-13 ár   

Meira en 20 ár 

 

Þegar borin var saman áfallastreituröskun á milli sjúklinga með SIB og tíðni áfallastreituröskunar í 

almennu þýði (þar sem tíðni var 8%) kom í ljós að tíðni einkenna var fjórfalt hærri hjá einstaklingum 

með SIB (Noble o.fl., 2008). Tíðni ótta við endurblæðingu hjá aðstandendum var 22% (Covey o.fl., 

2013) og 26% aðstandenda voru með áfallastreituröskun (Noble og Schenk, 2008). Þetta var þrefalt 

hærri tíðni en hjá almennu þýði. Endurupplifun áfalls olli marktækri skerðingu á lífsgæðum hjá 

aðstandendum (Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014). 

Einstaklingar með áfallastreituröskun voru marktækt yngri en þeir sem voru ekki með 

áfallastreituröskun (Baisch o.fl., 2011; Noble 2008b). Einnig voru tengsl áfallastreituröskunar við verri 

lífsgæði marktæk vegna sálræns áfalls (Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014; Noble o.fl., 2008; 

Visser-Meily o.fl., 2013), þunglyndis (Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014), síendurtekinnar 

upplifunar áfalls (Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014), ónógs svefns (Noble o.fl., 2008), meiri 

sálfélagslegra vandamála svo sem skertri getu til að sinna daglegum húsverkum, minnistruflana, 

óöryggis með framtíðina og að hafa næga orku til að gera það sem einstaklinga með SIB langaði til 

(Noble o.fl, 2008; Visser-Meily o.fl., 2014). Aðstandendur með áfallastreituröskun voru marktækt oftar 

örvæntingafullir, höfðu tilhneigingu til að einangra sig, voru með sjálfsásakanir, forðuðust að tala um 

áfallið, voru á varðbergi og endurupplifðu áfallið síendurtekið fjórum mánuðum eftir SIB (Noble og 

Schenk, 2008). 

Meðvitundarleysi í kjölfar SIB þar sem um var að ræða göt í minni um atburðarás leiddi til streitu og 

hugsana eins og „ég hefði getað dáið”. Þetta spáði fyrir um áfallastreituröskun (Baisch o.fl., 2011). 

Einnig spáði skert aðlögunarhæfni fyrir um áfallastreituröskun og andlega vanlíðan (Noble o.fl., 2008; 

Visser-;Meily o.fl., 2014). Einstaklingar með mikil einkenni áfallastreituröskunar endurupplifðu áfallið 

aftur og aftur (Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014) og þeir lýstu oft ótta við nýja blæðingu (58%) 

(Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014). Þess vegna forðuðust þeir einnig oft áreiti sem þeir héldu 

að yki hættu á nýrri blæðingu, svo sem mikla hreyfingu (Hütter og Kreischmann-Andermahr, 2014). 

Rannsókn Covey og félaga (2013) sem fjallaði eingöngu um ótta við endurblæðingu sýndi í takt við 

ofannefnt að 19% SIB sjúklinga voru haldnir miklum ótta. Eingöngu 34% óttuðust aldrei 

endurblæðingu. Aðstandendur lýstu meiri hræðslu við endurblæðingu og var ótti þeirra marktækt hærri 

en SIB sjúklinga. Ótti aðstandenda við endurblæðingu hafði í för með sér minni félagslega virkni 

þeirra, tilfinningalegt orkuleysi, verra heilsufar og aukna tilhneigingu til kvíða og þunglyndis. 

Aðstandendur með ótta voru marktækt oftar með sjálfsásakanir, forðuðust að tala um áfallið og upplifði 
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það í huganum aftur og aftur (Noble og Schenk, 2008). Tíðni óskilgreinds sálfélagslegs álags var á 

bilinu 50 til 77% (Kreiter o.fl., 2013; Noble og Schenk, 2014). 

Stuðningur vegna sálfélagslegrar vanlíðan virtist takmarkaður. Í rannsókn Noble og Schenk (2014) 

voru skoðaðir einstaklingar þremur árum eftir SIB sem höfðu tekið þátt í stuðningshópum og gerður 

var samanburður við aðra sem ekki höfðu tekið þátt í slíkum stuðningshópum. Rúmlega 44% af þeim 

sem höfðu tekið þátt í stuðningshópum voru með einkenni áfallastreituröskunar. Þrátt fyrir að vera 

þátttakendur í stuðningshópi höfðu eingöngu 30% sjúklinganna fengið einkenni metin, stuðning og/eða 

meðferð vegna áfallastreituröskunar og andlegrar vanlíðunar. 

 

4.7.4 Atvinnuþátttaka, tómstundir/félagslíf og samfélagslegar þarfir 

Í tólf rannsóknum var skoðuð atvinnuþátttaka eftir SIB (Al Yassin o.fl., 2017; Berggren o.fl., 2011; 

Boerboom o.fl., 2016; Buunk o.fl., 2015; Crago o.fl., 2016; Harris, 2014; Passier o.fl., 2011b;  

Sonesson o.fl., 2017; Taufigue o.fl., 2016; Vetkas o.fl. 2013; Vilkki o.fl., 2012; Wermer o.fl., 2007). Í 

þremur þeirra var sérstaklega skoðað félagslíf og samfélagslegar þarfir (Boerboom o.fl., 2016; Buunk 

o.fl., 2015; Harris, 2014). Samkvæmt rannsókn Buunk og félaga (2015) sneru 47% aftur til fyrri 

tómstunda og 62% gátu tekið upp sitt fyrra félagslíf. Þegar samfélagslegar þarfir voru skoðaðar 

(Boerboom o.fl., 2016) kom fram að 67% voru með ófullnægðar samfélagslegar þarfir, 60% skorti 

upplýsingar og 21% skorti félagslega þjónustu. Í rannsókn Harris og félaga (2014) lýstu 36% sjúklinga 

ófullnægjandi utanaðkomandi félagslegum stuðningi. Í einni rannsókn voru skoðuð vinnuafköst þeirra 

sem stunduðu vinnu, en 35% sýndu verri vinnuafköst, 39% voru með töluverða einbeitingarskerðingu, 

30% voru með skerðingu á úthaldi og 26% gerðu vinnutengd mistök (Crago o.fl., 2016). 

Atvinnuþátttaka var breytileg á milli tímapunkta. Hlutfall þeirra sem sneru til vinnu var frá 35%, að 

meðaltali 4,4 árum til 8,9 árum eftir SIB (Passier o.fl., 2011b, Vetkas o.fl., 2013) til 75% í rannsókn 

Sonesson o.fl. (2017) sem var framkvæmd að 20 árum liðnum eftir SIB. Ljóst var að einstaklingar með 

SIB þurfa oft að aðlagast miklum breytingum vegna skertrar þátttöku í atvinnu, tómstundum og 

félagslífi, sjá yfirlit í töflu 13. 



38 
 

Tafla 13. Tímapunktar mælinga á atvinnuþátttöku, tómstundum og félagslífi 
 

Tími/Mælingar Atvinna Höfundar Tómstundir Höfundar Félagslíf Höfundar 

Innan við hálft ár 49% sneru ekki Al Yassin o.fl.,     

 til vinnu 2017 

Innan við 2 ár 44% sneru ekki Harris o.fl., 
 aftur til vinnu 2014; 

 91% fóru ekki í 
óbreytta vinnu 

Taufique o.fl., 
2015 

Innan við 5 ár 65% sneru ekki 
í óbreytta vinnu 

Passier o.fl., 
2011b 

53% gat ekki 
stundað fyrri 
tómstundir 

Buunk o.fl., 
2015 

38% þurftu 
að gera 
breytingar 
á félagslífi. 

Buunk o.fl., 
2015; Passier 
o.fl., 2011b 

     48% 
óánægð 
með kynlíf 
og nánd 
við maka 

 

5-13 ár 26-65% hættu 
að vinna 

24% voru með 
styttri vinnutíma 

Wermer o.fl., 
2007; Vetkas 
o.fl., 2013 

65% átt erfitt 
með að stunda 
sömu 
afþreyingu 
eins og að 
versla, ganga, 
sauma, lesa, 
skiða, hjóla og 
sjá um heimilið 

Berggren 
o.fl., 2011 

7% 
fráskildir 
vegna SIB 

Wermer o.fl., 
2007 

Meira en 20 ár 75% fóru í sama 
starfshlutfall eftir 
SIB 

Sonesson o.fl., 
2017 

    

 

Niðurstöður margra rannsókna voru samhljóða um að þunglyndi og kvíði ætti þátt í skertri 

atvinnuþátttöku (Al Yassin o.fl., 2017; Boerboom o.fl., 2016; Buunk o.fl., 2015; Passier o.fl., 2011b; 

Taufique o.fl., 2016; Vetkas o.fl. 2013; Vilkki o.fl., 2012; Wermer o.fl., 2007). Aðrir þættir tengdust 

einnig marktækt skertri atvinnugetu svo sem lakara félagslíf og geta til að sinna sínum áhugamálum, 

skert vitsmunaleg geta, hegðunartruflanir að mati nánustu aðstandenda, skert athygli, þörf fyrir lengri 

tíma til að leysa verkefni (Boerboom o.fl., 2016; Buunk o.fl., 2015), skert aðlögun (Boerboom o.fl., 

2016), minni félagsleg virkni (Buunk o.fl., 2015), skortur á félagslegri þjónustu (Boerboom o.fl., 2016) 

og taugasálræn skerðing, eins og hægar hreyfingar, hæg tilfinningaleg svörun og hægari talhraði, sem 

bitnaði á gæðum vinnuafkasta (Crago o.fl., 2016). 

Einnig hafði hávaði í umhverfi, þreyta, svefntruflanir og einbeitingarskortur neikvæð áhrif á félagslíf 

og atvinnu (Berggren o.fl., 2011; Vetkas o.fl., 2013). Að geta snúið aftur til vinnu og vera í vinnu 

tengdist marktækt betri lífsánægju (Passier o.fl., 2011b). 

Þættir sem spáðu fyrir um minni atvinnugetu, félagslíf og getu til að sinna áhugamálum voru 

þunglyndi og kvíði (Buunk o.fl., 2015; Vilkki o.fl., 2012), þreyta (Buunk o.fl., 2015), vitsmunaleg 

skerðing (Buunk o.fl., 2015, Crago o.fl., 2016), tilfinningaleg vanlíðan vegna veikinda (Harris, 2014), 

skertur félagslegur stuðningur (Harris, 2014), verri vitræn frammistaða í mannlegum samskiptum 

(Crago o.fl., 2016) og að vera ekki í hjúskap (Harris, 2014). Hægara hugsanaferli og seinkað 

vinnsluminni spáði fyrir um verri tímastjórnun í vinnu (Crago o.fl., 2016). 
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Í rannsókn Berggren og félaga (2011) voru einnig notaðar spurningar til að kanna langtímaáhrif SIB 

á félagslíf. Rannsóknarhópurinn samanstóð af einstaklingum eftir SIB og aðstandendum og var 

upplýsinga aflað á tveimur tímapunktum; sex og ellefu árum eftir SIB. Niðurstöður gáfu til kynna að 

minnistruflanir eftir SIB voru algengar og höfðu neikvæð áhrif á aðlögun að daglegu lífi að nýju. Þegar 

langtímaáhrif á félagslíf voru könnuð kom í ljós að vandamál voru fjölmörg og fleiri en í einkalífinu. 

Vandamál tengdust gjarnan tilfinningatengdum þáttum, félagslífi og vandamálum tengdum 

dægrastyttingu. Bæði einstaklingar eftir SIB (65%) og aðstandendur (62%) lýstu yfir erfiðleikum með 

að stunda sömu afþreyingu eftir áfall eða höfðu þurft að gera breytingar á afþreyingu (versla, sauma, 

ganga, lesa, skíða, hjóla og vinna heimilisverk. Í rannsókn Covey og félaga (2013) kom einnig fram að 

slæm geðheilsa einstaklinga með SIB dró úr félagslegri virkni aðstandenda og olli þeim tilfinningalegu 

orkuleysi. 

Rannsókn Boerboom og félaga (2016) leiddi í ljós að félagslegur stuðningur var ófullnægjandi þrátt 

fyrir háa tíðni vandamála fjórum árum eftir SIB. Niðurstöður sýndu að 67% einstaklinga með SIB voru 

með ófullnægðar félagslegar þarfir, 60% skorti upplýsingar, 21% skorti félagslega þjónustu og 19% 

fannst skorta upplýsingar um akstursþjónustu í samfélaginu, það er að segja hvernig ætti að komast á 

milli staða. 

 

4.7.5 Tíðni annarra einkenna sem tengdust sálfélagslegri líðan 

Um fimm árum eftir SIB höfðu 52 til 55% náð góðum bata en 36% voru enn með ófullnægjandi bata 

(Chahal o.fl., 2011; Vetkas o.fl., 2013) og þurftu 45 til 46% daglega aðstoð eða stuðning annarra 

(Vetkas o.fl., 2013; Persson o.fl., 2017). Flestir, eða 89%, voru sáttir við sjálfsumönnunargetu sína 

(Passier o.fl., 2011b) og eingöngu 4% voru háðir mikilli umönnun (Noble o.fl, 2008). Önnur algeng 

einkenni sem ekki hafa verið nefnd en komu að jafnaði fyrir í meira en 25% tilfella voru vitsmunaleg 

skerðing, tilfinningalegur óstöðugleiki, einbeitingarskerðing, persónuleikabreytingar, höfuðverkur, 

svimi, síþreyta, og svefnerfiðleikar, sjá töflu 14. 

 

 
Tafla 14. Önnur algeng einkenni 

 

Einkenni Tíðni Höfundar rannsóknargreina 

Vitsmunaleg skerðing 14 - 83% Boerboom o.fl., 2016; Noble og Schenk, 2014; Passier o.fl., 2010, 
2011a, 2012; von Vogelsang o.fl., 2015 

Tilfinningalegur 
óstöðugleiki/vanlíðan 

44 - 93% Buunk o.fl., 2015; Passier o.fl., 2010 

Einbeitingaskerðing 12 - 65% Berggren o.fl., 2010; Wermer o.fl., 2007 

Persónuleikabreytingar 59% Wermer o.fl., 2007 

Höfuðverkur eða svimi 8 - 37% Buunk o.fl., 2015; Wermer o.fl., 2007 

Þreyta/þróttleysi 17 - 71% Buunk o.fl., 2015; Noble o.fl., 2008; Noble og Schenk, 2014; Passier 
o.fl., 2011a; Vetkas o.fl., 2013; Visser-Meily o.fl., 2009; Wermer o.fl., 
2007 

Svefnerfiðleikar 45% (svæsin 
svefnvandamál) 

Noble o.fl., 2008 
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4.8 Lýsing á eigindlegum rannsóknaniðurstöðum 

Í þremur rannsóknum var skoðuð upplifun einstaklinga með SIB og ættingja þeirra (Berggren, 

Sidenvall og Larsson, 2010; Hedlund, Zetterling, Ronne-Engström, Ekselius og Carlsson, 2010; 

Persson, Törnbom, K., Sunnerhagen og Törnbom, M., 2017). Allar rannsóknirnar voru framkvæmdar í 

Svíþjóð og notuðu eigindlega efnisgreiningu til þess að greina viðtöl. Í greininguna voru sérstaklega 

dregin fram einkenni sem höfðu áhrif á sálfélagslega líðan sem og hvetjandi og hindrandi þættir. 

Í rannsókn Persson og félaga (2017) tóku 16 einstaklingar með SIB þátt, sex árum eftir áfallið. Þeir 

lýstu ýmsum áskorunum og bjargráðum sem þeir höfðu notað til þess að aðlagast afleiðingunum. 

Flestir upplifðu daglega skerðingu sem hægt var að rekja til ýmissa vitsmunalegra einkenna. Þeir 

fundu m.a. fyrir minnisleysi og minnistruflunum, þreytu, voru með hægara hugsanaferli, áttu erfitt með 

að skipuleggja daginn, fundu fyrir tapi á tímaskyni og viðkvæmni fyrir hávaða og ljósi eða áttu í 

erfiðleikum með að lesa og skilja ritað orð. Margir fundu einnig fyrir persónuleikabreytingum, til dæmis 

höfðu þeir minni þolinmæði eða fundu fyrir pirringi, þunglyndi og kvíða. Sumir voru hræddir við 

bakslag. Flestir fundu fyrir sveiflukenndum einkennum sem versnuðu þegar álagið jókst. Þeim fannst 

stuðningur vera af skornum skammti í ferlinu við að aðlagast nýjum aðstæðum. Flestir komust að 

sínum ósýnilegu takmörkunum þegar þeir gerðu mistök en þeir vildu að þeir hefðu óskað eftir eða 

fengið upplýsingar um ýmis einkenni fyrir útskrift. Margir forðuðust líkamsrækt þangað til læknir 

fullvissaði þá um að áhyggjur vegna endurblæðingar væru óþarfar. 

Hvetjandi þættir voru skilningur og stuðningur frá öðrum, bæði aðstandendum og vinnuveitendum. 

Gott skipulag á daginn til dæmis að nota dagsáætlun í tölvu, auka álag smám saman í stað þess að 

byrja að vinna á fullum hraða, slökun, góð fjárhagsstaða, fá nægjanlega utanaðkomandi aðstoð, geta 

til að hugsa jákvætt, halda virkni og vináttu en þróa áfram á nýjum forsendum. Mikilvægt var að halda 

góðu útliti þrátt fyrir þreytu. Hindrandi þættir fólust í leynihyggju, að vilja ekki deila með öðrum og 

skapa óþarfa athygli. Að sætta sig ekki við að allt væri ekki eins og fyrir áfallið. 

Hedlund og félagar (2010) ræddu við 20 einstaklinga með litla eða enga taugafræðilega skerðingu 

12 mánuðum eftir SIB. Þeir greindu einstaklinga með og án þunglyndis og báru síðan upplifun 

hópanna saman. Einstaklingar án þunglyndis upplifðu almennt ásættanlegan bata á meðan 

einstaklingar með þunglyndi tjáðu vonleysi. Þessir einstaklingar lýstu skorti á formlegum og 

óformlegum stuðningi, upplifðu áhyggjur af líðan og álagi á aðstandendur vegna eigin veikinda og 

höfðu áhyggjur af því að börnin upplifðu of mikla ábyrgð á heimilishaldi. Þeim fannst skorta tilboð um 

endurhæfingu. 

Hvetjandi þættir komu frekar fram hjá þeim sem voru án þunglyndis, voru í nánum samböndum og 

sem höfðu tök á að lifa nánast eðlilegu lífi. Það að aðrir sýndu sálfélagslegum einkennum skilning og 

umburðalyndi til dæmis að fá tækifæri til að sýna/tjá tilfinningar sínar, virkaði hvetjandi ásamt því að 

hafa trú á eigin getu. Betri félagslegur stuðningur frá samstarfsfélögum og nágrönnum voru einnig 

hvetjandi þættir. Hindrandi þættir voru þunglyndi, vonleysi, minnisskerðing, að vera háður öðrum og 

upplifa óvissu varðandi framtíðina. Ennfremur var það hindrandi að finna fyrir tilfinningalegum 

aðskilnaði frá maka, ofverndun aðstandenda, búa við fjárhagserfiðleika, vera einstæður, skorta á 

félagsleg tengsl og ótti og hræðsla við endurblæðingu. 
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Níu einstaklingar tóku þátt í rannsókn Berggren og félaga (2010) sem skoðaði frásögn þeirra af 

áfalli og hvernig áfallið varð að merkingarbærri reynslu. Einstaklingarnir með SIB lýstu minnistruflunum 

eins og í ofannefndum tveimur rannsóknum en upplifðu jafnframt „sálræna lömun“, undarlega 

tilfinningu og svefndrunga. 

Hvetjandi þættir sem voru dregnir fram var geta einstaklingsins til að lýsa áfallinu með orðum og 

notkun myndlíkingar til þess að gefa upplifunni fulla merkingu. Slík geta vr notuð til þess að gera 

aðstandendum kleift að skilja þá reynslu sem viðkomandi sjúklingur hafði orðið fyrir. Það var hjálplegt 

að safna saman minningabrotum til að styrkja sjálfsmynd og draga úr þörf aðstandenda til að muna 

atburði í tengslum við áfallið. Hindrandi þættir voru minnistruflanir, og bar öllum þremur rannsóknum 

saman að því leyti. 

 

4.9 Yfirlit yfir helstu niðurstöður eigindlegra og megindlegra rannsókna 

Hér verða sýndir í myndrænu formi þættir sem höfðu forspárgildi um sálfélagslega vanlíðan, tengdir 

þættir sem hafa áhrif á sálfélagslega líðan og hvetjandi þættir sem hjúkrunarfræðingar og aðrir 

heilbrigðisstarfsmenn mögulega geta beitt til að hafa jákvæð áhrif. Þetta gefur heildarmynd yfir 

áskoranir sem sjúklingar og aðstandendur þeirra standa andspænis og hvernig væri hægt að taka tillit 

til þessara þátta. 

Á mynd 7 eru sýndar niðurstöður sem snúa að sjúklingum. Eins og sjá má eru nokkrir þættir sem 

hafa forspárgildi og sem hægt er að hafa í huga til að greina áhættuhópa sem þurfa sérstaka eftirfylgd. 

Fram komu fjórir meginflokkar. Þeir hafa hver sín einkenni en sum vandamál eru sameiginleg eins og 

t.d. síþreyta, svefntruflanir, skert aðlögun, vitsmunaleg skerðing, minni félagsleg þátttaka og skortur á 

utanaðkomandi aðstoð. Þvert á rannsóknir koma fram hvetjandi þættir. Eins og sést á myndinni geta 

hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk haft áhrif á marga þessara þátta. 

. 
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Tengdir þættir sem ýta undir sálfélagslega vanlíðan sjúklinga með SIB 
 

   

 Mynd 7. Yfirsýn yfir niðurstöður og þætti sem hjúkrunarfræðingar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn geta haft áhrif 
á til að efla sálfélagslega líðan einstaklinga með SIB 

2. Þunglyndi/kvíði 
Atvinnuleysi 
Erfiðleikar við að stunda tómstundir 
Skortur á stuðningi og skilningi frá 
aðstandendum 
Vera einhleypur 
Maki við slæma heilsu 
Hafa ekki náð ásættanlegum bata 

3. Áfallastreituröskun, ótti og vanlíðan 
Upplifun af sálrænu áfalli í tengslum við 
blæðingu og sjúkrahúslegu 
Síendurtekin upplifun af áfalli 
Ótti við nýja blæðingu 
Skert geta til að sinna daglegum húsverkum 
Óöryggi með framtíðina 

Sameiginleg vandamál í öllum fjórum meginflokkum 
Síþreyta, þreytist fljótt, skortir orku, svefntruflanir  
Skert aðlögun 
Vitsmunaleg skerðing eins og einbeitingarskortur, 
minnistruflanir og skert innsæi í eigið ástand 
Minni félagsleg þátttaka og tilhneiging til að einangra sig 
Skortur á utanaðkomandi aðstoð 

4. Atvinna, tómstundir, félagslíf 
Hegðunartruflanir 
Þurfa lengri tíma til að hugsa og leysa 
lausnarmiðuð verkefni 
Þola illa hávaða í umhverfi 
Hægar hreyfingar, hægari talhraði og hægari 
tilfinningaleg svörun 

1. Lífsgæði 
Tilfinningatengd vandamál 
Skortur á nánum tengslum við maka 
Tjáskiptavandamál 
Skert atvinnuþátttaka 
Skert líkamleg geta/skert geta til 
sjálfsumönnunar 
Verkir, höfuðverkur og önnur vanlíðan 
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Niðurstöður sem tengjast sálfélagslegri vanlíðan aðstandenda voru hins vegar ekki jafn ýtarlegar, 

sjá mynd 8. Engir þættir sem höfðu forspárgildi voru greindir. Aðallega hefur verið einblínt á 

áfallastreituröskun og félagslegar afleiðingar í rannsóknunum. Nokkrir hvetjandi þættir komu fram sem 

einnig er hægt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að hafa jákvæð áhrif á. 

 
 
 

 

Tengdir þættir sem hafa áhrif á sálfélagslega vanlíðan hjá aðstandendum 

 

 

 

  
 

Mynd 8. Yfirlit yfir niðurstöður og þætti sem hjúkrunarfræðingar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn geta beitt til að  
bæta sálfélagslega líðan hjá aðstandendum 

 
Forspárgildi 

Engin forspársgildi komu fram 

2. Þunglyndi/kvíði 
Skert aðlögun 

3. Áfallastreituröskun, ótti og vanlíðan 
Forðast að tala um áfallið 
Ótti við nýja blæðingu 
Minni félagsleg virkni 
Sjálfsásakanir 
Síendurtekin upplifun af áfalli 
Tilfinningarlegt orkuleysi 
Verra heilsufar 

4. Atvinna, tómstundir, félagslíf 
Erfiðleikar við að stunda sömu afþreyingu eftir áfall 
Slæm geðheilsa og/eða vitræn skerðing dró úr 
félagslegri virkni aðstandenda 

2. Lífsgæði 

Skert aðlögun 
Verra heilsufar 
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5 Umræða 

Markmið með þessu verkefni var að fá yfirsýn yfir einkenni sem hafa áhrif á sálfélagslega líðan 

einstaklinga með SIB og kanna tíðni algengra sálfélagslegra vandamála þremur mánuðum og síðar 

eftir áfallið. Mikilvægt er að auka þekkingu og skilning heilbrigðisstarfsfólks á þeim fjölmörgu 

sálfélagslegum áskorunum sem sjúklingar og aðstandendur þeirra standa frammi fyrir eftir útskrift þar 

sem slík vandamál valda truflun í daglegu lífi (Berggren o.fl., 2010; Ronne-Engström o.fl., 2011). 

Sjúklingar með SIB hafa í samanburði við þá sem hafa fengið aðrar tegundir heilablóðfalla mun lægri 

tíðni sýnilegra líkamlegra einkenna (Mayer, Kreiter, Copeland, Bernardini, Bates o.fl., 2002). 

Aðalvandamálin sem ógna lífsgæðum þeirra tengjast sálfélagslegri líðan (Passier o.fl., 2012; Persson 

o.fl., 2017; Sonesson o.fl., 2017). 

Samþætting á þeim 35 rannsóknum sem teknar voru með í yfirlitið, gefur vísbendingar um 

mögulegar íhlutanir sem hjúkrunarfræðingar geta veitt og einnig hvaða vandamál einkenna 

sálfélagslega vanlíðan. Við erum sannfærðar um að betri þekking heilbrigðisstarfsfólks muni stuðla að 

betri upplýsingagjöf og stuðningi til sjúklinga og aðstandenda þannig að skilningur þeirra á 

sálfélagslegum einkennum aukist og fleiri eigi þess kost að njóta heilbrigðisþjónustu við hæfi. 

Ein rannsókn sem var framkvæmd á sjúklingum 20 árum eftir SIB sýndi viðvarandi skerðingu á 

lífsgæðum hjá meira en helmingi þátttakenda (Sonesson o.fl., 2017) en sálfélagsleg vandamál virðast 

samt ná hámarki innan við fimm árum eftir blæðingu (Buunk o.fl., 2015; Hütter og Kreitschmann- 

Andermahr, 2014; Kapapa o.fl., 2014). Há tíðni og langvinn vandamál ættu að sjálfsögðu að kalla á 

aðgerðir frá hjúkrunarfræðingum og öðrum heilbrigðisstéttum. Þrátt fyrir það virðist stuðningur við 

einstaklinga með SIB og aðstandendur þeirra vera af skornum skammti. Rannsókn Noble og Schenk 

(2014) sýndi að eingöngu 30% sjúklinga sem höfðu tekið þátt í stuðningshópum fengu viðeigandi 

stuðning og meðferð vegna andlegrar vanlíðan. Sambærilegar niðurstöður fengust í rannsókn Harris 

og félaga (2014) þar sem 67% sjúklinga með SIB lýstu upplýsingarskorti og skorti á viðeigandi 

félagslegri þjónustu. 

Sálfélagsleg líðan er fjölþátta hugtak. Við gerðum ráð fyrir notkun á mörgum ólíkum mælitækjum í 

mismunandi rannsóknum. Samt kom raunverulegur fjöldi mælitækja sem notuð voru okkur verulega á 

óvart. Með 86 mismunandi mælikvörðum er það augljóslega áskorun að samþætta niðurstöður. Þrátt 

fyrir marga ólíka kvarða sáum við samt ákveðið samræmi. Mynd 7 í síðasta hluta niðurstöðukafla er 

hægt að nota sem leiðarvísi yfir þætti sem framtíðarmælitæki mætti innihalda. Nauðsynlegt er einnig 

að sannreyna mælitæki sérstaklega fyrir þennan sjúklingahóp. 

Við greindum fjögur meginviðfangsefni sem tengjast sálfélagslegri vanlíðan sjúklinga og 

aðstandenda eftir SIB: (1) Lífsgæði, (2) kvíði/þunglyndi, (3) áfallastreituröskun, ótti og sálfélagsleg 

vanlíðan og (4) atvinnuþátttaka, félagslíf og samfélagslegir þarfir. Þessi viðfangsefni eru öll nátengd og 

skarast á mörgum sviðum. Eins og sést á mynd 7 í samþættingu á eigindlegum og megindlegum 

niðurstöðum er svefn, þreyta og vitsmunaleg starfsemi á meðal mikilvægra einkenna sem tengjast 

öllum fjórum ofannefndum megin viðfangsefnunum. Einnig má nefna að vitræn skerðing og 

tilfinningatengd vandamál eru ríkjandi þættir sem hafa neikvæð áhrif á sálfélagslega líðan (Al-Kindi 

o.fl., 2010). 
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Lífsgæði er yfirgripsmikið fjölþátta hugtak (WHOQOL Group, 1998) sem endurspeglast í því að 

mörgum mismunandi kvörðum var beitt í rannsóknunum. Á margan hátt getur verið erfitt að aðgreina 

hugtökin „sálfélagsleg vellíðan” og „lífsgæði” þar sem þau eiga margt sameiginlegt. Bæði hugtökin fela 

í sér huglægt mat einstaklingsins á því sem hann telur mikilvægt í eigin lífi. Í niðurstöðum yfirlitsins 

upplifðu sjúklingar og aðstandendur þeirra skert lífsgæði vegna óáþreifanlegra einkenna eins og 

síþreytu, þunglyndis, kvíða og áfallastreituröskunar (Berry, 1998; Hedlund o.fl. 2011; Kreiter o.fl.., 

2013; Morris o.fl., 2004) 

Líkur eru á að meira en helmingur sjúklinga fái einkenni kvíða og um þriðjungur einkenni 

þunglyndis allt að fimm árum eftir áfallið en tíðni þessara kvilla var há á öllum tímapunktum (Boerboom 

o.fl., 2016; Buunk o.fl., 2015; Chahal o.fl., 2011; Persson o.fl., 2017; Vetkas o.fl., 2013). 

Þunglyndiseinkenni eru svipuð einkennum vegna framheilaskaða, þar sem ber á 

einbeitingarskerðingu, hægari talhraða, minni áhuga á umhverfinu, skorti á frumkvæði og seinkaðri 

svörun við spurningum (Shukla, 2017). Þetta gæti orsakað ranga greiningu. 

Áfallastreituröskun er óeðlilegt og streituhlaðið ástand sem fylgir í kjölfar alvarlegs atburðar sem 

ógnar lífi og veldur áfalli. SIB er slíkur atburður (Noble o.fl., 2008). Tíðni áfallastreituröskunar hjá 

einstaklingum með SIB er marktækt hærri en sést hefur hjá einstaklingum með aðrar tegundir 

heilablóðfalla. Hjá þeim hafa rannsóknir sýnt tíðni á bilinu 4 til10%, sem er ekki hærri en komið hefur í 

ljós hjá heilbrigðum einstaklingum (sem er um 8%) (Field, Norman og Barton, 2008; Sembi o.fl., 1998). 

Hjá sjúklingum með SIB er rúmlega þriðjungur þeirra með áfallastreituröskun eftir fimm ár sem er 

auðljóslega áberandi há tíðni (Baisch o.fl., 2011; Hütter og Kreitschmann-Andermahr, 2014; Noble 

o.fl., 2008; Visser-Meily o.fl., 2013). 

Einstaklingar með SIB upplífa áskoranir sem tengjast atvinnuþátttöku, félagslífi og tómstundum. 

Helmingur einstaklinga hefur ekki snúið til vinnu tveimur árum eftir SIB (Harris o.fl., 2014; Taufique 

o.fl., 2015; Vetkas o.fl., 2013; Wermer o.fl., 2007). Sálfélagslegar, félagslegar, fjárhagslegar og 

efnahagslegar afleiðingar skertrar atvinnuþátttöku valda einstaklingum ekki einungis erfiðleikum heldur 

hefur mikinn kostnað í för með sér fyrir samfélagið (Rosamond o.fl., 2008). Vítahringur getur 

auðveldlega skapast þegar geta einstaklings til að hafa samskipti við aðra, til dæmis vegna 

einbeitingarskorts eða síþreytu takmarkast. Það leiðir til aukinnar tilhneigingar sjúklings, og 

aðstandandenda, til þess að hafa sífellt minni samskipti við fólk (Buunk o.fl., 2015; Hedlund o.fl., 2010; 

Kreiter o.fl., 2013). Þunglyndi og kvíði hindrar einnig getu sjúklings til þess að finna bjargráð. Þetta 

sést einnig hjá fólki með aðrar tegundir heilablóðfalla (Boden-Albala, Litwak, Elkind, Rundek og Sacco, 

2005; McCarthy o.fl., 2016). Mikilvægt er að þessi vítahringur sé rofinn. 

 

5.1 Hagnýting rannsóknar 

Alvarlegar afleiðingar SIB hafa langvarandi áhrif á sjúkling og fjölskyldu og sálfélagsleg líðan þessara 

einstaklinga er slæm í samanburði við heilbrigða einstaklinga (Forsberg-Wärleby, Möller og 

Blomstrand, 2001; von Vogelsang ofl., 2012). Kenningin um umskipti (e. transition theory) lýsir vel 

þeirri truflun sem verður í lífi sjúklings og fjölskyldu hans eftir SIB (Berggren, Sidenvall og Muhli, 2010) 

eða eins og lýsa má með öðrum orðum „þegar hann fer úr einu ástandi yfir í annað“ og þarf að 

aðlagast breytingum á heilsufari (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger og Schumacher, 2000). Einstaklingar 
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með SIB og aðstandendur þeirra hafa lýst yfir þörf fyrir aðstoð heilbrigðisstarfsmanna við að finna 

bjargráð til að takast á við breyttar aðstæður sem tengjast þessum umskiptum (Persson o.fl., 2017). 

Hvorki fundust leiðbeiningar né verklagsreglur fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem taka mið af 

sálfélagslegri líðan sjúklinga og aðstandenda þeirra eftir SIB. Þær leiðbeiningar sem til eru lýsa flestar 

eingöngu læknismeðferð, bráðameðferð og þáttum sem tengjast sjúkrahúslegunni (Connolly o.fl.., 

2012; Edlow og Samuels, 2017). Einnig skortir hér á landi fræðsluefni fyrir sjúklinga og aðstandendur 

þeirra um sálfélagsleg einkenni. Úr þessu er nauðsynlegt að bæta. Hjúkrunarfræðingar eru taldir 

lykilaðilar í að styðja sjúklinga og aðstandendur í ferlinu við að aðlagast breyttum lífsháttum (Cameron 

o.fl., 2016; Camicia o.fl., 2014). Mikilvægt er að þeir fái tækifæri til að byggja upp og þróa slíkan 

stuðning. 

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að setja fram ráðleggingar um úrræði fyrir sjúklinga með SIB og 

aðstandendur þeirra á grundvelli slembraðra rannsóknaniðurstaðna og tölfræðilega samþættingu 

hágæða rannsókna eru niðurstöður þessarar rannsóknar ekki síður mikilvægar og gefa tilefni til að 

setja fram ábendingar á formi tilmæla. Tilmælin eru byggð á niðurstöðum samþættingar eigindlegra og 

megindlegra rannsókna í yfirlitinu ásamt rökréttum vísbendingum frá okkar klínísku reynslu: 

 Í verklagsreglum fyrir hjúkrun sjúklinga á heila- og taugaskurðdeild er brýnt að tilgreina  

þætti um sérhæfða fræðslu til einstaklinga með SIB og aðstandenda þeirra fyrir útskrift. Þar 

þarf meðal annars að koma fram hver eru möguleg sálfélagsleg einkenni eftir heimkomu og 

hver möguleg bjargráð eru. 

 Nauðsynlegt er að útbúa skriflegt fræðsluefni sem styður við sérhæfða fræðslu um 

sálfélagsleg vandamál og úrræði. Jafnframt þarf að afhenda hagnýtar upplýsingar um 

félagslega þjónustu og aðra sérhæfða heilbrigðisþjónustu (taugasálfræðinga, iðjuþjálfa, 

sálfræðinga, félagsráðgjafa, ferðaþjónustu, hjálpartæki og stuðningshópa). 

 Bjóða upp á eftirfylgd. Nota þarf atriði sem koma fram í mynd 7 og mynd 8 sem 

spurningaramma til að koma auga á sálfélagslegar áskoranir. 

 Aðstoða sjúkling við gerð dagsáætlunar fyrir útskrift og við endurkomu, ef þörf er á. 

 Safna má minningarbrotum til að fækka götum í minningu sjúklinga um sjúkrahúsleguna, til 

dæmis með skráningu heilbrigðisstarfsmanna í bók sem sjúklingur og aðstandendur hans 

geta fengið með sér heim. Innihaldið mætti síðan ræða þegar þeim er boðin eftirfylgd. 

 

5.2 Styrkleikar og veikleikar 

Þrátt fyrir að rannsóknaferlið hafi verið framkvæmt eftir ströngum leiðbeiningum hefur þetta yfirlit fjölda 

takmarkana. Næmni leitarorða var könnuð í fjórum rafrænum gagnagrunnum, sem leiddi til útilokunar  

á tveimur þeirra. Líklegt er að fleiri rannsóknir hefðu fundist ef gagnagrunnar hefðu verið fleiri en fjórir. 

Við gerðum ekki handleit í tímaritum né eltisleit á heimildum. Slíkt hefði krafist meiri tíma og vinnu en 

við höfðum tök á. Það hefði líka verið áhugavert að mynda samband við rannsakendur lykilgreina til að 

forvitnast um rannsóknir sem eru í vinnslu og tengjast þessu efni. Yfirlitið takmarkast einnig af því að 

eingöngu rannsóknir sem voru birtar á ensku voru teknar með. 

Almennt má segja að það skorti á breidd í tegundum rannsóknasniða en miðað við rannsóknarsnið 

voru rannsóknirnar almennt af mjög miklum gæðum, sjá viðauka 3 og 4. Meirihluti rannsóknagreina 
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sem uppfylltu inntökuskilyrði voru framskyggnar lýsandi þversniðsrannsóknir (n=25). Þessi tegund 

rannsókna gefur bara „skjáskot“ af einkennum á ákveðnum tímapunkti en hafa takmarkað gildi til að 

draga endanlegar ályktanir (Polit og Beck, 2017). Áhugavert var að engar íhlutunarrannsóknir fundust 

við leitina. 

Nauðsynlegt er að efla rannsóknarsamstarf betur milli stofnana og landa í framtíðinni. Margar 

rannsóknir voru framkvæmdar af sömu rannsóknarhópunum og bundnar við eina stofnun/svæði 

(Passier o.fl., 2010; Passier o.fl., 2011a; Visser-Meily o.fl., 2013). Til dæmis framkvæmdi sami hópur 

rannsakenda frá Hollandi sex rannsóknir. Rannsakendur frá Svíþjóð voru næststærsti hópurinn en þeir 

áttu þátt í fjórum megindlegum rannsóknum af fimm á Norðurlöndum. Rannsakendur í Svíþjóð stóðu 

að öllum þremur eigindlegu rannsóknunum. 

Niðurstöður sýna einnig skort á þekkingu sem varðar marga þætti sálfélagslegrar líðan 

aðstandenda, en rannsóknir á því sviði voru fáar og einblíndu aðallega á áfallastreituröskun, 

félagslega einangrun og skort á stuðningi. Áhugavert væri að fá betra innsýn í þætti sem hafa 

forspárgildi um sálfélagslega vanlíðan hjá aðstandendum, auk þátta sem hafa áhrif á lífsgæði, kvíða 

og þunglyndi. 
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6 Ályktanir 

Þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar veiti mikilvæga þekkingu á sálfélagslegum vandamálum 

einstaklinga sem fengið hafa innanskúmsblæðingu (SIB) og aðstandendur þeirra eru ennþá margt 

órannsakað um einkenni, greiningu og úrræði við þessum vandamálum. Sálfélagslegu vandamálin eru 

afar algeng og geta verið viðvarandi hjá meira en helmingi einstaklinga í allt að 20 ár eftir blæðinguna. 

Niðurstöður okkar undirstrika bráða þörf fyrir að bregðast við sálfélagslegum áskorunum sem 

sjúklingar með SIB og aðstandendur þeirra standa frammi fyrir. Sérstaklega þarf að þróa markvissar 

greiningaaðferðir, stuðning, eftirfylgni og upplýsingagjöf. 

Hjúkrunarfræðingar með sérþekkingu á SIB eru í góðri aðstöðu til þess að veita sjúklingum með 

SIB og aðstandendum slíka þjónustu. Hjúkrunarfræðingar ættu að vera undirbúnir fyrir samtal við 

sjúklinga og aðstandendur um sálfélagslega vanlíðan. Myndræn framsetning á meginflokkum hennar 

getur verið leiðbeinandi. Þessir flokkar eru (1) kvíði og þunglyndi, (2) áfallastreituröskun, (3) 

atvinnuþátttaka, og (4) félagslíf og tómstundir og eru kjarninn í hindrunum sálfélagslegrar vellíðunar. 

Einnig er hægt að nota hvetjandi þætti sem greindir voru til að þróa aðferðir til að meðhöndla 

sálfélagslega vanlíðan. 

Í framtíðarrannsóknum þarf að samræma notkun mælitækja og leitast við að finna/þróa mælitæki 

sem eru næm á sálfélagslega líðan hjá sjúklingum með SIB og aðstandendur þeirra. Í framhaldi af því 

þarf að meta fýsileika og notagildi þeirra íhlutana sem þróaðar verða. 

 

6.1 Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Af niðurstöðum yfirlitsins er ljóst að þörf er á fleiri rannsóknum. Hér koma nokkrar tillögur: 

 

 Fá innsýn í upplifun sjúklinga með SIB og aðstandenda þeirra á sálfélagslegum 

áskorunum hér á Íslandi með því að nota eigindlega aðferðafræði 

 Setja saman og forprófa mælitæki sem inniheldur alla fjóra þætti sem hafa áhrif á 
sálfélagslega vanlíðan hjá sjúklingum með SIB 

 Þróa og meta notagildi fræðsluefnis fyrir sjúklinga með SIB og aðstandendur þeirra 

 Kanna stuðningsþarfir sjúklinga með SIB sem búa á Íslandi 
 

6.2 Hvað ætla ég að gera með niðurstöðurnar? 

Mér fannst lærdómsríkt að fara yfir rannsóknirnar. Þrátt fyrir margra ára reynslu af því að vinna með 

sjúklinga með SIB kom mér verulega á óvart hversu mikil áhrif sálfélagslegar áskoranir í raun og veru 

hafa til lengra tíma. Þessa vitneskju ætla ég að nýta í klínisku starfi á eftirfarandi hátt: 

 Útbúa fræðsluefni fyrir sjúklinga og aðstandenda þeirra sem hægt er að afhenda fyrir útskrift. 

 Þróa kerfi til að fylgjast með sjúklingum, fyrst með því að að bjóða sjúklingum  og  

aðstandendum þeirra endurkomu hjá mér eða öðrum hjúkrunarfræðingi fjórum til sex 

mánuðum eftir útskrift. 

 Taka saman gæðavísa um fjölda sjúklinga og aðstandenda sem fengið hafa skriflegar 

upplýsingar og sem hefur verið boðin eftirfylgd fjórum mánuðum eftir útskrift, sjá gæðavísi í 

fylgiskjal 4. 
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Viðauki 1. Matrix 
 

Heimild 

Ár 
Land 

Aðferð Tími eftir 

áfall 
Mælingar 

Úrtak Mælitæki 
Athuganir 

Tíðni Niðurstöður 

SIB Saman- 
burður 

Persson 
o.fl. 
2017 
Svíþjóð 

Þversniðsrannsókn 5 árum eftir 
SIB 

N=26 með 
SIB 

 
25 bjuggu 

Samanburður 
við normal 
þýði 

EQ-5D 
SIS 
OGQ (ætlar eða 
vill starfa; gap) 

46% í þörf fyrir 
stuðning annarra 
33% með 
þunglyndiseinkenni 

SIB-sjúklingar: 
Verri lífsgæði vegna: 
Tilfinningatengdra vandamála, minnistruflana, tjáskiptavandamála, 
minni félagslegrar þátttöku, kvíða og þunglyndis, 

   heima, 
einn á 
hjúkrunar- 
heimili 

 IPA (áhrif þátttöku 
í félagslífi og 
sjálfvirkni) 

27% á 
þunglyndislyfjameðfer 
ð 
84% höfðu hitt 
lækni 75% með 
amk eitt einkenni 

allt p<0,05 

        kvíða/þunglyndis  

Sonesson 
o.fl. 
2017 
Svíþjóð 

Þversniðsrannsókn 20 árum eftir 
SIB 
(spönn 20- 
28 ár) 

N=67 með 
SIB 

 

Hærri 
meðalaldu 

Samanburður 
við sænskt 
þýði 

QOLS 
PGWB 
RNL 
Spurningar um 
svefntruflanir og 

26% með 
svefntruflanir 
18% með erfiðleika að 
sofna 
18% með að sofa 

SIB-sjúklingar: 
Verri lífsgæði vegna: Svefntruflana, p=0,021; sneru ekki til vinnu 
vegna verri starfsgetu, p=0,004; verri sálfélagslegrar vanlíðunar, 
p=0,013. Breytur sem skýrðu 64% breytileika þess að ná 
eðlilegum takti í daglegu lífi: 

   r > 70 ár  að snúa aftur til 
vinnu 

91% sneru aftur til 
vinnu eftir SIB 
75% í sama starfs- 
hlutfalli eftir SIB 
56% áttu í meðal 

Dagleg frammistaða: 
Gleymni, rugl, hægur hugsanagangur, minni gæði vinnu, fjöldi 
mistaka 
Flókin vitsmunastarfsemi: 
Erfiðleikar með lausnarmiðuð verkefni, einbeitingaskortur, slæmt 

      erfiðleikum og 4% 
miklum erfiðleikum 
með að ná eðlilegum 
takti að nýju 

minni, minni skilvirkni, hvatvísi, pirringur, skapsveiflur. 
Félagsleg skuldbinding: Ánægja með tengsl við maka, nána 
aðstandendur og vini; að sinna hlutverki sínu innan fjölskyldu, 
ánægja með félagslega þátttöku, að takast á við daglega 
atburði, að komast á milli staða innan sem utan húss. 

Al Yassin 
o.fl. 
2017 
USA 

Þversniðsrannsókn 6 mánuðum 
eftir SIB 

N=152 
með SIB 

Hóp skipt í 
tvennt: 
N=66 sem 
sneru ekki 
til vinnu 

Sjúkraskrár 
Spurningar um 
atvinnustöðu 

49% sneru ekki til 
vinnu aftur 
38% af þeim höfðu 
annaðhvort kvíða eða 
þunglyndi 

SIB-sjúklingar: 
Meira þunglyndi og kvíði tengdist atvinnuleysi, p=0,0002  
Kvíði og þunglyndi var áhættuþáttur fyrir atvinnuleysi, 
p=0,0002 

    N=64 sneru til 
vinnu 

 (án þess að hafa fyrri 
sögu um kvíða og 
þunglyndi) 
6% með kvíða og 
þunglyndi sneru 
til vinnu 
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Boerboom þversniðsrannsókn 4 árum eftir N=67 með Enginn CIQ 67% ekki í vinnu SIB-sjúklingar: 

o.fl. 
2016 
Holland 

 SIB SIB  SNAQ 
CES-D 
CIRS 
CISS 
MoCa 

67% með ófullnægðar 
samfélagslegar þarfir 
60% skorti upplýsingar 
21% skorti 
samfélagsþjónustu 

Þeir sem voru atvinnulausir:  

Voru meira þunglyndir, p<0,001 
Voru með vitsmunalega skerðingu, p=0,036 
Skerta aðlögun vegna tilfinningalegra vandamála, p=0,010 
Þurftu lengri tíma til að klára verkefni, p=0,002 

     TMT 19% fannst vantar 
upplýsingar um 
hreyfanleika í 
samfélaginu (e. 
mobility) 

Voru með skerta athygli, p<0,001 
Upplifðu lélegri samfélagsþjónustu, p=0,002 
Höfðu fleiri ófullnægðar samfélagslegar þarfir, p=0,034 
Tengsl við atvinnuleysi: 
Konur, p=0,002 (OR 13,030, 95%CI 1,96-86,70) 

      24% með þunglyndi 
43% með 
vitsmunalega 
skerðingu 

Eldra fólk, p=0,008 (OR 1,184, 95%CI 1,20-1,31) 
Mikið þunglyndi, p=0,031 (OR 1,126; 95%CI 1,01-1,25) 
Vitsmunatengdir erfiðleikar, p=0,036 (OR 0,713, 95%CI 0,52 – 0,99) 

Taufique 
o.fl. 
2016 
USA 

Þversniðsrannsókn 1 ár eftir SIB N=1181 
með SIB 

Enginn mRS 
BI 
LIADL 
TIC 

35% með slæm 
lífsgæði, 
30% með slök 
sálfélagsleg lífsgæði. 

SIB-sjúklingar: 
91% fóru ekki í óbreytta atvinnu 
SIB sem gátu ekki lýst áhrifum veikindanna voru líklegri til: 
Að vera óvinnufærir, p=0,03 

     CES-D 
SIP 
Spurningar um 
veikindi og 
atvinnustöðu 

11% með hvoru 
tveggja 

Að vera með vitræna skerðingu, p=0,01. 
Að hafa takmarkaða færni við ADL, p=0,009 
Að vera með meðal/mikla fötlun, p=0,007 
SIB sem voru með slæm líkamleg lífsgæði voru oftar með: 
Heimaþjónustu, p=0,04 

       Skerta getu til að keyra bíl, p=0,02 
SIB með slæma sálfélagslega líðan voru oftar: 
Ólíklegri til að snúa aftur til óbreyttrar vinnu, p<0,001 
Með þunglyndi, p<0,001 

Crago o.fl., 
2016 
USA 

Langtímarannsókn 3 mánuðum 
og 12 
mánuðum 

N=52 með 
SIB 

Enginn WLQ 
Stroop 
ROCF 

35% með verri 
vinnuafköst eftir 3 
mánuði og 30% eftir 

Verri taugasálræn frammistaða í vinnu tengdist: 
Tímastjórnun, p=0,04 og andlegum/sálrænum þáttum í 
mannlegum samskiptum, p=0,09 

  eftir SIB   Grooved 
Pegboard Test 
TMT 
WMS-III 
LM I-II 

12 mánuði 
39% með töluverða 
einbeitingaskerðingu 
30% verulega 
einbeitingaskerðingu 

Verri tímastjórnun tengdist: 
Hægum hugsanagangi, p=0,09 og vinnsluminni, p=0,02 
Verri líkamleg frammistaða í vinnu tengdist: 
Verra rökminni, p=0,09 og ljúka vinnu á fullnægjandi hátt, p=0,009 
Verra vinnsluminni tengdist: 

     WAIS-III 
PAOF 

35% erfitt með að 
einbeita sér með 
sjóninni 30% með 
skerðingu á úthaldi 
26% þörf á 
hvíldarpásum í vinnu 

Andlegum/sálrænum þáttum í mannlegum samskiptum, p=0,05 og 
heilsutengdum vinnuafköstum, p=0,04 

      26% gerðu mistök í 
vinnu, allt eftir 3 og 12 
mánuði 
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Buunk o.fl. Þversniðsrannsókn 4.6 árum að N=200 N=188 DEX + DEX proxy Tómstundir: SIB-sjúklingar: 

2015 
Holland 

 meðaltali 
eftir SIB 

með SIB Makar og 
fjölskyldumeðli 
mir 

DEX-EC 
DES-SC (félagsleg 
þátttaka) 
BISC-Cog 
BISC-EL 

47% sneru aftur til 
fyrri tómstunda 
62% sneru til fyrra 
félagslífs 
5.6% makaslit 

Breytingar á tómstundalífi voru tengdar minni félagslegri virkni, 
p<0,01  
Atvinnuþátttaka var vísbending um tómstundaiðju, minna þunglyndi 
og félagslíf í samanburði við þá sem voru atvinnulausir, p<0,05 
Síður tómstundalíf: Þunglyndi, p<0,01; hegðunartruflanir, p<0,01 og 

     BISC-Fat 
BISC-HA 
HADS 
RRL (fara að nýju í 
hlutverk sitt) 

70% með aðra 
vitsmunaskerðingu 
66% þreyttir 
44% tilfinningalega 
óstöðugir 

vitræn skerðing, p<0,01 
Þættir sem spáðu fyrir um lélegri þátttöku í tómstundaiðju: Meira 
þunglyndi, OR 1,14, 95%CI 1,01 -1,27; meiri þreyta, OR 1,42, 95%CI 
1,08-1,86; skert flókin vitsmunastarfsemi, OR 1,18, 95%CI 1,03-1,35; 
atvinnulausir, OR 2,67, 95%CI 1,33-5,43 

      37% með höfuðverk 
eða svima 
23% þunglyndir 
25% með kvíða 

Slæm áhrif á félagslíf: Þunglyndi, p<0,01; hegðunartruflanir 
p<0,01 og skert vitræn geta, p<0,01 
Þættir sem spáðu fyrir um lélega aðlögun að félagslífi: Meira 
þunglyndi, OR 1,29, 95%CI 1,16-1,45; meiri þreyta, OR 1,54, 
95%CI 1,14-2,09 

       Önnur vitsmunaskerðing, OR 1,29, 95%CI 1,01-1,65. 
Aðstandendur: 
Hegðunartruflanir að mati 
maka/fjölskyldu hafði neikvæð áhrif á félagslíf, geta til að fara í vinnu 
p<0,05 og tengdist skertri vitrænni getu, p<0,05 

*von 
Vogelsang 
o.fl. 

Langtímarannsókn T1: 6 
mánuðum 
eftir SIB 

N=88 með 
SIB 

Hluti af 
niðurstöðum 
um kviða var 

BI 
HADS 
STAI 

Meiri kvíði en hjá 
sænsku þýði 
(sem er 33%):  
T1: 39% SIB 

SIB-sjúklingar: 
Verri kvíði tengdist: 
Skorti á félagslegum stuðningi/vera einn í heimili, p=0,006 
Skertri vitrænni getu, p=0,006 

2015 
Svíþjóð 

 T2: 12 
mánuðum 
eftir SIB 
T3: 24 
mánuðum 

 borið saman 
við sænskt 
þýði 

TICS 
Spurningar um 
aðra sjúkdóma og 
félagslegan 
stuðning 

T2: 42% SIB 
T3: 44% SIB 
59% með kvíða amk. 
á einu tímabili fyrstu 2 
árin eftir SIB 

Skertu innsæi í eigið ástand, 
p<0,001  
Að hafa ekki náð fullum bata 
p<0,001 

  eftir SIB    Þunglyndi: 
T1: 25% 
T2: 28% 
T3: 30% 
Vitsmunaskerðing: 

 

      T1: 21% 
T2: 16% 
T3: 14% 

 

Boerboom 
o.fl. 
2014 
Holland 

Þversniðsrannsókn 4.4 mán N=41 
Aðstanden 
dur 

Enginn GCS 
GDS 
Li-Sat-9 
(lífsánægja) 

23% þunglyndir 
29% mikil 
veikindabyrði  
28% óánægðir með 

Aðstandendur: 
Skert aðlögun tengdist: 
meiri veikindabyrði, p=0,024 
Verra heilsufari aðstandenda, p=0,013 

     SCQ 
UCL 

lífið Minni lífsánægju p=0,025. 
Betri leiðum til að takast á við áfall tengdist: Minna 
þunglyndi, OR=1,45; 95%CI: 1,07-1,97; p=0,016 
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Harris Þversniðsrannsókn 1-2 árum N=134 Enginn BIPQ 42% með þunglyndi SIB-sjúklingar: 

2014 
USA 

 eftir SIB með SIB  FSQ 
Spurningar um 
atvinnustöðu 

36% höfðu lítinn 
félagslegan stuðning 
44% sneru ekki aftur til 
vinnu, 15% kvenna 
sneru til baka í minna 

Þættir sem spáðu fyrir um að ekki var snúið til vinnu: 
Skert innsæi og tilfinningaleg vanlíðan vegna veikinda, ógiftir og með 
lítinn félagslegan stuðning, allt p<0,05 

      starfshlutfall og 10% 
karlmanna í minna 
starfshlutfall 

 

Hütter o.fl. Þversniðsrannsókn 49.4 N=45 með N=40 makar ALQI (SIP) 76% með SIB voru SIB-sjúklingar: 
2014  mánuðum SIB  BDI með einkenni um Langvinn áfallastreituröskun: 
Þýskaland  eftir SIB   IES (Streita) sálrænt áfall, þar af Meira sálrænt áfall því meiri ótti við endurblæðingu, p<0,001 

     SCID 27% með langvinna Tengsl voru milli alvarleika þunglyndis og endurupplifun áfalls, p< 
      áfallastreituröskun 0,001 
      29% óttuðust nýja Tengsl voru á milli verri lífsgæða og endurupplifun áfalls, p<0,001 

blæðingu Skert lífsgæði tengdust alvarleika sálræns áfalls p = 0.0058 
29% óttuðust stundum Almennt mikil einkenni: 
nýja blæðingu Var að endurupplifa áfall, p<0,000 

 Var að forðast áreiti tengt áfalli, p<0,000 
       Var að óttast endurblæðingu, p=0,01 

Aðstandendur (makar): 
Verri lífsgæði vegna endurupplifunar áfalls en vegna skerðingar á 
daglegu lífi, p<0,001 

*Kapapa 
o.fl. 
2014 

Þversniðsrannsókn 1 ári eftir 
SIB 
2 árum - 

Samtals 
N=236 
með SIB 

N=235 
Aðstandendur 

QUASCH/PQUAS 
CH 
(lífsgæði/lífsgæði 

49-73% með skert 
lífsgæði 

SIB-sjúklinga 
Enginn marktækur munur á lífsgæðum milli ára 

Þýskaland  5 árum - n=22 Samanburður að mati   
 8 árum - n=36 við þýskt þýði aðstandenda): 
 10 árum - n=86  MOS-36 (lífsgæði) 
  n=61  SF-36 (lífsgæði) 
  n=31  SIP 

Noble og 
Schenk, 
2014 

Þversniðsrannsókn 3 ár eftir SIB N=414 
með SIB 

Samanburður 
við aðra SIB 
einstaklinga 

HADS 
PDS (DSM-IV) 
(áfallastreiturösku 

77% með 
sálfélagslega vanlíðan 
33% með þróttleysi 

SIB sem tóku þátt í stuðningshópum: 
Voru með kvíða (68,8%; 95%CI 64,4-73,3) 
Voru þunglyndir (45,2%; 95%CI 40,4-49,9) 

Þýskaland    sem ekki n) 74% með Voru með áfallastreituröskun (44.4%; 95%CI 39,6-49,3) 
 höfðu sótt Spurningar um vitsmunalega Líkur á að hafa fengið mat á sálrænu álagi eftir SIB: (OR 
 stuðningshóp mat erfiðleika 2,4, 95%CI 1,19-3,50) og fengið meðferð (OR 1,95, 95%CI 1,10- 
  heilbrigðisstarfsma 47% höfðu ekki fengið 3,48) en aðeins fengið almennt mat á líðan vegna álags eftir SIB: 
  nns á mat á einkennum Skoðaðir (53,3%, 95%CI 47,8-58,8) 
     tilfinningalegum 55% höfðu ekki fengið Boðin meðferð (45,5%, 95%CI 40,0-50,9) 

vandamálum og meðferð Fengið mat á líðan frá heilbrigðisstarfsmanni vegna sálfélagslegs 
spurningar um  álags eftir SIB (48%; 95%CI 43,2-52,9) 
veittan stuðning  Fengið stuðning eftir SIB (40,6%; 95%CI 35,8-45,3) 

  Fengið lyfjameðferð (35,1%; 95%CI 27,8-42,4) og 
       fengið samtalsmeðferð (34,5%; 95%CI 27,3-41,8) 

eða hvoru tveggja (30,4%, 95%CI 23,3-37,4) vegna minnistruflana, 
skertrar athygli, erfiðleika í hugsanaferli, p<0,0001, meðferð vegna 
sjóntruflana, p<0.0001 og vegna sálræns álags, kvíða, þunglyndis 
og áfallastreituröskunar, allt p<0,0001 
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Covey o.fl. Þversniðsrannsókn 13 N=69 með N=69 SF-36 22% aðstandenda Aðstandendur: 

2013 
Bretlandi 

 mánuðum 
eftir SIB 

SIB aðstandendur 
(til n=69 
einstaklinga 
með SIB 

Sérhæfður 
spurningalisti um 
ótta 

lýstu yfir miklum ótta 
við endurblæðingu en 
19% einstaklinga með 
SIB 
34% með SIB lýstu yfir 

Ótti aðstandenda við endurblæðingu var meiri en hjá SIB, p<0,05 ´ 
Aðstandendur lýstu: 
Minni félagslegri virkni, p<0,05, 
Tilfinningalegu orkuleysi, p<0,05 
Verra heilsufari, p<0,05 

      engum ótta við 
endurblæðingu, en 
17,4% aðstandenda 

Minni líkamlegri virkni, p<0,05 
Geðsaga sjúklinga hafði neikvæð áhrif á: 
Félagslega virkni þeirra, p<0,001 
Tilfinningalegt orkuleysi, p<0,05 
Kvíða/þunglyndi, p<0,05 

Kreiter o.fl. 
2013 
USA 

Langtímarannsókn T1: eftir 3 
mánuði 
T2: eftir 12 

N=216 
með SIB 

Enginn CES-D 
mRS 
LIADL 

T1: 38% með einkenni 
um þunglyndi 
T2: 34% með einkenni 

SIB-sjúklingar: 
Meira þunglyndi tengdist verri lífsgæðum, p<0,0005 og 
útskýrðu eftirfarandi breytur það: 

  mánuði   SIP 
TICS 

um þunglyndi 
50% með sálfélagslegt 
álag 

Félagsleg einangrun/skert samskipti við aðra, p=0,003 
Þunglyndi hafði áhrif á yfir 70% breytileika heildaráhrifa veikindanna 
Líkamleg einkenni bötnuðu síður hjá SIB með þunglyndi p=0,003 

Vetkas o.fl. 
2013 
Eistland 

Langtímarannsókn 1-10 árum 
eftir SIB 
M=4,5 ár 

N=114 
með SIB 

N=917 
Lífsgæði í 
samanburði 

EST-Q 
SF-36 

55% náðu góðum bata 
36% með 
ófullnægjandi bata 

SIB-sjúklingar: 
Samanborið við viðmiðunarhóp(a) voru SIB með: 
Meiri tilfinningatengda vanlíðan, p=0,03 

    við heilbrigt 
þýði 
N=3923 
Tilfinningateng 
d vandamál 

 45% þurftu daglega 
aðstoð 
35% sneru til vinnu 
Algeng einkenni: 
47% síþreyta 

Verra almennt heilsufar, p=0,04 
Skert geta til að sækja vinnu og þunglyndi tengdist: 
Svefntruflunum, p<0,01 
Víðáttufælni,p<0,006 
Síþreytu, p<0,04 

    borin saman 
við heilbrigt 
þýði 

 46% svefntruflanir 
30% þunglyndi 
31% kvíði 
15% víðáttufælni 

Kvíða, p=0,001 
28% SIB leituðu eftir geðhjálp: 
Vegna aukins þunglyndis, p=0,002 og þreytu, p=0,04. 
Síþreyta hafði neikvæð áhrif á alla þætti á lífsgæðakvarðanum, 
p<0,0001 

Visser Meily 
o.fl. 
2013 

Þversniðsrannsókn 3 árum eftir 
SIB 

N=94 með 
SIB 

Hóp skipt í 
tvennt: 
n=70 án 

IES 
SS-QoL 

26% með 
áfallastreituröskun 

SIB sjúklingar: 
Áfallastreituröskun tengdist: 
Verri lífsgæðum, p<0,001 

Holland    áfallastreiturös 
kun 
n=24 með 
áfallastreiturös 
kun 

  Meiri sálfélagslegum vandamálum, s.s. að sinna daglegum 
húsverkum, minnistruflunum, voru of þreyttir til að gera það sem þá 
langaði til og framtíðaróvissu, p<0,001 
Skert aðlögunarhæfni spáði fyrir um áfallastreituröskun (RR 5,7; 95% 
CI, 2,1-15,3) 
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Passier o.fl. þversniðsrannsókn 1 ár eftir SIB N=113 N=62 SS-QoL 54% með kvíða, 41% SIB-sjúklingar: 

2012 
Holland 

  með 
SIB 

makar/fjölskyld 
a SIB 

GOS 
UCL-p 
STAI-DY-1 
BDI-II-NL 
CLCE-24 

með þunglyndi og 
83% með a.m.k. eina 
vitræna skerðingu 
96% með a.m.k. eitt 
sálfélagslegt 

Verri lífsgæði tengdust kyni; konur í meiri hættu, p<0,05 
Verri sálfélagsleg líðan skýrði betur breytileika á lífsgæðakvarða 
(43%) heldur en líkamleg geta 
Þættir sem höfðu neikvæð áhríf á lífsgæði: 
Kvíði, p<0,05 

     WAIS-III 
Stroop 
RAVLT 
CFT 
Brixton spatial 

vandamál Þunglyndi, p<0,05 
Skert vitræn geta (flókin vitsmunastarfsemi, minni, athygli), p<0,05 
Tilfinningaleg vanlíðan, p<0,05 
Skert aðlögunarhæfni, p<0,05 

     Anticipation 
Test/Phonological 
fluency (flókin 
vitsmunastarfsemi) 

  

*Vilkki o.fl. 
2012 
Finnland 

Þversniðsrannsókn 9-13 árum 
eftir SIB 

N=101 
með SIB 

N=101 
Makar 

 

Samanburður 

EQ-5D 
WAIS-R 
Spurningar um 
atvinnustöðu 

49% með SIB ekki í 
vinnu þar af 
36% með háan aldur 

SIB-sjúklingar: 
Betri lífsgæði tengdust: Að þekkja andlit aftur, p=0,002; betri vitrænni 
getu, p=0,005; meiri sjálfsumönnunargetu og færni við ADL; 
varðveittum lærdómi, p=0,001; góðu minni, p=0,006 

    við álit 
aðstandenda 
og við 
taugasálfræðil 
ega stöðu 1 ári 

  Atvinna: 
Engin vinna tengdist: Meira þunglyndi og kvíða p=0,007 
Háum aldri p<0,001; meiri taugasálrænni skerðingu, p<0,001; 
lágu menntunarstigi, p<0,001 
Þættir sem spáðu fyrir um atvinnuþátttöku voru: 
Yngra fólk, hærra menntunarstig, minni skerðingu, allt p<0,001 

    eftir SIB     Aðstandendur: 
Mat sjúklinga og maka þeirra á þunglyndi og kviða einu ári eftir SIB 
spáði fyrir um langtímahorfur og atvinnustöðu eftir SIB, p=0,002 

*von 
Vogelsang 

Þversniðsrannsókn 10 árum eftir 
SIB (spönn: 

N=217 
með SIB 

N= 434 
Þýði 

EQ-5D 
EQ-VAS 

64% með vandamál 
tengd heilsutengdum 

SIB-sjúklingar: 
Meiri vandamál hjá SIB en samanburðahópi; bæði mælingar og 

o.fl. 
2012 
Svíþjóð 

 8.8-12.0 ár)  einstaklinga 
með langvinna 
sjúkdóma 

GOS 
Spurningar um 
eigin skynjun á 
bata og 
fjölskyldustöðu 

lifsgæðum sjálfsskynjun: 
Hreyfigeta, p<0,001 
Sjálfsumönnun,p=0,002  

Virkni, p<0,001 
Kvíði og þunglyndi, p=0,001 

       Verri lifsgæði, p<0,001 
Meiri verkir og óþægindi, p<0,001 
Verri lífsgæði hjá yngri SIB (24-45 ára) en þeim sem voru eldri, 
p<0,001 

 



63  

  

 
*Berggren Blönduð rannsókn; 6 árum eftir Sjúklingar Aðstandendur Staðlaðar Báðir hópar lýstu yfir SIB-sjúklingar: 

o.fl. 
2011 

 

Hluti af 
rannsóknar 

eigindleg/megindleg 
aðferðafræði 

SIB 
 

11 árum eftir 
SIB 

með SIB 
***N=26 

 

Hópur 1 
N=11 

***N=26 
 

Hópur 1 
N=11 
(11 ár) 

viðtalsspurningar 
með sérhæfðum 
svarflokkum 
aðlagað að 
aðstæðum heima 

erfiðleikum með að 
stunda sömu 
afþreyingu eftir áfall 
eða breytingum á 
afþreyingu (versla, 

Þættir sem höfðu áhrif á félagslíf voru hávaði í umhverfi, þreyta og 
einbeitingaerfiðleikar, p<0,05 
Aðstandendur: 
Samsvörun var í staðhæfingum sjúklinga og aðstandenda um 
breytingar á félagslífi í hópi 2, p<0.001, en ekki í hópi 1, p<0,5 sem 

niðurstöður, 
sjá einnig 
Berggren 
o.fl., 2010 

  (11 ár) 
 

Hópur 2 
N=15 
(6 ár) 

 
Hópur 2 
N=15 
(6 ár) 

fyrir 
Minnispróf 

sauma, ganga, lesa, 
skíða, hjóla og 
heimilisverk); 65% 
sjúklinga og 62% 
aðstandenda 

sýnir að sjúklingar upplifa meira af vandamálum en þau segja frá 

Chahal o.fl. 
2011 
Nýja 

Þversniðsrannsókn 5 árum eftir 
SIB 

N=27 
með SIB 

N=26 
Heilbrigðir 
einstaklingar 

BI 
GDS 
LHS 

30% með þunglyndi 
52% hafði náð fullum 
bati 

SIB-sjúklingar: 
Verri lífsgæði hjá SIB miðað við samanburðahóp: Meiri 
taugasálræn einkenni/vitræn skerðingu, allt p<0,05 

Sjáland     MRs 
SF-36 
Taugasálfræðipróf: 
CVLT-II/LM/ROCF 
VPA BNT/COWA 

 Verra mál- og vinnsluminni,p=0,001  

Verri stýrifærni, p=0,001 
Verra rökminni, p=0,001 
Áttu erfitt með að taka við nýjum upplýsingum, p=0,004 
Áttu erfitt með að þekkja andlit aftur sem hafði neikvæð áhríf á 

     BD/MR/Bells test 
IPS/STROOP 
IVA 

 félagslega þátttöku, p<0,01 
Slakari félagsleg þátttaka, p=0,011 
Meiri sálfélagsleg vanlíðan, p=0,044 
Verri tilfinningatengd líðan, p<0.05 
Meira þunglyndi, p=0,003, andleg vanlíðan, p<0.05 

Passier o.fl. 
2011a 

Þversniðsrannsókn 1 ári eftir 
SAH 

N=108 
með SIB 

**N=62 
Samanburður 

BDI-II-NL 
FSS 

71% með síþreytu 
19% með eina 

SIB-sjúklingar: 
Þreyta tengdist: 

Holland    tengdur 
taugaeinkennu 
m hjá normal 
þýði 

STAI-DY-1 
UCL-P 
Skimun fyrir 
taugaeinkennum: 
WAIS-III 

vitsmunaskerðingu 
53% með kvíða 
31% með lítil til meðal 
einkenni þunglyndis 

Meiri líkamlegri skerðingu, RR 1,62, 95%CI 1,29-2,02 
Skertri aðlögun, RR 1,46 95%CI 1,13-1,87 
Kvíða, RR 1,53, 95%CI 1,17-2,02 
Þunglyndi, RR 1,36, 95%CI 1,08-1,72 
Meiri vitsmunanlegri skerðingu, p<0,001 

     RAVLT 
Rey-CFT 
Brixton Spatial 
Anticipation Test 
GOS 

  

Passier o.fl. 
2011b 
Holland 

Þversniðsrannsókn 2-4 árum 
eftir SIB 

N=141 
með SIB 

- LiSat-9 
HADS 
FSS 

62% ánægðir með lífið 
89% ánægðir með 
hjónaband, 84% 

SIB-sjúklingar: 
Lífsánægja: 
Meiri hjá SIB án líkamlegri skerðingar við útskrift, p=0,001 

     CFQ 
UCL-P 
EPQ-N 

ánægðir með 
fjölskyldulífið, 89% 
ánægðir með 
sjálfsumönnunargetu, 
52% ánægðir með 

Geta til sjálfsumönnunar, RR 1,2, 95%CI 1,01-1,45 
Betri fjárhagsstaða, RR 1,5, 95%CI 1,02-2,15 
Betra kynlíf/nánd við maka, RR 1.4, 95%CI 0.88-2.10  
Í vinnu aftur, p=0,007 
47% breytileika lífsánægju tengdist: 

      vinnuna, 52% ánægðir 
með kynlífið/nándina 
við maka, 35% aftur í 
vinnu, 61% í vinnu fyrir 
SIB 

Snúa aftur í vinnu, p=0,013 
Minna þunglyndi/kvíða,p=0  

Betri aðlögun, p=0,003 
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Baisch o.fl. 

2011 
Þýskaland 

Þversniðsrannsókn 18 mán eftir 

SIB 

N=60 

með SIB 

Hóp skipt í 

tvennt: 
n=22 með 
áfallastreiturös 
kun 
n=38 án 

áfallastreiturös 

kun 

PDS (DSM-IV-TR) 

Sérhæfðir 
spurningalistar 
1) meðvitund 
2) minni 
3) streita tengd 

atburði 
TEA 
RBMT-E 
BADS 

37% með 

áfallastreituröskun 
18% mundi ekki eftir 
áfalli 
47% mundi alla 
atburðarás 

35% mundi að hluta 
13% með geðsögu 

SIB sjúklingar: 

Einstaklingar með áfallastreituröskun voru yngri (M=47, IQR=43-54) 
en einstaklingar án áfallastreituröskunar (M=57, IQR=47,5-62), 
p=0,004 
Meðvitundarleysi í kjölfar SIB tengdist götum í minni af atburðarás, p 

  <0,0001 

Aukin streita og hugsanir eins og „ég hefði getað dáið“ spáði fyrir um 
áfallastreituröskun (OR=1,30, 95%CI 1,10-1,55), p=0,004 

Berggren 
o.fl. 
2010 
Bretland 
Hluta af 
rannsóknarniður 
stöður, sjá 
einnig Berggren 

o.fl., 2011 

Blönduð rannsókn; 
eigindleg/megindleg 
aðferðafræði 

3 árum eftir 
SIB 

Sjúklingar 
með SIB 
***N=26 

 
Hópur 1 
N=11 
(11 ár) 

 

Hópur 2 

N=15 
(6 ár) 

Aðstandendur 
***N=26 

 

Hópur 1 

N=11 
(11 ár) 

 

Hópur 2 
N=15 

(6 ár) 

Viðtalsspurningar 
Minnispróf 

65% SIB með 
einbeitingaskerðingu 
62% aðstandenda 
töldu SIB með 
einbeitingaskerðingu 

Samanburður á SIB og aðstandendum: 
SIB dæmdi betur um eigin minnistruflanir (STM og LTM) en 
aðstandendur í báðum hópum í samanburði við minnispróf SIB, 
p<0,01 

*Meyer o.fl. 
2010 
Þýskaland 

Langtímarannsókn T1: við 
útskrift eftir 
SIB 
T2: 12 
mánuði eftir 

SIB 

N=113 
með SIB 

Enginn SF-36 
EQ-5D 
EQ-VAS 
BI 
mRS 

BDI 
MMSE 

62% með einkenni um 
þunglyndi eftir ár 

SIB-sjúklingar: 
Hlutfall sjúklinga með þunglyndiseinkenni jókst frá 25% við útskrift 
62% eftir 12 mánuði, p<0,001 
Áhættuþættir sem útskýrðu verri lífsgæði hjá ~50% (R

2
): 

Konur, stærð blæðingar, meira fötlun, þunglyndi, lægra 

menntunarstig og óstöðug hjúskapastaða. 

 

í 

Passier o.fl. Þversniðsrannsókn *3 mánuðum N=111 **N=62 CLCE-24 95% með SIB-sjúklingar: 

2010 
Holland 

 eftir SIB með SIB Samanburður 
tengdur 
taugaeinkennu 
m hjá normal 
þýði 

WAIS III 
RAVLT 
Rey-CFT 
BDI 
STAI-DY-1 

vitsmunalega 
skerðingu eða 
tilfinningatengda 
vanlíðan 
80% með a.m.k eina 

Ástæður vitsmunaskerðingar: 
Minnistruflanir; seinkað vinnsluminni og skert skammtímaminni, 
allt p=0,001 
Skert athygli,p=0,019  
Gaumstol, p=0,001 

      vitsmunaskerðingu 
93% a.m.k eina 
tegund 
tilfinningatengdrar 
vanlíðunar 

Skert flókin vitsmunastarfsemi;p=0,047 
Sálfélagsleg vanlíðan tengdist: 
Þunglyndi, p=0,0001 
Kvíða, p=0,0001 

      52% með kvíða 
32% með þunglyndi 
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Visser- 

Meiley o.fl. 
2009 
Holland 

Þversniðsrannsókn 2-4 árum 

eftir SIB 

N=141 

með SIB 

Enginn SS-QOL 

HADS 
FSS 
Rey-CFT 
UCL 
EPQ 
GOS 

32% með kvíða 

23% með þunglyndi 
67% með 
þreytueinkenni 

SIB-sjúklingar: 

Hærra skor lífsgæða tengdist 
betri: Líkamlegri heilsu, p<0,001 
Betri andlegri líðan, minni þreytu og betri vitrænni getu, allt p<0,001 
Verri lífsgæði tengdust: 
Verri tilfinningalegri líðan og verri vitrænni getu, verri líkamlegri færni, 

andlegri vanlíðan, þreytu, taugaveiklun og skertri aðlögun, allt 
p<0,01 

Noble og Þversniðs 3.5 mán N=86 Hóp skipt í PDS (PTSD) 26% aðstandendur Aðstandendur: 

Schenk, 
2008 
Bretlandi 

rannsókn  aðstanden 
dur 
(til n=86 
sjúklinga 
með SIB) 

tvennt: 
þeir sem voru 
með 
áfallastreiturös 
kun (n=22) og 

BCI 
FIM-MS 
TEA 
BADS 
RBMT-E 

með 
áfallastreituröskun 
sem er þreföld hærri 
tíðni en hjá almennu 
Bresku þýði (8%) 

77% þeirra sem voru með áfallastreituröskun voru með skerta virkni 
og skerta aðlögunarhæfni, OR = 4,292, 95%CI 2,070-8,899; 
p<0,0001 
Önnur einkenni: 
Meira örvæntingafullir, p<0,004 

    án 
áfallastreiturös 
kunar (n=64) 
Tölur frá 
bresku þýði 

HADS  Í afneitun,p<0,003  
Drógu sig í hlé,p<0,0001 
Með sjálfsásakanir, p<0,004 
Forðuðust að tala um áfall, voru á varðbergi, endurupplifðu áfall 
o.þ.h., p<0,0001 

Noble o.fl. Langtímarannsókn T1: 3 N=105 N=87 FIM-MS 37% SIB með SIB sjúklingar: 

2008 
Bretlandi 

 mánuðum 
eftir SIB 
(n=105) 
T2: 13 
mánuðum 

með SIB Tölur frá 
bresku þýði 
varðandi 
svefn, þreyta, 
áfallastreiturös 

SF-36 
PTD (PTSD) 
MFSI-SF (þreyta) 
PSQI (svefn) 
RBMT-E 

áfallastreituröskun á 
T1+T2 sem er 
fjórföld hærri tíðni en 
hjá bresku þýði (8%) 
T1 

Skert aðlögunarhæfni spáði fyrir um áfallastreituröskun og verri 
andlega líðan, p<0,0001 þar sem yngra fólk var í meiri áhættu, 
p<0,005. 
Áfallastreituröskun tengdist skertri virkni og líkamlegri getu, þreytu og 
verri svefni, p<0,0001 

  eftir SIB 
(n=95) 

 kun og minni BADS 
TEA 
MMSE 
BCI 

59% m/sjúklega þreytu 
45% með svæsna 
svefnerfiðleika 
4,1% háðir umönnun 
T2 

T1. Einstaklingar með SIB 
Áfallastreituröskun hafði neikvæð áhrif á: Lífsgæði, p<0,006; svefn, 
p<0,007 og þreytu, p<0,008 
T2: Einstaklingar með SIB 
Áfallastreituröskun hafði neikvæð áhríf á: Lífsgæði; p<0,05; svefn; 

      36% m/sjúklega þreytu 
37% m/svæsna 
svefnerfiðleika 
8% háðir umönnun 

p<0,007 og þreytu, p<0,0008 
Lifsgæði betri á T2 en T1, p<0.006, skýrt með betri félagslegri 
þátttöku og færri tilfinningatengdum vandamálum 

Wermer o.fl. 
2007 
Holland 

Þversniðsrannsókn 8,9 árum 
eftir SIB 

N=610 
með SIB 

Samanburður 
við óskilgreint 
normal þýði 

HADS 
Viðtöl með 
hálfleiðandi 
spurningum 

26% hættu að vinna 
24% m/ styttri 
vinnutíma og/eða 
minni ábyrgð 
7% fráskildir vegna 

SIB sjúklingar: 
Atvinnustaða: 
Vinnustundir fyrir SIB 35 stundir/viku (95%CI 33,9-36,5; spönn 4-80) 
Vinnustundir eftir SIB 30 stundir/viku (95%CI 28,7-31,8; spönn 2-80) 
Hjúskaparstaða: 

      SIB vandamála 
59% persónuleika- 
breytingar þar af 37% 
pirrings og 29% aðrir 
tilfinningatengdra 
vandamála 

7% fráskildir vegna SIB vandamála (95%CI; 5-9%). 
Kvíði/þunglyndi: 
Þunglyndi meira (M=6,2±3,1) en hjá normal þýði (M=3,4±3,3, OR 2,8, 
95%CI 2,3-3,3) 
Meiri kvíði (M=5,4±3,9) en hjá normal þýði (M=5,1±3,6, OR 0,3; 95%CI 
0,3-0,9) 

      17% með þreytu 
12% höfuðverk 
12% einbeitinga- 
erfiðleika, 8% svima 
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*Niðurstöður eftir eins mánaða eftirfylgd, tilvísun í þær vegna svipaðra niðurstaðna eftir þrjá mánuði og 12 mánuði sem voru ekki birtar. 

**Sami samanburðarhópur í tveimur rannsóknum (Passier o.fl., 2010; Passier o.fl. 2011a) 

***Sömu rannsóknahópar í tveimur rannsóknum (Berggren o.fl., 2010; Berggren o.fl., 2011). 



 

Viðauki 2. Listi yfir mælitæki 
 

ALQI (Aachen life quality inventory); BADS (Behavioural assessment of the dysexecutive syndrome); 
BCI (Brief coping inventory); BD (Block design); BDI (Beck depression inventory); Bells test (Visual 
neglect): BI (Barthel Index); BIPQ (Brief illness perception questionnaire); BISC (Brain injury symptom 
checklist); BISC-Cog (BISC; cognitive complaints): BISC-EL (BISC; emotional lability): BISC-Fat 
(BISC; fatigue): BISC-HA (BISC; headache); BNT (Boston naming test); Brixton spatial anticipation 
test (executive function/strategic thinking); CES-D (Center for epidemiological studies depression 
scale); CIQ (Community integration questionnaire); CIRS (Cumulative illness rating scale); CISS 
(coping inventory for stressful situations); CFQ (Cognitive failure questionnaire); CLCE-24 (Checklist 
for cognitive and emotional consequences following stroke); COWA (Controlled oral word association 
test); CVLT-II (Caliornia verbal learning test, 2. útg.); DEX/DEX proxy (Dysexecutive Questionnaire); 
DEX-EC (Dysexecutive Questionnaire; Executive cognition scale); DEX-EC proxy (Dysexecutive 
Questionnaire; Executive cognition scale for proxy); DEX-SC (Dysexecutive Questionnaire; Social 
convention); DEX-SC (Dysexecutive Questionnaire; Social convention for proxy); EPQ-N (Eysenck 
personality questionnaire); EST-Q (Emotional state questionnaire); EQ-5D (EuroQol-five dimension 
scale); EQ-VAS (EuroQol-visual analog scale); FIM-MS (Functional independence measure motor 
score); FSS (Fatigue severity scale); FSQ (Functional status questionnaire); GCS (Glasgow coma 
scale); GDS (Goldberg despression scale); GOS (Glasgow outcome scale); Grooved pegboard test; 
HADS (Hospital anxiety and depresson scale); IES (Impact of event scale); IPA (Impact on 
participation and autonomy); IPS (Information processing speed); IVA-CPT (Integrated visual auditory- 
Continuous performance test); LHS (London handicap scale); LIADL (Lawton instrumental activities of 
daily living scale); LiSat-9 (Life satisfaction questonnaire); LM (Logical memory); LM-I-II (Long memory 
subtest I-II); MMSE (Mini mental state examination); MoCa (Montreal cognitive assessment); mRS 
(modified Rankin Scale); MFSI-SF (Multidimensional fatigue sumptom inventory-short form); OGQ 
(Occupational gaps questionnaire); PAOF (Patients assessment of own functioning); PDS (Post- 
traumatic diagnostic scale); PGWB (Psychological general well-being); PSQI (Pittsburgh sleep quality 
index); Phonological fluency (concept generation test); QOLS (Quality of life scale); 
QUASCH/PQUASCH (Questonnaire on subaracnoid hemorrhge-byggt á MOS-36/12, SF-36/12 og 
SIP); RAVLT (Rey auditory verbal learning task); RBMT-E (Rivermead behavioural memory test- 
extended version); Rey-CFT (Rey complex figure test-visuospatial functioning); ROCF (Rey-Osterreith 
complex figure); RRL (Role resumption list); RNL (Reintegration to normal living); SF-36/12 (Short 
form health survey); SCID (Structured clinical interview for DSM diagnosis); SCQ (Sense of 
competence questionnaire); SIP (Sickness impact profile); SIS (Stroke impact scale); SNAQ 
(Southampton needs assessment questionnaire); STAI (State trait anxiety inventory); SS-QoL (Stroke- 
Specific-Quality of Life Scale 2.útg.) Stroop (Cognitive speed, set-shifting, response inhibition); Stroop 
color word test (Attention test); TEA (Test of everyday attention); TICS (Telephone interview of 
cognitive status); TMT (Trail making test); UCL (Utrecht coping list questionnaire); VPA (Visual paired 
associates); WAIS-III (Wechsler adult intelligence scale III); WAIS-R (Wechsler adult intelligence 
scale-revised); WLQ (Work limitations Questionnaire); WMS-III (Wechlser memory scale III). 
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Viðauki 3. Mat á veikleika megindlegra rannsókna með JBI MAStARI (1) 
 
 
 

 
Mat á skekkjum í megindlegum 

rannsóknum: JBI-MAStARI 
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(1) Er úrtakið einkennandi fyrir þýðið?                 

(2) Er úrtakið á svipuðum stað í sjúkdómsferlinu?                 

(3) Utanaðkomandi breytur skilgreindar og stjórnað?                 

(4) Útkomubreytur metnar með hlutlægum mælitækjum?                 

(5) Val á hópum skilgreint nægjanlega til þess að hægt sé 

að bera þá saman? 

                

(6) Þátttakendum fylgt eftir í nægjanlegan tíma?                 

(7) Er brottfalli þátttakenda lýst og gert ráð fyrir þeim í 

greiningunni? 

                

(8) Útkomubreytur mældar með viðeigandi aðferðum                 

(9) Viðeigandi tölfræðiaðferðir notaðar við úrvinnslu 

gagna? 

                

Heildarstig (%) 
7/7 

(100) 

7/8 

(88) 

7/7 

(100) 

7/7 

(100) 

7/7 

(100) 

8/8 

(100) 
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(86) 

6/6 

(100) 

7/9 

(78) 
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(100) 
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(100) 

9/9 

(100) 

8/8 

(100) 

7/8 

(88) 

Útreikningur á úrtaksstærð og/eða viðeigandi vangaveltur?                 

Gult: Á ekki við 

Grátt: Var í lagi 

Rautt: Ekki í lagi 

Blátt: Var gert 
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Viðauki 4. Mat á veikleika megindlegra rannsókna með JBI-MAStARI (2) 
 
 
 

 
Mat á skekkjum í megindlegum 

rannsóknum: JBI-MAStARI 
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(1) Er úrtakið einkennandi fyrir þýðið?                 

(2) Er úrtakið á svipuðum stað í sjúkdómsferlinu?                 

(3) Utanaðkomandi breytur skilgreindar og stjórnað?                 

(4) Útkomubreytur metnar með hlutlægum mælitækjum?                 

(5) Val á hópum skilgreint nægjanlega til þess að hægt sé 

að bera þá saman? 

                

(6) Þátttakendum fylgt eftir í nægjanlegan tíma?                 

(7) Er brottfalli þátttakenda lýst og gert ráð fyrir þeim í 

greiningunni? 

                

(8) Útkomubreytur mældar með viðeigandi aðferðum                 

(9) Viðeigandi tölfræðiaðferðir notaðar við úrvinnslu 

gagna? 

                

Heildarstig (%) 
7/9 

(78) 
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8/8 

(100) 

8/8 

(100) 

8/8 

(100) 

7/8 

(88) 
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(100) 
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6/7 
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(100) 
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(71) 
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(78) 

Útreikningur á úrtaksstærð og/eða viðeigandi 

vangaveltur? 

                

Gult: Á ekki við 

Grátt: Var í lagi 

Rautt: Ekki í lagi 

Blátt: Var gert 
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Viðauki 5. Mat á veikleika eigindlegra rannsókna með JBI-QARI 
 

 
Mat á skekkjum í eigindlegum rannsóknum: JBI-QARI 

 
Persson o.fl., 2017 

 
Hedlund o.fl., 2010 

 
Berggren 0.fl., 2010 

(1) Samræmi á milli hugmyndafræði og aðferðafræði?    

(2) Samræmi milli aðferðafræði og rannsóknaspurningar/tilgangs?    

(3) Er samræmi á milli aðferðafræði og gagnasöfnunaraðferðar?    

(4) Er samræmi á milli aðferðar og framsetningu og greiningu gagna?    

(5) Er samræmi á milli aðferðafræði og túlkunar á gögnum?    

(6) Menningarleg og kenningarleg staða rannsakenda útskýrð?    

(7) Eru áhrif rannsakenda á rannsókn skilgreind og öfugt?    

(8) Kemur „rödd” þátttakenda skýrt fram?    

(9) Er rannsóknin siðferðilega rétt og liggur fyrir samþykki siðanefndar?    

(10) Er túlkun dregin af gögnum sett fram í ályktun?    

Heildarstig (%) 8/10 (80) 8/10 (80) 8/10 (80) 

Grátt: Í lagi 

Rautt: Ekki í lagi 
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Fylgiskjal 1. PRISMA 2009 Flow Diagram 
 
 
 
 
 



76  

 



77  

Fylgiskjal 2. JBI MAStARI checklist 
 
 
 
 
 



78  

 



79  

Fylgiskjal 3. JBI QARI checklist 
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Fylgiskjal 4. Gæðavísir um afhendingu fræðsluefnis 

 
 
 

 
Nafn  kt:   

 

 

Sími    
 
 
 
 

Lega dags:  Útskrift:   
 
 
 
 
 

 
Afhentur fræðslubæklingur:  Já 

 

 

  Nei 

 
 
 
 

 
Fengið boð um endurkomu eftir 4 – 6 mánuði:  Já  Nei 

 

 
Dagsetning:    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Hjúkrunarfræðingur 


