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Útdráttur 

Heilablóðfall er önnur algengasta dánarorsök hjá fólki yfir 65 ára aldri og í því fimmta hjá 

fólki á aldrinum 15 til 59 ára. Á ársgrundvelli fá yfir 17 milljón manna heilablóðfall og um 

þriðjungur sem lifir áfallið af þarfnast mikillar endurhæfingar og umönnunar. Oft eru 

það makar viðkomandi sjúklinga sem fá það hlutverk að sjá um umönnun heima fyrir 

hvort sem þeir sækjast eftir því eða ekki. Þær breytingar sem verða á lífi og aðstæðum 

maka í kjölfar veikindanna geta verið verulegar. Samband sem áður byggðist upp á 

jafningjagrundvelli tekur á sig aðra mynd þar sem makinn er farinn að sinna umönnun 

og lífsförunauturinn orðinn sjúklingur. Þessar breytingar hafa áhrif á lífsgæði og líðan 

maka og geta leitt til þess að andleg og líkamleg heilsa makans versnar. Kvíði, þunglyndi 

og streita eru algeng hjá mökum þeirra sem hljóta alvarlegan skaða í kjölfar 

heilablóðfalls og ef um vitsmunalega skerðingu er að ræða eykur það enn frekar á álag 

og vanlíðan hjá maka. Maki gengur í gegnum sorgarferli sem oft er falið og erfitt fyrir 

aðra að skilja. Hann upplifir söknuð eftir því lífi sem áður var og syrgir fyrra samband sitt 

við makann. Breytingar verða á samskiptum um tilfinningaleg mál milli para og hefur 

það áhrif á kynlíf þeirra sem oftar en ekki leggst af. Niðurstöður benda til þess að þörf er 

á heildstæðri þjónustu og eftirfylgd fyrir maka þeirra sem hafa fengið heilablóðfall. 

Félagsráðgjafar sem starfa innan heilbrigðiskerfisins veita sálfélagslegan stuðning og 

aðstoða með félagsleg réttindi og úrræði. Vegna nálgunar félagsráðgjafar út frá 

heildarsýninni er mikilvægt að makar hafi aðgang að þjónustu þeirra bæði í upphafi 

veikindanna en ekki síður þegar líður frá. 
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Formáli 

Ritgerðin er skrifuð á vorönn 2018 og er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Steinunn Kristín Jónsdóttir 

aðjunkt við Háskóla Íslands og kann ég henni bestu þakkir fyrir góðar ábendingar, 

leiðsögn og veittan stuðning. Ég vil þakka móður minni Hallgerði Högnadóttur fyrir allan 

þann stuðning og hvatningu sem hún hefur veitt mér. Systkinum mínum þeim Mekkínu 

Sæmundsdóttur og Valtý Sæmundssyni færi ég bestu þakkir fyrir að vera ávallt til staðar 

er á þurfti að halda og auðsýndan kærleik. Vinkonu minni Guðlaugu Birnu Steinarsdóttur 

þakka ég fyrir alla hjálpina, yfirlesturinn og hvatninguna. Að lokum vil ég minnast föður 

míns Sæmundar Valtýssonar er lést árið 2015 eftir að hafa lifað við skerðingar af völdum 

heilablóðfalls í 16 ár. Hvatning hans, lífsviðhorf og ást urðu til þess að ég fór í 

háskólanám. 
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1 Inngangur  

Heilablóðfall er í öðru sæti yfir þá sjúkdóma sem orsaka mestu sjúkdómsbyrðina í dag á 

heimsvísu. Aukning hefur orðið í sjúkdómsbyrði meðal yngra fólks á síðustu áratugum 

og er því ekki lengur hægt að flokka heilablóðfall sem öldrunarsjúkdóm (Feigin, Norrving 

og Mensah, 2017). Heilablóðfall er önnur helsta dánarorsök fólks sem er 60 ára og eldra 

á eftir kransæðasjúkdómum og í fimmta sæti yfir dánarorsakir fólks á aldrinum 15 til 59 

ára. Árlega deyja rúmlega sex milljón manna af völdum heilablóðfalls eða um sex 

einstaklingar á hverri mínútu. Á ársgrundvelli fá um 17 milljónir manna heilablóðfall á 

heimsvísu og þriðjungur þeirra hlýtur varanlega fötlun í kjölfarið. Einn af hverjum sex 

einstaklingum má búast við því að fá heilablóðfall á lífsleiðinni (Stroke Alliance for 

Europe, e.d.; World Stroke Organization, e.d.). Afleiðingar af alvarlegu heilablóðfalli geta 

verið verulegar og einstaklingur getur þurft á aðstoð og umönnun að halda ævilangt. 

Veikindin hafa áhrif á alla fjölskylduna sem þarf að aðlaga líf sitt að breyttum aðstæðum. 

Oftar en ekki er það maki sjúklings sem tekur að sér umönnunarhlutverkið heima fyrir, 

óumbeðinn (National Stroke Association, e.d.). 

Megin ástæða fyrir vali höfundar á umfjöllunarefni ritgerðarinnar er sú reynsla sem 

höfundur hefur af því að eiga föður sem fékk alvarlegt heilablóðfall árið 1999 aðeins 49 

ára gamall. Í félagsráðgjafarnáminu varð höfundi ljóst hversu mikilvægt það er að hafa 

aðgang að sálfélagslegum stuðningi þegar alvarleg veikindi verða í fjölskyldum. 

Félagsráðgjöfin nálgast viðfangsefni út frá heildarsýn sem gerir það að verkum að allir 

þættir eru skoðaðir í samspili við þann vanda sem hefur orðið til. Út frá þessum 

hugmyndum kviknaði áhugi höfundar á að skoða hvernig upplifun og lífsgæði maka 

þeirra sem veikjast alvarlega í kjölfar heilablóðfalls, væru. 

Markmiðið með ritgerðinni er að skoða upplifun og líðan maka af því að eiga 

lífsförunaut sem hefur hlotið alvarlegan skaða af völdum heilablóðfalls. Reynt verður að 

varpa ljósi á þær breytingar sem verða í sambandinu og hvernig makar takast á við 

breyttar aðstæður. Í ritgerðinni verður leitast við því að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvaða áhrif hefur það á lífsgæði og líðan maka að eiga 

lífsförunaut sem hefur hlotið alvarlegan skaða í kjölfar heilablóðfalls?  
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Ritgerðin er byggð upp á heimildum sem voru fengnar úr ritrýndum fræðigreinum, 

fræðsluefni, bókum, rannsóknum, skýrslum og fyrirliggjandi gögnum ýmissa stofnana. 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Á eftir inngangi er fjallað um kenningar í félagsráðgjöf sem 

tengjast umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Í þriðja kafla er fjallað um sjúkdóminn 

heilablóðfall, algengi hans og helstu afleiðingar þess skaða er hlotist getur af áfallinu. 

Einnig eru helstu áhættuþáttum gerð skil í kaflanum. Í kafla fjögur eru lífsgæði maka í 

kjölfar heilablóðfalls skoðuð. Fjallað er um hugtakið lífsgæði út frá heilsutengdri nálgun 

og greint frá því hvernig makar upplifa lífsgæði sín eftir að lífsförunautur þeirra veiktist. Í 

fimmta kafla er sorg og sorgarferli maka gerð skil og í kafla sex er fjallað um þær 

breytingar sem verða í fjölskyldunni og parasambandinu þar sem kynlíf para eftir 

heilablóðfall fær sérstaka umfjöllun. Sjöundi kafli greinir frá störfum félagsráðgjafa á 

sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum ásamt umfjöllun um ráðgjöf, endurhæfingu og 

stuðning sem í boði eru. Í lokakafla eru umræður og lokaorð þar sem niðurstöður eru  

dregnar saman og rannsóknarspurningu svarað. 
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2 Kenningar 

Í kaflanum verður fjallað um kenningar sem eiga við umfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

Kerfiskenningin byggist á hugmyndafræði sem rekja má til Ludwig von Bertalanffy og 

hentar hún vel sem vinnuaðferð í félagsráðgjöf þar sem markmiðið er að skoða vanda 

einstaklings út frá þeim áhrifaþáttum sem eru í kringum hann (Beckett og Taylor, 2016). 

Vistfræðikenning Bronfenbrenner varpar ljósi á það hvernig einstaklingur þróast og 

þroskast í samspili við umhverfi sitt (Berk, 2014). Kreppu og sorgarkenningum er svo 

ætlað að varpa frekara ljósi á líðan syrgjandi fólks  og það ferli sem fólk fer í gegnum 

þegar það verður fyrir áföllum í lífinu. 

2.1 Kerfiskenningin 

Uppruni kerfiskenninga í félagsráðgjöf á rætur sínar að rekja til líffræðingsins Ludwig 

von Bertalanffy. Hann kom fram með almennu kerfiskenninguna sem byggð er á 

stærðfræði, líffræði og stýrifræði. Kenningin byrjaði að þróast á 20. öldinni þegar hann 

skoðaði hvernig samspil mismunandi þátta sköpuðu hagnýta heild (Beckett og Taylor, 

2016). Hún byggir á því að allir þættir eru tengdir innbyrðis og breyting í einum hluta 

kerfisins hefur áhrif á aðra hluta þess. Til að hægt sé að skoða fyrirbæri þarf að skoða 

heildarkerfið í kringum það. Það er flókið ferli samverkandi þátta þar sem heildin er 

stærri en samanlagðir hlutar þess. Innan hvers kerfis eru svo minni undirkerfi sem hafa 

áhrif á hvort annað og kerfið í heild sinni. Breyting á einum þætti kerfisins orsakar 

breytingu á öðrum þáttum (Beckett og Taylor, 2016; Walsh, 2010; Teater, 2014).  

Hvert kerfi hefur sín mörk sem greinir það frá öðrum kerfum. Þessi mörk geta verið 

mismunandi þar sem sum eru opin fyrir flæði gagnvirkra áhrifa og önnur lokuð fyrir 

þeim. Opið kerfi er stöðugt að bregðast við og aðlagast áhrifum frá umhverfinu  en getur 

líka verið opið í innra umhverfi sínu þar sem ný áreiti fá að dreifast milli mismunandi 

hluta þess. Lokuð kerfi eiga ekki í þessu víxlverkandi samspili við umhverfi sitt og verða 

því ekki fyrir áhrifum frá því. Kerfið viðheldur stöðugleika sínum með því að stilla af og 

halda utan um áreiti frá umhverfinu og bregðast við því. Þegar það gerist á vöxtur sér 

stað og kerfið færist nær markmiði sínu. Ef kerfi er í ójafnvægi nær það ekki að bregðast 

við áreitinu og nær ekki að vaxa (Teater, 2014). 
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 Kerfiskenningin hentar vel í vinnuaðferðum félagsráðgjafa og er hún gagnleg til að 

meta hvar orsök vandans liggur. Til að skilja vanda hjá einstaklingi er ekki nóg að horfa 

eingöngu á einstaklinginn sjálfan heldur verður að skoða það umhverfi sem hann er í 

(Beckett og Taylor, 2016; Walsh, 2010). Það er gert með því að skoða kerfin í umhverfi 

hans og reynt að koma auga á í hvaða kerfum ríkir ójafnvægi sem má rekja vandann til 

og finna leiðir til að koma á jafnvægi aftur (Teater, 2014).  

Fjölskyldueiningin er kerfi sem samanstendur af þeim einstaklingum sem tilheyra 

henni. Hver einstaklingur innan fjölskyldunnar er hluti af mörgum félagslegum kerfum 

sem hann á  í stöðugum samskiptum við eins og vinahópi, starfsmannahópi og hinum 

ýmsu stofnunum og félagasamtökum. Þess vegna er ekki nóg að skoða eingöngu 

einstaklinginn heldur verður að skoða fjölskyldukerfið og samspil innan og utan þess til 

að greina vanda (Beckett og Taylor, 2016; Walsh, 2010; Farley, Smith og Boyle, 2011). 

Þegar einn meðlimur fjölskyldunnar veikist hefur það áhrif á alla fjölskylduna. Ójafnvægi 

kemst á fjölskyldukerfið þar sem veikindin hafa áhrif á alla aðra innan fjölskyldunnar.  

Fjölskyldukerfið er því stærra og meira en bara þeir einstaklingar sem eru hluti af 

einingunni (Farley o.fl., 2011). 

2.2 Vistfræðikenningin 

Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenner er þróun mannsins skoðuð út frá 

flóknum samskiptakerfum sem verða til út frá margþættum umhverfisáhrifum. 

Kenningin skoðar hvernig manneskjan þróast og þroskast í samspili við umhverfið sitt. 

Umhverfið er samsett úr skipulögðum heildum eða kerfum sem hvert raðast ofan í 

annað. Víxlverkandi áhrif milli einstaklings og umhverfis stuðla að þroska og þróun og 

hafa áhrif á líðan og samskipti einstaklingsins (Berk, 2014). 

Innsta kerfið er míkrókerfið (e. microsystem) sem samanstendur af líffræðilegum, 

sálfræðilegum og félagslegum þáttum sem móta einstaklinginn í hans persónulega 

umhverfi. Það er mótað af athöfnum og samskiptamynstrum í nánasta umhverfi 

einstaklingsins. Mesókerfið (e. mesosystem) vísar til þeirra samskiptatengsla sem eiga 

sér stað í nánasta umhverfi eða microkerfinu. Exokerfið (e. exosystem) inniheldur 

mismunandi aðstæður sem hafa áhrif á einstakling án þess að hann sjálfur sé 

viðstaddur. Þetta á við um þær breytingar í nærumhverfinu sem einstaklingurinn hefur 

ekkert með að gera persónulega en hafa samt sem áður áhrif á hann. Macrokerfið vísar 
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til gilda, laga, reglna og menningar sem hafa áhrif á athafnir og samskipti í hinum 

kerfunum. Sú menning sem er ríkjandi í því samfélagi sem einstaklingur býr  í hefur áhrif 

á öll hin kerfin (Berk, 2014). Áherslan í vistfræðilegum kenningum er á vöxt og þroska og 

þá möguleika sem einstaklingurinn á í því umhverfi sem hann býr við. Umhverfið getur 

bæði verið styðjandi við þroskamöguleika einstaklings og letjandi (Teater, 2014). 

Einstaklingur sækist stöðugt í það gegnum sitt lífshlaup að hámarka hag sinn í því 

umhverfi sem hann býr við. Þegar óvæntir atburðir sem orsaka álag verða í lífi hans eins 

og alvarleg veikindi í fjölskyldunni myndast spenna á milli hans og umhverfisins. Þá 

skiptir máli hvernig umhverfið styður við eða dregur úr að einstaklingurinn geti tekist á 

við álagið. Ef umhverfið býður upp á bjargir til að takast á við álagið styður það við 

einstaklinginn til að þroskast. Bjargir geta verið í formi fjölskyldumeðlima eða vina sem 

geta aðstoðað, öflugt heilbrigðiskerfi, lög um frítökurétt í vinnu vegna veikinda og svo 

framvegis. Ef skortur er á björgum í umhverfinu getur það stuðlað að neikvæðri andlegri 

og líkamlegri heilsu hjá viðkomandi og gerir honum erfiðara fyrir að takast á við álagið 

(Teater, 2014).  

Félagsráðgjafar styðjast við þessa kenningu til að sjá hvar er hægt að bæta 

samskiptamynstur milli einstaklinga, hópa eða samfélaga og viðkomandi umhverfis til að 

stuðla að jákvæðri þróun og þroska (Teater,2014).  

2.3 Áfallakreppur og sorg 

Samkvæmt Cullberg (1975) er andleg kreppa ástand sem myndast þegar einstaklingur 

getur ekki lengur leitað í lærð viðbrögð og fyrri lífsreynslu til að takast á við nýjar erfiðar 

aðstæður sem hann ræður illa við að ráða fram úr. Andleg kreppa er skoðuð út frá 

sálfræðinni og þar eru fjögur atriði sem skipta máli.  

Í fyrsta lagi verður að skoða hvaða atriði það eru sem skapa kreppuástandið. 

Kreppuástand sem myndast vegna skyndilegra óvæntra ytri atburða eins og fráfall 

nákomins aðila, lenda í lífshættu eða upplifa ógnun við öryggi og lífskjör kallast 

áfallakreppa. Þroskakreppa er hins vegar þegar einstaklingur á í erfiðleikum með að 

leysa úr aðstæðum sem eðlilegar eru á lífsleiðinni eins og að verða foreldri, byrja á 

vinnumarkaði eða fara á eftirlaun. Oftar en ekki tengjast þessar kreppur saman þar sem 

áfallakreppa getur myndast þegar einstaklingur er staddur í þroskakreppu og öfugt. Í 

öðru lagi verður að setja atburðinn í samhengi við aðstæður einstaklings og hvaða 
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þýðingu hann hefur fyrir viðkomandi. Mismunandi einstaklingar bregðast ekki eins við í 

sömu aðstæðum og það sem reynist einum viðráðanlegt getur reynst öðrum 

óyfirstíganlegt. Í þriðja lagi verður að taka tillit til þess á hvaða aldri viðkomandi er því 

sambærileg atvik geta haft mismunandi áhrif á fólk eftir því hvaða aldurskeiði það 

tilheyrir. Í fjórða lagi verður að horfa til nánasta umhverfis viðkomandi. Skoða verður 

félagsleg tengsl hans sem og aðstæður innan fjölskyldunnar. Einstaklingur sem getur 

leitað eftir stuðningi frá vinum og fjölskyldu er betur undir það búinn að takast á við 

andlega kreppu en þeir sem búa við skert félagsleg tengsl (Cullberg, 1975).  

Kreppu er oftast skipt niður í fjögur stig, lostastig, viðbragðsstig, úrvinnslustig og 

endurskipunarstig. Fyrstu viðbrögð við kreppunni einkenna lostastigið og geta 

viðbrögðin verið mismunandi eftir einstaklingum. Þau geta verið frá því að einstaklingur 

sýni lítil sem engin viðbrögð þar sem áfallið er honum of þungbært til að meðtaka yfir í 

það að fólk sýni ofsafengin viðbrögð með því að öskra og gráta. Á viðbragðsstiginu gerir 

fólk sér betur grein fyrir því hvað gerst hafði og sorgarferlið hefst. Fólk meðtekur frekar 

upplýsingar um áfallið á þessu stigi og  getur þetta tímabil varað frá vikum upp í mánuði. 

Úrvinnslustigið einkennist af því að uppbygging á sér stað og fólk finnur fyrir vonarglætu 

um að lífið geti haldið áfram. Endurskipunarstigið er svo lokastig kreppunnar þar sem 

kreppuvinnan hefur stuðlað að aukinni reynslu og þroska og fólk fer að læra að lifa við 

það áfall sem það varð fyrir. Það er bæði algengt og eðlilegt að fólk fari aftur til baka á 

fyrra kreppustig í ferlinu (Andrés Ragnarsson, 1997). 

 Andleg kreppa sem getur komið fram hjá maka þeirra sem hafa veikst alvarlega eins 

og af heilablóðfalli getur einkennst af tilfinningalegri togstreitu. Erfiðar hugsanir gera 

vart við sig eins og að betra hefði verið ef viðkomandi hefði fengið að deyja frekar en að 

lifa við mikla skerðingu. Þessar hugsanir vekja upp sektarkennd, biturleika og uppgjöf. Ef 

makinn þarf að taka ákvörðun um að gegna umönnunarhlutverki getur hann upplifað að 

hann sé að gefa upp frelsi sitt og ómeðvitað farið að finna fyrir gremju í garð hins veika. 

Stundum upplifir makinn að eina leiðin sé að losna úr þessum aðstæðum til að koma í 

veg fyrir andlegt niðurbrot og ákveður að skilja við viðkomandi. Sú ákvörðun getur leitt 

til langvarandi kreppu sem einkennist af samviskubiti og tilfinningu um að hafa brugðist. 

Ef makinn fær ekki faglega aðstoð getur kreppan fylgt honum ævilangt (Cullberg, 1975).  
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Elisabeth Kübler–Ross kom fyrst fram með kenningu sína um fimm stig sorgar árið 

1969. Stigin eru afneitun, reiði, samningaviðræður, depurð og sátt. Þegar hún setti 

kenninguna fyrst fram var hún útskýrð frá sjónarhorni þeirra sem lágu fyrir dauðanum 

en seinna skýrði hún sorgarstigin líka út frá þeim sem missa ástvini (Kübler–Ross og 

Kessler, 2005).  

Á afneitunarstiginu upplifir fólk oft eins og það sé í einhverskonar losti og sé dofið 

og lífið virðist vera óskiljanlegt og tilgangslaust. Þetta eru sálræn varnarviðbrögð sem 

hjálpa fólki við að meðtaka upplýsingarnar og komast yfir mesta höggið. Hugurinn ræður 

ekki við meira á þessari stundu. Þegar afneitunin minnkar fer áfallið hægt og rólega að 

verða raunverulegt í huganum. Viðkomandi fer að horfast í augu við atburðinn og 

upplifa tilfinningar sem varnarviðbrögðin komu í veg fyrir í upphafi (Kübler–Ross og 

Kessler, 2005). 

Annað stigið í sorgarferlinu er reiði og getur hún beinst að vinum, læknum, 

fjölskyldunni, manneskjunni sem dó eða veiktist, guði eða gagnvart sjálfum sér. Reiðin 

er eitt birtingarform þess sársauka sem fólk upplifir í sorginni og hjálpar því við að henda 

reiður á tilfinningar sínar (Kübler–Ross og Kessler, 2005). 

Samningaviðræður er þriðja stig sorgarferlisins þar sem fólk reynir að semja sig út úr 

aðstæðunum í huganum. Hugsanir eins og ég skal verða betri manneskja ef viðkomandi 

lifir af og verður heilbrigður á ný. Þetta stig einkennist  af „ ef bara“ hugsunum eins og ef 

viðkomandi hefði bara hugsað betur um sig eða ef læknirinn hefði komist fyrr að því að 

viðkomandi væri í hættu á að veikjast eða deyja. Þessar hugsanir beinast líka inn á við og 

einkennast oft að sektarkennd og sjálfsásökunum (Kübler–Ross og Kessler, 2005). 

Fjórða stigið er depurð þar sem atburðurinn er orðin að staðreynd í huganum. 

Tómleikatilfinning og dýpri sorg einkenna þetta tímabil og fólk á það til að einangra sig. 

Lífið virðist hafa lítinn tilgang og einkennist af depurð (Kübler–Ross og Kessler, 2005).  

Á sáttarstiginu hefur fólk náð að horfast í augu við breyttar aðstæður. Hér er þó ekki 

átt við að fólk sé farið að sætta sig við að ástvinur hafi veikst eða dáið heldur er það 

farið að læra að lifa með sorginni. Góðu dagarnir verða fleiri en þeir slæmu, með 

tímanum og hægt og rólega fer fólki að finnast það geta haldið áfram með lífið. Fólk 

getur farið fram og til baka um stigin í sorgarferlinu (Kübler–Ross og Kessler, 2005).
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3 Heilablóðfall 

Heilablóðfall er önnur helsta dánarorsök í heiminum þar sem um 6,2 milljónir manna 

deyja árlega, það eru 85 dauðsföll á hverja 100.000 íbúa á heimsvísu. Í Evrópu er 

dánartíðnin 125 á hverja 100.000 íbúa (World Health Organization [WHO], 2017). Um 

sautján milljónir manna fá heilablóðfall í heiminum á ári hverju. Einn fjórði er yngri en 

65 ára. Einn þriðji þeirra sem fær heilablóðfall hlýtur varanlega fötlun eftir áfallið. Það 

eru fjórðungs líkur á því að fá annað heilablóðfall á fyrstu fimm árunum eftir fyrsta áfall. 

Á einni mínútu fá 30 manns heilablóðfall í heiminum í dag og að meðaltali deyja sex á 

mínútu. Heilablóðfall er í öðru sæti yfir dánarorsakir hjá þeim sem eru á aldrinum 60 ára 

og eldri og því fimmta fyrir þá sem eru í aldurshópnum 15 til 59 ára. Einn af hverjum sex 

má búast við því að fá heilablóðfall á ævinni. Af hverjum tíu sem látast af völdum 

heilablóðfalls hefði verið hægt að koma í veg fyrir fjögur tilfelli ef háþrýstingur hefði 

verið meðhöndlaður (Stroke Alliance for Europe, e.d.; World Stroke Organization, e.d.). 

 Sjúkdómsbyrði af völdum heilablóðfalls hefur aukist mikið á síðustu áratugum og 

benda tölur til þess að veruleg aukning sé í aldursflokknum 19 til 64 ára. Í dag er um 

helmingur af heildar sjúkdómsbyrði á heimsvísu af völdum heilablóðfalls hjá fólki yngra 

en 65 ára og þar af leiðandi ekki lengur hægt að flokka heilablóðföll sem sjúkdóm eldra 

fólks  (Feigin o.fl., 2017). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir heilablóðfall (e. stroke) sem 

skaða sem verður í heilavefnum þegar truflun verður á blóðflæði til heilans, oftast vegna 

æðar sem springur eða blóðtappa sem stíflar hana. Þetta veldur því að næring og 

súrefni berst ekki til heilans með blóðrásinni (WHO, e.d.-a). Hugtakið heilablóðfall er 

notað yfir bæði heilablæðingu og heiladrep. Heilablæðing er þegar það verður blæðing 

inni í heilavefnum en heiladrep orsakast af heilablóðþurrð sem er það ástand þegar 

blóðflæði til heilans minnkar verulega. Ef blóðflæðið til heilans skerðist í skamman tíma 

þar sem ekkert drep nær að myndast er talað um skammvinna heilablóðþurrð. 

Skammvinn heilablóðþurrð varir skemur en klukkustund, oftast fimm til tuttugu mínútur 

(Ólafur Árni Sveinsson, Ólafur Kjartansson og Einar Már Valdimarsson, 2014).  
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Um 85% allra heilablóðfalla verða vegna blóðsega, 10%  vegna heilablæðingar og 

um 5% verða vegna innanskúmsblæðingar (Damgaard, 2008). Þegar einstaklingur fær 

heilablóðfall af völdum blóðsega eða blæðingu í heila koma einkennin skyndilega. 

Truflun verður á sjón og tali, lömun í andliti, lömun í hand- eða fótlegg, truflun á 

snertiskyni ásamt svima, ógleði og uppköstum. Þegar skemmdir verða á vefjum  vinstra 

megin í heilanum verður oft truflun á tali og verkstol. Ef skemmdirnar eru hægra megin 

er algengt að það orsaki gaumstol og skert sjúkdómsinnsæi. Einkenni af skammvinnri 

heilablóðþurrð vara oftast í stuttan tíma allt frá mínútum til 24 klukkutíma. Þau geta 

verið þau sömu og af völdum blóðsega eða blæðingu ásamt stundarblindu á öðru auga. 

Skammvinn heilablóðþurrð er oftast kölluð TIA (e. transient ischemic attack) og er oft 

fyrirvari um stærra heilablóðfall. Hættan á að fá heilablóðfall eftir TIA kast er mikil fyrstu 

þrjá mánuðina. Einkenni við innanskúmsblæðingu er skyndilegur og öflugur höfuðverkur 

og í 50% tilfella skerðist meðvitundin. Það getur átt sér stað truflun í taugakerfinu ásamt 

því að orsaka ógleði og uppköst. Flestir einstaklingar sem fá heilablóðfall eru lagðir beint 

inn á taugalækningadeild til meðferðar (Damgaard, 2008).  

Í íslenskri rannsókn sem gerð var á árunum 2007 til 2008 fengu 343 einstaklingar 18 

ára og eldri heilablóðfall í fyrsta skipti. Heilablóðfall af völdum blóðþurrðar var í 81% 

tilfella og var hlutfallið jafnt á milli kynja. Tíðni nýrra tilfella á Íslandi er svipað og hjá 

öðrum vestrænum þjóðum (Ágúst Hilmarsson, Ólafur Kjartansson og Elías Ólafsson, 

2013).  

3.1 Áhættuþættir 

Áhættuþættir eru flokkaðir eftir því hvort um sé að ræða óbreytanlega eða breytanlega 

þætti.  Meðal óbreytanlegra áhættuþátta er aldur og aukast líkurnar verulega á að fá 

heilablóðfall eftir því sem fólk eldist. Hættan tvöfaldast við hvern áratug eftir 55 ára og 

eru 50% heilablóðfalla hjá einstaklingum sem eru 75 ára og eldra. Annar áhættuþáttur 

er kyn þar sem karlar eru í aðeins meiri áhættu en konur fram að 75 ára aldri en eftir 

þann aldur eru hlutföllin nokkuð jöfn. Aðrir óbreytanlegir áhættuþættir eru kynþáttur 

þar sem fólk af afrískum uppruna er í meiri áhættu, erfðir og ef viðkomandi hefur áður 

fengið heilablóðfall (Ólafur Árni Sveinsson o.fl., 2014).  

Breytanlegir áhættuþættir eru þeir þættir sem hægt er að hafa áhrif á. Hár 

blóðþrýstingur er talinn eiga þátt í um 50% heilablóðfalla. Sykursýki er annar stór 
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áhættuþáttur þar sem hún getur aukið líkur á heiladrepi um þriðjung. Þeir einstaklingar 

sem eru með sykursýki eru oft yngri þegar þeir veikjast og eiga í mikilli hættu á að 

veikindin séu alvarlegri. Ef bæði sykursýki og háþrýstingur fara saman er hættan mun 

meiri á heilablóðfalli. Aðrir breytanlegir áhættuþættir eru tóbaksreykingar, hátt 

kólesteról, offita, hreyfingarleysi og áfengis- og vímuefnaneysla. Síðastliðin ár hafa 

rannsóknir fundið tengsl á milli heilablóðfalls og mígrenis og þá sérstaklega hjá yngri 

konum sem eru með mígreni. Hættan eykst þrefalt ef þær reykja og fjórfalt ef þær nota 

getnaðarvarnarpillu. Með breyttum lífstíl er hægt að draga verulega úr áhættu á að fá 

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

3.2 Algeng einkenni eftir heilablóðfall 

Einkenni eftir heilablóðfall eru mismunandi eftir því hversu mikill skaðinn er og hvar 

hann er staðsettur í heilanum. Þegar skaði verður vinstra megin í stóra heila eru 

einkenni yfirleitt í hægri líkamshluta og svo öfugt ef skemmdin er hægra megin. Einkenni 

eru sömu megin ef um skemmd í litla heila er að ræða. Afleiðingar af skemmdum í 

heilastofni eru yfirleitt alvarlegar þar sem mikilvægar stjórnstöðvar líkamans eru 

staðsettar þar (Ingibjörg Bjartmarz o.fl.,2013). 

3.2.1 Líkamleg einkenni 

Um 10% sjúklinga lifa við langtíma verki eftir heilablóðfall. Þetta eru verkir sem tengjast 

stoðkerfinu og eru oftast í öxl og mjöðm hjá þeim sem hafa lamast eftir áfallið ásamt 

verkjum í baki. Ástæðan er sú að álagið á líkamsstöðu hefur skekkst út af lömuninni. 

Taugaverkir geta komið fram innan sex mánaða og eru þeir staðbundnir við þau svæði 

þar sem skyntruflanir hafa orðið. Sjúklingur er ofurnæmur á þessu svæði líkamans bæði 

fyrir snertingu og kulda og verkirnir geta orðið verulega miklir. Oftast er verkjunum lýst 

sem brunatilfinningu, sviða eða skerandi sársauka. Tveimur til fjórum vikum eftir 

heilablóðfall getur sjúklingur fengið flog  og ef það gerist eykur það líkurnar á að 

vikomandi verði flogaveikur til frambúðar (Damgaard, 2008).  

Verkstol lýsir sér þannig að sjúklingur á erfitt með skipulagðar hreyfingar við 

framkvæmd á daglegum athöfnum. Athafnir sem venjulega krefjast ekki mikillar 

hugsunar eins og að nota viðeigandi áhöld við að borða, nota síma eða kveikja á 

sjónvarpi taka viðkomandi langan tíma að gera og eru oft ranglega framkvæmd (Jón 

Snædal, 2004; Heilablóðfallsteymi Grensáss, 2016). 
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Kyngingarörðugleikar eru algengir í kjölfar heilablóðfalls og geta orsakað það að 

sjúklingi svelgist á með þeim afleiðingum að matur eða vökvi geta farið í loftveginn 

(Heilablóðfallsteymi Grensáss, 2016). 

3.2.2 Málstol  

Tjáskiptaskerðingum eftir heilablóðfall má skipta í þrjá flokka: þvoglumælgi, málstol og 

vitræna tjáskiptaskerðingu (e. cognitive communicative impairment).  Skerðingarnar 

tengjast mismunandi stöðvum í mið- og úttaugakerfinu og fara oftar en ekki saman. 

Þvoglumælgi er samheiti notað yfir þá taugafræðilegu truflun sem verður á tali. Truflun 

verður á raddstyrk, málhraða, raddsviði, raddblæ og stöðugleika tals ásamt framburði 

vegna máttleysis eða lömunar á vöðvum talfæra. Óstöðug vöðvaspenna á þessu svæði 

hefur áhrif á skyn og hreyfistjórnun þegar talað er (Stewart og Riedel, 2016).  

 Vitræn tjáskiptaskerðing er þegar truflun verður á allri tjáskiptagetu sökum 

skerðingar á hugarstarfsemi og hefur áhrif á  bæði  hugsanaferli og framkvæmdarstjórn 

við málnotkun. Skerðingin lýsir sér meðal annars í minnkandi athygli, erfiðleikum með 

einbeitingu og minni og vanda við að forma og skipuleggja hugsanir við tjáskipti (Stewart 

og Riedel, 2016).  

Málstol er skerðing á hæfni til að nota eða skilja töluð eða rituð orð vegna skemmda 

eða truflana í heilastöðvum og er tilkomin vegna heilaskaða. Sjúklingar með málstol eiga 

það til að segja óvenjulega og oft undarlega hluti, eins og að búa til orð sem hefur enga 

merkingu eða nota orð á óviðeigandi hátt. Málstol felur í sér margar tegundir af 

málröskunum sem tengjast tjáningargetu, skilningi á töluðu og skrifuðu máli og 

tjáskiptum (Stewart og Riedel, 2016). Vægt málstol getur falið í sér erfiðleika við að 

halda þræði í samtali og finna út rétta röðun orða. Í alvarlegu málstoli getur skilningur á 

einföldu máli og geta til tjáskipta verið lítil sem engin. Talað er um Broca málstol þegar 

skaði hefur orðið í ennisblaði á svokölluðu  Brocasvæði heilans. Einkennin lýsa sér í 

skertri tjáningu bæði talaðs og ritaðs máls. Wernicke svæðið í heilanum er staðsett fyrir 

ofan gagnaugablað og skaði á þessu svæði lýsir sér í truflun á málskilningi, erfiðleikum 

með að muna orð, brenglun í hljóðmyndun orða og að búa til merkingarlaus orð. Þessi 

skerðing nefnist Wernicke málstol og getur haft áhrif á bæði talskilning og skilning á 

skrifuðu máli (Sigríður Magnúsdóttir og Ester Sighvatsdóttir, 2009; Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d.). Til eru fleiri formgerðarflokkanir á málstoli eftir því hvar 
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skemmdir vegna heilablóðfallsins eru í heilanum og eftir áhrifum þeirra á málstöðvarnar 

(Stewart og Riedel, 2016). 

3.2.3 Gaumstol 

Talið er að um 30% þeirra sem fá heilablóðfall þjáist af einkennum gaumstols eftir áfall 

og er það eitt af því sem hefur mest hamlandi áhrif á líf þeirra eftir veikindin. Gaumstol 

er algengara hjá þeim einstaklingum sem fá heilablóðfall í hægra heilahveli þar sem 

samspil skynjunar og hreyfingar raskast.  Um er að ræða flókna skynröskun sem snýr að 

athygliskerfum og virkni þeirra en ekki  skemmdir í skyn- og hreyfisvæðum heilans 

(Haukur Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 2007; Menon o.fl., 2015; Styrmir Sævarsson, 

Árni Kristjánsson og Haukur Hjaltason, 2009).  

Einstaklingur með gaumstol á í erfiðleikum með það rými í umhverfi sínu sem er í 

gagnstæða átt við heilaskaðann. Heilaskaði í hægra heilahveli veldur þannig truflun á 

skynjun og hreyfingu í umhverfi og rými vinstra megin við viðkomandi. Athyglin beinist 

að því sem er að gerast í hægra rými í umhverfinu þó svo að viðkomandi geti litið til 

beggja átta. Einstaklingar með gaumstol eru oftar en ekki lamaðir vinstra megin í 

líkamanum og eru með skert húðskyn. Þó getur einstaklingur verið með  skerta 

hreyfingu vinstra megin án þess að um eiginlega lömun sé að ræða  (Haukur Hjaltason, 

Styrmir Sævarsson, 2007; Styrmir Sævarsson o.fl., 2009). Þetta getur birst þannig  að 

viðkomandi borðar aðeins mat sem er vinstra megin á diski eða les orð vinstra megin við 

miðju í bók eða texta í sjónvarpi. Matur getur orðið eftir í vinstri kinn þegar borðað er og 

umhirðu líkamans getur orðið ábótavant vinstra megin, til dæmis ógirt skyrta eða 

órakað svæði við skeggsnyrtingu. Einstaklingurinn verður oft ekki var við það sem á sér 

stað vinstra megin eins og þegar fólk nálgast hann úr þeirri átt og getur áreiti í 

umhverfinu aukið á gaumstolseinkennin (Haukur Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 2007; 

Menon o.fl., 2015).  

Gaumstol getur verið misjafnlega mikið hjá einstaklingum og oft dregur úr 

einkennum og þau ganga jafnvel til baka hjá hluta einstaklinga eftir heilablæðingu. Samt 

sem áður hefur það sýnt sig að ef gaumstol verður í byrjun veikindanna hefur það 

forspágildi um skerta færni og minni getu einstaklingsins til sjálfsbjargar eftir heilaáfallið 

(Haukur Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 2007). Yfirleitt fylgir mikil færniskerðing 

gaumstoli og verður þar af leiðandi oft aukin hætta á meiðslum hjá einstaklingum. 
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Grundvallarfærni í athöfnum daglegs lífs er verulega skert og getur gert endurhæfingu 

einstaklingsins erfiðari og árangursminni (Menon o.fl., 2015). Sjúklingar gera sér oft ekki 

grein fyrir skerðingunni og skortir innsæi í eigin vanda. Til að meðferð geti borið árangur 

er nauðsynlegt að reyna að útskýra vandann fyrir viðkomandi. Það er árangurríkast að 

taka dæmi úr hans eigin lífi til að auka skilning hans á skerðingunni. Til eru all mörg 

meðferðarúrræði við gaumstoli en rannsóknir hafa sýnt að árangur þeirra er 

takmarkaður ef þeim er beitt einum og sér. Best þykir að nota tvö eða fleiri úrræði 

samhliða og þau endurtekin reglulega. Sem dæmi um  úrræði sem hafa gefið ágætis 

árangur eru sjónræn skönnunarþjálfun þar sem athygli sjúklings er stöðugt beint til 

vinstri af meðferðaraðila og endursvörunarþjálfun þar sem notaðar eru 

myndbandsupptökur af aðstæðum þar sem vandinn birtist hjá sjúklingi og hann beðinn 

um að horfa á þær (Styrmir Sævarsson o.fl., 2009). 

3.2.4 Sálfræðileg einkenni 

Þunglyndi er nokkuð algengt í kjölfar heilablóðfalls og er talið að um 30% til 40% 

sjúklinga finni fyrir einkennum þess á fyrstu 12 mánuðum eftir áfall. Þunglyndið orsakast 

bæði vegna sálfræðilegra afleiðinga áfallsins sem og líffræðilegra þar sem heilaskaði 

hefur orðið. Grátköst eru þekkt hjá um 15% sjúklinga og eru þau talin orsakast vegna 

minni þéttni í serótónin upptöku heilans (Damgaard, 2008). 

Á milli 30% til 40% þeirra sem hafa fengið heilablóðfall hafa verið greindir með 

marktæka sálfræðilega röskun. Að minnsta kosti þriðjungur upplifir einkenni þunglyndis, 

um 30% upplifa neikvæðar hugsanir eins og það að finnast þeir einskis virði og milli 20% 

til 38% upplifa kvíðaeinkenni. Kvíði, þunglyndi, persónuleikabreytingar og tilfinningalegt 

ójafnvægi eru algengir fylgikvillar eftir áfallið. Slæm andleg heilsa hefur áhrif á lífsgæði 

sjúklingsins og getur tafið bataferlið. Við mat á sálfræðilegum einkennum verður að taka 

tillit til líffræðilegra breytinga sem urðu við áfallið og þeirra tilfinninga sem viðkomandi 

er að upplifa gagnvart því að hafa veikst alvarlega. Einnig skiptir persónuleiki  máli og 

menningarlegur bakgrunnur. Breytingar á andlegri líðan geta komið fram nokkru eftir 

áfallið, jafnvel þegar viðkomandi er kominn heim í sitt gamla umhverfi. Þetta getur gerst 

þó viðkomandi hafi ekki sýnt nein merki þess að líða illa áður (Falk–Kessler, 2016). 

Það geta orðið breytingar á persónuleika eftir að einstaklingur hefur fengið 

heilablóðfall. Breytingin lýsir sér í því að hegðun breytist, þolinmæði minnkar og 
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viðkomandi verður oftar pirraður. Einnig getur orðið vart við dómgreindarleysi, 

sinnuleysi og skort á frumkvæði. Skapsveiflur eru algengar sérstaklega á fyrstu 

mánuðunum eftir áfall og mikið tilfinningalegt ójafnvægi þar sem viðkomandi finnur 

fyrir reiði, sorg og vanlíðan. Sjúkling getur skort innsæi eftir áfallið og getur það haft 

áhrif á minni, skipulag og almenna færni í daglegu lífi. Þekkt er að erfiðleikar með 

einbeitingu geri vart við sig og þol fyrir áreiti og margmenni sé skert. Þá geta einnig 

orðið erfiðleikar við það að læra  nýja hluti og meðtaka nýjar upplýsingar og 

leiðbeiningar (Heilablóðfallsteymi Grensáss, 2016). 

Áfallastreita er algeng og eðlileg viðbrögð við því að hafa gengið í gegnum jafn 

alvarleg veikindi og heilablóðfall. Á síðustu árum hafa nokkrar rannsóknir leitt það í ljós 

að algengt er að  áfallastreita þróist út í áfallastreituröskun hjá þeim sem hafa fengið 

heilablóðfall. Hlutfall sjúklinga sem hafa sýnt merki um að vera með áfallastreituröskun 

er mjög á reiki og rannsóknir sýna allt frá 4% upp í 37%. Áætlað er út frá þessum 

rannsóknum að einn af hverjum fjórum sýni greinileg merki um að þjást af röskuninni 

(Garton, Sisti, Gupta, Christophe og Connolly, 2017). 
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4  Heilsutengd lífsgæði maka 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir lífsgæði sem þá stöðu sem einstaklingur 

telur sig hafa í lífinu út frá sinni eigin menningu og verðmætamati og í samhengi við þau 

markmið, væntingar, viðmið og málefni í eigin lífi. Hugtakið lífsgæði er víðtækt og 

inniheldur áhrif frá líkamlegu og andlegu heilsufari einstaklingsins, hans persónulegu 

viðhorfum, félagslegum samskiptum og tengslum við aðstæður í umhverfi hans (WHO, 

e.d.-b). Heilsutengd lífsgæði eru fundin út með því að fólk er látið svara sérhönnuðum 

spurningalista sem mælir  líkamlega, félagslega og andlega líðan þeirra (Last, 2007).  

Þegar talað er um almenn lífsgæði er venjulega átt við þá þætti sem snúa að 

grunnþörfum einstaklings. Það er að hann hafi aðgang að næringarríku fæði, eigi fastan 

samastað og hafi tekjur til ráðstöfunar. Einnig er átt við huglæga þætti eins og að 

einstaklingur upplifi sig hamingjusaman og líði vel almennt séð. Heilsutengd lífskjör 

einstaklings ná yfir þætti sem snúa að hans eigin heilsu, hvernig hann metur heilsufar 

sitt út frá aðstæðum sínum og upplifun hans á þeim. Fólk getur verið hamingjusamt 

þrátt fyrir að heilsufar þess sé slæmt og þeir sem búa við gott heilsufar geta verið 

óhamingjusamir. Þess vegna er nauðsynlegt að mæla almennt heilsufar í samhengi við 

það hvernig einstaklingurinn metur aðstæður sínar með tilliti til líkamlegra, andlegra og 

félagslegra þátta í því umhverfi sem hann býr við. Það hefur færst í vöxt á undanförnum 

árum að rannsaka heilsutengd lífsgæði en það getur reynst flókið að bera saman 

niðurstöður á milli landa þar sem menning hefur áhrif á hvernig fólk metur lífsgæði sín 

(Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009).  

Í rannsókn Visser-Meily, Post, Schepers og Lindeman frá árinu 2005 voru lífsgæði 

maka þeirra sem höfðu fengið heilablóðfall  rannsökuð.  Niðurstöður sýndu að 80% af 

mökum bjuggu við lök lífskjör einu ári eftir heilablóðfall maka. Þættir eins og verulegt 

álag og einkenni þunglyndis voru þýðingarmestir og aðeins um helmingur maka sagðist á 

heildina litið vera sáttur við lífsgæði sín. Sú breyting á hlutverki makans frá því að vera 

sjálfstæður aðili í að þurfa að fara að veita maka sínum umönnun á heimili hefur mikil 

áhrif á líðan hans. Aðstoð með verklega þætti sem og tilfinningalega geta tekið á og oft 
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verður þetta hlutverk að kvöð fyrir makann og hefur áhrif á hans eigin lífsgæði (Visser-

Meily o.fl., 2005). 

Persson o.fl. (2015) fundu út í rannsókn sinni að heilsutengd lífskjör maka minnkuðu 

ekki bara fyrst eftir áfallið heldur einnig til lengri tíma litið.  Þátttakendur í rannsókninni 

voru makar þeirra sem höfðu fengið heilablóðfall fyrir sjötugt. Fyrri mælingin fór fram 

þremur mánuðum eftir áfallið og sú seinni sjö árum eftir áfallið. Samanburður var 

gerður á milli einstaklinga sem áttu maka sem höfðu fengið heilablóðfall og þeirra sem 

áttu maka sem ekki höfðu fengið heilablóðfall. Niðurstöður sýndu að einstaklingar sem 

áttu maka sem höfðu fengið heilablóðfall bjuggu við lakari andlega og líkamlega heilsu 

og almennt heilsufar þeirra var verra en hjá samanburðarhópnum. Sá þáttur sem spáði 

helst fyrir um lakari líkamlega heilsu hjá mökum voru aldur þeirra sjálfra og hversu mikil 

fötlunin var hjá maka þeirra eftir áfallið. Þættir sem spáðu fyrir um lakari andlega heilsu 

tengdust þunglyndis einkennum, fötlun og vitsmunalegri skerðingu makans. Einnig kom 

fram að skortur á félagslegum stuðningi tengdist lakari andlegri heilsu. Ekki mældist  

marktækur munur á því hvort um var að ræða karlkyns eða kvenkyns maka sjúklingsins 

(Persson o.fl., 2015).   

Abzhandadze o.fl. (2017) fundu út í rannsókn sinni að makar þeirra sem höfðu 

fengið heilablóðfall fundu fyrir minni lífshamingju samanborið við aðra. Þeir upplifðu 

almennt minni ánægju í daglegu lífi, í frítíma, kynlífi, parasambandinu, fjölskyldulífi og 

voru við lakari líkamlegri og andlegri heilsu en þeir sem voru í samanburðarhópi. Þeir 

makar sem voru umönnunaraðilar maka síns heima fyrir fundu fyrir minni lífshamingju 

en þeir sem ekki sinntu því hlutverki. Bæði líkamleg fötlun og vitrænar skerðingar 

einstaklingsins höfðu áhrif á hversu mikla lífshamingju makarnir töldu sig búa við 

(Abzhandadze o.fl., 2017). 

 Í rannsókn Kruithof o.fl. (2016) kemur fram að talsverður hluti þeirra sem eiga maka 

sem hafa fengið heilablóðfall upplifa mikla streitu, kvíða og sýna einkenni um þunglyndi 

á fyrstu vikunum eftir áfallið.  Samanburður á líðan þeirra eftir að eitt ár hafði liðið frá 

áfallinu sýndi að dregið hafði úr einkennum kvíða   en einkenni streitu og þunglyndis 

hafði ekki minnkað með tímanum (Kruithof o.fl., 2016). 

Áfallastreita er eðlileg afleiðing þess að upplifa óvænta og alvarlega atburði. 

Þegar þessi viðbrögð vara í marga mánuði eftir atburðinn og eru farin að hafa verulega 
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hamlandi áhrif á einstaklinginn getur streitan þróast yfir í sjúkdóm eins og 

áfallastreituröskun. Langvinn og alvarleg veikindi hjá nákomnum ættingja teljast frekar 

til sorgar og kreppu en áfalla þar sem áföll eru skilgreind sem óvæntir atburðir eins og til 

dæmis náttúruhamfarir, slys, ofbeldi af manna völdum, að verða vitni að óhugnanlegum 

atburðum og ógnun öryggis eða lífsháski (Margrét Blöndal, 2007).  Sjúkdómar eins og 

heilablóðfall þar sem veikindin byrja mjög snögglega, oft með því að viðkomandi missir 

meðvitund og er fluttur á gjörgæsludeild getur leitt til þess að nánasti aðstandandi verði 

fyrir alvarlegu áfalli. Óvissan um líf ástvinarins sem og afleiðingar sjúkdómsins getur 

varað í einhvern tíma og haft veruleg áhrif á andlega líðan aðstandanda. Þessar 

aðstæður eru taldar geta ýtt undir það að viðkomandi sé í aukinni hættu á að greinast 

með áfallastreituröskun síðar meir ef hann fær ekki viðeigandi aðstoð frá byrjun 

(Rueckriegel o.fl., 2015). 

Rueckriegel o.fl. (2015) rannsökuðu líðan hjá nánum aðstandendum sjúklinga sem 

höfðu hlotið alvarlegan  heilaskaða eða innanskúmsblæðingar. Niðurstöður sýndu að 

53% sýndu veruleg merki um áfallastreituröskun fimm til fimmtán mánuðum síðar. 

McPeake o.fl. (2016) fengu sömu niðurstöður í rannsókn sinni á fjölskyldumeðlimum 

þeirra sem lágu á gjörgæslu í kjölfar óvæntra veikinda eða slysa. Í fræðilegri samantekt 

28 rannsókna bentu niðurstöður til þess að á bilinu 37% til 57% náinna aðstandenda 

sjúklings á gjörgæslu hefðu einkenni áfallastreituröskunnar sex mánuðum síðar (van 

Beusekom, Bakhshi-Raiez, de Keizer, Dongelmans og Schaaf, 2016). Niðurstöður þessara 

rannsókna benda til þess að ekki sé nægilega vel hugað að líðan aðstandenda á 

bráðastigi sjúkdóma. Það mætti draga verulega úr líkum á því að þeir þrói með sér 

sálræna sjúkdóma eins og áfallastreituröskun ef gripið væri fyrr inn í með því að meta 

líðan þeirra og aðstæður (van Beusekom o.fl., 2016; McPeake o.fl., 2016; Rueckriegel 

o.fl., 2015).
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5  Sorgarferli maka 

Í flestum samfélögum er sorg og missir yfirleitt tengt við andlát ástvinar þar sem 

aðstandendur koma saman við jarðarför til að kveðja og syrgja viðkomandi.  Þetta er 

flóknara ferli fyrir þá sem eru að ganga í gegnum sorg í kjölfar veikinda þar sem 

einstaklingurinn deyr ekki. Afleiðingar af alvarlegu heilablóðfalli geta verið verulegar og 

oft breytist viðkomandi manneskja mikið. Maki  getur átt í erfiðleikum með þessar 

breytingar og upplifað sorg og söknuð eftir því hvernig hann var fyrir áfallið 

(Northwestern Medicine, 2015).  

Falin sorg getur haft mikil áhrif á líf viðkomandi manneskju þar sem skortur á 

sálrænum stuðningi frá vinum og ættingjum vegna þekkingarleysis eykur á vanlíðan 

(Cantwell-Bartl, 2014). Sú staðreynd að viðkomandi lifði áfallið af og þarf að takast á við 

miklar skerðingar á lífsgæðum sínum vegur mest í stóra samhenginu sem gerir það að 

verkum að makinn fær ekki þann skilning né stuðning sem hann þarf á að halda. Það er 

nauðsynlegt að  sýna maka stuðning og viðurkenna sorg hans með því að hlusta á 

frásagnir hans og rifja upp minningar  eins og þegar ástvinur deyr (López-Espuela o.fl, 

2018; Cantwell-Bartl, 2014). Sorgin er oft óljós og erfitt að átta sig á henni. Sorgarferlið 

getur varað lengi  þar sem sumar breytingar taka lengri tíma að koma í ljós og missirinn 

ekki alltaf augljós fyrr en að einhverjum tíma liðnum. Söknuður eftir fjárhagslegu öryggi, 

atvinnutækifærum, venjubundnu lífi og frítíma getur gert vart við sig aftur og aftur á 

mismunandi tímabili í lífi makans. Einnig getur myndast söknuður eftir vinum sem ekki 

eru lengur til staðar, söknuður eftir samverustundum með fjölskyldunni og söknuður 

eftir sjálfstæði og frítíma (Cantwell-Bartl, 2014).  

Sorgin getur átt sér djúpar rætur og verið undirliggjandi frá degi til dags án þess að 

makinn geri sér grein fyrir því að hann sé að upplifa sorg. Á mikilvægum tímamótum 

getur sorgin orðið yfirþyrmandi og komið honum í opna skjöldu. Sorgin  birtist líka í 

söknuði eftir hlutum sem hefðu getað orðið   en möguleikar þeirra ekki til staðar lengur 

(Cantwell-Bartl, 2014). Það að vera kominn í það hlutverk að þurfa að annast manneskju 

sem áður var í jafningjahlutverki inni á heimilinu skapar mikla óreiðu á tilfinningalífi 

makans. Hann upplifir söknuð eftir þáttum sem sambandið byggðist áður upp á  og 
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þeirri sameiningu sem persónuleg sambönd fela í sér eins og gagnkvæmum stuðningi, 

hvatningu og nánd (López- Espuela o.fl., 2018). Álagsþættir sem parið leysti áður úr 

saman lendir á makanum til viðbótar við það álag sem skapast af veikindunum og 

umönnunarhlutverkinu.   Makanum finnst hann ekki vera eins frjáls og áður þar sem 

mestur tími hans fer í að hlúa að hinum aðilanum. Veiki aðilinn áttar sig oft ekki á þessu 

bæði vegna þess skaða sem heilablóðfallið olli en líka vegna þess að þessi nýju hlutskipti 

hans í lífinu eiga allan hans fókus (López-Espuela o.fl, 2018). 

Oft gera makar sér ekki grein fyrir því að þeir séu að upplifa sorg og halda að líðan 

þeirra tengist  einhverju allt öðru. Einkennin geta   lýst sér eins og þegar um veikindi er 

að ræða en mikilvægt er að greina þarna á milli. Líkamleg einkenni eins og stuttur 

andardráttur, herpingur í hálsi, breytingar á matar- og svefnvenjum og orkuleysi  eru 

þekkt meðal þeirra sem eru að syrgja. Sálræn einkenni  lýsa sér sem mikill einmanaleiki,  

depurð,  uppnám og reiði eða pirringur. Einnig getur   viðmót breyst og orðið 

fjandsamlegt í garð annarra þegar álagið verður mikið.  Það er mjög algengt að makar 

reyni að leyna þessum tilfinningum  til að hlífa öðrum eða að þeim finnist  þeir ekki hafa 

tilkall til þess að beina athyglinni frá veika einstaklingnum (Cantwell-Bartl, 2014). Það er 

eðlilegt að sú hugsun skjóti upp kollinum að betra hefði verið fyrir viðkomandi að fá að 

deyja ef skaðinn er mikill. Makinn getur fundið fyrir gremju í garð þess veika og upplifað 

reiði, sektarkennd og leiða vegna þessara tilfinninga. Þessar hugsanir og líðan makans 

eru eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum (Northwestern Medicine, 2015; 

Cantwell-Bartl, 2014).  

Ef maki tekur þá ákvörðun að slíta sambandinu vegna þess að hann telur sig ekki 

geta ekki sinnt umönnun lengur eða lifað lífi sínu með þeim breytingum sem orðnar eru, 

getur það aukið enn frekar á sorgina. Sjálfsásakanir og skömm geta fylgt í kjölfarið  og 

makanum getur þótt hann hafa brugðist lífsförunauti sínum þegar hann þurfti mest á  

makanum að halda.  Það er ekki síður þörf á skilningi og stuðningi við þessar aðstæður   

þar sem ákvörðunin getur verið með þeim erfiðustu sem  hann þarf að taka í lífi sínu 

(Cantwell-Bartl, 2014). 

Saban og Hogan (2012)  benda á að skortur sé á heildstæðum rannsóknum um sorg 

og sorgarferli maka þeirra sem hafa fengið heilablóðfall. Það er vel þekkt að makar gangi 

í gegnum sorg en sorgarferlið sem slíkt er ekki rannsakað eitt og sér. Með frekari 
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rannsóknum á birtingarmynd sorgarinnar og eðli hennar væri hægt að auka þekkingu á 

þeirri vanlíðan sem makar upplifa og veita þeim betri fræðslu og ráðgjöf (Quinn, Murray 

og Malone, 2014; Bäckström og Sundin, 2009).  
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6 Fjölskyldulíf og parasamband 

Álag vegna veikinda hefur áhrif á alla fjölskylduna. Þegar óvænt veikindi verða þarf öll 

fjölskyldan að aðlaga sig að nýjum aðstæðum. Hlutverk og staða fjölskyldumeðlima 

breytast, gæðastundir geta breyst eða minnkað og áhugamál sem fjölskyldan sinnti 

saman geta þurft að víkja. Þessar breytingar geta skapað mikið álag á alla aðila. Hætta er 

á að sá sem veiktist og þeir sem sinna umönnun inni á heimilinu einangrist félagslega 

(Falk–Kessler, 2016). Umönnun ástvinar inni á heimili er oft sögð vera erfiðasta vinnan 

sem hægt væri að fá án þess þó að hafa sótt um starfið. Í kjölfar áfallsins blasir við nýr 

raunveruleiki sem einkennist af miklum breytingum, umróti á fjölskyldulífi og verulegu 

álagi (National Stroke Association, e.d.). 

Niðurstöður úr rannsókn Klöru Þorsteinsdóttur (2008) leiddu í ljós að þörf er á að 

fagfólk veiti aðstandendum meiri stuðning og leyfi þeim að taka meiri þátt í umönnun 

sjúklingsins í endurhæfingarferlinu. Veikindin hafa þau áhrif á nánustu aðstandendur að 

þeim finnst þeir vera varnarlausir og óöruggir og upplifa stundum togstreitu milli þess 

að vilja annast þann veika og að hafa getu til þess.  Fagfólk gerir stundum ráð fyrir því að 

útskrift lokinni muni maki eða nánustu aðstandendur taka við umönnun inni á heimilinu  

en geta fólks er mismunandi bæði hvað varðar heilsufar og aðrar aðstæður innan 

fjölskyldunnar. Aðstandendur reyna að aðlaga daglegt líf sitt að þeim breytingum sem 

orðið hafa og að þær séu nú orðnar að eðlilegum þætti fjölskyldulífsins. Án stuðnings frá 

fagfólki getur þetta leitt til þess að þeir gangi of nærri eigin heilsu og líðan (Klara 

Þorsteinsdóttir, 2008). 

Breytingar geta orðið í nánum samböndum eftir heilablóðfall og margar nýjar 

áskoranir orðið til. Hlutverkabreytingar og samskiptavandamál bæði vegna málstols og 

persónuleikabreytinga eru miklir álagsþættir fyrir pör og oft upplifir fólk mikla 

vanmáttartilfinningu (Kitzmüller, Asplund og Häggström, 2012; Stein, 2004). Ef 

heilablóðfallið hefur orsakað verulega fötlun hjá einstaklingi geta orðið viðameiri 

breytingar í sambandinu. Aðstoð við persónulega umhirðu og salernisferðir geta reynst 

báðum aðilum erfiðar sérstaklega í byrjun. Samband sem áður var sterkt og byggt upp á 

gagnkvæmum stuðningi tekur breytingu þegar annar aðilinn veikist og getur ekki lengur 
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tekið þátt í sambandinu á þeim forsendum. Makinn lendir þá í þeirri stöðu að þurfa að 

reiða sig á sinn eigin styrk og jafnvel að vera sá sterki fyrir hinn aðilann líka. Röskun 

kemst á jafnvægið í sambandinu sem áður hafði innihaldið gagnkvæman stuðning og 

nánd. Makinn getur þurft að leita annað eftir stuðningi eins og til ættingja og vina. 

Álagið getur orðið mikið á makann sérstaklega ef hann er ennþá útivinnandi og börn eru 

á heimilinu og við bætist umönnun og aðstoð við makann (Stein, 2004). Í þeim tilfellum 

þar sem sjúklingur fær aðstoð frá heilbrigðisstarfsmönnum inn á heimilið verða til 

annarskonar álagsþættir. Aðstoðin getur dregið úr álagi makans við umönnun en 

orsakað meira álag tengdu því að fá utanaðkomandi fólk inn á heimili sitt á mismunandi 

tímum og í mismunandi aðstæður. Mökum getur fundist þetta raska einkalífi 

fjölskyldunnar og fundist sem farið sé yfir persónuleg mörk þeirra (Cantwell-Bartl, 2006). 

Mikilvægt er fyrir  pör að ræða saman um þessar breytingar og finna nýjar leiðir til að 

tala saman ef erfiðleikar með tal og tjáningu eru til staðar eftir áfallið. Stundum enda 

sambönd og hjónabönd með skilnaði eftir heilablóðfall og á það sérstaklega við ef 

sambandið hefur verið undir miklu álagi fyrir áfallið eða þegar heilbrigði makinn getur 

ekki horfst í augu við þær breytingar sem orðnar eru í sambandinu. Hins vegar hafa 

mörg pör einnig upplifað að sambandið styrkist með tímanum og verði innilegra en áður 

(Stein, 2004).  

Í rannsókn Kitzmüller og Ervik (2015) á meðal kvenna sem áttu maka sem höfðu 

fengið heilablóðfall kom fram að það sem reyndist þeim erfiðast var að sætta sig við 

vitsmunalegar breytingar og breytta hegðun hjá makanum, frekar en líkamlega fötlun. 

Umönnunarhlutverkið reyndist mörgum erfitt og krefjandi og fannst þeim þær vera 

skyldugar til þess að aðstoða maka sinn. Þetta bættist við það álag sem þegar var orðið á 

fjölskyldulífinu, foreldrahlutverkinu og þeirra eigin atvinnu. Þær fundu fyrir mikilli 

þreytu, álagi, aukinni ábyrgð og svefnvenjur þeirra röskuðust. Enginn tími né orka var 

eftir til að sinna þeirra eigin þörfum og löngunum. Konunum fannst þær þurfa að bera 

ábyrgð á því að makar sínir væru við góða heilsu, hvetja þá til að fara aftur út á 

vinnumarkaðinn eða taka þátt í tómstundastarfi. Þetta hafði áhrif á heilsu  kvennanna 

og þeim fannst þær ekki hafa verið nógu vel undirbúnar til að takast á við 

umönnunarhlutverkið. Konunum fannst skorta aðgengi að upplýsingum og ráðgjöf af 

hendi heilbrigðisstarfsfólks (Kitzmüller og Ervik, 2015).  
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6.1 Kynlíf 

Kynlífsraskanir eða truflanir á kynhvöt (e. sexual disfunction) eru algengar hjá þeim sem 

hafa fengið heilablóðfall. Það á bæði við um þá sem fá vægt heilablóðfall og þá sem fá 

stærra áfall jafnvel þó að langur tími hafi liðið frá áfallinu. Þrátt fyrir það er skortur á 

rannsóknum um algengi og eðli þessara vandamála (Park, Ovbiagele og Feng, 2015).  

Það eru margir þættir sem geta haft neikvæð áhrif á  kynferðislega getu eftir 

heilablóðfall og orsakir verið bæði af líkamlegum og sálfræðilegum toga. Dæmi um 

birtingarform eru minni kynhvöt, ristruflanir eða getuleysi hjá körlum og minni kynhvöt, 

þurrkur í slímhúð og örvunarvandamál hjá konum (Korpelainen, Nieminen og Myllylä, 

1999; Seymour og Wolf, 2014; Park o.fl., 2015).  

Líkamlegir þættir eins og máttleysi eða lömun í útlimum getur haft áhrif á úthald. 

Óeðlileg vöðvaspenna og máttleysi hafa þau áhrif að finna verður hentugri aðferðir en 

áður voru notaðar (Lindley, 2017; Stein, 2004). Skynjun getur minnkað í kjölfar 

heilablóðfalls og þreyta er algeng bæði meðal kvenna og karla. Ýmis lyf geta orsakað 

vandamál eins og ristruflanir og þurrk í slímhúð og þvagfæravandamál geta haft áhrif á 

kynlífið (Lindley, 2017; Stein 2004).  Það er ekki eingöngu líkamlegir þættir sem geta haft 

áhrif á samlíf para eftir heilablóðfall heldur er andleg heilsa beggja aðila mikilvæg (Stein, 

2004). Sálfræðilegir þættir eins og minna sjálfstraust eftir áfall og hræðsla við 

frammistöðu geta dregið úr áhuga á því að stunda kynlíf. Í sumum tilfellum getur 

kynhvötin aukist verulega vegna skaða í taugavef (Lindley, 2017). Einstaklingur getur 

upplifað að hann sé minna aðlaðandi í augum maka síns eftir áfallið. Kvíði getur gert vart 

við sig hjá báðum aðilum í upphafi en venjulega minnkar hann með tímanum. Hræðsla 

við það að stundun kynlífs geti orsakað nýtt heilablóðfall eða önnur líkamleg veikindi 

getur einnig gert vart við sig. Ráðlagt er að ræða við lækni um líkamlegt ástand 

sjúklingsins og fá upplýsingar um þessi atriði (Stein, 2004). 

Margir makar eiga í erfiðleikum með tilhugsuna um það að fara að stunda kynlíf 

með lífsförunauti sínum eftir að hann hefur fengið heilablóðfall. Persónuleiki getur 

breyst í kjölfar heilablóðfalls og sú tilfinning að finnast þeir vera í sambandi við hálf 

ókunnugan einstakling er algeng. Fyrrum jafningjasamband hefur tekið 

hlutverkabreytingum og er orðið að umönnunar- og sjúklingasambandi. Makar   sem eru 

í umönnunarhlutverki inni á heimilinu þurfa oft að aðstoða með persónulega þætti og 
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geta átt erfitt með að fara úr því hlutverki og yfir í rómantíkina. Mikill tilfinningaleg 

óreiða getur skapast í sambandinu en gagnkvæmur skilningur og þolinmæði milli para 

skipta sköpum í þessu samhengi (Kitzmüller og Ervik, 2015; Stein, 2004).  

Ef einstaklingur hefur hlotið vitsmunalegan skaða eða breytingar hafa orðið á 

hegðun getur það haft áhrif á áhuga maka til að stunda kynlíf með viðkomandi. Sumum 

getur líka þótt óviðeigandi að stunda kynlíf við einstakling sem er vitsmunalega skertur. 

Tilfinningaleg nánd getur minnkað og mörgum finnst að þeir verði að sætta sig við að 

þessum hluta sambandsins sé lokið. Breytingar á heimilinu geta haft áhrif eins og þegar 

svefnherbergið er farið að minna á sjúkrastofu vegna stoðtækja og hluta sem gera 

umönnun auðveldari (Kitzmüller og Ervik, 2015; Stein, 2004; Park o.fl., 2015). Hjá pörum 

sem ákveða að hætta að stunda kynlíf er ástæðan oft sú að  kynlífið er bara einn lítill 

þáttur í stóra samhenginu þar sem allt lífið hefur umturnast og aðrir þættir þykja vera 

mikilvægari. Ást og umhyggja spilar oft enn stærra hlutverk en áður og samverustundir 

sem báðir aðilar geta notið saman og hlegið geta dregið úr söknuði eftir kynlífi í 

sambandinu (Kitzmüller og Ervik, 2015).  

Ef málstol er ein af afleiðingum áfallsins getur það haft áhrif á samskipti á milli para í 

kynlífinu. Á það sérstaklega við um orðaskipti og daður í forleik fyrir kynlíf (Stein, 2004).  

Það er oft sameiginleg ákvörðun á milli para að hætta öllu kynlífi því tilfinningalegt álag 

við það að reyna að finna aðrar leiðir í kynlífinu gætu skaðað sambandið. Ótti við að það 

yrði vandræðalegt að prufa sig áfram og skömmin sem kæmi ef illa gengi eru helstu 

ástæður sem nefndar hafa verið en einnig að það sé erfitt að byrja samræður um þessa 

hluti (Kitzmüller og Ervik, 2015). 

Margar konur sem eiga maka sem hafa fengið heilablóðfall tala um að þær eru 

orðnar félagslega einangraðar og eigi engar vinkonur til að tala við. Aðrar hafa sagst ekki 

geta rætt við þriðja aðila um kynlíf sitt af virðingu við makann eða fundist erfitt að vekja 

máls á þessu af fyrra bragði við fagfólk (Kitzmüller og Ervik, 2015; Stein 2004). Þrátt fyrir 

að þörfin til að ræða málin sé til staðar hefur það sýnt sig í rannsóknum að fólk á erfitt 

með að opna á umræðurnar. Fólk á það til að vilja hlífa mökum sínum við að tala um 

persónuleg vandamál til að forðast þann möguleika að særa þá (Kitzmüller og Ervik, 

2015). Margar rannsóknir hafa sýnt að heilbrigðisstarfsfólk virðist ekki vekja máls á 

þessu að fyrra bragði og að pörum finnst aðgangur að upplýsingum takmarkaður. 
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Sálrænn stuðningur og ráðgjöf frá heilbrigðisstarfsfólki í endurhæfingarferli eru þættir 

sem pör hafa nefnt að sé nauðsynlegir til þess að geta tekist á við vandamál í kynlífinu 

(Kitzmüller og Ervik, 2015; Nilsson, Fugl-Meyer, von Koch og Ytterberg, 2017; Park o.fl., 

2015; Seymour og Wolf, 2014). Það hefur verið sýnt fram á það að  opnar samræður við 

maka hafa jákvæð áhrif og draga úr álagi og spennu við að prófa sig áfram.  Meiri nánd 

getur skapast í samböndum eftir áfallið ef samkipti eru í lagi og það haft þau áhrif að 

kynlífið geti orðið jafnvel innilegra en fyrir áfallið (Nilsson o.fl., 2017).  
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7 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjafar starfa eftir lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012. Til að fá löggilt 

starfsheiti þarf að sækja um leyfi til landlæknis. Skilyrði til að hljóta starfsleyfi eru 

skilgreind í reglugerð  um menntun, réttindi og skyldur félagsráðgjafa nr. 1088/2012. 

Einnig eru skilgreind skilyrði fyrir sérfræðileyfi í reglugerðinni en það má veita þeim sem 

félagsráðgjöfum sem hafa sérhæft sig á ákveðnu starfssviði innan félagsráðgjafar. 

Félagsráðgjafar starfa einnig eftir siðareglum sem innihalda lýsingu á frumskyldum, 

ásamt öðrum siðferðislegum skyldum þeirra í starfi. Starfið gengur út frá þeirri 

grundvallarreglu að virðing sé borin fyrir gildi og sérstöðu hvers og eins og trú á getu 

hans til að fullnýta hæfileika sína. Markmiðið með starfi félagsráðgjafa er að vinna að 

lausnum bæði við persónu- og félagslegum vandamálum. Þeir stuðla að félagslegu 

réttlæti ásamt því að vinna gegn mannréttindabrotum (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.). Mannréttindi og félagsleg réttindi eru einn af hornsteinum félagsráðgjafarinnar og 

mikilvægt er fyrir félagsráðgjafa að þekkja lög og reglur sem snúa að samfélagslegum 

réttindum (Brynja Óskarsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjöfin á rætur sínar að rekja til góðgerðarstarfa þar sem þeir sem höfðu 

það gott og létu sig náunga sinn varða lögðu sig fram við að hjálpa þeim sem voru í verri 

stöðu. Faggreinin sækir þekkingu sína í þetta aldargamla form samhjálpar ásamt því að 

nýta sér fræði hinna ýmsu fagstétta eins og til dæmis úr lögfræði, sálfræði, 

stjórnmálafræði og félagsfræði. Þróun á vísindalegum aðferðum innan félagsráðgjafar 

byggir á þeirri aðferðafræði að horfa á einstaklinginn í umhverfi sínu þegar takast á við 

erfiðleika og vinna með honum í átt að betri lífskjörum (Brynja Óskarsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar sem starfa á sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum þurfa að beita 

heildarsýn til þess að geta veitt einstaklingum og fjölskyldum hagnýta  þjónustu. Þeir 

skoða samskipti og tengsl milli einstaklingsins, stofnana og umhverfis til að skapa þessa 

heildrænu nálgun. Þessi hugmyndafræði félagsráðgjafa skiptir miklu máli í allri 

meðferðarvinnu og þjónustu við einstaklinga (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Félagsráðgjafinn 

er  tengill á milli fjölskyldunnar og stofnanakerfa þar sem hann vinnur að því að 

samþætta þjónustu og úrræði sem nýtast viðkomandi fjölskyldu svo vel megi vera. 
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Félagsráðgjafi þarf að vera sveigjanlegur og meðvitaður um þá árekstra sem kunna að 

skapast á milli þess að vera að vinna inni á stofnun og þess að veita skjólstæðingum 

sínum bestu mögulegu þjónustu (Hanna Lára Steinsson, 2006). Stofnanir hafa sínar 

vinnureglur og lög sem ber að framfylgja ásamt því að þurfa oft að forgangsraða 

verkefnum eftir því sem fjárframlög til þeirra taka mið af. Starf félagsráðgjafa á 

sjúkrahúsum eykur gæði þjónustu við sjúklinga og fjölskyldur þeirra þar sem þeir hafa 

sérþekkingu í málefnum sem tengjast félagslegri íhlutun, úrræðum sem samfélagið 

hefur upp á að bjóða og sálfélagslegum stuðningi í kjölfar alvarlegra veikinda og áfalla 

(Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

Þekking félagsráðgjafa þarf að vera víðtæk til að geta starfað eftir heildarsýninni. 

Hann verður að þekkja til mismunandi menningar- og samfélagsaðstöðu sem 

einstaklingar geta komið frá og skilja mannlega hegðun út frá mismunandi 

sjónarhornum. Félagsráðgjafar sem vinna inni á sjúkrahúsum verða að hafa nokkra 

þekkingu á eðli og áhrifum sjúkdóma og heilsufarsvanda til að geta veitt skjólstæðingi 

aðstoð sem gagnast honum í breyttum aðstæðum (Lára Björnsdóttir, 2006; Brynja 

Óskarsdóttir, 2006). Þeir veita ráðgjöf og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál eins og 

bótarétt í veikindum, stuðning í formi heimaþjónustu eða hjúkrunar og  önnur úrræði 

sem best geta nýst sjúklingi út frá hans aðstæðum. Einnig þarf að kanna þær aðstæður 

sem eru heima fyrir, hvernig fjölskyldutengsl eru, hvort gera þurfi breytingar á húsnæði 

og hvort fjölskyldan geti tekist á við þær breytingar sem eru í vændum (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). 

Til að fá heildræna mynd af aðstæðum sjúklings, bata og meðferð er teymisvinnan 

afar mikilvæg. Teymisvinnan stuðlar að því að mikilvægar upplýsingar komist til skila á 

milli fagfólks svo hægt sé að veita heildstæða þjónustu (Vigdís Jónsdóttir, 2006; Hanna 

Lára Steinsson, 2006). Í samvinnu við lækna, hjúkrunarfræðinga og aðra fagaðila felast 

verkefni félagsráðgjafa í að gera félagslegt mat, veita stuðning og sálfélagslega aðstoð 

ásamt upplýsingagjöf og fræðslu. Ákjósanlegast er að félagsráðgjafi sé hluti af ferlinu 

alveg frá innlögn sjúklings þar til hann er útskrifaður og í sumum tilfellum lengur (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006).  
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7.1 Ráðgjöf í veikindum 

Oft eru aðstæður erfiðar og langt bataferli framundan hjá sjúklingi þar sem reynir á að 

efla félagslegar aðstæður hans og líðan. Veikindi geta haft þau áhrif að 

fjölskyldumeðlimir finna fyrir hjálparleysi og óvissu (Nichols og Davis, 2017). Það er ekki 

síður mikilvægt að ræða við aðstandendur bæði til þessa að varpa ljósi á tengslanet 

sjúklingsins  og líka til að meta hversu vel þeir eru í stakk búnir til að mæta breyttum 

aðstæðum sem langvarandi veikindi hafa í för með sér. Í fjölskylduvinnu og meðferð hjá 

félagsráðgjafa er heildarsýnin höfð að leiðarljósi þar sem horft er til mismunandi kerfa 

og hvernig þau tengjast saman. Aðstæður hverrar fjölskyldu eru mismunandi og taka 

verður tillit til andlegra, líkamlegra og félagslegra þátta (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Áhersla 

er á þekkingu og getu hvers og eins innan þessa heildstæða kerfis til að takast á við 

aðstæðurnar og vinna úr fyrirstöðum og vandamálum sem kunna að skapast. 

Félagsráðgjafar sem bjóða upp á slíka meðferðarvinnu leggja áherslu á samvinnu við 

lækna, hjúkrunarfræðinga og endurhæfingaraðila svo að fjölskyldan geti fengið ráðgjöf 

og stuðning í samræmi við umfang og afleiðingar veikindanna (Nichols og Davis, 2017). 

Þó horft sé heildstætt á þessi kerfi er mikilvægt að skoða líka hvert og eitt þeirra því öll 

tengjast þau á beinan eða óbeinan hátt. Þau hafa áhrif á hvort annað og til að 

fjölskyldan nái aftur jafnvægi þarf að skoða hvert vandamál í samhengi við aðstæður hjá 

hverjum og einum einstaklingi (Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

Með fjölskylduviðtölum getur félagsráðgjafinn fengið ítarlegri mynd af stöðu 

sjúklings og veitt þann stuðning, ráðgjöf og upplýsingar sem best nýtist í 

meðferðarvinnunni. Með því að greina og meta aðstæður á heildrænan hátt og tengja 

þær við þau úrræði sem í boði eru og best henta aðstæðum hvers og eins er kominn 

grunnur að frekari meðferðarvinnu. Fjölskyldur geta þurft að skipuleggja líf sitt upp á 

nýtt og til að geta aðstoðað þau í því ferli er mikilvægt að sýna hluttekningu á upplifun 

þeirra og beita virkri hlustun (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Eftir mat á aðstæðum  hjá fjölskyldunni er farið í að kortleggja vandamálin. Vandinn 

getur legið í áhyggjum af veikindunum sjálfum eða áhrifum þeirra á daglegt líf eins og 

fjárhag, breytingum sem þarf að gera á heimili, umönnun og aksturþjónustu. Það  geta 

líka skapast vandamál tengd atvinnu og skóla hjá einstaka fjölskyldumeðlimi eða 

sjúklingnum sjálfum. Félagsráðgjafi getur aðstoðað með því að veita ráðgjöf í 
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samtalsmeðferð ýmist við alla fjölskylduna eða einstaklinga innan hennar. Ýmis 

sálfélagsleg vandamál geta gert vart við sig eins og hvernig hægt sé að aðlaga daglegt líf 

í kjölfar veikindanna. Vandinn getur tengst atriðum eins og aðstoð við persónulegar 

athafnir, samskiptavanda, breytingar á líkamsímynd, kynheilbrigði og sorg svo eitthvað 

sé nefnt. Fjölskyldan getur líka verið að glíma við ósætti eða ágreining bæði vegna þátta 

sem tengjast veikindunum og líka þátta sem tengjast daglegu lífi hvers og eins. Úrræði 

eins og fjölskylduráðgjöf, samtalsmeðferð, kynlífsráðgjöf og sorgarráðgjöf geta hentað í 

mörgum tilfellum. Ásamt því að virkja samfélagsleg bjargráð og veita fræðslu er hægt að 

meta hvort þörf er á að vísa einstaklingum til annarra sérhæfðra fagaðila til frekari 

meðferðar. Hlutverk félagsráðgjafans er því ekki einungis að greina eðli vandans og 

finna úrræði heldur fylgir hann málunum eftir og kemur upplýsingum áfram til 

viðeigandi fagaðila sem koma að málefnum fjölskyldunnar (Bärbel Schmid o.fl., 2013). 

7.2 Endurhæfing og stuðningur 

Þeir sem fá heilablóðfall eru lagðir inn á taugalækningadeild Landspítalans, oftast eftir 

að hafa leitað til bráðadeildar. Deildin er opin allan sólarhringinn og geta sjúklingar lagst 

þar inn á hvaða tíma sem er. Á deildinni starfa um 60 manns og sinna þeir sjúklingum 

eftir þörfum. Það eru 20 rúm á deildinni og meðal innlagnartími er 9,5 dagar (Landspítali 

e.d.-a). Endurhæfingarlæknar meta hvort viðkomandi þurfi að leggjast inn á 

sólarhringsdeild eða fái endurhæfingu á dagdeild eftir útskrift. Göngudeild sér um 

þjónustu við sjúklinga eftir tilvísunum frá lækni (Landspítali, e.d-b). Félagsráðgjafar eru 

starfandi á taugalækningadeildinni þar sem þeir veita sálfélagslegan stuðning og ráðgjöf 

við ýmis persónuleg og félagsleg málefni. Þeir starfa í meðferðarteymi með öðrum 

sérfræðingum og veita ráðgjöf vegna  réttinda sjúklinga í félagslega kerfinu og 

upplýsingar um þau úrræði sem í boði eru og henta viðkomandi einstaklingi (MND 

teymið, 2018).  

Grensásdeild Landspítalans er endurhæfingarmiðstöð sem hefur verið starfandi 

síðan 1973. Frá árinu 2000 hefur deildin verið hluti af  Landspítala háskólasjúkrahúsi og 

er bæði sólarhrings- og dagdeild (Landspítali e.d.-b).  Endurhæfing á Grensásdeild felst í 

að hámarka getu einstaklinga í bataferli sínu. Á Grensási er sérstakt heilblóðfallsteymi 

sem samanstendur af fagfólki sem myndað er fyrir hvern sjúkling og miðast af hans 

þörfum og aðstæðum. Í teyminu eru læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, 
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talmeinafræðingar, taugasálfræðingar, iðjuþjálfarar og félagsráðgjafar. Aðgangur að 

sálgæslu hjá sjúkrahúspresti og djákna er einnig í boði. Félagsráðgjafar 

meðferðarteymisins aðstoða þar sjúklinga við réttindi sín hjá Tryggingastofnun eins og 

rétt til bóta og greiðslur úr lífeyrissjóðum. Aðstoðin felst í upplýsingagjöf og við 

útfyllingu umsókna.  Við útskrift af deildinni skipuleggja félagsráðgjafar félagsleg úrræði 

sem sjúklingur þarf á að halda eins og dagvistarúrræði, heimaþjónustu, liðveislu og 

ráðgjöf um starfsendurhæfingu. Endurhæfingin á Grensási er einstaklingsmiðuð og geta 

sumir þurft að vera á sólarhringsdeild  í nokkurn tíma. Eftir að sjúklingur útskrifast af 

henni og flytur aftur heim er hann í endurhæfingu á göngudeildinni í framhaldinu. Ef 

sjúklingur býr við það mikinn heilsubrest að geta ekki flutt aftur heim er hann 

aðstoðaður við að finna viðeigandi dvalarstað þar sem hann fær þá hjúkrun og umönnun 

sem hann þarfnast. Fundir eru haldnir með nánustu aðstandendum þegar sjúklingur 

byrjar í endurhæfingu og síðan eftir þörfum í framhaldinu (Landspítali, e.d.-b).  

Bati sjúkraþjálfun er með sérhæfða endurhæfingu fyrir fólk sem hefur fengið 

heilablóðfall. Meðferðin er til þess fallin að auka lífsgæði og vinna með einkenni í formi 

göngu- og færniþjálfunar og styrktarþjálfunar, liðkandi teygjur, þjálfun fínhreyfinga og 

hreyfistjórnun ásamt verkjameðferð. Fyrirtækið hefur verið starfandi frá árinu 2000 og 

þar starfa 12 sjúkraþálfar sem þjálfa sjúklinga í samráði við lækna. Endurhæfing hjá Bata 

er einstaklingsmiðuð og er áhersla lögð á persónuleg samskipti við sjúklinga (Bati 

sjúkraþjálfun, e.d.). 

Reykjalundur býður upp á endurhæfingu fyrir fólk allstaðar að af landinu sem hlotið 

hefur heilaskaða. Reykjalundur er með dagdeild með hvíldar- eða gistiaðstöðu, 

hjúkrunardeild og göngudeild (Reykjalundur, e.d.-a). Meðferðin er bæði fyrir þá sem 

hafa hlotið heilaskaða vegna slysa og vegna sjúkdóma og er hún einstaklingsmiðuð. 

Endurhæfingin getur tekið frá fjórum upp í sex vikur að meðaltali. Þverfaglegt mat er 

gert í fyrstu vikunni þar sem áhrif og umfang skaðans er metin og er unnið út frá því 

mati í endurhæfingunni. Í meðferðarteymi heilaskaða er fagfólk með sérþekkingu eins 

og endurhæfingarlæknir, sálfræðingur, talmeinafræðingur, sjúkra- og iðjuþjálfar, 

hjúkrunarfræðingar og félagsráðgjafar. Unnið er að einstaklingsmiðuðum markmiðum 

sem skoðuð eru reglulega í ferlinu (Reykjalundur, e.d.-b). Félagsráðgjafar veita 
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upplýsingar um réttindi sjúklinga í félagslega kerfinu, aðstoð við gerð umsókna ásamt að 

sinna persónulegri ráðgjöf við sjúklinga og aðstandendur (Reykjalundur, e.d.-a). 

Heilaheill er hagsmunafélag fólks sem fengið hefur heilablóðfall. Uppruna félagsins 

má rekja aftur til ársins 1994 og hét félagið þá Félag heilablóðsskaðaðra. Árið 2006 var 

gerð nafnbreyting á félaginu og aðild að félaginu gerð frjáls (Sveinn Guðmundsson, 

2013). Félagið er meðal annars  aðili að Öryrkjabandalagi Íslands og evrópsku 

samtökunum SAFE, Stroke Alliance for Europe (Heilaheill, e.d.). Markmiðið er að fræða 

almenning um heilablóðfall og vinna að velferðarmálum þeirra sem hafa fengið 

heilablóðfall. Heilaheill er í samstarfi við Landspítalann og er reglulega með fundi bæði á 

taugalækningadeildinni og Grensásdeild. Félagið heldur úti heimasíðu þar sem má 

nálgast ýmsan fróðleik um málefnið, það fer með fræðslufyrirlestra út á land og stendur 

að fjölbreyttu félagstarfi. Heilaheill tekur þátt í að vekja athygli á alþjóðlegum Slagdegi  

29. október ár hvert þar sem fræðsluefni og upplýsingum er dreift til almennings úti í 

samfélaginu (Heilaheill, e.d.). 

Hugarfar er félag þeirra sem hlotið hafa áunninn heilaskaða og aðstandenda þeirra. 

Hugarfar var stofnað árið 2007 og er aðili að Öryrkjabandalagi Íslands og 

Evrópusambandi fólks með heilaskaða. Félagið er með heimasíðu þar sem hægt er að 

sækja fræðsluefni, greinar og reynslusögur. Markmið félagsins er að afla og miðla 

upplýsingum er tengjast áunnum heilaskaða ásamt því að stuðla að bættri þjónustu við 

þá sem hlotið hafa heilaskaða og aðstandendur þeirra. Aðild að félaginu er opin öllum 

sem áhuga hafa á málefninu (Hugarfar, e.d.). Hugarfar er í samvinnu við Fagráð um 

heilaskaða sem er hópur fagfólks úr heilaskaðateymum Landspítala, Reykjalundar og 

annarra sérfræðinga sem áhuga hafa á málefninu. Hlutverk fagráðsins er að hvetja til 

aukins skilnings á málefnum fólks með heilaskaða í þjóðfélaginu (Reykjalundur, e.d.-d). 
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8 Umræður og lokaorð 

Heilablóðfall er önnur helsta dánarorsök í heiminum í dag og um þriðjungur þeirra sem 

fá heilablóðfall búa við varanlegar skerðingar af völdum áfallsins (World Stroke 

Organization, e.d.). Einkenni og afleiðingar af völdum heilablóðfalls geta verið verulegar 

og fer skaðinn eftir því hvar skemmd verður í heilanum (Ingibjörg Bjartmarz o.fl., 2013). 

Ljóst er að þeir sem hljóta mikinn skaða þurfa á mikilli umönnun að halda og aðstoð við 

athafnir daglegs lífs (National Stroke Association, e.d.).  

Markmið ritgerðarinnar var að skoða upplifun og líðan maka á því að eiga 

lífsförunaut sem hefur veikst alvarlega eftir að hafa fengið heilablóðfall. Leitast var eftir 

því að fá svar við spurningunni: Hvaða áhrif hefur það á lífsgæði og líðan maka að eiga 

lífsförunaut sem hefur hlotið alvarlegan skaða í kjölfar heilablóðfalls?  

Niðurstöður leiða það í ljós að áhrifin eru veruleg á líðan maka. Lífsgæði maka voru 

skoðuð út frá skilgreiningunni um heilsutengd lífsgæði þar sem einstaklingurinn sjálfur 

leggur mat á eigin heilsu og líðan (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). Rannsóknir sýna að 

lífsgæði maka minnka verulega í kjölfar áfallsins, einnig til lengri tíma litið. Andleg og 

líkamleg heilsa þeirra er verri en áður og þeir finna fyrir minni lífshamingju (Visser-Meily 

o.fl., 2005; Persson o.fl., 2015; Abzhandadze o.fl., 2017).  Samband á milli líðanar maka 

og einkenna skerðingar hjá lífsförunauti virðast haldast í hendur. Því meiri líkamleg 

fötlun og vitræn skerðing því verri lífsgæði telja makar sig búa við. Kvíði, streita og 

þunglyndi er algeng líðan hjá mökum og eru þeir í hættu á að greinast með 

áfallastreituröskun þegar frá líður (Rueckriegel o.fl, 2015).  

Sorg maka í kjölfar áfalls er oft falin og þeir sem standa honum nærri gera sér oft 

ekki grein fyrir því að hann sé að ganga í gegnum sorgarferli. Athygli ættingja, vina og 

fagfólks beinist að líðan sjúklingsins og makinn telur oft að hann eigi ekki að draga 

athyglina frá honum. Makinn syrgir hið gamla líf sem parið átti saman og þá þætti sem 

sambandið byggðist upp á. Ef breytingar á persónuleika lífsförunauts eru miklar upplifir 

makinn meiri sorg þar sem söknuðurinn eftir sínum gamla félaga vegur þyngst. 

Sorgarferli makans getur varað í langan tíma þar sem söknuður eftir mismunadi hlutum 

birtist á mismunandi tímum (Cantwell-Bartl, 2014; López-Espuela o.fl., 2018). 
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Sorgarferlið hefur ekki verið mikið rannsakað hjá mökum þeirra sem hafa fengið 

heilablóðfall og getur það haft áhrif á það hversu falin sorgin virðist vera (Saban og 

Hogan, 2012).  

Þegar kemur að þeim breytingum sem verða á fjölskyldulífinu í kjölfar áfallsins 

virðist það vera umönnunarhlutverkið sem skapar mesta álagið. Maki á í erfiðleikum 

með að sinna þessu nýja hlutverki og lætur eigin líðan og heilsu sitja á hakanum bæði 

vegna umhyggju fyrir maka sínum og vegna þess að honum finnst hann tilneyddur til 

þess. Makinn tekur að sér þau mál sem lífsförunautur hans sá áður um og fyrrum 

jafningasamband byggist meira upp á umönnunar og sjúklinga sambandi (Stein, 2004;  

Kitzmüller og Ervik; 2015). Mörg pör virðast hætta að stunda kynlíf eftir áfallið og sýna 

rannsóknir að oft er það sameiginleg ákvörðun beggja aðila en einnig getur það verið 

afleiðing samskiptaleysis milli para. Einnig sýna rannsóknir að makar hafa oft minni 

löngun til að stunda kynlíf með viðkomandi,  þeir óttast að valda meiri skaða  og eiga 

erfitt með að fara úr umönnunarhlutverki yfir í rómantíkina (Stein, 2004; Kitzmüller og 

Ervik, 2015).  Það sem virðist hafa mestu áhrifin á að kynlíf hætti í sambandinu er 

umfang fötlunar af völdum heilablóðfallsins þar sem vitsmunalegur skaði vegur þyngst 

ásamt samskiptaleysi og skorti á upplýsingum og ráðgjöf (Kitzmüller og Ervik, 2015; Park 

o.fl., 2015).  

Niðurstöður sína að líðan maka þeirra sem veikst hafa alvarlega í kjölfar 

heilablóðfalls er ekki góð. Breytingarnar sem verða á lífi makans eru verulegar og á hann 

í erfiðleikum með að samþætta þær við daglegt líf. Andleg heilsa sem einkennist af sorg, 

streitu, kvíða og þunglyndi virðist vera algeng og hafa veruleg áhrif á lífsgæði þeirra.  

Það má draga þá ályktun úr heimildum ritgerðarinnar að líðan maka er ekki gefinn 

nógu mikill gaumur af hendi fagaðila sem annast sjúkling í kjölfar veikindanna. Í ljósi 

þess hversu alvarlegt áfallið getur verið er athyglinni beint að þörfum sjúklingsins og í 

heildarsamhengi vegur líðan maka minna eða yfirsést.  

Það getur skipt sköpum fyrir maka að hafa aðgang að félagsráðgjafa í kjölfar jafn 

viðamikilla breytinga í lífi hans. Sú heildarsýn sem félagsráðgjafi notast við í starfi sínu 

getur stuðlað að því að vandi maka komi fyrr í ljós og að hann hafi aðgang að þeim 

upplýsingum sem hann þarf, fái ráðgjöf og aðstoð með að finna þau úrræði sem best 

gætu hentað í hans aðstæðum. 
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Verulegur skortur er á heimildum og rannsóknum á Íslandi um afleiðingar 

heilablóðfalls. Höfundur fann eina rannsókn um algengi sjúkdómsins á Íslandi en enga er 

snýr að líðan maka eða aðstandenda. Ljóst er að mikil þörf er á að rannsaka efnið hér á 

landi ekki síst til að geta aukið þekkingu á aðstæðum maka og stuðlað að betri þjónustu 

við þann hóp. Heilablóðfall hefur mismunandi afleiðingar fyrir sjúkling og skerðingarnar 

geta verið ólíkar eftir einstaklingum. Í ljósi þessa telur höfundur að nauðsynlegt sé að 

þróa sérhæfða aðstoð og ráðgjöf sem tekur eingöngu mið af þörfum aðstandenda 

heilablóðfallssjúklinga.  
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