
Þunglyndi í Parkinsonsveiki 

Fræðilegt yfirlit yfir núverandi þekkingu og þróun 
fræðslubæklings fyrir sjúklinga 

Arna Hlín Ástþórsdóttir 
Rakel Gunnlaugsdóttir 

Ritgerð til BS prófs (12 einingar) 

 

 

 

 



 

 

 

Þunglyndi í Parkinsonsveiki 
Fræðilegt yfirlit yfir núverandi þekkingu og þróun fræðslubæklings fyrir 

sjúklinga 

Arna Hlín Ástþórsdóttir  

 Rakel Gunnlaugsdóttir 

Ritgerð til BS prófs í hjúkrunarfræði 

Leiðbeinendur: Marianne E. Klinke og Jónína H. Hafliðadóttir 

 

 

Hjúkrunarfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2018 



 

Depression in Parkinson's disease 
A trend rewiew of current literature and development of a patient leaflet 

Arna Hlín Ástþórsdóttir  

Rakel Gunnlaugsdóttir 

Thesis for the degree of Bachelor of Science 

Supervisors: Marianne E. Klinke og Jónína Hafliðadóttir 

 

 

 

Faculty of Nursing 

School of Health Sciences 

June 2018 



6 

Ritgerð þessi er til BS prófs í hjúkrunarfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Arna Hlín Ástþórsdóttir og Rakel Gunnlaugsdóttir, 2018 

 

Prentun: Háskólaprennt 

Reykjavík, Ísland 2018 



7 

Ágrip 

Bakgrunnur: Allt að 90% einstaklinga með Parkinsonveiki (PV) finna fyrir þunglyndi einhvern tímann á 

sjúkdómsferlinum. Vandamálið er mjög vangreint og skortur er á íslenskum upplýsingum fyrir 

Parkinsonveika og aðstandendur þeirra. 

Tilgangur: (1) Að lýsa nýlegum þáttum tengdum þunglyndi í Parkinson. (2) Þróa fræðsluefni fyrir 

sjúklinga og aðstandendur þeirra um þunglyndi í Parkinson.  

Markmið: (1) Samþætta þekkingu um einkenni þunglyndis og hvernig þau birtast í Parkinson, (2) 

hvernig þunglyndið hefur áhrif á framgang sjúkdómsins (3) hvernig þunglyndi hefur áhrif á lífsgæði (4) 

lýsa tíðni þunglyndis í sjúkdómnum, (5) bæta þekkingu um þunglyndi og einkenni þunglyndis hjá 

Parkinsonveikum. 

Aðferð: (1) Kerfisbundin leit var framkvæmd í PubMed og CINAHL um efni frá árinu 2015-2018. 

Notast var við PRISMA til hjálpar við að lýsa á skilvirkan hátt hvernig heimildarleit fór fram og við 

framsetningu niðurstaðna. Niðurstöðum var lýst sem frásögn vegna þess að hönnun rannsókna og 

útbúnaður var ekki eins milli rannsókna. Tvær töflur voru gerðar; ein fyrir lýsandi rannsóknir og ein fyrir 

íhlutunarrannsóknir. (2) Fræðsluefni var þróað í sex þrepum; (a) Núverandi upplýsingar um sjúklinga 

sem talið er vera byggt á hágæða vísbendingum eða gefið út af viðurkenndum stofnunum. (b) 

Framkvæmd heimildaleit til að uppfæra núverandi fræðsluefni fyrir sjúklinga. (c) Tryggt að 

fræðslubæklingur innihaldi upplýsingar, sem skipta máli og nái til margvíslegra vandamála, sem 

sjúklingar og aðstandendur gætu þurft að glíma við tengt þunglyndi og Parkinsonveiki. (d) Miðla áfram 

ávinningi, áhættu og óvissu. (e) Klínískir sérfræðingar fengir með í þróun sem hafa sérþekkingu á 

þessu sviði. (f) Prentun, uppsetning og dreifing fræðslubæklings. 

Niðurstöður: (1) Samtals stóðust 18 rannsóknir inntökuskilyrði og sýndu þær á mismunandi hátt, 

þætti sem tengjast þunglyndi í Parkinsonveiki, tíðni þunglyndis, áhrif þunglyndis á lífsgæði og áhrif á 

framgang sjúkdómsins. Helstu forspárgildi voru kyn, aldur, lengd sjúkdómssögu, hreyfieinkenni, verkir, 

óvissa tengd sjúkdómi, dagsyfja og kvíði. (2) Unnið var að fræðsluefni fyrir Parkinsonveika um 

þunglyndi í sjúkdómnum.  Erlendur bæklingur var þýddur og staðfærður yfir á þjónustu sem er í boði á 

Íslandi. 

Ályktun: Erfitt getur verið að greina þunglyndi hjá einstaklingum með PV vegna þess að mörg 

einkenni sjúkdómsins líkjast einkennum þunglyndis almennt. Niðurstöður ítreka nauðsyn þess að þróa 

sérhæfðari matstæki eða spurningalista til þess að skima fyrir þunglyndi hjá PV sjúklingum. Við 

vonumst til að fræðslubæklinginn eigi eftir að nýtast heilbrigðisstarfsfólki, sjúklingum og aðstandendum 

þeirra til að auka þekkingu sína á einkennum þunglyndis hjá PV. 

Lykilorð: Þunglyndi, Parkinson, hjúkrun, lífsgæði, þjónusta, meðferð. 
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Abstract 

Background: Up to 90% of individuals with Parkinson’s disease feel depressed at some point in time 

during their life with the disease.  The problem is not often diagnosed and there is a lack of Icelandic 

information regarding depression for those with Parkinson’s disease and their family members.    

Purpose: (1) To describe new factors associated with depression in Parkinson’s disease. (2) Develop 

educational material for patients and their family members concerning depression in Parkinson’s 

disease. 

Objective: (1) Integrate the knowledge of symptoms of depression and how they appear in 

Parkinson’s disease, (2) how depression affects the progression of the disease (3) how depression 

affects the quality of life (4) describe the incidence of depression occurring in the disease (5) increase 

knowledge about depression and symptoms of depression in individuals with Parkinson’s disease.  

Method: (1) A systematic search on PubMed and CINAHL was performed on data from years 2015-

2018. The PRISMA method was used to assist with effectively describing how the data search was 

performed and with the presentation of results. The results were reported as testimonials because the 

design of the studies differed between the studies. Two tables were made; one for the descriptive 

studies and another for intervention studies. (2) Educational material was developed in six stages (a) 

Current information on patients that is based on high quality indicators or issued by recognized 

organizations. (b) Performed a reference search to update current educational material for patients. (c) 

Assure that the educational booklet contains relevant information that addresses various issues that 

patients and/or their family members may need to face associated to depression and Parkinson’s 

disease. (d) Knowledge sharing of benefits, risks and uncertainties. (e) Clinical experts with expertise 

within the field were involved in the development. (f) Designing, printing and distribution of the 

educational booklet. 

Results: (1) In total, 18 studies withstood the conditions for the study and they showed differently the 

factors related to depression in Parkinson’s disease, the incidence of depression, the effects of 

depression on quality of life and the effect on progression of the disease. The main predictive values 

were gender, age, disease history, motor symptoms, pain, disease-related uncertainty, fatigue and 

anxiety. (2) Educational material concerning depression was created for individuals with Parkinson’s 

disease. A foreign booklet was translated and updated according to available services in Iceland. 

Conclusion: It can be difficult to diagnose depression in individuals with Parkinson’s disease, 

because many Parkinson’s symptoms are similar to the symptoms of depression. The findings confirm 

the necessity to develop different diagnostic tools or questionnaires to screen for depression in 

patients with Parkinson’s disease. We hope that the educational booklet will assist healthcare 

professionals, patients and family members to increase their awareness of symptoms of depression. 

Keywords: Depression, Parkinson, nursing, quality of life, services, treatment. 
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1 Bakgrunnur 

1.1 Inngangur 
Parkinsonsveiki (PV) er annar algengasti taugasjúkdómur á eftir Alzheimer (Poewe o.fl., 2017). 

Lífeðlisfræði sjúkdómsins er flókin og þrátt fyrir aukin læknisfræðileg úrræði, til dæmis með bættri 

lyfjameðferð og örvun með rafskautum í heila, hefur enn ekki tekist að draga úr einkennum að neinu 

ráði. Núverandi meðferð miðar aðallega að því að meðhöndla þau einkenni sem skerða lífsgæði 

sjúklinga (Sveinbjörnsdóttir, 2016).  

Í PV verður hrörnun á dópamínmyndandi taugafrumum í svarta efninu (e. Substantia nigra). Þessi 

hrörnun leiðir til skorts á dópamíni og dregur úr starfsemi í djúphnoðukjarna (e. basal ganglia) heilans. 

Hrörnunin byrjar mörgum árum áður en sjáanleg sjúkdómseinkenni koma fram. Við greiningu er talið 

að um 80% dópamínmyndandi taugafrumur hafi eyðilagst. Í takti við minnkaða dópamínframleiðslu 

koma fram sýnileg einkenni, sem leiða til sjúkdómsgreiningar (Poewe o.fl., 2017; Sveinbjörnsdóttir, 

2016). Þessi einkenni eru hreyfitruflanir s.s. hægar hreyfingar, stirðleiki og hvíldarskjálfti. (Chen o.fl., 

2015). Þessi einkenni valda því að einstaklingar með PV eiga erfitt með að sinna daglegum athöfnum 

eins og að borða, klæða sig og baða (Lee, Choi, Jung, Sohn og Hong, 2015).  

Talið er að tíðni sjúkdómsins sé á bilinu 5-35 á hverja 100.000 íbúa. Meðalaldur fólks við greiningu 

sjúkdómsins er 55-60 ára og fimm til tífaldast frá sjötugsaldri og upp úr (Jankovic og Kapadia, 2001; 

Poewe o.fl., 2006). Þar sem lífaldur fólks víða um heim hefur hækkað er reiknað með að fjöldi 

einstaklinga með PV muni tvöfaldast árið 2030 (Dorsey o.fl., 2007; Lee o.fl., 2015; Poewe, 2006). Til 

dæmis hefur fjöldi Parkinsonssjúklinga í Suður Kóreu nánast þrefaldast milli áranna 2002 og 2009 

(Ahn, Lee, Chu og Sohn, 2017). Á Íslandi er talið að u.þ.b. 700 manns hafi PV. Tíðni sjúkdómsins 

samsvarar þá að rúmlega 200 einstakingar af hverjum 100.000 eru með PV á Íslandi 

(Parkinsonssamtökin, 2018).  

Parkinsonsveiki felur í sér tvenns konar einkenni, hreyfieinkenni (e. motor symptoms) og ekki 

hreyfieinkenni (e. non-motor symptoms). Þau geta verið mjög mismunandi milli einstaklinga og 

tímabila og versna með alvarleika sjúkdómsins (Sveinbjörnsdóttir, 2016). Einkennin valda töluverðri 

heilsufarsskerðingu og skerðingu á lífsgæðum þar sem að þau takmarka líkamlega, félagslega og 

sálræna vellíðan sem og virkni einstaklingsins (Lee ofl., 2015; Martinez-Martin, Rodriguez-Blazques, 

Kurtis og Chaudhuri, 2011). Megin áhersla hefur verið lögð á að meðhöndla hreyfieinkennin í PV með 

lyfjum og eru levódópalyf helstu lyfin, en sú meðferð miðar aðallega að því að minnka hreyfitruflanir 

sjúkdómsins (Sveinbjörnsdóttir, 2016). Allir einstaklingar með PV þurfa á levódópalyfi að halda nánast 

allt sjúkdómsferlið (Chen o.fl., 2015, Poewe, o.fl., 2017).  

Undanfarin 10 ár hafa sérfræðingar gert sér grein fyrir áhrifum svokallaðra ekki hreyfieinkenna á 

líðan og lífsgæði einstaklinga með PV. Niðurstöður fjölda rannsókna hafa leitt í ljós að ekki 

hreyfieinkenni hafa meiri áhrif á lífsgæði einstaklinga með PV en hreyfieinkennin (Chaudhuri, Healy, 

og Schapira, 2006; Garcia-Ruiz, Chaudhuri, og Martinez-Martin, 2014). Sífellt meiri áhersla hefur því 

verið lögð á að greina tilvist þeirra og meðhöndla þau (Nicoletti, o.fl., 2017). Hjúkrunarfræðingar gegna 

þar mikilvægu hlutverki (Hashimoto, Takabatake, Miyaguchi, Nakanishi og Naitou, 2015). Ekki 
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hreyfieinkenni eru mörg og mismunandi en eitt þeirra, sem hefur ítrekað sýnt sig vera íþyngjandi fyrir 

einstaklinginn, er þunglyndi (Poewe o.fl., 2017). Áætlað er að allt að 90% einstaklinga með PV finni 

fyrir þunglyndi einhvern tímann í sjúkdómsferlinu (Wee, o.fl., 2016). Þrátt fyrir þessa háu tölu er 

þunglyndi vangreint vandamál og það hefur ekki verið boðið upp á kerfisbundna skimun og fræðslu um 

þunglyndi í PV á Íslandi.  

Það er von höfunda að niðurstaða þessa verkefnis muni nýtast hjúkrunarfræðingum, og öðru 

heilbrigðisstarfsfólki, sem annast einstaklinga með PV á Íslandi, þannig að þeir fái aukna þekkingu á 

þunglyndi í PV. Höfundar sjá fyrir sér að það muni auka skipulagða skimun á vandamálinu og bæta 

upplýsingarflæði til sjúklinga og aðstandenda þeirra. Markmið okkar er að setja fram fræðsluefni sem 

hjúkrunarfræðingar geta stuðst við til þess fræða sjúklinga, aðstandendur og jafnvel 

heilbrigðisstarfsmenn á kerfisbundinn hátt.  

1.2 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum undirkafla kafla verður fjallað um þunglyndi í Parkinsonsveiki (PV). Þunglyndi er mjög 

algengt vandamál hjá fólki með PV og hefur víðtæk áhrif á einstaklinginn sjálfan og þá sem næstir 

honum standa. Þunglyndiseinkenni eru því miður oft vangreind vegna þess að einkennin líkjast og 

falla í skugga annarra sjúkdómseinkenna PV. Heilbrigðisstarfsfólk ætti að nota hnitmiðaðar aðferðir til 

þess að koma auga á einkenni þunglyndis og upplýsa einstaklinga um einkenni þess og úrræði. Í 

þessum bakgrunnskafla verður farið yfir: 

• Hreyfieinkenni 

• Ekki hreyfieinkenni 

• Tíðni þunglyndis hjá einstaklingum með Parkinsonsveiki 

• Þunglyndi almennt 

• Þunglyndi í Parkinsonsveiki. 

• Að lifa með Parkisonsveiki 

1.2.1 Hreyfieinkenni 
Oft er talað um fjögur megin einkenni Parkinsonsveikinnar sem mynda skammstöfunina TRAP. Þetta 

eru skjálfti (e.tremor at rest), stirðleiki (e. rigidity), mjög hægar hreyfingar (e. akinesia/bradykinesia) og 

óstöðugleiki (e. postural instability). Að auki er áframsveigð líkamsstaða (e. flexed posture) og að 

einstaklingur á það til að „frjósa“ (e. freezing) skyndilega, eru klassísk einkenni (Jankovic, 2008). Hæg 

hreyfing er einkenni sem þarf að vera til staðar þegar PV er greint og er talið mikilvægasta klíníska 

einkenni PV. Það lýsir sér þannig að hreyfingarnar taka óhóflega langan tíma. Þess vegna þarf fólk 

með PV oft að nota langan tíma til þess að sinna athöfnum daglegs lífs. Einstaklingurinn hefur langan 

viðbragðstíma, til dæmis, hann er seinn til svars og lengri tíma tekur að fylgja fyrirmælum um hreyfingu 

(Jankovic, 2008; Postuma o.fl., 2015). Hægar hreyfingar tengjast einnig erfiðleikum með að 

skipuleggja hreyfinguna, hefja hana og samhæfa.  

 Hvíldarskjálfti er sýnilegasta hreyfieinkennið. Um er að ræða taktsterkar (e.rhythm) hreyfingar, 

sem oftast eru mest áberandi í höndum en koma einnig fram á vörum, höku, kjálka og í fótleggjum. 
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Sjúklingar með skjálfta greina einnig oft frá „ósýnilegum“ sjálfta inni í líkamanum (Jankovic, 2008). 

Skjálfta er oft skipt niður í hvíldarskjálfta (e. resting tremor) og skjálfta sem kemur fram í virkni (e. 

action tremor). Hvíldarskjálfti sést þegar einstaklingurinn er afslappaður og verður ekki fyrir miklu áreiti, 

má nefna sem dæmi þegar hann liggur fyrir. Hins vegar minnkar skjálftinn eða stöðvast, að minnsta 

kosti tímabundið, á meðan á markmiðsstýrðum hreyfingum (e. goal directed movements) stendur. 

Hvíldarskjálfti eykst við streitumyndandi aðstæður. Til dæmis ef sjúklingurinn er beðinn um að telja 

afturábak frá hundrað, þá eykst venjulega hvíldarskjálftinn (Bhatia o.fl., 2018). Aftur á móti ef um 

annars konar skjálfta er að ræða sem gerir vart við sig um leið og sjúklingur hreyfir sig eða spennir 

vöðva, t.d. þegar hann reynir að halda á tímariti eða drekkur úr bolla. Staðbundinn skjálfti kemur oft 

fram mörgum árum áður en sjúkdóminn greinist og hefst oftast þá í öðrum líkamshelmingnum og er sá 

helmingur alltaf verri gegnum sjúkdóminn (Jankovic, 2008). Skjálftinn er ekki stöðugt einkenni og það 

er breytilegt hversu mikil áhrif hann hefur á líf einstaklinga með PV (Bhatia o.fl., 2018). 

 Óstöðugleiki kemur oftast fram seinna í sjúkdómsferlinu og eykur tilhneigingu sjúklings til að 

detta. Um það bil tveir þriðju hlutar einstaklinga með PV segjast hafa dottið innan síðustu 12 mánaða. 

Talið er að rekja megi meginhluta þessara falla til truflaðs jafnvægis (Ashburn, Stack, Pickering og 

Ward, 2001). Óstöðugleiki versnar við önnur ekki hreyfieinkenni eins og réttstöðublóðþrýstingsfall (e. 

orthostatic hypotension) og svima (Jankovic, 2008). Lélegt jafnvægi og hræðslan við föll eykur 

tilhneigingu fólks með PV til þess að einangra sig og fara síður út á meðal fólks. Þetta hindrar löngun 

og getu sjúklinga til þess að ferðast um og hefur neikvæð áhrif á sjálfstraust þeirra (Wulf, Landers, 

Lewthwaite og Toöllner, 2016). 

Aukahreyfingar eru aukaverkanir Parkinsonslyfjanna en tengjast ekki Parkinsonsveikinni sjálfri. 

Aukahreyfingar eru frábrugðnar skjálftanum vegna þess að tíðni hreyfinganna eru breytilegar. Flestir 

einstaklingar með PV eru á Parkinsonslyfjum og samanstanda þessi lyf af Levodopa og andkólínergri 

virkni. Áhrif þeirra minnkar smám saman eftir því sem inntaka þessara lyfja stendur yfir í lengri tíma. 

Eftir 5 ára lyfjameðferð á þessum lyfjum fundu um 50% einstaklinga í rannsókn Chen og fleiri (2015) 

fyrir neikvæðum aukaverkunum og um 70-80% eftir 10 ár. Helstu aukaverkanirnar sem taldar voru upp 

eru sveiflur í alvarleika hreyfieinkenna og hreyfitruflana og fleiri einstaklingar með PV leita í 

viðbótarmeðferðir til að draga úr aukaverkunum tengdum lyfjunum (Chen, o.fl., 2015). Hvað 

hreyfitruflanirnar varðar, þá getur verið erfitt að ná stjórn á hreyfieinkennum svo að einstaklingur geti 

sinnt daglegum kröfum og tekið þátt í athöfnum sem skipta hann máli. Það er flókið samspil á milli ekki 

hreyfieinkenna og hreyfieinkenni sjúkdómsins sem getur haft áhrif á lífsgæði sjúklings og þess, hvort 

hann finnur fyrir þunglyndi (Duncan o.fl., 2014).  

1.2.2 Ekki hreyfieinkenni 
Það var fyrst fyrir nokkrum áratugum að fræðimenn gerðu sér grein fyrir því hve algeng ekki 

hreyfieinkenni eru í PV og hversu mikilvægt er að greina þau. Reyndar lýsti James Parkinson þeim 

greinilega í bók sinni „The Essay on the Shaken Palsy“ árið 1817. Þó að rannsóknir snúi að mestu um 

hreyfieinkenni í PV, þá hafa þessi svo kölluðu ekki hreyfieinkenni mest áhrif á lífsgæðin (Oehlberg, 

o.fl., 2008; Pfeiffer, 2016; Prakash, Nadkarni, Lye, Young og Tan, 2016). Einkennin eru fjölmörg, eins 

og svefnvandamál, tíð þvaglát, kynlífsvandamál, verkir og hægðatregða. Ekki hreyfieinkenni koma oft 
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fram áður en einstaklingurinn fær sjúkdómsgreininguna og jafnvel mörgum árum áður en 

hreyfieinkennin gera vart við sig. Ekki hreyfieinkennin geta komið og farið yfir sjúkdómstímabilið, en 

ágerast með tímanum (Glass, Kremens, Grosset, Limousin og McFarland, 2017).  Ekki hreyfieinkenni 

tengjast bæði truflun á sjálfráða og ósjálfráða taugakerfinu.  

Einkenni frá ósjálfráða taugakerfinu felur m.a. í sér: 

• Einkenni frá skynfærum – til dæmis skert lyktarskyn, sjóntruflanir – augnþurrkur, erfiðleikar 
við samstillingu sjónar sem oft leiðir til tvísýni, og einstaklingurinn blikkar augum sjaldnar 
heldur en áður 

• Verki – verkjaskynjun er meiri í PV og dópamínskorti fylgir oft seyðingsverkur í líkamanum 

• Breytingu á hegðun og andlegri heilsu – til dæmis þunglyndi/depurð, kvíða, framtaksleysi 
(e. apathy) og vitsmunaleg skerðing (e. dementia) (Pfeiffer, 2016).  

Truflun á ósjálfráða taugakerfinu veldur einkennum eins og: 

• Réttstöðublóðþrýstingsfalli  

• Miklum svitaköstum 

• Kyngingarerfiðleikum  

• Hægðatregðu vegna truflunar og hægingu á þarmahreyfingum  

• Ofvirkni þvagblöðru, sem veldur tíðum þvaglátum  

Önnur algeng ekki hreyfieinkenni eru þreyta og svefntruflanir (Pfeiffer, 2016). Svefntruflanir eru 

algengar hjá Parkinsonsveikum og það er nánast litið á þær sem hluta af sjúkdómnum. Þær 

einkennast af trufluðum draumasvefni (e. rem sleep), erfiðleikum með að halda svefni og óhóflega 

mikilli dagsyfju (e.fatigue) (Jankovic, 2008).  

Ekki hreyfi einkenni geta magnað hvort annað upp, sem dæmi má nefna að svefnraskanir og 

þreyta hafa mikil áhrif á einstaklinginn. Sterk tengsl eru á milli hæfilegs svefns og sálfræðilegrar 

vellíðanar. Þess vegna getur svefnvandi sem stendur yfir í lengri tíma leitt til þunglyndis (Lee, o.fl., 

2015; Nicoletti, o.fl., 2017). Á þann hátt getur myndast vítahringur í samspili einkenna.  

Algengustu ekki hreyfieinkenni sem trufla einstaklinga með PV hvað mest eru þunglyndi, kvíði, 

vitræn skerðing, svefnvandamál og verkir (Lee, o.fl., 2015; Poewe o.fl., 2017; Rosqvist, o.fl., 2017). Í 

eftirfarandi undirköflum munum við fara yfir almenn einkenni og greiningarviðmið fyrir þunglyndi og 

síðan fjalla um tíðni þunglyndis í PV og sérstaka þætti varðandi þunglyndi þeirra. 

1.2.3 Tíðni þunglyndis í Parkinsonsveiki 
Þunglyndi er eitt algengasta ekki hreyfieinkennið í PV (Dissanaya o.fl., 2011). Í flestum tilfellum er um 

að ræða vægt til miðlungs alvarlegt þunglyndi og fer þess vegna oft framhjá læknum (National 

institutie for health care and exellence [NICE], 2006). Talið er að þunglyndi sé allt að tvisvar sinnum 

algengara hjá einstaklingum með PV heldur en hjá fólki með aðra taugasjúkdóma.  

Talið er að um 35-50% einstaklinga með PV séu þunglyndir og að 27% hafi fundið fyrir þunglyndi 

áður en þeir fengu sjúkdómsgreininguna (Glass, o.fl., 2017; Canadian Neurological Sciences 

Federation, 2012; NICE, 2006). Hjá allt að 17% þeirra sem eru þunglyndir, koma fram svæsin 



17 

þunglyndiseinkenni, jafnvel sjálfvígshugsanir hjá einstaka sjúklingi (Ahn o.fl., 2017; Reijnders, Ehrt, 

Weber, Aarsland og Leentjens, 2008). Misræmi er í því hvernig þunglyndi er skilgreint. Notkun 

mismunandi mælitækja ásamt mismunandi úrtaki og annað aðferðarlegt misræmi á milli rannsókna, 

hefur leitt til mismunandi niðurstöðu varðandi tíðni þunglyndis í PV (NICE,2006; Calleo, o.fl., 2015).  

1.2.4 Þunglyndi almennt 
Farið er eftir almennum greiningarramma, svokölluðum DSM-5 viðmiðum (Diagnostic and statistical 

manual of disorders fimmta útgáfa). DSM-5 er handbók skrifuð er í Bandaríkjunum en er notuð víða 

um heim til að auðvelda greiningu á geðröskunum. Einkenni sem þurfa að vera til staðar þegar 

þunglyndi er greint samkvæmt greiningarviðmiðum, er að einstaklingurinn 1) hefur verið niðurdreginn 

eða hefur misst áhuga/haft minni ánægju af daglegu lífi samfellt að lágmarki í tvær vikur; 2) er lengra 

niðri/daprari en eðlilegt er fyrir hann og 3) að félagsleg virkni í vinnu, heima eða í skóla er verulega 

skert (Swedo, o.fl., 2013). Einnig þurfa fimm af níu eftirfarandi einkennum að vera til staðar nánast 

daglega:  

1. Vera niðurdreginn eða bráðlyndur  

2. Hafa minna ánægju eða áhuga á flestum athöfunum 

3. Mikil þyngdarbreyting (5%) eða breyting á matarlyst 

4. Breytingar á svefni, svefnleysi eða aukin svefnþörf 

5. Breytingar á virkni, aukin virkni eða minnkuð vikni 

6. Síþreyta eða orkuleysi 

7. Sektarkennd án þess að ástæða sé til, eða tilfinning um að vera einskis virði 

8. Erfiðleikar við einbeitingu 

9. Íhuga eða hafa áform um sjálfsskaða eða sjálfsvíg 

Einkenni þunglyndis hafa mismikil áhrif á líf einstaklinga og aðstandendur þeirra og fer það eftir 

alvarleika þunglyndisns. Áhrif og einkenni má sjá í töflu 1. 

Tafla 1: Áhrif og einkenni þunglyndis á líf einstaklingsins og aðstandenda 

Dagleg virkni (e. 
Functional domain) 

Væg skerðing Mikil skerðing 

Samband innan 

fjölskyldunnar 

Þögull, neikvæð samskipti og 

ósammála 

Dregur sig til baka, talar ekki, 

stuttaralegur, reiður og 

árásargjarn 

Vinna Afkastageta og vinnuframlag minnkar, 

mæting versnar og vinnukvíði eykst 

Mæting versnar, er sama um 

vinnu, þrætugjarn og mikill 

vinnukvíði 

Samband milli 

jafningja 

Minnkuð félagsvirkni eða 

tómstundaiðja, aukin tölvunotkun 

Einangrun, hættir tómstundum, 

óhófleg tölvunotkun 

Streitu stig, kvíði Minnkar eða neitar vandamálum, Heldur aftur af tilfinningum 
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yfirfærir þau á aðra sínum, talar ekki 

Sjálfsvígshugsanir Ómarkvissar og samhengislausar Íhugar reglulega, hefur áætlun 

um eða hefur reynt sjálfsvíg 

áður 

Annar sjálfsskaði Hugsar af og til um sjálfsskaða en 

engar tilraunir 

Sker sig eða reynir annan 

sjálfsskaða 

Þýtt og aðlagað frá bls. 160-168 úr Diagnostic and statistical manual of disorders fimmta útgáfa 

1.2.5 Þunglyndiseinkenni í Parkinsonveiki 
Þunglyndi er eitt af þeim ekki hreyfieinkenni sem er talið hafa hvað djúpstæðust áhrif á lífsgæði 

(Rosqvist o.fl., 2017). Því er mikilvægt að greina þunglyndi snemma (Kadastik-Eerme, Rosenthal, 

Paju, Mudmaa og Taba, 2015). Tengsl þunglyndis við Parkinsonssjúkdóminn sjálfan eru óljós, en 

samræmi hefur sést á milli andlegrar vanlíðanar og alvarleika hreyfieinkennanna sem benda til þess 

að þunglyndi tengist á einhvern hátt sjúkdómnum sjálfum og ójafnvægi á taugaboðefnum. Til dæmis 

má nefna að þunglyndiseinkenni minnka oft þegar lyfjaáhrif eru betri en versna þegar lyfin virka ver 

(Ghaddar, Fawaz, Khazen, Abdallah og Milane, 2015; Lee, o.fl.,2015). Auk þess eru fjölmargir aðrir 

þættir sem geta haft áhrif á þunglyndi í PV. Þessi atriði geta verið, hvernig einstaklingar með PV 

gengur að sætta sig við sjúkdóminn, hvernig viðbrögð hann fær frá öðru fólki, þær breytingar sem 

hann þarf að gera til þess að aðlagast sjúkdómnum, missir sjálfstæðis, að geta ekki keyrt bíl og að 

þurfa að hætta að vinna. Önnur atriði, að geta ekki stundað sín áhugamál og að hafa ekki lengur stjórn 

eða vald á eigin líkama. Að finna fyrir síversnandi sjúkdómseinkennum og óvissu varðandi einkennin 

frá klukkustund til klukkustundar allan sólarhringinn til lengri tíma veldur vanlíðan (Ghaddar o.fl., 2015; 

NICE, 2006; Ahn o.fl., 2017).  

Einkenni þunglyndis og einkenni PV geta skarast og verið lík til dæmis minnkuð svipbrigði í andliti, 

svefnerfiðleikar, þreyta, hæg hugsun, erfiðleikar við einbeitingu og minnkuð matarlyst. Þess vegna er 

hætta á að þunglyndi sé vangreint. Til dæmis eru hægar hreyfingar eitt megineinkenni PV en getur 

jafnfram verið einkenni um þunglyndi samkvæmt almennum greiningarviðmiðum (Jankovic, 2008). 

Geta má þess að væg depurð er sérstaklega algengt einkenni snemma í PV og tengist auknum 

hreyfierfiðleikum og hraðri versnun á hreyfigetu (Torbey, Pachana og Dissanayaka, 2015; Wu, Lee og 

Huang, 2017). Annar þáttur sem hefur veruleg áhrif þróun þunglyndis hjá einstaklingum með PV eru 

verkir. Um 76% einstaklinga með PV finna fyrir einhvers konar verkjum í hverri viku. Hæstu tíðni 

þunglyndis höfðu þeir sjúklingar sem fundu fyrir miklum verkjum síðast liðnar 24 klukkustundirnar áður 

en matið var gert og mesta þunglyndið höfðu þeir sem þjáðust af langvinnum verkjum. Verkir voru 

algengari hjá konum heldur en körlum og voru konur frekar með langvinna verki og í meiri hættu á að 

verða þunglyndar (Valkovic, o.fl., 2015). Einnig virðist vera kynjamunur á því hvaða þættir ýta undir 

þunglyndi hjá körlum og konum. Konur hafa oftar tjáð sig um að þættir eins og breyting á framkomu, 

minna sjálfsálit, breyting á sjálfsvitund og minnkuð kynhvöt, leiði til þunglyndis eða meiri depurðar 

(Kritzinger, o.fl., 2015; Valkovic. O.fl., 2015). Aftur á móti leiðir breyting á hlutverki innan 

fjölskyldunnar, í vinnu og öðru félagslegu samhengi oftar til depurðar og þunglyndis hjá körlum 

(Kritzinger, o.fl., 2015). Við greiningu þunglyndis í PV hafa verið notuð mörg mismunandi mælitæki og 
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mikilvægt er að meta hvaða tæki hentar til notkunar í PV (Torbey, Pachana og Dissanayaka, 2015). 

Mælitækjum og áreiðanleika þeirra verður lýst í töflu 2. 

Tafla 2: Lýsing og áreiðanleiki mælitækja sem notuð eru til að greina þunglyndi hjá 
einstaklingum með PV og hvað skarast við einkenni sjúkdómsins. 
Mælitæki Lýsing Áreiðanleiki Hvað skarast við 

einkenni PV 

HAMD-17 Mælitækið er til í nokkrum 

útgáfum en 17 einkenna 

tækið er mest notað. Það 

skoðar 17 einkenni 

þunglyndis og hvert 

einkenni gefur 3 til 5 stig. 

Því fleirri sem stigin eru því 

meira er þunglyndið. 

HAMD -17 er talið 

áreiðanlegast útgáfan af 

þessu mælitæki til að 

aðstoða við greiningu fyrir 

þunglyndi í PV á meðan hin 

væru kannski áreiðanlegri til 

skimunar fyrir þunglyndi. 

Heilt yfir er þetta mælitæki 

þó talið áreiðanlegt til 

greiningar. 

Það eru helst líkamlegu 

einkennin sem skarast á 

við PV. Þar má helst 

nefna svefnvandamál og 

erfiðleikar við að taka þátt 

í áhugamálum og vinnu. 

MADRS Mælitæki sem skoðar 10 

þætti og allir þættirnir til 

heyra DSM IV 

greiningarviðmiðum fyrir 

þunglyndisröskun. Það er til 

stutt og löng útgáfa af 

mælitækinu. 

Lengri útgáfa mælitækisins 

er ætluð til greiningar á 

þunglyndi en stutta útgáfan 

er talin vera ágætt 

skimunartæki til að skima 

fyrir þunglyndi. 

Mörg einkenni 

mælitækisins skarast á 

við einkenni PV. Þar má 

nefna, svefntruflanir, 

þróttleysi/þreyta, 

flatneskja. 

GDS-15 Sjálfsmatskvarði sem 

einblínir á sálræn einkenni 

þunglyndis. GDS 15 skoðar 

15 einkenni og er ein af 

tveimur algengustu útgáfum 

mælitækisins. Öllum 

spurningum þarf að svara 

játandi eða neitandi og 

stiga þau sem svarað er 

játandi. 

Mælt hefur verið með GDS-

15 mælitækinu til skimunar 

fyrir meiriháttar og 

minniháttar þunglyndi hjá 

fólki á öllum aldri með PV. 

Það eru tvær spurningar 

sem skarast mest í þessu 

mælitæki og í PV. Það 

eru spurningarnar „Hefur 

þú hætt að stunda 

áhugamálin þín?“ Margir 

með PV geta ekki 

stundað áhugamál sín 

sökum hreyfieinkenna og 

hinn þátturinn er „Ert þú 

fullur orku“ en þreyta er 

algengt ekki 

hreyfieinkenni í PV. 

BDI BDI mælitækið skoðar 21 

einkenni þunglyndis sem 

einstaklingur fyllir sjálfur út. 

Yfir það heila hefur 

mælitækið verið talið 

áreiðanlegt við skimun og 

Mælitækið hefur verið 

gagnrýnt fyrir að nota 

líkamleg einkenni til 
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Þetta er mest notaða 

sjálfsmatstækið til að meta 

þunglyndi. Hvert einkenni 

er skorað frá 0-3, þar sem 

einstaklingur gefur 0 ef 

hann finnur ekki fyrir 

einkenni og 3 ef hann finnur 

mjög mikið fyrir því. 

greiningu á þunglyndi í PV. greingar, þó ganga flestar 

spurningar út á sálræn 

einkenni.  

Einstaklingar með PV og þunglyndi upplifa hraðari versnun á vitsmunalegu sviði og 

hreyfieinkennum heldur en aðrir sem eru einungis með PV (Ahn, o.fl., 2017). Eftir að sjúklingur greinist 

með PV missir hann hægt og rólega sjálfstæðið, þ.e. eftir því sem líður á sjúkdóminn þarf hann meira 

á aðstoð utanaðkomandi aðila til að halda áfram með daglegt líf og hefur þetta mikil áhrif á lífsgæði 

sjúklingsins (Lee, o.fl., 2015).  Þegar skoðuð er andleg heilsa í tengslum við hvernig fólk býr kemur í 

ljós að einstaklingar sem búa einir, búa við lakari andlega líðan en þeir sem búa með maka og/eða 

börnum (Kadastik -Eerme, o.fl., 2015). 

1.2.6 Að lifa með Parkinsonsveiki 
Þegar einstaklingur greinist með PV, þá hefur það áhrif á alla sem honum standa næstir. Þegar 

sjúkdómurinn er lengra genginn þurfa einstaklingar með PV að treysta á sína nánustu. Segja má að 

sjúkdómurinn taki yfir einstaklinginn og nánasti aðstandandi þarf að taka yfir einstaklinginn. 

Einstaklingur með PV þarf til dæmis að fá einhvern til að sinna erindum sem hann hafði áður gaman 

að sinna en getur ekki sinnt lengur sökum sjúkdómsins (Smith og Shaw, 2017). 

Myndlíking notuð af einstaklingi með Parkinsonsveiki:  

„Það er hægt að líkja sjúkdómnum við vængbrotinn fugl – þetta er sárt en ekki banvænt. 

Fuglinn getur enn hreyft sig og borðað en hann er ekki jafn frjáls og áður og þarf að 

treysta á aðstoð frá öðrum“.  

Smith og Shaw (2017) 

Þó að búast megi við síversnandi sjúkdómsástandi er hægt með árangursríkri hjúkrun að minnka 

hreyfieinkenni, svefntruflanir, verki og þunglyndi og bæta þannig lífsgæði sjúklinga til muna (Lee, o.fl., 

2015). 

Í rannsókn Oehlberg og félaga (2008) þar sem skoðuð voru viðhorf til orsaka og meðferðar við 

þunglyndi í PV kom í ljós að flestir óttuðust að missa sjálfsstjórn og virkni eða trú á eigin hæfni í 

ákveðnum aðstæðum. Einstaklingarnir einblíndu mikið á vangetu sína við að sinna athöfnum daglegs 

lífs án hjálpar Parkinsonslyfja, lyf sem þeir treysta á að minnkuðu einkenni svo að þau gætu sinnt 

daglegum störfum. Það getur valdið einstaklingum mikilli gremju og niðurlægingu að þurfa að reiða sig 

á fjölskyldumeðlimi til að sinna daglegum þörfum, klæða sig, baða sig, aðstoða við að borða og að 

sinna erindum fyrir sig.  

 Hindranir fyrir einstaklinga með Parkinsonsveiki eru alls staðar og koma í veg fyrir að þeir geti 

lifað lífinu til fulls. Þetta geta verið hlutir sem aðrir gera sér ekki grein fyrir eða átta sig ekki á að séu 



21 

hamlandi. Það að fara á fjölmenna staði eða viðburði getur reynst óþægilegt. Hindranir tengdar 

hreyfingu hafa verið rannsakaðar. Komið hefur fram að þær eru helst takmarkaður tími og hræðsla við 

að detta. Það eitt að ganga getur reynst erfitt fyrir einstakling með PV. Erfitt getur verið fyrir 

einstaklinginn að gera tvo hluti í einu eins og til dæmis að ganga með vatnsglas. Einstaklingurinn 

einbeitir sér svo mikið að því að hella ekki úr glasinu að hann gleymir að ganga og þá er hætt við að 

hann geti dottið (Nilsson, Iwarsson, Thordardottir og Haak, 2015; Jones, o.fl., 2008). Rannsókn sem 

gerð var í Svíþjóð benti til að sjálfsagðir hlutir eins og að nota almenningssamgöngur til að taka þátt í 

almennri starfsemi voru taldar hindranir þar sem það getur reynst einstaklingi með PV erfitt. Það krefst 

margra og flókinna aðgerða eins og kaupa miða, þurfa að bíða á fjölmennum stað o.fl. (Nilsson, o.fl., 

2015). Aðstæðurnar juku á streitu og gátu komið af stað Parkinsonseinkennum eins og miklum 

hreyfierfiðleikum eða „frosti“ (e. freezing episode), sem leitt gátu til aukinna falla og ýttu undir 

neikvæðar tilfinningar hjá einstaklingum með PV til þátttöku í almennri starfsemi. 

Þátttaka á vinnumarkaði er hlutur sem vitað er að skiptir miklu máli fyrir sjálfsmynd og lífsánægðu. Í 

rannsókn Nilsson og félaga (2015) kom fram að einstaklingar neyddust til þess að hætta að vinna að 

meðaltali 5 árum eftir að þeir fengu sjúkdómsgreininguna. Að hætta að vinna án þess að fá litlu um 

það ráðið var meðal stærstu áhyggjuefna einstaklinga með PV. Þetta fór þó eftir því hversu 

sveigjanlegir yfirmenn þeirra voru (Nilsson, o.fl., 2015).  

1.2.7 Úrræði við þunglyndi  
Meðferð hjá einstakling við þunglyndi getur verið mjög mismunandi, jafnt hjá einstaklingum með PV og 

þeim sem eru ekki með sjúkdóminn. Áður fyrr voru þunglyndislyf nánast alltaf valin sem fyrsti kostur en 

nú er reynt að taka tillit til einstaklingsbundinna þátta sem ýta undir þunglyndi og reyna að létta á þeim 

áður en lyfjameðferð er hafin. Fræðimenn tveggja kerfisbundinna fræðilegra yfirlita hafa mælt með 

sérsniðnum einstaklingsbundnum úrræðum, s.s. félagslegum stuðningi og umræðum við sjúkling um 

hindrandir. Þannig má staðsetja lausnir í stað þess að einblína á takmarkanir. Mikilvægt er að setja 

fram meðferð sem ýtir undir betri skilning einstaklings á sjúkdóminum og eykur getu hans til þess að 

fást við sjúkdómseinkennin þegar um væg þunglyndiseinkenni er að ræða. Hjá sjúklingum með 

svæsið þunglyndi er alltaf mælt með lyfjameðferð en ekki má gleyma að meðhöndla aðra þætti sem 

geta ýtt undir vanlíðan einstaklingsins (Garlovsky, Overton og Simpson, 2016; Wu o.fl., 2017).  

Töluvert hefur verið gert af rannsóknum um gildi og virkni mismunandi viðbótarmeðferðar við 

þunglyndi hjá einstaklingum með PV og eru þær margar mjög áhugaverðar. Dæmi um 

viðbótameðferðir sem hafa verið rannsakaðar og hafa sýnt jákvæðan árangur er aukin hreyfing (Wu 

o.fl., 2017), dansæfingar þar með taldar (Hashimoto, o.fl., 2015; Westheimer, o.fl., 2015). Hugræn 

atferlismeðferð fyrir einstaklinga með PV hefur einnig reynst árangursrík, en því miður stendur sú 

meðferð þeim almennt ekki til boða (Calleo o.fl., 2015; Dobkin o.fl., 2011). Niðurstöður 28 klínískra 

rannsókna á áhrifum nálastungumeðferðar sem viðbótarmeðferð virðist lofa góðu, þar sem ekki komu 

fram neinar aukaverkanir af þeirra völdum (Noh o.fl., 2017). Nauðsynlegt er þó að hafa í huga nokkrar 

takmarkanir þessara rannsókna, sem fólust í því að úrtök þeirra voru lítil og aðferðafræðilegir gallar 

virtust hafa verið til staðar í sumum þeirra en ekki öðrum. Því eru áhrif nálastungumeðferðar við 

þunglyndi í PV ennþá umdeild (Chen o.fl., 2015; Zeng og Zhao, 2016; Noh o.fl., 2017).  
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Talið er að fjöldi einstaklinga með PV sem leita eftir viðbótarmeðferð sé að aukast (Ghaffari og 

Kluger, 2014). Viðbótarmeðferðir eru t.d. kínverskar lækningar (Chen, o.fl., 2015; Lee o.fl., 2015), Tai 

Chi líkamsrækt (Chen, o.fl., 2015) og nálastungumeðferð auk hollara fæði (Chen, o.fl., 2015). Einnig 

er núvitund (e. mindfulness) og tónlistarmeðferð notuð (Ghaffari og Kluger, 2014). Í Svíðþjóð nota allt 

að 34% einstaklinga með PV viðbótarbótameðferðir og er nálastungumeðferð algengasta formið 

(Chen, o.fl., 2015; Lökk and Nilsson, 2010). Það er líklegt að gagnsemi flestra viðbótarmeðferða megi 

rekja til lyfleysuáhrifa, sem koma fram vegna þess að einstaklingur hefur tilfinningu fyrir því að hafa 

betri stjórn á einkennum sinnum (Ghaffari og Kluger, 2014). 

Þar sem að þunglyndi er algengt ekki hreyfieinkenni er mælt með að einstaklingum með PV og 

þunglyndi séu gefnar einstaklingsmiðaðar munnlegar og skriflegar upplýsingar um þunglyndi og að 

þeir fái áframhaldandi stuðning frá sérfræðingum sem taka þátt í umönnun þeirra (NICE, 2006). Það er 

álitið mikilvægt að sjúklingar fái innsýn og tilfinningu fyrir því að þeir séu færir um að bregðast við 

einkennum sjúkdómsins. 

1.2.8 Samantekt 
Þunglyndi er eitt ekki hreyfieinkenna í Parkinsonsveiki sem hefur veruleg áhrif á lífsgæði einstaklinga. 

Mikilvægt er að nota kerfisbundnar leiðir við skimun og upplýsingagjöf og vera meðvitaður um hvernig 

almenn einkenni þunglyndis og einkenni í Parkinsonsveiki skarast. Mikilvægt er að þróa fræðsluefni 

sem hentar til notkunar á Íslandi með upplýsingum um þau úrræði sem hægt er að veita hér á landi. 

Enn fremur að sjá og vera meðvitaður um nýjustu stefnur í rannsóknum varðandi þetta mikilvæga 

einkenni. 
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2 Aðferðafræði 
Hér verður fjallað um markmið og tilgang ritgerðarinnar. Eftir að markmið og rannsóknarspurningar 

hafa verið settar fram, sem nær yfir verkefnið í heild sinni, verður aðferðafræðikaflinn tvískiptur til þess 

að lýsa nákvæmlega hvernig var farið að því að svara rannsóknarspurningunum. Í fyrri hlutanum 

verður fjallað um aðferðafræðina við gerð fræðilegu samantektarinnar á kerfisbundin hátt, til dæmis 

hvernig efnisleit fór fram og hvernig unnið var úr gögnum. Í síðari hluta mun vera farið yfir gerð 

fræðsluefnis fyrir einstaklinga með PV og aðstandendur þeirra. Niðurstöður fyrri hluta verkefnisins eru 

forsendur framkvæmdar seinni hluta verkefnisins þar sem niðurstöður á samantektinni verða notaðar 

til þess að forgangsraða efnisatriðum í fræðsluefnið og hvaða upplýsingar verða settar inn tengdar 

nýrri þekkingu sem fundust í samantektin.  

2.1 Rannsóknarspurning 
Rannsóknarspurningarnar voru settar fram út frá svo kölluðum PICOTS viðmiðum sem tekur mið af 

sjúklingahópi (e. disease), ákveðnu vandamáli (e. issue of interest), samanburði á viðfangsefni (e. 

comparsion or main intrest) sem á ekki við í þessu verkefni, áhrif á lífsgæði, útkomu (e. outcome), tíma 

(e. time) og rannsóknarsnið (e. study design chosen) sem er fræðileg samantekt (Polit og Beck, 2017). 

Leitað var eftir svari við tveim mismunandi spurningum: 

Rannsóknarspurning eitt tengdist framkvæmd fræðilegs yfirlits: 

Það sem höfundar vildu fá svarað með því að leita á kerfisbundinn hátt í frumrannsóknum var: Hvaða 

þáttum hafa verið lýst í fræðilegu efni sem tengist þunglyndi hjá einstaklingum með PV, og hvaða 

íhlutun er hægt að efla í hjúkrun og hefur verið lýst til þess að aðstoða sjúklinga með Parkinsonsveiki. 

Markmiðin voru að: 

• Lýsa einkennum og þáttum sem tengjast þunglyndi hjá einstaklingum með Parkinsonsveiki. 

• Lýsa íhlutun sem hjúkrunarfræðingar geta notað eða mælt með til þess að minnka einkenni 
þunglyndis. 

Rannsóknarspurning tvö tengdist gerð fræðsluefnis fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra: 

Við þróun fræðsluefnis voru eftirfarandi spurningar að leiðarljósi: Hvaða fræðsluefni er til um þunglyndi 

sem hægt er að nota til þess að fræða einstaklinga með PV og aðstandendur þeirra um einkenni og 

úrræði. Hvernig er hægt að þýða og staðfæra þessar upplýsingar fyrir skjólstæðinga á Íslandi og 

samþætta við þekkingu sem fékkst við gerð fræðilegrar samantektar? 

Markmiðin voru að: 

• Búa til fræðslubækling fyrir Parkinsonsjúklinga og aðstandendur þeirra um tengsl 
þunglyndis og Parkinsonsjúkdómsins. 

• Staðfæra fræðsluefni út frá þýddum erlendum bæklingi um þunglyndi og Parkinson. 

• Samþætta nýja þekkingu sem fékkst frá niðurstöðum fræðilegs yfirlits með þekkingu sem 
kom fram í fræðslubækling sem var þýddur og staðfærður. 
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2.2 Fræðilegt yfirlit á kerfisbundin hátt – leit að svari við 
rannsóknarspurningu eitt 

Í eftirfarandi kafla mun vera lýst aðferðafræði fyrir fræðilegt yfirlit sem var gert á kerfisbundin hátt. 

Fræðilegt yfirlit er form þekkingar sem felur í sér samþættingu margra fræðigreina með það að 

markmiði að veita dýpri skilning á ákveðnu efni. Fræðileg samantekt hefur verið notuð til að svara 

rannsóknarspurningum, koma gagnreyndum upplýsingum fram á einfaldan hátt og þannig bætt 

þekkingu innan sértækra fræðigreina (Colquhoun o.fl., 2014). 

Fræðilegt yfirlit er mikilvægur þáttur í gagnreyndri þekkingu og spilar stórt hlutverk í þekkingu í 

hjúkrun og heilbrigðisvitund. Eins og áður segir er fræðilegt yfirlit samþætting upplýsinga frá 

rannsóknum á viðfangsefninu, mikilvægar upplýsingar um efnið og að koma þeim frá sér á 

skiljanlegan hátt. Bestu klínísku leiðbeiningarnar eru byggðar upp á fræðilegu yfirliti (Polit og Beck, 

2017). 

Almennt tóku rannsakendur mið af Joanna Briggs Reviewers Handbook við gerð samantektarinnar 

(Peters, o.fl., 2015). Haft var PRISMA (e. Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-

analysis) til hliðsjónar til að lýsa á skilvirkan hátt hvernig heimildarleit fór fram og við framsetningu 

niðurstaðna. PRISMA eykur gæði yfirlitsins vegna þess að ferlið við að finna og samþætta niðurstöður 

verður skýrara fyrir lesendur. Einnig hjálpar PRISMA við að hvetja til nákvæmni í vinnubrögðum hjá 

rannsakendum (Moher, Liberati, Tetzlaff og Altman, 2009). PRISMA flæðiritið má sjá á mynd 2.  

2.2.1 Inntakanir og takmarkanir  
Við efnisleit voru sett eftirfarandi skilyrði fyrir rannsóknir: 

Gagnagrunnur: Eingöngu var leitað í PubMed og Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) til þess að finna viðeigandi greinar. Niðurstöður frá MEDLINE voru útilokaður 

þegar framkvæmd var leit í CINAHL þar sem um 90% af því sem er í PubMed er einnig á MEDLINE. 

Þetta tryggir lágmarks magn af tvítekningum milli leita í gagnabönkum. Þessir gagnagrunar voru valdir 

vegna nokkurra lykilgreina fundust um efnið sem allar voru annaðhvort í CINAHL, Pubmed eða hvoru 

tveggja. Var því talið heppilegt að skoða nýjustu strauma (e. trend review) til þess að fá nýjustu 

þekkingu um efnið í þessum rafrænu gagnabönkum. 

Dagsetning leitar: Til þess að skoða nýjustu strauma um þunglyndi í Parkinson sjúkdóminum var 

gagnaleit takmörkuð við tímabilið frá janúar 2015 til febrúar 2018. 

Þátttakendur: Eingöngu var litið til greina eða rannsókna sem tóku mið af Parkinson sjúkdómnum og 

þunglyndi. Leitin takmarkaðist við fullorðna einstaklinga með Parkinson sjúkdóminn þ.e. einstaklingar 

yfir 19 ára aldri, einstaklingar þurftu að búa á eigin heimili. Eingöngu voru tekin fyrir gögn sem 

tengdust mönnum en ekki dýrum. Ekki voru teknar fyrir lyfjarannsóknir eða aðrir tegundar rannsókna, 

sem ekki höfðu skýran tilgang fyrir hjúkrun.  

Tegundir rannsókna: Allar tegundir rannsókna sem höfðu farið í gegnum viðurkennd ritrýnisferli og 

uppfylltu hin inntökuskilyrði voru teknar með, þ.e. eigindlegar og megindlegar, lýsandi rannsóknir, 

ferilsrannsóknir og þversniðsrannsóknir. Inntökuskilyrði var einnig að greinarnar voru settar upp á 
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læsilegan hátt samkvæmd IMRAD (e. Introduction, Method, Results And Discussion) (Polit og Beck, 

2017). Nánara yfirlit yfir inntöku- og útilokunarskilyrði verður lýst í töflu 3.  

Tungumál: Eingöngu voru teknar fyrir þær greinar sem skrifaðar voru á ensku eða íslensku. 

Tafla 3: Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

• Heimildir frá 2015-2018 

• Einstaklingar með Parkinson 
sjúkdóminn 

• Einstaklingar með þunglyndi 

• Einstaklingar 19 ára og eldri 

• Einstaklingar sem búa á eigin heimili 

• Gögn á ensku 

• Frumrannsóknir 

• Gögn sem tengdust mönnum 

• Grein uppbyggð samkvæmt IMRAD 
viðmiðum 

• Heimildir frá 2014 og eldri 

• Lyfjarannsóknir 

• Einstaklingar 18 ára og yngri 

• Einstaklingar sem búa á 
sjúkrastofnun, eins og hjúkrunarheimili 

• Gögn á öðru tungumáli en Íslensku 
eða Ensku 

• Gögn sem tengjast dýrum 

• MEDLINE (við leit í CINAHL) 

 

2.2.2 Efnisleit og leitarorð 
Leitarorðin sem notuð voru í gagnagrunnunum voru tvö talsins, „Parkinson’s disease“ og „Depression“, 

og voru þessi orð valin til að fá nýlegt efni um tengsl milli Parkinson sjúkdómsins og þunglyndi. Við leit 

að fræðilegum heimildum notuðum við MeSH með leitarorðunum. Þegar leit var gerð í CINAHL 

byrjuðum við með „Parkinson´s disease“ sem major topic og „Depression“ og með sömu 

útlilokunarskilyrðum og notuð voru í PubMed. Þessi leitarskilyrði gáfu tuttugu og níu niðurstöður. Með 

því að útiloka MEDLINE fengust aðeins tvær niðurstöður og var það sama hvort haft var „Depression“ 

sem „major topic“ eða sem „exact major heading“. Til að vera viss um að ekki væri búið að takmarka 

leitina of mikið var prófað að nota „Depression“ sem all text og fengust þá tuttugu og tvær niðurstöður 

en þær voru ekki nothæfar miðað við takmarkanir okkar. Út frá leit í CINAHL fannst ein ný grein sem 

ekki kom fram við leit í PubMed sem var nothæf miðað við skilyrðin sem við settum upp. Hinar, sautján 

greinar sem við töldum nothæfar, fundum við í leit okkar á PubMed.  

Leitin var framkvæmd af báðum höfundum í sameiningu (RG/AHÁ). Samsetning leitarorða og 

takmarkanir var ákveðnar í samráði við leiðbeinanda (MEK). Einnig var leiðbeinandi spurður í hvert 

skipti sem við vorum í vafa hvort grein uppfyllti inntökuskilyrða. 

2.2.3 Framsetning niðurstaða og kerfisbundin úttekt af þekkingu á greinum 
Niðurstöðum var lýst sem frásögn vegna þess að hönnun rannsókna og útbúnaður var ekki eins milli 

rannsókna. Tvær töflur voru búnar til; ein fyrir lýsandi rannsóknir og ein fyrir íhlutunarrannsóknir. 

Eftirfarandi upplýsingar voru dregnar saman fyrir lýsandi rannsóknirnar; (1) Heimild, ár og land, (2) 

Aðferð, (3) Tími Mælingar, (3) Úrtak, (4) Mælitæki/athuganir; skipt niður í mælitæki sérstaklega fyrir 
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þunglyndi og svo önnur mælitæki, (5) Tíðni þunglyndis, (6) Lýsandi niðurstöður og tengdir þætti, og 

loksins dálkur um (6) Forspágildi. Eftirfarandi upplýsingar voru dregnar saman úr 

íhlutunarrannsóknunum; (1) Heimild, ár og land, (2) Staður og rannsóknarsnið, (3) Íhlutun, lýsing og 

lýsing af íhlutun í samanburðahóp (ef um samanburð var að ræða), (4) Fjöldi einstaklinga með PV 

sem tóku þátt í íhlutanir og viðmiðunarhóp; (5) Útfærsla íhlutunar, styrkleiki og samræmi, (6) 

mælitæki/athuganir, sem skipt var niður eftir því hvort þau voru sérstaklega ætluð fyrir þunglyndi og 

svo önnur mælitæki/athuganir og síðasti dálkurinn lýsti (7) niðurstöðum. Allar rannsóknirnar voru settar 

inní töflurnar og síðan voru niðurstöðurnar samþættar með því að lesa lóðrétt úr hverjum dálk fyrir sig. 

2.3 Fræðslubæklingur – leit að svari við rannsóknarspurningu tvö  
Skriflegar upplýsingar í heilbrigðisþjónustu ættu að uppfylla eftirfarandi viðmið til að auðvelt sé að lesa 

og miðla til markshóps á skýran hátt, vera byggðar á bestu mögulegu göngum tengdum efninu og 

aðlagaðar að mögulegri þjónustu á svæðinu. Til dæmis hjálpar það ekki að ráðleggja ákveðna 

meðferð ef hún stendur ekki til boða fyrir sjúklinga í þeirra landi. Sjúklingar og aðrir sem tengjast 

viðfangsefninu ættu að taka þátt í þróun fræðsluefnis (Moult, Franck, and Brady, 2004; Demir, 

Ozsaker og Ilce, 2008; Garner, Ning, og Francis, 2012). Leiðbeiningar hafa verið gerðar af British 

Patient Information Forun (PIF) og hafa verið verðlaunaðar af British Medical Association árið 2015. 

Við notuðum þessar leiðbeiningar og bættum við nýlegum þáttum sem tengjast þunglyndi í PV sem 

fram komu í nýlegum gögnum og eru ráðlögð Parkinsonsveikum á Íslandi. 

Gerðar voru eftirfarandi ráðstafanir til að halda vinnsluferlinu skýru: 

1. Notaðar voru núverandi upplýsingar um PV sem byggðar eru á hágæða vísbendingum eða 
gefið út af viðurkenndum stofnunum. 

2. Framkvæmd var heimildarleit til að uppfæra núverandi fræðsluefni fyrir sjúklinga. 

3. Tryggt var að fræðslubæklingurinn innihaldi upplýsingar sem skipta máli og nái til 
margvíslegra vandamála sem sjúklingar og aðstandendur þeirra geta þurft að glíma við 
tengt þunglyndi og PV. 

4. Miðla áfram ávinningi, áhættu og óvissu. 

5. Hafa klíníska sérfræðinga með í þróun, þar með talið sjúklinga og aðstandendur þeirra, og 
fá álit þeirra í þróun fræðsluefnisins.  

6. Prentun, uppsetning og dreifing 

Þrepum er lýst nánar í mynd 1.  

Við gerð fræðsluefnis var tryggt:  

• Að það væri auðvelt aðgengi fyrir einstaklinga að nálgast efnið sem fræðslubæklingurinn 
var byggður á. 

• Að það væri skýrt hverjir hefðu tekið þátt í gerð fræðslubæklingsins. 

• Að fræðslubæklingurinn væri dagsettur. 

Við uppsetningu bæklingsins höfðum við leiðbeiningar frá Center for disease control (CDC) til 

hliðsjónar (Centers for Disease Control and Prevention, 2014). 
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Mynd 1: Yfirlit yfir það hvernig vinnan við framkvæmd þýðingar, aðlögunar og framsetningu 
bæklings fór fram í áður nefndum sex megin þrepum  

Við gerð fræðslubæklingsins fengum við aðstoð frá leiðbeinanda okkar til þess að finna efni sem notað 

er til að fræða sjúklinga erlendis um þunglyndi í Parkinson og við gætum þýtt yfir á Íslensku. Efnið 

þurftum við að aðlaga að íslenskum aðstæðum þ.e. taka út þjónustu sem ekki er til hérlendis og setja 

inn þá þjónustu sem hér er í boði. Þegar fræðslubæklingurinn var tilbúinn að okkar hálfu, las 

leiðbeinandinn okkar yfir hann. Einnig fengum við einn hjúkrunarfræðing frá Reykjalundi, einn 

sjúkraþjálfara, einn sjúkling og einn lækni til að lesa yfir bæklinginn og koma með tillögur á 

breytingum.  
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Mynd 2: PRISMA flæðirit  

Samtals greinar sem við fundum 
á PubMed gagnagrunni, n = 132 

Sk
im

un
 

Sa
m

þy
kk

i  
Hæ

fn
i 

Au
ðk

en
ni

ng
 

Samtals greinar sem við fundum 
í CINAHL gagnagrunni, n = 2 

Í heildina eftir leit í gagnagrunnum 
n = 134 

Fyrir skimun á titlum og 
úrdráttum N=44 

Greinar útilokaðar við 
skimun titla og útdrátta 

n =  17 

Fyrir lestur úrdrátta 
voru eftir (n =  27 ) 

Útilokanir eftir lestur 
greina voru teknar út 

(n = 9) 

Greinar sem uppfylltu 
inntökuskilyrði okkar  

(n =  18) 



29 

3 Niðurstöður  
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður greina sem við lásum og samþættingu þeirra. 

3.1 Rannsóknaaðferðir lýsandi rannsókna 
Þrettán lýsandi rannsóknir stóðu uppi eftir inntökuskilyrðin. Af þeim voru fjórar framskyggðar 

rannsóknir (Wee, o.fl., 2016; Kritzinger, o.fl., 2015; Rana, o.fl., 2016; Skorvanek, o.fl., 2015) og átta 

þversniðsrannsóknir (Valkovic, o.fl., 2015; Nicoletti, o.fl., 2017; Franzén, Conradsson, Hagströmer og 

Nilsson, 2016; Ahn, o.fl., 2017; Lee, o.fl., 2015). Ein af rannsóknunum var fjölstofnarannsókn (Zhu, 

Hiltn og Marinus, 2016).  

Ein rannsókn var framkvæmd á Norðurlöndunum og var það í Svíþjóð (Franzén, o.fl., 2016). Sex 

rannsóknir til viðbótar voru framkvæmdar í Evrópu (Julien, Rimes og Brown, 2016; Kritzinger, o.fl., 

2015; Kadastik-Eereme, o.fl., 2015; Zhu, o.fl., 2016; Nicoletti, o.fl., 2017; Skorvanek, o.fl., 2015). 

Fjórar voru framkvæmdar í Asíu (Wee, o.fl., 2016; Ahn, o.fl., 2017; Ghaddar, o.fl., 2015; Lee o.fl., 

2015) og þar af tvær í Suður Kóreu (Ahn, o.fl., 2017; Lee o.fl., 2015). Að lokum voru tvær rannsóknir 

framkvæmdar í Norður Ameríku, önnur í Bandaríkjunum (Rana, o.fl., 2016) og hin í Kanada (Valkovic, 

o.fl., 2015). 

3.1.1 Tími mælinga 
Tími mælinga rannsókna á þunglyndi í Parkinson fór fram á mismunandi löngum tíma. Fimm 

rannsóknir fóru fram sem gangasöfnun á einum tíma. Tvær rannsóknir fóru fram þar sem gagnsöfnun 

stóð yfir í lengri tíma, önnur stóð yfir í 4 mánuði og hin 3 ár. Aðrar tvær rannsóknir fóru fram þannig að 

spurningalisti var lagður fram reglulega yfir tímabil, önnur rannsóknin stóð yfir í 18 mánuði þar sem 

spurningalisti var lagður fyrir á 6 mánaða fresti og hin stóð yfir í 6 ár þar sem spurningalisti var lagður 

fyrir í byrjun rannsóknar og árlega eftir það. Tvær rannsóknir stóðu yfir í 12 mánuði þar sem 

spurningarlisti var lagður fyrir í upphafi rannsóknartímabilsins og aftur að 12 mánuðum liðnum. Ein 

rannsókn stóð yfir í 7 mánuði þar sem spurningarlisti var lagður fyrir í byrjun og svo eftir 7 mánuði. 

Yfirlit yfir tíma gagnasöfnunar má sjá í töflu 4.  

Tafla 4: Tími gagnasöfnunar 

Tímabil gagnasöfnunar Greinar og höfundar 

Gagnasöfnun á einum tíma  Valkovic o.fl., 2015; Ahn o.fl., 2017; Ghaddar 

o.fl., 2015; Lee o.fl., 2015; Skorvanek o.fl., 2015 

Gagnasöfnun yfir 4 mánaðar tímabil  Nicoletti o.fl., 2017 

Gagnasöfnun yfir 7 mánaðar tímabil Kritzinger, o.fl., 2015 

Gagnasöfnun yfir 12 mánaða tímabil Rana, o.fl., 2015; Julien, o.fl., 2016 

Gagnasöfnun yfir 18 mánaða tímabil Wee, o.fl., 2016 

Gagnasöfnun yfir 3ja ára tímabil Kadastik-Eereme o.fl., 2015 

Gagnasöfnun yfir 6 ára tímabil Zhu, o.fl., 2016 
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3.1.2 Stærð úrtaka 
Stærð úrtaks í þessum þrettán rannsóknum var misstór, 2743 manns tóku þátt í þessum rannsóknum. 

Minnsta úrtakið var 80 einstaklingar (Rana, o.fl., 2016) og stærsta úrtakið er 642 einstaklingar 

(Kritzinger, o.fl., 2015). 

3.1.3 Mælitæki 
Mælitæki sem mældu þunglyndi í rannsóknunum eru sex. Ekkert af þeim er sérhannað fyrir 

einstaklinga með PV. Algengasta mælitækið sem notað var fyrir þunglyndi var BDI (Beck Depression 

Inventroy) en hann var notaður í átta rannsóknum, þar af er hann notaður tvisvar sinnum í endurbættri 

útgáfu. GDS (Geriatric Depression Scale) var notaður í fjórum rannsóknum og í einni rannsókn af 

þessum fjórum var notuð Kóresk útgáfa af honum og í annari rannsókn var notuð styttri útgáfa af 

mælitækinu. Önnur mælitæki sem notuð voru til geiningar þunglyndis voru HADS (Hospital Anxiety 

and Depression scale), HDRS (Hamilton Depression Rating Scale), PWS (Psychological Well-being 

scale) og DSM (Diagnosic and Statistical Manual of Mental disorder 4th edition). 

Önnur algeng mælitæki, sem komu fram í rannsóknunum mældu á hvaða stigi sjúkdómurinn var 

hjá einstaklingum og voru þau UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale) kom átta sinnum fyrir 

og Hoehn and Yahr kom fyrir fimm sinnum. Önnur mælitæki voru flest að mæla lífsgæði hjá 

einstaklingum með PV. 

3.1.4 Tíðni þunglyndis 
Tíðni þunglyndis hjá Parkinson sjúklingum í rannsóknunum var lægst 20% (Zhu, o.fl., 2016) og hæst 

67,6% (Ahn, o.fl., 2017). Algengast var að hún væri í kringum 50%. Tíðnin kom fram í tíu rannsóknum 

af þrettán (Wee, o.fl., 2016; Kritzinger, o.fl., 2015; Kadastik-Eereme, o.fl., 2015; Ghaddar, o.fl., 2015; 

Julien, o.fl., 2016; Rana, o.fl., 2016; Zhu, o.fl., 2016; Ahn, o.fl., 2017; Lee, o.fl., 2015; Skorvanek, o.fl., 

2015). 

3.1.5 Lýsandi niðurstöður og tengdir þættir og forspársgildi 
Í rannsóknunum fundust tengsl milli þunglyndis og PV og þættir sem tengdust forspágildum 

þunglyndis. Mismunandi var hvort um innri eða ytri þætti var að ræða sem tengdust þunglyndi hjá 

einstaklingunum og verður þeim lýst í eftirfarandi undirköflum; Þættir sem tengjast (1) kyni, aldri og 

hjúskapastöðu; (2) lengd og alvarleika sjúkdóms og lyfjameðferð; (3) áhrif sjúkdóms á hreyfingu og 

andleg líðan og (4) utanaðkomandi þættir s.s. sjálfbjargargeta og aðstoð. Forspárgildi fyrir þunglyndi 

og tengsl við innri og ytri þætti má sjá í töflum 5-9. 

Kyn, aldur og hjúskapastaða 

Þrjár rannsóknir skoðuðu marktæk tengsl þunglyndis og kyns, aldurs og hjúskapastöðu einstaklinga 

með PV (Rana o.fl., 2016; Zhu, o.fl., 2016; Ghaddar, o.fl., 2015). Af þeim töluðu tvær rannsóknir um 

auknar líkur á þunglyndi hjá konum en körlum (Zhu, o.fl., 2016; Ghaddar, o.fl., 2015), en rannsókn 

Ghaddar og félaga (2015) talaði einnig um tengsl milli þess að vera yngri við greiningu og aukar líkur á 

þunglyndi. Ein rannsókn talaði um auknar líkur á þunglyndi ef einstaklingur með PV er einhleypur og 

því minni líkur á þunglyndi ef einstaklingur er giftur (Rana, o.fl., 2016). 



31 

Forspárgildið fyrir þunglyndi var hægt að rekja til þessara þátta í sjö rannsóknum (Wee, o.fl., 2016; 

Kritzinger, o.fl., 2015; Kadastik-Eereme, o.fl., 2015; Valkovic, o.fl., 2015; Ghaddar, o.fl., 2015; Julien, 

o.fl., 2016; Rana, o.fl., 2016). Var það mjög áberandi hversu oft forspárgildið að vera kona kom oft 

fram, en það kom fram í fimm rannsóknum (Wee, o.fl., 2016; Kritzinger, o.fl., 2015; Kadastik-Eereme, 

o.fl., 2015; Valkovic, o.fl., 2015; Ghaddar, o.fl., 2015). Einnig var talað um aldur eintaklinga sem tóku 

þátt í rannsókninni sem forspágildi í einni rannsókn (Ghaddar, o.fl., 2015) og aldur við greiningu í einni 

rannsókn (Julien, o.fl., 2016) og að vera einhleypur (Rana o.fl., 2016). 

Tafla 5: Forspárgildi sem ekki er hægt að hafa áhrif á. 

Forspárgildi fyrir þunglyndi hjá einstaklingum með Parkinsonveiki 

Kyn (Að vera kvenkyn) 

Aldur Þegar tekið var þátt í rannsókninni 

Aldur við greiningu 

Hjúskaparstaða (að vera einhleypur) 

Ekki hægt að hafa áhrif á 

Ekki hægt að hafa áhrif á 

Ekki hægt að hafa áhrif á 

Ekki hægt að hafa árhif á 

Sjúkdómur og lyfjameðferð 

Fimm rannsóknir skoðuðu tengsl milli lengdar og alvarleika sjúkdóms og marktækt aukinni tilhneigingu 

til þunglyndis (Wee, o.fl., 2016; Kritzinger, o.fl., 2015; Valkovic, o.fl., 2015; Ghaddar, o.fl., 2015; Lee, 

o.fl., 2015). Niðurstöður einnar rannsóknar bendir til þess að hærri skammtur af levodópa tengist á 

marktækan hátt aukinni tíðni þunglyndis (Wee, o.fl., 2015). 

Jafnvel þó ekki fleiri rannsóknir gáfu til kynna niðurstöður varðandi tengsl á skammtastærð 

levódópa og þunglyndis var tilgreint að stærri levodópaskammtar væru forspárgildi fyrir þunglyndi í 

rannsókn Zhu og félaga (2016). Forspárgildi fyrir þunglyndi var einnig hægt að rekja til fjölda ára frá 

greiningu. Því lengri tími sem liðin var frá greiningu, því meira líkur á þunglyndi (Julien o.fl., 2016; 

Ghaddar o.fl., 2015) og ef BDI (Beck depression inventory) gildi væri hærra í upphafi rannsóknar (Zhu, 

o.fl., 2016) 

Tafla 6: Forspárgildi sem stundum er hægt að hafa áhrif á. 

Forspárgildi fyrir þunglyndi hjá einstaklingum með Parkinsonveiki 

Lengri sjúkdómssaga 

Hærri skammtur af Levódópa 

Meiri alvarleika stig sjúkdóms 

Ekki hægt að hafa áhrif á 

Örlítið hægt að hafa áhrif á 

Ekki hægt að hafa áhrif á 

Áhrif sjúkdóms á hreyfingu 

Þrjár rannsóknir skoðuðu tengsl milli hreyfingar og þunglyndis hjá Parkinson sjúklingum og forspárgildi 

hreyfingar á sjúkdóminn (Skorvanek, o.fl., 2015; Lee, o.fl., 2015; Wee, o.fl., 2016). Af þeim fann ein 

rannsóknin tengsl milli hreyfigetu og þunglyndis, hvort sem það voru sveiflur á hreyfigetunni eða skert 

hreyfigeta og var einnig tilgreint að forspárgildi fyrir þunglyndi væri sveiflur í hreyfigetu (Wee, o.fl., 

2016). Í hinum tveim rannsóknunum var tilgreint að hreyfieinkenni í sjúkdómnum hefðu forspárgildi fyrir 

þunglyndi (Skorvanek, o.fl., 2015; Lee, o.fl., 2015). 
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Tafla 7: Forspágildi sem hægt er að hafa áhrif á. 

Forspárgildi fyrir þunglyndi hjá einstaklingum með Parkinsonveiki 

Sveiflur á hreyfieinkennum 

Hreyfieinkenni almennt 

Hægt að hafa áhrif á 

Hægt að hafa áhrif á 

Lífsgæði og sjálfbjargargeta 

Lífsgæði og sjálfbjargargeta einstaklinga með PV tengdist mjög oft þunglyndi í rannsóknunum, en það 

voru níu rannsóknir sem nefndu tengsl þarna á milli (Wee, o.fl., 2016; Julien, o.fl., 2016; Kadastik-

Eereme, o.fl., 2015; Zhu, o.fl., 2016; Nicoletti, o.fl., 2017; Franzén, o.fl., 2016; Ahn, o.fl., 2017; 

Skorvanek, o.fl., 2015; Lee, o.fl., 2015) Þættir sem skerða lífsgæði eins og hræðsla við að detta, 

örmögnun, óvissa, þreyta, svefnvandamál og önnur líkamleg vandamál komu fram í öllum þessum níu 

rannsóknum en tengsl milli skertrar sjálfbjargargetu og þunglyndis kom fram í tveimur rannsóknum 

(Wee, o.fl., 2016; Zhu, o.fl., 2016). 

Forspárgildi fyrir þróun þunglyndis kom fram þegar einstaklingur var með verki í tveim rannsóknum 

(Lee, o.fl., 2015; Valkovic, o.fl., 2015). Einnig var dagssyfja, óvissa um versnun á sjúkdómseinkennum 

og hræðsla við að detta talið hafa forspágildi fyrir þunglyndi hjá einstaklingum með PV í einni rannsókn 

hvert (Franzén, o.fl., 2016; Ahn, o.fl., 2017; Zhu, o.fl., 2016). 

Tafla 8: Forspágildi sem hægt er að hafa áhrif á. 

Forspárgildi fyrir þunglyndi hjá einstaklingum með Parkinsonveiki 

Verkir 

Dagssyfja 

Óvissa tengd sjúkdómi 

Hræðsla við að detta 

Hægt að hafa áhrif á 

Hægt að hafa áhrif á 

Hægt að hafa áhrif á 

Hægt að hafa áhrif á 

Áhrif á andlega líðan og vitræna skerðing 

Marktæk tengsl milli vitrænar skerðingar og þunglyndis hjá einstaklingum með PV kom fram í þremur 

rannsóknum (Wee, o.fl., 2016; Julien, o.fl., 2016; Zhu, o.fl., 2016). Neikvæð geðheilsa og geðræn 

einkenni, eins og allt eða ekkert hegðun, kvíði og tilfinningadeyfð höfðu marktæk tengsl við þunglyndi í 

fjórum rannsóknum (Wee, o.fl., 2016; Julien, o.fl., 2016; Skorvanek, o.fl., 2015; Nicoletti, o.fl., 2017). Í 

einni rannsókn voru tengsl milli þunglyndis og meiri óánægju, lystarleysi, minni sjálfhaturs og 

sektarkenndar (Kritzinger, o.fl., 2015) og í annarri rannsókn voru tengsl milli þunglyndis og mikillar 

íhugunar um einkenni (Julien, o.fl., 2016). Forspárgildi einnar rannsóknar fyrir þróun þunglyndis var ef 

einkenni kvíða voru til staðar (Wee, o.fl., 2016). 

Tafla 9: Forspágildi sem hægt er að hafa áhrif á. 

Forspárgildi fyrir þunglyndi hjá einstaklingum með Parkinsonveiki 

Kvíði  Hægt að hafa áhrif á 
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3.2 Rannsóknaaðferðir ihlutunarrannsókna 
Fimm íhlutunarrannsóknir stóðu uppi eftir inntökuskilyrðin. Af þeim voru þrjár frumrannsóknir, ein 

klínísk rannsókn og ein fyrir og eftir rannsókn. Tvær af rannsóknunum voru framkvæmdar í Norður 

Ameríku, tvær í Asíu, ein í Japan og hin í Taiwain og seinasta var framkvænd í Evrópu, nánar tiltekið í 

Austurríki. 

3.2.1 Lýsing á íhlutunar og samanburðarhópi 
Þrjár rannsóknir tengdust hreyfingu (Ventura o.fl., 2016; Hashimoto o.fl., 2015; Westheimer o.fl., 2015) 

og þar af voru tvær tengdar dansæfingum (Ventura o.fl., 2016; Westheimer o.fl., 2015). Ein rannsókn 

tengdist hugrænni atferlismeðferð (Calleo, o.fl., 2015) og síðasta rannsóknin fjallaði um 

nálastungumeðferð (Chen, o.fl., 2015). 

Fyrri dansrannsóknin eftir Ventura og félaga (2016) var framkvæmd þannig að í boði voru 10 

danstímar, hver danstími var með þjálfara fyrir einstaklinga með PV og var tímanum skipt í fjóra hluta. 

Sitjandi upphitun í tuttugu mínútur, standandi upphitun í tuttugu mínútur, dansæfingar á gólfi, með og 

án tónlistar, í tuttugu mínútur og að lokum hringdans þar sem þátttakaendur snúa á móti hver öðrum 

og haldast í hendur og senda „púls“ áfram með því að kreista höndina á næsta manni.  

Samanburðarhópurinn í þessari rannsókn fór ekki í danstíma en fóru í venjulegar æfingar á sama tíma 

og danstímarnir voru.  

Seinni dansrannsóknin sem Westheimer og félagar (2015) gerðu fór fram þannig að í boði voru 16 

danstímar og voru þetta samanlagt 20 klst. Hópnum var skipt í tvennt, eftir því hversu langt genginn 

sjúkdómurinn var. Danstímanum var stjórnað af þjálfara og hófst tíminn á sitjandi upphitun í fjörutíu 

mínútur, standandi upphitun við slá í fimmtán mínútur og svo tuttugu mínútur þar sem þátttakendur 

gerðu allskonar dansæfingar eins og hliðar saman hliðar spor, ballett æfingar o.fl.  

Þriðja rannsóknin sem tengist hreyfingu eftir Hashimoto og félaga (2015) var sjúklingum raðað í 3 

hópa. Einn hópur fór í dans einu sinni í viku í sextíu mínútur í tólf vikur, annar hópurinn gerði æfingar 

einu sinni í viku í sextíu mínútur í tólf vikur og þriðji hópurinn hélt áfram að lifa sínu lífi án þess að gera 

æfingar. 

Í rannsókn Calleo og félaga (2015) voru tveir hópar. Íhlutunarhópurinn fékk hugræna atferlis 

meðferð (HAM) og mætti reglulega í viðtöl og fékk þar upplýsingar og ráðleggingar hjá þjálfara um 

fræðslu, sjálfsstjórn, stjórnun á skapi, djúpöndunaræfingar og lærðu að sinna sjúkdóminum og stjórna 

neikvæðum hugsunum. Sjúklingarnir voru með verkefnabók og gerðu djúpöndunaræfingar á milli 

viðtala, einnig gátu þau mætti í eitt viðtal og fengið svo fræðslu í gegnum tölvupóst og símtöl í mánuð 

eftir viðtalið. Samanburðarhópurinn fékk ekki HAM meðferð og hélt áfram sínu daglega lífi.  

Síðasta rannsóknin er eftir Chen og félaga (2015) hún snýr að nálastungumeðferð. Rannsóknin 

skiptist í tvo hópa, íhlutunarhóp sem fékk nálastungumeðferð og samanburðarhóp sem fékk aðeins 

lyfjameðferð. Íhlutunar hópurinn fór í nálastungu tvisvar í viku í 15 mínútur í senn og stóð það yfir í 

átján vikur og héldu svo 13 einstaklingar af 20 áfram í nálastungumeðferðinni í 36 vikur.  
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3.2.2 Stærð úrtaka 
Stærð úrtaka í þessum fimm rannsóknum var misstórt. Alls tóku 128 þátt í rannsóknunum. Minnsta 

úrtakið var með 12 manns (Westheimer, o.fl., 2015) og stærsta úrtakið var með 40 manns (Chen, o.fl., 

2015).  

3.2.3 Tími mælinga 
Rannsóknirnar voru framkvæmdar á mislöngum tíma. Ein rannsókn var framkvæmd yfir átta vikna 

tímabil, þar var í boði einn danstími á viku og var hver danstími í 75 mínútur (Westheimer, o.fl., 2015), 

tvær rannsóknir voru framkvæmdar yfir 12 vikna tímabil, önnur þessara rannsókna bauð uppá 

líkamsrækt og dans í 60 mínútur á viku og hin rannsóknin bauð uppá viðtalstíma í 30-40 mínútur 

(Hashimoto, o.fl., 2015; Calleo, o.fl., 2015). Ein rannsókn var framkvæmd á 18 vikum, þessi rannsókn 

bauð uppá tíu danstíma og var hver danstími einn klukkutími og 25 mínútur (Ventura, o.fl., 2016) og 

síðasta rannsóknin var framkvæmd á 18 og 36 vikum (Chen o.fl., 2015). 

3.2.4 Mælitæki 
Mælitækin sem skimuðu fyrir þunglyndi í rannsóknunum voru fimm talsins. Líkt og við tókum fram í 

niðurstöðum lýsandi rannsókna var ekkert af þessum mælitækjum sérhannað fyrir Parkinson sjúklinga. 

Þrjú mælitæki voru algengust og voru það GDS (Getriatric depression scale) og kom það fyrir í tveimur 

rannsóknum, BDI (Beck depression inventory) kom fyrir í tveimur rannsóknum og að lokum var það 

SRDS (Self rating depression scale) sem kom fyrir í tveimur rannsóknum. Önnur mælitæki sem notuð 

voru og skoðuðu þunglyndi voru HADS (Hospital anxiatey and depression scale), LSD (Likert scale of 

depression) og SIGH-D (Structured interview guide of the hamilton depression scale). 

Önnur algeng mælitæki sem notuð voru í rannsóknunum en mældu þó ekki þunglyndi voru helst 

UPDRS (Unified Parkinson’s disease rating Scale), Hohen og Yahr og QOL (Self report mesure of 

quality of life). 

3.2.5 Lýsandi niðurstöður 
Rannsóknirnar sýndu að ytri þættir geta haft mikil áhrif á þunglyndi. Í eftirfarandi undirköflum verður 

lýst helstu niðurstöðum rannsóknana sem snýr að þunglyndi. Þeir eru (1) dans og hreyfing, (2) hugræn 

atferlismeðferð og (3) nálastungumeðferðir. 

Dans og hreyfing 

Góð áhrif dans á þunglyndi kom fram í tveimur rannsóknum. Þeir sem stunduðu dans voru með 

marktækt minna þunglyndi en þeir sem ekki stunduðu dans (Ventura, o.fl., 2016; Hashimoto, o.fl., 

2015). Ein rannsókn sýnir fram á að dans hefur mikil jákvæð áhrif á UPDRS stigun hjá Parkinson 

sjúklingum en sýndi ekki marktækan mun á þunglyndinu (Westheimer, o.fl., 2015). 

Hugræn atferlismeðferð 

Ein rannsókn sýnir marktæk tengsl á minnkuðu þunglyndi og notkun hugrænnar atferlismeðferðar og 

djúpöndunar (Calleo, o.fl., 2015). Rannsóknin sýndi að þeir sem fengu hugræna atferlismeðferð voru 

með marktækt minna þunglyndi eftir rannsóknartímann heldur en þeir sem fengu enga hugræna 
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atferlismeðferð. Einstaklingunum fannst hjálplegast að læra að hafa stjórn á neikvæðum hugsunum og 

ásamt því þótti einstaklingunum djúpöndunaræfingarnar hjálpa verulega mikið (Calleo, o.fl., 2015). 

Nálastungumeðferð 

Ein rannsókn segir frá marktækum tenglsum á minnkuðu þunglyndi og nálastungumeðferð 

samanborið við hóp sem ekki fékk nálastungumeðferð og stóð sú rannsókn yfir í 18 vikur en þegar 

nálastungumeðferðin stóð yfir í 36 vikur voru ekki marktæk tengsl á minnkuðu þunglyndi miðað við 18 

vikur (Chen, o.fl., 2015). 

3.3 Hagnýtar upplýsingar fyrir sjúklinga 
Í þessum kafla koma fram hagnýtar upplýsingar fyrir sjúklinga, fjölskyldur þeirra og 

heilbrigðisstarfsfólk. 

Þunglyndi og Parkinsonsveiki 

Margir með Parkinsonsveiki finna fyrir depurð eða þunglyndi samhliða veikindum sínum. Þunglyndi er 

eitt hinna svokölluðu ekki hreyfieinkenna sjúkdómsins. Í þessu fræðsluefni er að finna mikilvægar 

upplýsingar um úrræði við því og hvert er hægt að leita eftir aðstoð.  

Sá sem er þunglyndur getur fundið fyrir mikilli depurð, vonleysi eða tilfinningu um tómleika sem 

stendur yfir vikum eða mánuðum saman. Þunglyndi er meira en bara tímabundin óhamingja eða 

gremja. Sá sem glímir við þunglyndi finnur oft fyrir öðru hvoru eða báðum eftirfarandi einkenna: 

• Áhugaleysi eða minni ánægju af því sem áður veitti ánægju. 

• Depurð eða vonleysi svo til daglega.  

Ástæður þunglyndis 

Það er ekki fullljóst hvað veldur þunglyndi hjá einstaklingum með Parkinsonsveiki. Sumar rannsóknir 

benda til þess að skortur á taugaboðefninu dópamíni eða ójafnvægi á taugaboðefnum af völdum 

sjúkdómsins valdi þunglyndi. Í sumum tilfellum hefur einkenna þunglyndis orðið vart á undan greiningu 

á Parkinsonsveiki. 

Það getur verið mjög streituvaldandi að greinast með Parkinsonsveiki og sjúkdómurinn sjálfur hefur 

margvísleg áhrif á lífsgæði. Þegar einkennin ágerast getur verið nauðsynlegt að aðlaga lífstílinn að 

nýjum aðstæðum og hætta ýmsu sem áður þótti ómissandi. Til dæmis getur þurft að minnka vinnu og 

hætta að stunda áhugamál. Þessar breytingar geta ýtt undir depurð eða þunglyndi. Einnig er aukin 

hætta á félagslegri einangrun og einmanaleika vegna þess að hreyfigeta er takmörkuð, tal er óskýrt og 

svipbrigði í andliti minnka.  

Dagamunur er á Parkinsonseinkennum og því geta fylgt skapsveiflur eins og deyfð þegar einkennin 

eru mikil. Þessi dapurleiki þarf ekki endilega að benda til þunglyndis en getur stafað af mismikilli virkni 

Parkinsonslyfjanna. Má nefna sem dæmi, að ef lyfjaskammturinn er of lítill og hreyfigetan slæm, geta 

komið fram þunglyndiseinkenni. Sá sem glímir við þunglyndi getur fundið fyrir einu eða fleiri eftirfarandi 

einkenna: 

• Erfiðleikum með einbeitingu. 
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• Þreytu og orkuleysi. 

• Erfiðleikum með svefn (vaknar snemma á morgnana og nær ekki að festa svefn aftur eða 
sefur óhóflega mikið).  

• Minnkaðri matarlyst. Oft fylgir þyngdartap en stundum eru einkennin aukin matarlyst og 
þyngdaraukning.  

• Tilfinningu um að vera einskis virði.  

• Sektarkennd.  

• Kvíði er oft fylgifiskur þunglyndis. 

Í mjög alvarlegum tilfellum koma fram hugsanir um dauðann, sjálfsvíg og sjálfsskaða. Hafðu tafarlaust 

samband við heilbrigðisstarfsfólk ef þú finnur fyrir slíkum einkennum.  

Ekki er alltaf auðvelt að greina þunglyndiseinkenni frá öðrum einkennum Parkinsonsveiki. Til dæmis 

eiga margir erfitt með svefn eða finna fyrir örmögnun, sem veldur yfirþyrmandi þreytu og orkuleysi, en 

gefur ekki endilega þunglyndi til kynna.  

„Ég hef ekki upplifað alvarlegt þunglyndi, en ég hef vissulega upplifað löngunina að gera 

ekki neitt og verið gjörsamlega orkulaus” - Caroline, greind með sjúkdóminn 2003  

Greining þunglyndis 

Þunglyndi, eins og önnur veikindi getur lagst á hvern sem er hvenær sem er. Þunglyndið er engum að 

kenna og það er ekki merki um veikleika. Mikilvægt er að tala við fagmann um líðan sína eins fljótt og 

auðið er svo hægt sé að greina vandann sem fyrst og veita rétta meðferð.  

Ef þú telur þig þjást af þunglyndi er mikilvægt að þú talir sem fyrst við sérfræðinginn þinn, heimilislækni 

eða hjúkrunarfræðing sem hefur sérþekkingu á Parkinsonsveiki.  

Stundum skynja umönnunaraðilar, eða aðrir nánir aðstandendur, einkenni þunglyndis. Ef grunur um 

þunglyndi vaknar þá ættir þú að tala við sérfræðing eða hjúkrunarfræðing sem þekkir aðstæður sem 

fyrst. 

Það er margt sem má reyna til að minnka þunglyndiseinkenni en nauðsynlegt er að meðferðin sé 

sniðin að hverjum og einum. 

Góð ráð til að bæta líðan 

• Meiri hreyfing. Rannsóknir sýna að hreyfing tvisvar til þrisvar í viku, sérstaklega hreyfing í 
hópi, getur dregið úr þunglyndi. Dans minnkar þunglyndi og er auk þess góð hreyfing og 
félagsleg athöfn. Aðrar góðar aðferðir til þess að auka hreyfingu eru að synda, ganga og 
hjóla. Leita má ráðgjafar sjúkraþjálfara um hentuga hreyfingu. 

• Bæta svefn og hvíld. Til að bæta gæði svefnsins er gott að hafa svefnherbergið hljóðlátt 
og þægilegt. Fara í háttinn á sama tíma á hverju kvöldi og reyna að sleppa því að borða 
eða drekka fyrir svefninn. Einnig er mikilvægt að hafa reglu á því hvenær farið er á fætur á 
morgnana. Til að stuðla að betri svefni er ráðlegt að stunda reglulega hreyfingu og sleppa 
reykingum.  

• Áfengisneysla. Áfengi getur dregið úr líkamlegri virkni og mikil drykkja getur aukið depurð 
og truflað svefn. Þess vegna er nauðsynlegt að forðast óhoflega áfengisneyslu. 
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• Slaka á og draga úr streitu/áhyggjum. Sumum þykir slökun hjálpleg. Aðrar óhefðbundnar 
leiðir, s.s. ilmolíumeðferð, jóga, (svæða-)nudd, hugleiðsla (til dæmis er hægt að hlaða niður 
hugleiðslu forritum af netinu), tónlistar- og listmeðferð hafa reynst gagnlegar til að draga úr 
áhyggjum og streitu.  

• Að tala við aðra. Mikilvægt er að tjá sig um áhyggjur og líðan sem tengjast sjúkdómnum. 
Gott er að tala við einhvern nákominn sem er treystandi. Oft getur verið gagnlegt að tala 
við sérmenntaðan heilbrigðisstarfsmann.  

Aðrar aðferðir til að minnka þunglyndi 

Ef sjálfshjálparaðferðir hafa ekki tilætluð áhrif eða ef þunglyndið er verulegt gæti sérfræðingur mælt 

með öðrum úrræðum: 

• Endurskoðun lyfjameðferðarinnar.  Ef einhver finnur fyrir þunglyndi er fyrsta skrefið að 
tala við taugasérfræðing til þess að ganga úr skugga um að Parkinsonslyfin virki sem 
skyldi.  

• Sálfræðiráðgjöf. Viðtöl við sálfræðing geta verið gagnleg til að glöggva sig á hvaða 
undirliggjandi vandamál stuðla að þunglyndinu.  

• Stuðningshópar. Sumum finnst hjálplegt að tala við aðra sem hafa verið í svipuðum 
aðstæðum. Þeir sem eru í stuðningshópum deila reynslu sinni, eru skilningsríkir og geta 
sagt frá úrræðum sem þeim finnst hjálpleg. 

Þunglyndi getur verið tengt öðru líkamlegu ástandi eins og skjaldkirtilsvandamálum, næringarskorti (þá 

helst skorti á B12 vítamíni og fólati) eða blóðleysi. Ef þú hefur áhyggjur af því að þú þjáist af einhverju 

af þessu hafðu þá samband við lækninn þinn. 

Mikilvægar upplýsingar um þunglyndislyf  

• Það tekur yfirleitt tvær til fjórar vikur fyrir þunglyndislyf að virka.  

• Þunglyndislyfjum fylgja aukaverkanir, eins og öðrum lyfjum, en þær eru oftast hættulausar. 
Engar sannanir eru fyrir því að þunglyndislyf séu ávanabindandi, en margir finna fyrir 
einkennum eins og pirringi og ógleði þegar hætt er að taka lyfin. Hægt er að ræða við þann 
lækni sem ávísaði lyfinu til að ræða um hugsanlegar aukaverkanir.  

• Ekki skal hætta á þunglyndislyfjum nema í samráði við lækni, jafnvel þótt líðanin sé betri.   

Ekki er mælt með náttúrulyfjum við þunglyndi vegna þess að náttúrulyf geta haft óæskilegar 

milliverkanir við aðra lyflameðferð sem notuð er við Parkinsonsveiki.  

Hvar er hægt að leita eftir aðstoð? 

• Hægt er að leita til heimilislæknis eða heilsugæslu vegna einkenna sem benda til 
þunglyndis. 

• Ef þú ert í tengslum við taugateymi á Landspítala er hægt að fá ráðleggingar þar þegar þú 
ferð í eftirlit til hjúkrunarfræðings með sérþekkingu á Parkinsonsveiki eða taugalæknis. 

• Á Reykjalundi er endurhæfing fyrir Parkinsonsveika sem eru yngri en 75 ára. Þar er hægt 
að fá ráðleggingar vegna þunglyndis meðan á dvöl þar stendur. Umsókn þarf að berast til 
Reykjalundar frá heimilislækni eða taugalækni.  
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4 Umræður 
Þunglyndi í PV er vangreint vandamál en talið er að um 90% Parkinsonsveikra einstaklinga finni fyrir 

þunglyndi á sjúkdómsferlinu (Wee, o.fl., 2016). Markmið þessa verkefnis var að finna nýlegar lýsingar 

á þáttum sem tengjast þunglyndi í PV sem hægt væri að nýta til þess að upplýsa umönnunaraðila, 

aðstandendur og sjúklinga og þannig vekja athygli á þessu mikilvæga málefni. Þar sem fræðsluefni 

um PV og þunglyndi er ekki til á íslensku var markmiðið einnig að útbúa fræðsluefni fyrir sjúklinga sem 

hefur verið aðlagað að nýjustu þekkingu og að raunverulegum úrræðum sem eru í boði hér á Íslandi. 

Greining á þunglyndi hjá einstaklingum með PV er áskorun vegna þess að mörg einkenni í PV líkjast 

einkennum þunglyndis (Torbey, o.fl., 2015; Wu, Lee og Huang, 2017; Jankovic, 2008). Það er því afar 

mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um hversu algengt þunglyndi er í PV og notar þekkingu 

sína um einkenni þunglyndis og áhrif þunglyndis á einstaklinginn til þess að greina vandamálið. Í 

eftirfarandi köflum verður rætt um niðurstöður og hagnýtingu þeirra.  

4.1 Rannsóknum á þunglyndi  
Jafnvel þó að höfundar framkvæmdu yfirlit sem eingöngu lýsti nýjustu straumum, náðust 18 

frumrannsóknir sem tengjast þunglyndi í PV. Þetta sýnir augljóslega að fræðimenn eru meðvitaðir um 

mikilvægi þess að finna úrræði við vandamálinu. Það vakti sérstaka athygli höfunda að einungis ein 

rannsókn var framkvæmd á norðurlöndunum (Franzén o.fl., 2016) jafnvel þó mikil vitundarvakning 

hefur orðið hér á Íslandi og í hinum Norðurlöndunum á undanförnum árum um geðheilbrigði og 

geðsjúkdóma og þeir þar af leiðandi orðið viðurkenndari í samfélaginu.  

Niðurstöður gáfu til kynna að konur með PV eru í meiri áhættu á þunglyndi en karlar (Zhu, o.fl., 

2016; Ghaddar, o.fl., 2015). Hollensk rannsókn sem skoðar kynjamun í þunglyndi almennt, greindi frá 

því að hlutfall kvenna með þunglyndi er hærra en hjá körlum. Enginn munur virðast vera á alvarleika 

þunglyndis milli kynjanna, en konur leita sér frekar aðstoðar við þunglyndinu heldur en karlar (Schuch, 

Roest, Nolen, Pennix og Jonge, 2014) 

Ákveðnir áhættuþættir eiga frekar við konur en karla sem geta leitt til aukinnar tíðni þunglyndis hjá 

konum. Konur eru líklegri til að hafa misst maka sinn en karlar, en það að búa ein/einn og hafa ekki 

nægjan stuðning dags daglega, getur valdið vanlíðan (Kadaskit- Eerma, o.fl., 2015). Auk þess finna 

konur frekar fyrir langvinnum verkjum heldur en karlar, en verkur er stór áhættuþáttur fyrir þunglyndi 

(Valkovic, o.fl., 2015). Breyting á framkomu og útliti vegna PV virtist einnig hafa meiri áhrif á konur 

heldur en karla (Valkovic, o.fl., 2015). Svipaðar niðurstöður hafa sést í rannsóknum af sjúklingum með 

heilablóðfall, þar sem konur eiga erfiðara með að sætta sig við breytingu á útliti (Poynter, o.fl., 2009). 

Á móti eiga karlar oft erfiðara með breytingu á hlutverki sínu, að geta ekki keyrt bíl, unnið og borgað 

reikninga (Ghaddar o.fl., 2015).  

Þótt þunglyndi virðist algengara meðal kvenna þá er jafn mikilvægt að skima fyrir því hjá báðum 

kynjum. Setja má spurningarmerki við réttmæti þess að konur séu í raun og veru með hærra tíðni, til 

dæmis gæti þunglyndi greinst frekar hjá konum vegna þess að þær virðast eiga auðveldara með að tjá 

tilfinningar og leita sér hjálpar. Með áframhaldandi vitundarvakningu í samfélaginu um mikilvægi þess 

að karlmenn tjái tilfinningar sínar gæti kynjahlutfallið minnkað. 
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Samkvæmt rannsóknum voru mörg atriði sem spáðu fyrir um þunglyndi hjá einstaklingum með PV. 

Mörg þeirra er ekki hægt að hafa áhrif á eins og kyn, aldur, alvarleiki sjúkdóms og hjúskapastöðu 

(Wee, o.fl., 2016; Kritzinger, o.fl., 2015; Kadastik-Eereme, o.fl., 2015; Valkovic, o.fl., 2015; Ghaddar, 

o.fl., 2015; Julien, o.fl., 2016; Rana, o.fl., 2016; Lee, o.fl., 2015). Aðra þætti væri hægt að hafa áhrif á 

s.s. verkir, kvíði, dagssyfja, hræðsla við að detta, breytingar á hreyfieinkennum og óvissa tengd 

sjúkdómi (Wee, o.fl., 2016; Julien, o.fl., 2016; Kadastik-Eereme, o.fl., 2015; Zhu, o.fl., 2016; Nicoletti, 

o.fl., 2017; Franzén, o.fl., 2016; Ahn, o.fl., 2017; Skorvanek, o.fl., 2015; Lee, o.fl., 2015). Mikilvægt er 

því að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um hversu jákvæð áhrif meðferð við þessum forspárgildum 

getur verið. Með því að draga úr þunglyndiseinkennum, eða í besta falli að koma í veg fyrir þunglyndi 

hjá einstaklingum er verið að auka lífsgæði einstaklinga með PV og fjölskyldu þeirra.  

Við rannsóknir á þunglyndi í PV hefur verið notast mikið við Beck Depression Inventory. Þessi 

mælikvarði er talinn réttmætur og áreiðanlegur og nær hann yfir mörg mikilvæg atriði s.s. skap, 

hvatningu, líkamleg einkenni og neikvæðan hugsunarhátt, sem er einkennandi fyrir þunglyndi (Torbey, 

o.fl., 2015; Zhu, o.fl., 2016). Samt ber að geta þess að kvarðinn tekur mið af ákveðnum þáttum sem 

geta verið hluti af einkennum í PV og því er ekki endilega um þunglyndis einkenni að ræða. Þetta eru 

m.a. þættir eins og svefnvandamál, þreyta, erfiðleikar við að framkvæma hluti, þyngdartap og 

kynlífsvandamál. Sérstaklega geta væg þunglyndis einkenni verið falin ef ekki er leitað markvisst eftir 

þeim (NICE, 2006; Canadian neurological sciences federation, 2012).  

Heilbrigðisstafsmaður sem sinnir einstaklingum með PV sem þjáist af þunglyndi þarf að hafa 

upplýsingar um þjónustu og réttindi sjúklings og veita stuðning og ráðgjöf til að hámarka gæði 

þjónustunnar og viðhalda árangursríkum samskiptum við sjúklinginn þegar sjúkdómurinn þróast 

(NICE, 2006). Út frá fyrirliggjandi upplýsingum ætti að skoða hvort hægt væri að búa til sérhæfðara 

mælitæki sem hentar betur þessum hópi.  

Í rannsókn Oehlberg og félaga (2008) sem skoðar viðhorf einstaklinga með PV til orsaka og 

meðferðar við þunglyndi, kom fram að 42% eru með neikvætt viðhorf til notkunar þunglyndislyfja en 

jafnmargir gætu hugsað sér taka þau, ef þau hjálpa við að minnka einkennin. Aðeins 15% höfðu 

jákvæð viðhorf til notkunar þunglyndislyfja. Helstu ástæður fyrir því að einstaklingarnir voru andvígir 

notkun þunglyndislyfja var hræðsla við hugsanlegar aukaverkanir og að þau yrðu háð lyfinu til 

framtíðar. Einstaklingarnir vildu ekki missa frekari stjórn á lífi sínu. Einnig spiluðu fordómar gagnvart 

notkun geðlyfja inn í. Einn viðmælandinn ræddi um viðhorf annarra og óttaðist að aðrir myndu líta 

niður á hann. Í sömu rannsókn var mun jákvæðara viðhorf til sálfræðimeðferðar. Mikilvægt er að brýna 

fyrir einstaklingum með PV að ekki sé hætta á að ánetjast þunglyndislyfjum, einnig að þeir megi ekki 

hætta inntöku slíkra lyfja skyndilega án samráðs við lækni, jafnvel þótt einkenni þunglyndis séu minni 

(Institute for Quality and Efficiency in Health Care, 2017).  

4.2 Fræðslubæklingur og hagnýting þekkingar 
Við þýðingu og staðhæfingu erlends fræðslubæklings kom í ljós að fjallað var um ýmsa 

meðferðamöguleika, t.d. sérhæfð hugræn atferlismeðferð fyrir einstaklinga með PV, sem hafa skilað 

góðum árangri fyrir sjúklinga erlendis. Því miður er ekki hægt bjóða upp á slíka meðferð hérlendis enn 

sem komið er. Einnig var ávallt rætt um að hægt væri að ráðfæra sig við sinn eigin Parkinson 



40 

hjúkrunarfræðing í erlenda bæklingnum, en aðeins er einn hjúkrunarfræðingur með sérfræðileyfi í 

Parkinson hjúkrun á Íslandi.  

Parkinsonsamtökin á Íslandi halda úti vefsíðu þar sem finna má ýmsar upplýsingar hvað varðar 

einkenni og meðferð sjúkdómsins. Samtökin voru stofnuð 1983 og er aðal markmið þeirra að aðstoða 

sjúklinga og aðstandendur þeirra að leysa úr erfiðleikum sem fylgja sjúkdómnum, veita upplýsingar, 

fræðslu og styðja við rannsóknir tengdum Parkinson sjúkdómnum. Samtökin eru mjög virk og gefa 

m.a. út tímarit, halda úti útvarpsstöð og standa fyrir reglulegum félagsfundum („Parkinsonsamtökin“, 

2018). Samtökin benda einnig á vefsíðuna studningsnet.is en þangað geta bæði sjúklingar og 

aðstandendur leitað til að fá jafningjastuðning. Þessi vefsíða er sameiginleg stuðningssíða fjórtán 

sjúklingahópa og er hægt að óska eftir stuðningi frá einstaklingi með svipaðan sjúkdóm, af sama kyni 

og á svipuðum aldri. Reynt er að finna réttan stuðningsfulltrúa út frá einstaklingsbundnum óskum 

(„Stuðningsnet sjúklingafélaganna“, e.d.). Æskilegt væri ef slíkur stuðningshópur væri eingöngu fyrir 

þunglynda einstaklinga með PV vegna þess að einkennin eru frábrugðin því sem sjá má hjá öðrum 

langveikum einstaklingum með þunglyndi (Ghaddar, o.fl., 2015).  

Í bandarískri rannsókn (Calleo, o.fl., 2015) þar sem veitt var hugræn atferlismeðferð við þunglyndi 

og/eða kvíða gat einstaklingur með PV annað hvort þegið meðferðin augliti til auglitis eða símleiðis, 

eftir því hvað hentaði þeim best. Helstu ástæður þess að meðferðin var veitt símleiðis voru m.a. ef 

sjúklingarnir bjuggu langt frá meðferðasvæði eða mikil hreyfieinkenni, sem gerðu þeim erfitt fyrir að 

fara að heiman. Nokkrir kusu einfaldlega að fá meðferðina símleiðis til þess að spara tíma. Með 

þessari aðferð jókst aðgengi sjúklingana að meðferðaraðilum og öfugt. Þótti hugræn atferlismeðferð 

símleiðis skila sama árangri og ef meðferð er veitt persónulega. Þessi meðferðarmöguleiki gæti 

hentað vel hér á landi þar sem sérhæfð meðferð einstaklinga með PV fer að mestu leiti fram á 

höfuðborgarsvæðinu og það að koma utan af landi til að sækja þjónustu getur bæði reynst 

kostnaðarsamt og erfitt fyrir marga. Símaráðgjöf og samskipti í gengum veraldarvefinn getur aukið 

sveigjanleika, persónulega meðferð og dregið úr mörgum hindrunum í þátttöku meðferðar (Calleo, 

o.fl., 2015).  

Áhrif hreyfingar og þá sérstaklega dans hefur verið rannsakað töluvert og var mjög áhugavert að 

lesa um tengsl dansæfinga og minni tíðni þunglyndis. Dans er talin auka lífsgæði og draga úr 

einkennum þunglyndis og sinnuleysis ásamt því að vera hvatning fyrir einstaklinga með PV 

(Hashimoto, o.fl., 2015). Í rannsóknum sem höfundar skoðuðu var mikið talað um æfingarhópa og 

danstíma fyrir þennan hóp einstaklinga sem gætu hjálpað en hér á landi er ekki mikið af hóp hreyfingu 

í boði fyrir einstaklinga með PV. Á vefsíðu Parkinsonsamtakanna er talað um að iðjuþjálfi komi einu 

sinni í mánuði og sé þar með ráðgjöf og handaæfingar sem allir innan samtakanna geta nýtt sér. 

Einnig hafa einstaklingar með PV rétt á fjögurra vikna endurhæfingu á Reykjalundi.  Endurhæfingin er 

framkvæmd með þverfaglegri nálgun og er markmiðið að bæta og viðhalda líkamlegri, andlegri og 

félagslegri færni. Það er gert með fræðslu um sjúkdóminn fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans og 

eflingu á virkni með þjálfun sem fer fram í litlum hópi. Líkamleg þjálfun miðar að því að auka styrk, 

jafnvægi, þol og handafærni („Reykjalundur endurhæfing“, e.d.). Biðtími samkvæmt heimasíðu 

Reykjalundar er fjórir mánuðir en sá biðtími getur reynst einstaklingum með PV og fjölskyldum þeirra 

mjög erfiður þar sem líkamleg færni getur takmarkast mikið á þeim tíma. Álit höfunda er að meiri 



41 

fjölbreytileiki og aðgengi fyrir einstaklinga með PV að æfingum og æfingarhópum með öðrum 

einstaklingum með PV myndi auka möguleika þeirra á að viðhalda eigin líkamlegri virkni, sem myndi 

leiða til aukinna lífsgæða. 

Fræðsluefni fyrir einstaklinga með þunglyndi í PV og aðstandendur þeirra var ekki til hér á landi í 

aðgengilegu formi, líkt og hefur verið talað um í þessari ritgerð. Þunglyndi í PV er algengt og oft 

vangreint og því töldu höfundar mikilvægt að til væri fræðsluefni um þunglyndi í PV. Ef fræðsluefni er 

aðgengilegt fyrir einstaklinga með PV og fjölskyldur þeirra gætu þeir verið meðvitaðri um einkenni og 

tíðni þunglyndis og það gæti leitt til þess að þunglyndi yrði greint fyrr. Með því væri hægt að bæta 

lífsgæði Parkinsonveikra og fjölskyldur þeirra.  

Við gerð fræðsluefnis þarf að hafa gott jafnvægi á því hversu miklar upplýsingar koma fram. 

Upplýsingar í fræðslubæklingi til sjúklinga mega ekki vera of faglegar en þó þarf að gera ráð fyrir að 

markhópurinn, sem í þessu tilviki eru einstaklingar með PV eru sérfræðingar í sínum sjúkdómi. Þeir 

vilja að komið sé inná fræðilega hluti tengdan sjúkdómnum og þeir upplýstir um dópamín og levódópa 

þar sem það er stór hluti af þeirra sjúkdómi. Passa þarf uppá að nægilegt magn af upplýsingum komi 

fram svo að sá sem les bæklinginn þurfi ekki að fara að afla sér viðbóta upplýsinga annarsstaðar og 

getur þá verið í hættu á að fá rangar upplýsingar en magn upplýsinga í bæklingnum má heldur ekki 

vera of mikið. Upplýsingarnar þurfa að vera settar fram á einfaldan og hnitmiðin hátt svo að sá sem les 

bæklinginn eigi auðvelt með að lesa og tileinka sér efnið sem fyrir kemur í bæklingnum.  

4.3 Styrkleikar og Veikleikar 
Styrkleikar ritgerðinnar eru að leit af heimildum fór fram á kerfisbundinn hátt og þurftu rannsóknir að 

standast inntökuskilyrði. Skilyrðin voru að einstaklingar þurftu að vera með Parkinson sjúkdóm, vera 

eldri en 19 ára, vera með þunglyndi, búa á eigin heimili, greinarnar þurftu að vera byggðar upp 

samkvæmt IMRAD viðmiðum, eingöngu voru teknar inn greinar frá 2015-2018 og voru þetta allt 

frumrannsóknir. Aðferðafræði er lýst nákvæmlega og hægt er að endurtaka leitina síðar.  

Niðurstöður rannsóknana voru færðar inní töflur. Önnur taflan var með niðurstöður lýsandi 

rannsókna og hin taflan var með niðurstöður íhlutunarrannsókna, auðvelt er að nálgast allar helstu 

upplýsingar rannsóknanna úr þessum töflum. Töflurnar má finna í fylgiskjali tvö og þrjú.   

Veikleikar ritgerðarinnar eru að leitin var eingöngu framkvæmd í tveimur gagnabönkum og voru 

leitarorðin fyrirfram ákveðin. Það var engin eigindleg rannsókn og því erum við ekki með neina 

rannsókn um upplifun einstaklingsins á þunglyndi í PV. Margar rannsóknir voru framkvæmdar í Asíu 

og einungis ein rannsókn var framkvæmd á Norðurlöndum, því gæti verið erfitt að yfirfæra niðurstöður 

þeirra á íslenskt samfélag. Úrtök í íhlutunarrannsóknunum voru öll frekar lítil og var stærsta úrakið þar 

40 einstaklingar og minnsta úrtakið einungis 12 einstaklingar, því er spurning hvort hægt sé að 

yfirfæra niðurstöður þessara rannsókna yfir á þýði.  

Þverfaglegur hópur heilbrigðisstarfsfólk sem hefur reynslu af störfum á vettvangi þar sem 

fræðsluefnið nýtist kom að uppbyggingu fræðslubæklingsins sem styrkir efnið. Það sem styrkir 

bæklinginn enn meira er að sjúklingur las yfir bæklinginn og gat því sagt til um hvort að efnið væri sett 

fram á skýran hátt fyrir markhópinn. Fræðsluefnið hefur verið aðlagað að þjónustu sem er í boði hér á 

landi og skýrt hefur verið vel frá aðferðum við vinnslu bæklingsins í aðferðafræðikafla.  
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4.4 Gildi fyrir hjúkrun 
Þunglyndi er ennþá vangreint vandamál hjá einstaklingum með PV þrátt fyrir að tengsl milli þunglyndis 

og PV eru vel þekkt og hafa ítrekaðar verið rannsökuð. Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997 á sjúklingur rétt á þjónustu sem miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu 

þekkingu sem völ er á. Heilbrigðisstarfsmaður skal leitast við að koma á traustu sambandi milli sín og 

sjúklings. Samkvæmt siðareglum hjúkrunarfræðinga er það í hlutverki hjúkrunarfræðings að stuðla að 

því að sjúklingur fái réttar og tímabærar upplýsingar, undirbúning og stuðning í veikindum sínum 

(Siðareglur félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Það er því í verkahring hjúkrunarfræðinga að 

upplýsa einstaklinga með PV um þunglyndi, ásamt því að skima fyrir þunglyndiseinkennum og veita 

viðeigandi upplýsingar varðandi einkenni, greiningu og meðferð. Höfundar telja að fræðslubæklingur 

og ritgerðin sjálf muni koma að góðum notum og geti hjálpað hjúkrunarfræðingum við að öðlast 

mikilvæga þekkingu og fá verkfæri til þess að fræða sjúklinga.  

4.5 Áframhaldandi rannsóknir  
Engar íslenskar rannsóknir eru til um þunglyndi og PV en áhugavert væri að taka saman tölur um 

tíðni, einkenni og áhrif þunglyndis á Íslandi og bera niðurstöður saman við erlendar niðurstöður. Einnig 

væri áhugavert að gera könnun á notagildi fræðslubæklingsins, bæði fyrir sjúklinga og 

heilbrigðisstarfsfólk. 
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5 Ályktanir 
Í þessu fræðilega yfirliti hafa verið skoðaðar nýlegar rannsóknir sem lýsa þáttum sem tengjast 

þunglyndi í PV. Þunglyndi er algengt ekki hreyfieinkenni hjá þessum einstaklingum og ógnar 

lífsgæðum þeirra. Fjölmargir þættir hafa áhrif á líðan einstaklinga með PV. Sjúkdómsgreiningin og 

stöðugar áskoranir sem fylgja sjúkdómnum reynir bæði á einstaklinginn og þá sem standa honum 

næstir. Vitahringur myndast stundum þar sem önnur ekki hreyfieinkenni eins og svefntruflanir og 

þreyta, magna upp andlega vanlíðan og getur ýtt undir, eða jafnvel kallað fram, þunglyndi. Mikilvægt 

er að rjúfa þann vitahring.  

Erfitt getur verið að greina þunglyndi hjá einstaklingum með PV vegna þess að mörg einkenni 

sjúkdómsins líkjast einkennum þunglyndis. Hefðbundin mælitæki geta þess vegna verið vafasöm í 

notkun skimunar. Niðurstöður ítreka nauðsyn þess að þróa sértækara matstæki eða spurningalista til 

þess að skima fyrir þunglyndi hjá PV sjúklingum.  

Vangreining þunglyndis er algeng meðal einstaklinga með PV og þarf heilbrigðisstarfsfólk ásamt 

sjúklingunum sjálfum að vera meðvituð um það. Við vonum að gerð fræðsluefnis sem við unnum 

samhliða ritgerðinni eigi eftir að nýtast heilbrigðisstafsfólki, sjúklingum og aðstandendum til að auka 

þekkingu á einkennum þunglyndis og geti þannig gripið fyrr inní ef grunur vakna um þunglyndi.  

5.1 Lokaorð   
Mickal J. Fox er frægur leikari sem greindist með PV aðeins þrítugur að aldri. Eftir að hann greindist 

með PV lét hann þessi orð falla um sjúkdóminn: 

„Það að greinast með Parkinson sjúkdóminn, þó það hafi breytt lífinu töluvert, er það ekki 

dauðadómur. Einkenni munu breytast með tímanum, eins og viðhorf þitt; enginn ætti að 

búast við, né ættir þú að búast við frá sjálfum þér, að það muni vera auðvelt að takast á 

við sjúkdóminn. En einstaklingar með Parkinson sjúkdóminn og aðra svipaða sjúkdóma 

ættu allir að meta og gera eins mikið úr hverjum degi. Í besta falli getur Parkinson 

greining verið raunveruleg vakning: tækifæri til að endurskoða forgangsröðun þína og 

einblína ekki á það sem þú getur ekki gert, en í staðinn á hvað þú getur gert.“ 

-Michael J. Fox, leikari og stofnandi Michael J. Fox Foundation for Parkinson´s Research   

Þessi orð undirstika að hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki sem leiðsögumaður 

einstaklinga með PV í gegnum allt sjúkdomsferlið – til þess að tryggja að lífgæði þeirra séu sem best 

varðveitt. Þunglyndi er einkenni sem þarf að gefa meira gaum. Nauðsynlegt er að staðsetja styrkleika 

einstaklinga í stað þess að einblýna stöðugt á versnun á færni. 
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