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Ágrip 

Bakgrunnur: Alzheimer-sjúkdómur er framsækinn taugahrörnunarsjúkdómur sem einkennist af 

skerðingu á vitrænni getu, og er algengasta orsök heilabilunar í heiminum. Einstaklingur með langt 

genginn Alzheimer-sjúkdóm þarfnast umönnunar og eftirlits allan sólarhringinn. Á Íslandi, sem og annars 

staðar, eru úrræði fyrir þessa einstaklinga og fjölskyldur þeirra af skornum skammti. Yfirleitt bera því 

óformlegir umönnunaraðilar meginþunga ábyrgðar á umönnuninni, í langflestum tilvikum makar og 

uppkomin börn. Margar rannsóknir og greinar fjalla um maka einstaklinga með Alzheimer-sjúkdóm eða 

óskilgreinda heilabilun, en fullorðnir einstaklingar sem annast foreldri með slíkan sjúkdóm virðast hafa 

fallið í skuggann, þrátt fyrir að vera í meirihluta umönnunaraðila.  

Tilgangur og markmið: Að veita innsýn í heim fullorðinna einstaklinga sem annast foreldri með 

Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun. Vonast er til að þekkingin sem þannig fæst sýni hversu 

brýnt það er að samfélagið veiti þessum umönnunaraðilum eftirtekt og aðstoði heilbrigðisstarfsfólk við 

að skilgreina þarfir þeirra til að geta veitt þeim viðunandi stuðning.  

Aðferð: Kerfisbundin fræðileg samantekt á eigindlegum rannsóknum. Leitað var í gagnabönkunum 

Cinahl, Pubmed, ProQuest og Scopus. Val á leitarorðum var gert samkvæmt PICOTS. Gagnaleitin fór 

fram á tímabilinu október 2017 - apríl 2018. Framsetningu á niðurstöðum var lýst skv. PRISMA. Lagt var 

mat á rannsóknir út frá gæðamatstæki Joanna Briggs Institue og stuðst var við handbók Joanna Briggs 

við greiningu á heimildum. Frumgögn voru flokkuð og mynduðu samsett niðurstaða.  

Niðurstöður: Samtals stóðust tíu rannsóknir inntökuskilyrði samantektarinnar og úr þeim fengust 80 

frumgögn. Frumgögnin voru flokkuð í átta flokka sem mynduðu þrjár samsettar niðurstöður, sem lýsa 

reynslu og liðan fullorðinna einstaklinga af því að annast foreldri með Alzheimer eða óskilgreinda 

heilabilun. Þau voru eftirfarandi: Skerðing á lífsgæðum, tilfinningarlegur rússíbani og bjargráð. 

Ályktanir: Samantektin sýnir að þessir umönnunaraðilar upplifa mikið álag, líkamlegt, andlegt og 

fjárhagslegt, sem getur leitt til örmögnunar, vanmáttar og löngunar til að gefast upp. Það er því mikilvægt 

fyrir hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn að öðlast heildræna mynd af reynslu fullorðinna 

einstaklinga af að annast foreldri sem svo er háttað um og líðan þeirra, til að fyrirbyggja versnandi 

lífsgæði og viðhalda heilsu þeirra. 

Lykilorð: Uppkomin börn, óformlegir umönnunaraðilar, Alzheimer-sjúkdómur, reynsla, lífsgæði, 

eigindlegar rannsóknir 
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Abstract 
Background: Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative disease characterized by 

impairment of cognitive ability and is the most common cause of dementia in the world. A person with 

advanced Alzheimer's disease needs care and surveillance around the clock. In vast majority of cases 

spouses and adult-children are the primery caregivers. Many studies and articles are devoted to spousal 

caregivers, but adult-children seem to have been left behind despite being the lion's share of caregivers. 

Purpose: To provide an insight into the experience of adult-child caregivers of patients with Alzheimer's 

disease or unspecified dementia, since they've so rarely been the subject matter. Hopefully this 

systematic review will emphasize that the community needs to turn its attention to these caregivers and 

healthcare professionals have to identify their needs in order to provide them with adequate support. 

Method: A systematic review of qualitative studies. Data was sought accurately and systematically in 

the bibliographic databases Cinahl, Pubmed, ProQuest and Scopus. Selection of keywords was made 

according to PICOTS. The data search took place between October 2017 and April 2018. When 

presenting results PRISMA was used. Evaluation of research was based on quality analyst Joanna 

Briggs Institute, and Joanna Brigg's manual was used to analyze sources. Research data were 

categorized and synthesized. 

Results: A total of ten researches were included that met the admission criteria and 80 original research 

data was obtained from them. The data was put into eight categories, which were then synthesized into 

three main findings. The three findings describe the experience of adult-child caring for a patient with 

Alzheimer's disease or dementia and their well-being, they were:  Reduced quality of life, Emotional 

roller-coaster and Coping strategies. 

Conclusions: The result of the review reveals that adult-children who care for a parent with Alzheimer's 

disease or dementia experience high levels of physical, mental and financial strain that can lead to 

exhaustion, helplessness and longing to give up. It is therefore important for nurses and other healthcare 

professionals to get a comprehensive overview of the experience of these caregivers, to prevent poor 

quality of life and maintain their health. 

Key words: adult children, informal caregivers, Alzheimer's-disease, experiance, quality of life, 

qualitative systematic review

 

Þakkir 
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við þakka Sindra Freyssyni fyrir ómetanlega aðstoð við yfirlestur verkefnisins og gagnlegar ábendingar. 

Sömuleiðis viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir allan þann stuðning, þolinmæði og hvatningu sem 

þær hafa veitt okkur meðan á hjúkrunarnámi okkar hefur staðið. 
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1 Inngangur 

Alzheimer-sjúkdómur (e. Alzheimer’s disease) er hvorki eðlilegur hluti öldrunar né fylgikvilli hækkandi 

aldurs. Hann er ólæknandi sjúkdómur sem veldur einstaklingi langvarandi, erfiðum og að lokum 

banvænum veikindum. Tilfellum Alzheimer-sjúkdóms fjölgar í heiminum, orsök eru að litlu leyti þekkt og 

enga lækningu er að finna; meðferð við sjúkdóminum er því einkennandi meðferð. Í sumum tilvikum er 

hægt að draga úr einkennum með lyfjum, en lyfjaáhrifin eru einstaklingsbundin og takmarkandi. Þróun 

sjúkdómsins leiðir til þess að einstaklingur missir smám saman getuna til sjálfsbjargar og þarf því aðstoð 

við daglegar athafnir (ADL). Á ákveðnum tímapunkti verður hann ekki lengur fær um að búa einsamall. 

Einstaklingur með langt genginn Alzheimer-sjúkdóm þarfnast umönnunar og eftirlits allan sólarhringinn. 

Á Íslandi, sem og annars staðar, eru úrræði fyrir þessa einstaklinga og fjölskyldur þeirra af skornum 

skammti. Sólarhringsumönnun er ekki í verkahring heimahjúkrunar og langir biðlistar eru eftir vistun á 

hjúkrunarheimili. Yfirleitt bera því óformlegir umönnunaraðilar, að jafnaði nánustu aðstandendur, 

meginþunga ábyrgðarinnar. Að aðstoða og auka vellíðan einstaklings með Alzheimer-sjúkdóm er því 

ekki eingöngu mikilvægur þáttur hjúkrunarinnar, heldur er einnig brýnt að huga að þeim aðstandendum 

sem standa í mesta návígi við sjúkdóminn. Í þessum kafla verður farið yfir sögu, faraldsfræði, greiningu 

og helstu einkenni Alzheimer-sjúkdómsins, ásamt því að greina frá hverjir eru helstu umönnunaraðilar 

einstaklinga með þennan sjúkdóm og hvaða áhrif hækkandi lífaldur hefur á umönnunarhlutverkið í náinni 

framtíð.  

1.1 Um Alzheimer-sjúkdóminn  
Alzheimer-sjúkdómurinn er framsækinn taugahrörnunarsjúkdómur sem einkennist af skerðingu á 

vitrænni getu, og er algengasta orsök heilabilunar (e. dementia) í heiminum (Alzheimer’s Association, 

2017). Heilabilun er heilkenni og undir heilabilun falla ýmsar tegundir sjúkdóma í heila, þar á meðal 

Alzheimer-sjúkdómurinn. Alzheimer-sjúkdómurinn er kenndur við þýskan lækni að nafni Alois Alzheimer, 

en hann var fyrstur manna til að lýsa einkennum sjúkdómsins árið 1906; fyrir þann tíma tilheyrði hann 

flokki geðsjúkdóma. Þó að Alzheimer sé algengasta orsök heilabilunar í dag liðu samt sem áður rúmlega 

70 ár þar til að sjúkdómurinn var viðurkenndur sem algeng orsök heilabilunar og dauðsfalla í heiminum 

(Alzheimer’s Association, 2017). 

1.2 Faraldsfræði Alzheimer-sjúkdóms 
Tíðni Alzheimer-sjúkdómsins eykst hratt með hækkandi aldri. Talið er að líkurnar á að veikjast tvöfaldist 

á hverjum fimm árum eftir 65 ára aldur (Thorlákur Jónsson, 2013). Í Bandaríkjunum eru 10% einstaklinga 

65 ára og eldri með Alzheimer-sjúkdóminn og er þriðjungur þeirra 85 ára og eldri (Alzheimer’s 

Association, 2017).  

Orsakir Alzheimer-sjúkdóms eru að mestu óþekktar en talið er að bæði erfðir og umhverfisþættir hafi 

áhrif. Helstu áhættuþættir eru hækkandi aldur, fjölskyldusaga um Alzheimer og ef fjölskyldumeðlimur 

ber APOE e4 genið. Af þessum þremur áhættuþáttum er hækkandi aldur sá stærsti (yfir 65 ára aldur) 

(Blennow, Leon og Zetterberg, 2006). Þrátt fyrir að einstaklingur tilheyri fjölskyldu með forsögu um 

Alzheimer-sjúkdóm er það ekki áreiðanlegur orsakavaldur. Líkurnar aukast hins vegar ef einstaklingur 

á fjölskyldumeðlim í fyrsta ættlið (í þessu tilviki foreldrar eða systkini) sem er með Alzheimer-sjúkdóm. 



10 

Og því fleiri nákomnir fjölskyldumeðlimir sem eru með Alzheimer greiningu, því líklegra er að 

einstaklingur innan þeirrar fjölskyldu þrói með sér sjúkdóminn (Mahley, Weisgraber og Huang, 2006). 

Aðrir þættir sem eru taldir hafa áhrif eru kyn (algengara hjá konum) og kynþáttur (algengara hjá hvítum 

og eldri afrískum-amerískum einstaklingum) (Alzheimer’s Association, 2017). Þrír algengustu 

áhættuþættir Alzheimer-sjúkdóms eru af erfðafræðilegum toga, en einnig spila sameiginlegir þættir í 

umhverfi og lífsstíl inn í, t.d. getur hollt mataræði og dagleg hreyfing dregið úr líkum á að einstaklingur 

þrói með sér sjúkdóminn (Blennow o.fl., 2006). 

Alzheimer-sjúkdómurinn er opinberlega skráður sem sjötta algengasta dánarorsök í Bandaríkjunum 

(Kochanek, Murphy, Xu og Tejada-Vera, 2016). Og hann er fimmta algengasta dánarorsök hjá 

einstaklingum eldri en 65 ára (Doblhammer, Fink, Zylla, Fritze og Wilekens, 2014). Talið er að 93,541 

einstaklingur hafi látist af völdum Alzheimer-sjúkdómsins árið 2014 í Bandaríkjunum (Kochanek o.fl., 

2016). Þessar tölur eru þó ekki alveg nógu nákvæmar því talið er að Alzheimer-sjúkdómurinn valdi fleiri 

dauðsföllum en vitað er um, sökum þess að hann er einnig einn af leiðandi orsökum fötlunar og lélegs 

heilsufars hjá eldri borgurum í Bandaríkjunum (e. morbidity) (Alzheimer’s Association, 2017). Alvarlegir 

fylgikvillar eins og hreyfiskerðing, kyngingarraskanir og vannæring eru tíðir í Alzheimer og öðrum 

heilabilunarsjúkdómum og auka verulega hættuna á bráðu ástandi sem getur dregið til dauða. Einn 

slíkur fylgikvilli er lungnabólga, en lungnabólga er algengasta dánarorsök einstaklinga með 

heilabilunarsjúkdóma (Burns, Jacoby, Luthert og Levy, 1990; Brunnström og Engalund, 2009). 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) getur lungnabólga verið skráð 

dánarorsök einstaklings, þó svo að hin raunverulega dánarorsök gæti verið Alzheimer-sjúkdómurinn 

(World Health Organization, 2004). Svipað getur átt við um fleiri sjúkdóma. Dánarvottorð er því ekki talið 

örugg heimild um hvort heilabilun hafi dregið viðkomandi til dauða eða hvort að andlátið hafi verið 

óviðkomandi heilabilun, þó svo að hún hafi verið til staðar (Alzheimer’s Association, 2017).  

1.3 Einkenni Alzheimer-sjúkdóms 
Fullþroskaður heili inniheldur í kringum 100 billjón taugafrumur, þar sem hver og ein taugafruma hefur 

svokallaðar griplur og símaenda, sem gerir frumunum kleift að bera boð á milli sín (Alzheimer’s 

Association, 2017). Tengslin á milli taugafruma kallast taugamót og hefur taugakerfi heilans að geyma 

100 trilljón taugamót.  Flutningur taugaboða yfir í taugamót leyfir taugaboðum, sem m.a. tengjast sköpun 

minninga, hugsana, tilfinninga og hreyfigetu, að ferðast hratt í gegnum taugakerfi heilans. Ákveðnar 

breytingar í lífeðlisfræðilegri starfsemi taugakerfisins má rekja til þess að þróun á Alzheimer-sjúkdómi 

eigi sér stað. Þessar breytingar fela í sér annars vegar uppsöfnun á niðurbrotsefni próteinsins beta-

amyloids í taugafrumum og hins vegar afbrigðilegu formi á próteinum sem kallast tau (Mudher og 

Lovestone, 2002; Hashimoto, Rockenstein, Crews og Masliah, 2003). Niðurbrotsefni beta-amyloid er 

talið valda frumudauða, sem leiðir til truflana á flutningi taugaboða yfir í taugamót, á meðan afbrigðileg 

form próteinanna hindra að boðskipti geti átt sér stað í taugafrumum (Mudher og Lovestone, 2002; Chun 

og Johnson, 2007). Ekki er vitað hver ástæðan er fyrir þessum óeðlilegu breytingum á heilastarfsemi 

einstaklings með Alzheimer-sjúkdóm, en bólgur virðast vera undanfari þeirra. Klínísk einkenni í heila eru 

því miklar bólgur, auk verulegra breytinga vegna dauða taugafrumna og útfellingar á afbrigðilegum 

próteinum (Bäckman, Jones, Berger, Laukka og Small, 2004). 
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Við þessar upphafsbreytingar reynir starfsemi taugakerfisins að spyrna gegn þeim með einhverju 

móti, til þess að vitræn starfsemi einstaklings geti haldið eðlilega áfram. En hrörnun heilans heldur áfram 

að aukast og reynist með tímanum virkum starfsstöðvum hans ofurefli. Einstaklingurinn byrjar þá að 

sýna einkenni vitsmunalegra breytinga (Alzheimer Association, 2017).  Fyrstu einkenni sjúkdómsins lýsa 

sér í skerðingu á minni einstaklings þar sem skammtímaminnið dvínar fyrst (Bäckman o.fl., 2004; 

Salmon, 2012). Eyðilegging á taugafrumum heldur áfram að breiðast út um önnur svæði í taugakerfinu 

og þróun sjúkdómsins veldur því að einstaklingur fer að upplifa ýmis önnur vitræn einkenni, svo sem 

pirring, svefntruflanir, þunglyndi og kvíða, ofskynjanir, ranghugmyndir, skerta rökhugsun og erfiðleika 

með tungumál og tjáningu (Bertelson og Price, 2012). 

Til ársins 2011 var haldið að einstaklingur með Alzheimer-sjúkdóm þyrfti að sýna einkenni 

heilabilunar til að flokkast undir Alzheimer greininguna. Sú kenning hefur hins vegar verið afsönnuð á 

seinustu árum og vísindamenn sýnt fram á að Alzheimer-sjúkdómur getur þróast í a.m.k. 20 ár áður en 

einstaklingar eða aðstandendur verða varir við einkenni (Villemagne o.fl., 2013) 

Sjúkdómurinn skiptist í væga, miðlungs og alvarlega heilabilun, sem ræðst af alvarleika einkenna 

sjúkdómsins. Þróun einkenna frá vægri til alvarlegrar heilabilunar getur orðið á mismunandi hraða og 

því er gangur sjúkdómsins verulega einstaklingsbundinn. Eftir því sem hrörnun í heilastarfsemi eykst, 

því svæsnari verða einkenni sjúkdómsins og vekja meiri eftirtekt. Fyrstu augljósu einkennin koma fram 

í minnisleysi og óáttun á stað og stund. Svæsin einkenni verða sýnileg þegar einstaklingur þarf mikla 

aðstoð við athafnir daglegs lífs, eins og við böðun, að klæðast, að matast, nota salerni og tjá sig 

(Alzheimer’s Association, 2017). Einstaklingur á síðasta stigi Alzheimer-sjúkdóms hefur misst alla 

líkamlega, vitræna, andlega og félagslega getu. Á endanum er einstaklingur með sjúkdóminn bundinn í 

hjólastól og þarfnast sólarhringsumönnunar. Alzheimer-sjúkdómurinn dregur fólk að lokum til dauða 

(Blennow o.fl., 2006). 

1.4 Greining og meðferð Alzheimer-sjúkdóms 
Þegar grunur um heilabilun vaknar hefst langt og flókið greiningarferli lækna og annarra sérfræðinga til 

að aðgreina Alzheimer frá öðrum heilabilunarsjúkdómum (Schroeter, Stein, Maslowski og Neumann, 

2009) 

Mat þeirra felst meðal annars í skoðun á heilsufars-og fjölskyldusögu einstaklings, viðtölum við 

aðstandendur, mati á prófi sem einstaklingur þreytir og gefur til kynna vitræna getu hans, taugaskoðun, 

blóðprufum, sneiðmyndatöku og því næst segulómun höfuðs (Mendez, 2006; Schroeter o.fl., 2009). Auk 

þess eru aðrir þættir skoðaðir sem gætu aðstoðað við að útiloka orsakir heilabilunar, t.d. hvort um sé að 

ræða heilaæxli eða B-12 vítamínskort (Waldemar o.fl., 2007). Nokkrir dagar til vikur geta liðið frá því að 

einstaklingur er metinn og þar til að hann fær greininguna. Þrátt fyrir að læknar geti í flestum tilvikum 

greint sjúkdóminn, reynist erfitt fyrir þá að finna orsökin. Ekki er unnt að greina Alzheimer-sjúkdóminn út 

frá einu prófi, þrátt fyrir að verkfærin og sérþekkingin sé til staðar. Tækninni þarf að fleyta fram svo að 

unnt verði að greina sjúkdóminn á klínískum vettvangi, og þangað til þurfa læknar að styðjast við 

einkenni sjúkdóms og sögu einstaklings (Alzheimer Association, 2017). 

Meðferðarúrræði einstaklinga með Alzheimer-sjúkdóm byggjast fyrst og fremst á einkennandi 

meðferð með lyfjum til að aðstoða einstakling til að líða eins vel og frekast er kostur. Meðferðin getur 
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dregið úr einkennum sem fylgja sjúkdóminum, svo sem geðrænum vandamálum og 

hegðunarvandamálum, en hún getur ekki komið í veg fyrir, hægt á eða stöðvað þróun sjúkdómsins 

(Alzheimer Association, 2017). 

1.5 Helstu umönnunaraðilar einstaklinga með Alzheimer-sjúkdóm eða 
óskilgreinda heilabilun 

Alzheimer er skæður og langvinnur sjúkdómur. Eins og með önnur alvarleg langvinn veikindi hefur hann 

ekki eingöngu áhrif á sjúklinginn, heldur einnig víðtæk áhrif á aðstandendur hans. Í langflestum tilvikum 

eru það óformlegir umönnunaraðilar, s.s. makar, börn, ættingjar, vinir og aðrir aðstandendur, sem taka 

að sér óumbeðið umönnunarhlutverk (Wennberg, Dye, Streetman-Loy og Pham, 2015). Óformleg 

umönnun er skilgreind sem sú umönnun sem fjölskyldumeðlimur eða aðrir aðstandendur veita. Hún er 

yfirleitt alltaf ógreidd og nær yfir víðtækt svið mismunandi verkefna sem eru ekki undir eftirliti og/eða 

stjórnað af reglugerðum og lögum. Hún getur verið til viðbótar við formlega aðstoð, en í flestum tilvikum 

er hún eina aðstoðin sem veikur og/eða aldraður einstaklingur fær (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). Í 

Bandaríkjunum er nær helmingur umönnunaraðila (46%) einstaklings með Alzheimer eða óskilgreinda 

heilabilun óformlegir umönnunaraðilar (Wolff, Spillman, Freedman og Kasper, 2016; Alzheimer’s 

Association, 2017). Þar af er yfir helmingur aðalumönnaraðila (e. primary caregiver) uppkomin börn 

(Wolff o.fl., 2016). Konur sinna að meðaltali þriðjungi af allri óformlegri umönnun einstaklings með 

Alzheimer eða annan heilabilunarsjúkdóm, og eru uppkomnar dætur fjölmennastar (64%) í hópi 

umönnunaraðila (Kasper, Freedman og Spillman, 2014). Stór hluti umönnunaraðila er í hjónabandi, í 

sambúð eða í langtíma sambandi með maka, og flestir (66%) búa með einstaklingnum sem þarfnast 

umönnunar (Fisher o.fl., 2011). Aldraður einstaklingur með Alzheimer eða annan heilabilunarsjúkdóm 

er líklegri til að þurfa að reiða sig á þrjá eða fleiri óformlega umönnunaraðila, mun fleiri en sjúklingur 

sem er ekki með heilabilun. En þó hann þarfnist þriggja eru sjaldnast svo margir til staðar. Aðeins lítill 

hluti (8%) einstaklinga með heilabilun fær enga aðstoð frá aðstandendum eða öðrum óformlegum 

umönnunaraðilum (Alzheimer’s Association, 2017). Umönnun hjá öldruðum einstaklingi með 

heilsufarsvandamál er fjölbreytileg, þar sem skerðing á færni er flókið samspil margra þátta (Ingibjörg 

Hjaltadóttir, Sigrún Bjartmarz, Díana Dröfn Heiðarsdóttir og Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, 2010). 

Aðstandendur sem annast aldraðan einstakling sinna að minnsta kosti einum þætti sem tengist aðstoð 

við athafnir daglegs lífs (ADL). Yfir helmingur einstaklinga með Alzheimer eða annan 

heilabilunarsjúkdóm þarf aðstoð við þrjá eða fleiri þætti ADL. Aðrir þættir sem gilda einnig um umönnun 

einstaklings með Alzheimer eða annan heilabilunarsjúkdóm eru m.a. aðstoð við fjármál, húsnæði og 

samskipti við opinbera aðila í samfélaginu, svo sem heilbrigðisstarfsmenn (Alzheimer’s Association, 

2017).  

1.6 Framtíðarspá varðandi fullorðna einstaklinga sem annast foreldri 
með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun 

 Í Englandi samtímans búa um 1,4 milljónir aldraðra einstaklinga í heimahúsi sem þurfa aðstoð við 

daglegar athafnir vegna heilsufarsvanda. Af þessum einstaklingum fá 85% aðstoð frá óformlegum 

umönnunaraðilum og um 48% (um 675.000 manns) fá aðstoð frá uppkomnum börnum. Algengast er að 

uppkomin börn veiti umönnun en þar á eftir koma makar (Pickard, 2015). Í Englandi hefur verið spáð 
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fyrir um áætlaðan fjölda fullorðinna einstaklinga sem annast aldrað foreldri til ársins 2032. 

Framtíðarspáin tók mið af upplýsingum úr General Household Survey frá árinu 2007, sem er fjölþætt 

samfelld könnun, byggð ár hvert á stóru þýði almennings þar í landi. Umönnunaraðilar voru á breiðu 

aldursbili, 30-74 ára, og sinntu foreldrum sínum, 65 ára og eldri, að minnsta kosti 20 klukkustundir á 

viku. Árið 2007 sinntu um það bil 400.000 fullorðnir einstaklingar foreldri sínu í 20 klukkustundir eða 

meira á viku, 65% af þeim voru konur. Árið 2032 er áætlað að fjöldi þessara umönnunaraðila hafi aukist 

um 20%, eða í 485.000 manns, og verða konur áfram yfir 60% af öllum fullorðnum einstaklingum sem 

annast foreldri. Til viðbótar má bæta að fjöldi umönnunaraðila sem veita óformlega umönnun í a.m.k. 

20 klukkustundir á viku hefur ekki marktækt breyst í Bretlandi frá árunum 1985 til 2000 (Pickard, 2015). 

Samkvæmt þessum gögnum mun þörfin fyrir óformlega umönnun fyrir einstaklinga með Alzheimer 

eða annan heilabilunarsjúkdóm aukast verulega á næstum árum og áratugum og ólíklegt er talið að 

mannfjölgun haldi í við eftirspurnina í náinni framtíð (Knickman og Snell, 2002; Pickard, 2015; Lien og 

Huang, 2017). Uppgangskynslóðin svo kallaða (fædd á tímabilinu 1943-1960) er stór hluti þjóðarinnar, 

en einstaklingar sem tilheyra þessari kynslóð hafa nú margir náð 65 ára aldri og þar með komnir í 

áhættuhóp þeirra sem þróa með sér Alzheimer eða aðra heilabilunarsjúkdóma (Hebert, Weuve, Scherr 

og Evans, 2013). Talið er að árið 2050 muni fjöldi Bandaríkjamanna 65 ára og eldri nánast tvöfaldast, 

úr 48 milljónum í 88 milljónir. Á meðal þeirra er áætlað að fjöldi einstaklinga með Alzheimer og aðra 

heilabilunarsjúkdóma muni tæplega þrefaldast, úr 5.3 milljónum í 13.8 milljónir (Knickman og Snell, 

2002; Alzheimer’s Association, 2017). 

Aukin eftirspurn eftir umönnun mun einnig hafa mikil áhrif á vinnumarkaðinn, þar sem að flestir 

fullorðnir einstaklingar yngri en 65 ára eru á vinnumarkaðinum, að meðaltali 90%. Um þessar mundir í 

Englandi eru fullorðnir einstaklingar á aldrinum 30-64 ára sem annast heilabilað foreldri sitt, að meðaltali 

360.000 talsins. Ef umönnun á að mæta þörfum eftirspurnar, þarf umönnunaraðilum á þessum aldri að 

fjölga í 560.000 fyrir árið 2030 (Pickard, 2015). Veruleg aukning einstaklinga á vinnualdri sem veita 

óformlega umönnun, getur orðið til þess að vinnuþátttaka minnkar, einkum meðal kvenna þar sem þær 

veita meirihluta umönnunar (Pickard, 2015).   

Ein af lykilástæðum þessarar þróunar er að fjöldi aldraðra foreldra er að aukast mun hraðar en fjöldi 

uppkominna barna, þar sem meðalaldur íbúa hefur hækkað umtalsvert samfara framförum í 

læknavísindum og auknum lífsgæðum, samtímis því að fæðingartíðni hefur lækkað víðast hvar á 

Vesturlöndum á seinustu áratugum.  

1.7 Tilgangur samantektarinnar 
Vegna hækkandi lífaldurs fjölgar einstaklingum sem greinast með Alzheimer-sjúkdóm eða aðra 

heilabilun af óskilgreindum toga. Helsta einkenni Alzheimer-sjúkdóms er skerðing á vitrænni getu vegna 

taugahrörnunar, og birtist m.a. í minnisleysi, skertri rökhugsun, skapgerðarbreytingum og 

hegðunarbreytingum. Þróun og gangur sjúkdóms veldur því að sjálfsbjargarhæfni einstaklings skerðist, 

þar sem honum reynist sífellt erfiðara að framkvæma daglegar athafnir, og með tímanum verður hann 

háður umönnunaraðila sínum. Sjúkdómurinn hefur því ekki eingöngu áhrif á lífsgæði einstaklingsins, 

heldur getur einnig tekið mikinn toll af nánustu fjölskyldumeðlimum. Þeir veita aðstoð við daglegar 

athafnir og takast á við afleiðingar sjúkdóms sem spanna tilfinningalegt, geðrænt og líkamlegt svið. 
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Umönnunaraðilar þurfa því að vera hæfir til að sinna mörgum ólíkum og krefjandi verkefnum, samtímis 

því að horfa upp á þá afturför og hnignun sem sjúklingurinn þarf að þola. Það getur því verið veruleg 

tilfinningaleg og líkamleg áskorun að annast einstakling með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda 

heilabilun. 

Aragrúi rannsókna og greina fjalla um maka einstaklinga með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda 

heilabilun, en fullorðnir einstaklingar sem annast foreldri með slíkan sjúkdóm virðast hafa fallið í 

skuggann, þrátt fyrir að vera í meirihluta umönnunaraðila. Í gegnum tíðina hafa síðarnefndu 

aðstandendurnir verið lítið áberandi í umræðunni og lítið er til af efni um þá, en þó virðist nokkur 

vitundarvakning hafa orðið á síðustu árum og umfjöllun aukist um þennan hóp, sem títt er kallaður 

„gleymdu umönnunaraðilarnir”. Flestir makar líta á umönnunina sem sjálfsagðan þátt í skuldbindingu 

hjónabands, á meðan umönnunar-hlutverk fullorðinna einstaklinga sem annast foreldri hefur mikil áhrif 

á þeirra eigið líf og lifnaðarhætti.  

Markmið rannsóknarinnar er að veita innsýn í heim fullorðinna einstaklinga sem annast foreldri með 

Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun, þar sem lítið hefur verið fjallað um þessa tilteknu 

umönnunaraðila á heilbrigðissviði. Þessi vöntun á umfjöllun gæti bent til að heilbrigðisstarfsfólk hafi ekki 

nægilega vitneskju um þessa umönnunaraðila, og álykta má að þörfum þeirra sé ekki fullnægt til hlítar. 

Gerð var fræðileg samantekt með kerfisbundnu ívafi, þar sem niðurstöður fjölda greina voru samþættar 

til að fá betri yfirsýn yfir líðan, reynslu og upplifun fullorðinna einstaklinga sem annast foreldri með 

Alzheimer sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun. 

 

Rannsóknarspurning: 

Hvernig lýsa fullorðnir einstaklingar reynslu sinni og upplifun af að annast foreldri með Alzheimer-

sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun?  
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2 Aðferðafræði 
Eins og fram hefur komið byggir þessi fræðilega samantekt á eigindlegum rannsóknum á reynslu 

uppkominna barna sem annast um foreldra sína sem greinst hafa með Alzheimer-sjúkdóm eða 

óskilgreinda heilabilun, en búa heima. Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði samantektarinnar. 

Greint er almennt frá gerð samantektarinnar, þ.e.a.s. hvað kerfisbundin fræðileg samantekt á 

eigindlegum rannsóknum felur í sér. Því næst er lýst hvernig gagnasöfnunin fór fram ásamt vali og mati 

á rannsóknum. Í lokin er greint frá því hvernig greining gagna út frá völdum rannsóknum fór fram.  

2.1 Kerfisbundin fræðileg samantekt á eigindlegum rannsóknum 
Ákveðið var að gera fræðilegt yfirlit á eigindlegum rannsóknum með kerfisbundnu ívafi (e. qualitative 

systematic review) til að fá betri innsýn í líðan barna foreldris með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda 

heilabilun.  

Uppruni eigindlegra rannsóknarhefðar má rekja til félags- og mannvísinda þar sem leitast er við að 

mynda heildræna sýn á flóknu mannlegu fyrirbæri í náttúrulegu umhverfi þess (Joanna Briggs Institute, 

2014). Eigindlegar rannsóknir leitast við að skilja og túlka persónulega reynslu einstaklinga, hegðun, 

samskipti og félagslegar aðstæður með tilliti til mismunandi viðhorfa, skoðana og gilda hvers 

einstaklings. Þær geta því veitt lesanda betri skilning á fyrirbærinu sem verið er að rannsaka með því 

að skoða hvaða merkingu þátttakendur leggja í eigin aðstæður og reynslu. Eigindlegar rannsóknir settar 

í samhengi við heilbrigðisvísindin geta veitt heilsteypta mynd af reynslu og upplifun sjúklinga, 

aðstandenda og heilbrigðisstarfsmanna, og eru því jafnframt mikilvæg verkfæri til að bæta 

heilbrigðisþjónustu. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að öðlast djúpastæða þekkingu sem 

nær inn að kjarna á ákveðnu efni í stað þess að rétt svo snerta á yfirborði þess (Aromataris og Munn, 

2017). 

Rannsóknargögn fjölmargra fræðimanna spanna vítt svið þekkingar og er því leitin að nákvæmum 

og traustum rannsóknargögnum verulega krefjandi. Til að ná fram yfirgripsmikilli og óhlutdrægri 

heildarmynd er notast við kerfisbundna aðferð. Aðferðin miðar að því að draga saman, meta og 

skilgreina núverandi þekkingu og reyna að afhjúpa „öll” sönnunargögn sem tengjast 

rannsóknarspurningunni með nákvæmum og gegnsæjum aðferðum. (Aromataris og Munn, 2017).  

Kerfisbundið fræðilegt yfirlit er því talið vera hornsteinn gagnreyndar þekkingar (Polit og Beck, 2017). 

Aðferðin er frábrugðin fræðilegri samantekt af því leyti að aðferðafræði kerfisbundinnar samantektar 

gerir lesandanum kleift að endurgera leitina, rekja upp hvert skref fyrir sig, sem leiðir til þess að hann 

endar með sömu frumrannsóknir og höfundur samantektarinnar (Aromataris og Munn, 2017).  

Til eru nokkrar mismunandi aðferðir við greiningu, úrvinnslu og samþættingu á niðurstöðum 

eigindlegra rannsókna, en í stórum dráttum er hægt að skipta þeim í tvo þætti. Annars vegar endurtúlkun 

á niðurstöðum frumrannsókna (e. meta-etnhography), og hins vegar flokkun niðurstaðna niður í ákveðin 

þemu og setja þau síðan fram eins og þau birtast í frumrannsóknum (Korhonen o.fl., 2013). Í þessari 

samantekt var notast við síðari aðferðina, en hún er þróuð af Joanna Briggs Institue og nefnist á íslensku 

samsetning heildarmyndar (e. meta- aggretiona). Nálgun Joanna Briggs Institude (JBI) gengur út á að 

lýsa niðurstöðum rannsókna eins og þær birtast í frumrannsóknum, en leitast ekki við að túlka þær. 

Stuðst er við leiðbeiningar JBI við gerð fræðilegrar samantektar á eigindlegum rannsóknum með 
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kerfisbundnu ívafi. Þær endurspegla aðferðafræði megindlegra rannsókna, en halda hinsvegar í 

ákveðnar hefðir, reglur og kröfur eigindlegra rannsókna til að mynda samþætta heildarmynd á ákveðnu 

fyrirbæri út frá niðurstöðum fjölda eigindlegra rannsókna (Joanna Biggs Institude, 2014). Í næstu köflum 

verður nánar fjallað um ákveðna þætti er lúta að samsetningu heildarmyndar (e. meta-aggretion). 

2.2 Gagnasöfnun 
Eins og áður hefur komið fram getur leitin að vönduðum rannsóknum verið strembin og torsótt. Mikilvægt 

er að vanda til verka við gagnasöfnun, sérstaklega við leit að eigindlegum rannsóknum því oftar en ekki 

skortir gagnagrunna fullnægjandi leitarorð fyrir slíkar rannsóknir (Joanna Briggs Institute, 2014; Polit og 

Beck, 2017).  

Við gagnaleit samantektarinnar var leitast við að finna rannsóknir sem lýsa reynslu uppkominna 

barna einstaklings með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun. Leitin fór fram á tímabilinu 

október 2017 til apríl 2018 og gerð var ýtarleg rafræn leit í fjórum fræðilegum gagngrunnum. Leitað var 

í gagnagrunnunum Cinahl, Pubmed, ProQuest og Scopus. Val á leitarorðum sem notuð voru í 

fyrrnefndum gagnagrunnum var samkvæmt  PICOTS-viðmiðunum. PICOTS er ensk skammstöfun sem 

tekur mið af sex þáttum, sem eru: þátttakendur (e. population), inngrip eða vandamál (e. intervention or 

issue), samhengi (e. comparison of interest), útkoma (e. outcome), tími (e. time), og rannsóknir (e. study 

design) (Polit og Beck, 2017). Í töflunni hér fyrir neðan má sjá þau leitarorð sem stuðst var við við leit 

rannsókna.  

PICOTS Leitarorð við gagnaleit 

P „Adult children” (MeSH/Major Topic) OR „Offsprings, impaired parent” (MeSH/Major 

Topic) 

I „Alzheimer’s disease” (MeSH/Major Topic) OR  „Dementia” (MeSH/Major Topic) 

C „Family” OR  „Filial” 

O „Quality of life” OR  „experiance” 

T (Aðeins valdar greinar þar sem annast er um foreldri með Alzheimer/heilabilun sem býr 

heima) 

S „Qualitative research” OR  „Qualitative study” 

Tafla 1. Leitarorð samkvæmt PICOTS 

2.3 Inntöku- og útilokunarskilyrði 
Þær rannsóknir sem valdar voru í samantektina þurftu að uppfylla ákveðin inntökuskilyrði (sjá í töflu 2). 

• Þátttakendur: Uppkomin börn sem annast foreldri með Alzheimer eða annan 

heilabilunarsjúkdóm. Umönnunaraðilar eru af báðum kynjum, 18 ára og eldri, og eru 

aðalumönnunaraðilar (e.primary caregivers). 
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• Viðfangsefni umönnunar: Foreldri með Alzheimer/heilabilun býr í heimahúsi og er > 65 

ára. En greinar með foreldrum < 65 ára voru einnig teknar með vegna þess litið var svo á að 

umfjöllunarefnið tilheyrði svipuðum aðstæðum þrátt fyrir að um yngri aldurshóp væri að 

ræða. Reynt var að takmarka umfjöllun samantektarinnar við umönnun foreldra með 

Alzheimer, en vegna skorts á rannsóknum á tilteknu efni voru einnig tekin með í reikninginn 

börn einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma af óskilgreindum toga.   

• Tegund rannsókna: Eigindlegar rannsóknir sem birtar eru í fræðilegum ritum. 

• Tungumál: Rannsóknir ritaðar á ensku.  

• Tími við umönnun: Leit tók mið af greinum sem fjölluðu um umönnunaraðila sem höfðu 

annast foreldri sitt sem býr í heimahúsi, í a.m.k. 12- 22 tíma á viku í 6 mánuði.  

• Útkomubreytur: Breytur sem endurspegla reynslu, upplifun og líðan barna foreldris með 

Alzheimer eða annan heilabilunarsjúkdóm. 

• Útgáfudagur greina: Ritrýndar greinar gefnar út á tímabilinu 2013-2017.  

Inntökuskilyrði  Útilokunarskilyrði 

● Eigindlegar rannsóknir. 

● Greinar ritaðar á ensku. 

● Greinar frá 2013-2018. 

● Umönnunaraðili eldri en 18 ára. 

● Umönnun foreldris með Alzheimer 

og/eða  annan heilabilunarsjúkdóm. 

● Foreldri býr í heimahúsi. 

● Reynsla, líðan og upplifun 

umönnunaraðila. 

● Ekki eigindlegar rannsóknir. 

● Greinar á öðrum tungumálum en ensku. 

● Greinar eldri en frá 2013. 

● Umönnunaraðilar yngri en 18 ára. 

● Umönnunaraðilar sem eru ekki 

uppkomin börn foreldris með 

Alzheimer/heilabilun.  

● Umönnunaraðilar sem eru ekki 

aðalumönnunaraðilar (e. secondary 

caregivers). 

● Foreldri býr ekki í heimahúsi. 

● Reynsla, líðan og upplifun einstaklings 

með Alzheimer-sjúkdóm/óskilgreinda 

heilabilun. 

Tafla 2. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

2.4 Val á rannsóknum og gæðamat 
Eins og sjá má í PRISMA flæðiritinu voru alls 37 greinar útilokaðar eftir skimun með tilliti til titils eða 

úrdrátts. Þessar greinar stóðust ekki inntökuskilyrðin vegna þess að t.d. var rannsóknarsnið ekki í 

samræmi við kröfur, rannsóknir einblíndu aðeins á upplifun sjúklings í stað umönnunaraðila, 

aðalumönnunaraðili (e. primary caregiver) var annar en uppkomið barn einstaklings með Alzheimer 

og/eða annan heilabilunarsjúkdóm, s.s. maki þess o.s.frv. Sjá útilokunarskilyrði í töflu 2. 
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Lagt var mat á þær tíu rannsóknir sem voru valdar í samantekina með JBI-QARI matstæki. Allar 

rannsóknir fengu 8-10 stig, þar af fengu þrjár 10 stig. Sjá töflu 3.  

 

Mynd 1. PRISMA flæðirit við leit og greiningu heimilda 

 

JBI-QARI matstæki                                                 J=Já, N=Nei, Ó=Óskýrt/Kemur ekki fram 

Gæðaspurningar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Er samræmi á milli hugmyndafræði og 

aðferðar rannsóknar? 

J J Ó J J J J Ó J J 

2. Er samræmi á milli aðferðar 

rannsóknar og rannsóknarspurningar 

eða tilgang hennar? 

J J J J J J J J J J 

3. Er samræmi á milli aðferðar 

rannsóknar og aðferð sem notuð var 

við gagnasöfnun? 

J J J J J J J J J J 

4. Er samræmi á milli aðferðar J J J J J J J J J J 
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rannsóknar og framsetningu og 

greiningar gagna? 

5. Er samræmi á milli aðferðarfræði 

rannsóknar og túlkunar gagna? 

J J J J J J J J J J 

6. Kemur fram hvar rannsakandi er 

menningalega (e. culturally) eða 

kenningarlega (e. theoretically) ? 

J Ó J Ó Ó Ó J Ó J J 

7. Er komið inn á áhrif sem rannsakandi 

hefur á rannsókn og öfugt? 

J J N N J J J J J J 

8. Er röddum þátttakenda komið á 

framfæri á fullnægjandi hátt? 

J J J J J J J J J J 

9. Er rannsóknin siðferðilega rétt miðað 

við núverandi viðmið, eða fyrir nýlegar 

rannsóknir að það liggi fyrir samþykki 

frá viðeigandi siðanefndum? 

J J J J Ó J Ó J J J 

10. Virðast niðurstöður rannsóknar vera 

dregnar af greiningu eða túlkun 

gagna? 

J J J J J J J J J J 

Heildarfjöldi gæðamatsspurninga sem merkt 

var við jákvætt svar í JBI-QARI matstækinu: 

10 9 8 8 8 9 9 8 10 10 

Tafla 3. JBI-QARI matstæki 

Frumrannsóknir 

1. Nay o.fl. (2015) 6. Kjällman-Alm o.fl. (2013) 

2. Day o.fl. (2014) 7. Mahoney o.fl. (2013) 

3. Martins de Araújo o.fl. (2017) 8. Huis in Het veld o.fl. (2016) 

4. Hwang o.fl. (2017) 9. Barca o.fl. (2014) 

5. Habermann o.fl. (2013) 10. Johannessen o.fl. (2015) 

Tafla 4. Eigindlegar rannsóknir samantektar 
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2.5 Gagnagreining  
Við gæðamat rannsókna var stuðst við nálgun JBI með því að nota JBI-QARI matslista, sem er staðlað 

gæðamatstæki fyrir eigindlegar rannsóknir. Matstækið gerir rannsakenda kleift að samþætta niðurstöður 

frumgagna með því að draga fram notagildi þeirra og í framhaldi búa til heilsteypta fræðilega samantekt 

út frá meginþemum sem fundust við greiningu gagna (Joanna Briggs Institute, 2014). JBI-QARI 

matstækið miðar einnig að því að sjá fyrir hvað gæti hafa átt þátt í aðstæðum sem eru til samanburðar 

og skilja hvernig hlutirnir tengjast. Eins og fram hefur komið var stuðst við aðferð JBI við úrvinnslu gagna, 

sem felur í sér samsetningu heildarmyndar (e. meta-aggretion). Skilgreining á ferlinu flokkast í þrjú þrep 

sem eru frumgögn (e. findings), flokkar (e. category), og samþætt niðurstaða (e. synthesized finding).  

• Frumgögn segja til um niðurstöður rannsóknar sem eru byggðar á beinum tilvitnunum 

þátttakenda og athugunum rannsakenda á rannsóknarstað.  

• Flokkur bendir til lykilhugmynda tveggja eða fleiri sambærilegra niðurstaðna frumgagna. 

Þegar sambærilegar niðurstöður tveggja eða fleiri frumgagna eru fundnar, þá myndast 

meginþema. 

• Samþætt niðurstaða bendir til sambærilegra niðurstaðna tveggja eða fleiri frumgagna sem 

skiptast í flokka og mynda meginþemu, sem hægt er að nýta til að koma með tillögu um nýja 

stefnumyndun og/eða breytingar á starfsháttum. 

2.6 Siðferðileg álitamál 
Verkefnið er byggt á fræðilegri samantekt á eigindlegum rannsóknum úr mismunandi gagnagrunnum en 

ekki var gerð rannsókn sem slík. Því þurfti ekki að sækja um leyfi við gerð þess, þar sem ekki var notast 

við gögn úr sjúkraskrá eða unnið með einstaklingum. 
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3 Niðurstöður 
Við gerð þessarar samantektar var unnið út frá niðurstöðum tíu eigindlegra rannsókna sem eiga það 

allar sameiginlegt að lýsa upplifun og reynslu fullorðinna einstaklinga af því að annast um foreldri með 

Alzheimer eða óskilgreinda heilabilun. Eins og sjá má í töflu 5 beindust rannsóknirnar að því að kanna 

reynslu og upplifun félagslegra þátta hjá umönnunaraðilum; (1), áhættuþættir kulnunar í 

umönnunarhlutverki (1), hvetjandi þættir við umönnun (1), jákvæð viðhorf gagnvart umönnun (1) og 

upplifun, reynsla og líðan einstaklinga samfara því að annast foreldri með Alzheimer-sjúkdóm eða 

óskilgreinda heilabilun (6). 

Rannsóknirnar voru gerðar í Ástralíu (1), Bandaríkjunum (3), Brasilíu (1), Hollandi (1), Kanada (1), 

Noregi (2) og Svíþjóð (1). 

Rannsókn Land Tilgangur Aðferð Fjöldi 

(N) 

Gangasöfnun 

Nay o.fl. 

  

(2014) 

Ástralía Reynsla og upplifun 

félagslegra þátta 

umönnunaraðila sem 

annast einstakling með 

Alzheimer eða óskilgreinda 

heilabilun 

Grunduð 

kenning 

33 Hálfstöðluð 

djúp viðtöl. 

Martins de 

Araújo o.fl. 

  

(2017) 

Brasilía Lýsingar á hvernig og 

hvaða afleiðingar 

Alzheimer-sjúkdómurinn 

hefur á lífsgæði 

umönnunaraðila 

Þemagreining 5 Hálfstöðluð 

djúp viðtöl. 

Day o.fl. 

  

(2014) 

Bandaríkin Áhættuþættir kulnunar 

uppkominna dætra við 

umönnun foreldris með 

Alzheimer eða óskilgreinda 

heilabilun. 

Tilfella- 

rannsókn 

Þemagreining 

12 Hálfstöðluð 

djúp viðtöl. 

Hwang o.fl. 

  

(2017) 

Kanada Innsýn í líðan uppkominna 

barna einstaklings með 

Alzheimer-sjúkdóm og 

skilningur á þáttum sem 

hvetja þau til áframhaldandi 

umönnunar. 

Grunduð 

kenning 

9 Rýnihópar og 

viðtöl. 
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Habermann 

o.fl. 

  

(2013) 

Bandaríkin Lýsing uppkominna barna á 

jákvæðum þáttum við 

umönnun foreldris með 

Alzheimer eða Parkinson-

sjúkdóm. 

Tilfella- 

rannsókn 

Þemagreining 

34 Hálfstöðluð 

djúp viðtöl. 

Kjällman-Alm 

o.fl. 

  

(2013) 

Svíþjóð Upplifun fullorðinna 

einstaklinga sem annast 

foreldri með óskilgreinda 

heilabilun. 

Túlkandi 

fyrirbærafræði 

9 Opin viðtöl. 

Mahoney 

o.fl. 

  

(2015) 

Bandaríkin Upplifun fullorðinna 

einstaklinga af afleiðingum 

Alzheimer-sjúkdóms, sem 

tengjast skerðingu á 

sjálfsbjargargetu 

einstaklings. 

Grunduð 

kenning 

25 Rýnihópar og 

viðtöl. 

Huis in Het 

veld o.fl. 

  

 (2016) 

Holland Streituvaldandi áhrif á 

persónuleika- og 

hegðunarbreytingar 

einstaklings með 

óskilgreinda heilabilun á 

fjölskyldumeðlimi í 

umönnunarhlutverki og 

þeirra bjargráð. 

Þemagreining 32 Rýnihópar. 

Viðtöl 

Barca o.fl. 

  

 (2014) 

Noregur Reynsla og upplifun 

fullorðinna einstaklinga af 

því að annast foreldri með 

snemmkomna heilabilun og 

stuðningsþarfir þeirra. 

Grunduð 

kenning. 

14 Viðtöl 

Johannessen 

o.fl. 

  

(2015) 

Noregur Upplifun og reynsla 

fullorðinna einstaklinga 

sem annast foreldri með 

snemmkomna heilabilun. 

Túlkandi 

fyrirbærafræði 

14 Einstaklings- 

viðtöl. 

Tafla 5. Helstu þættir frumrannsókna 

Allar frumrannsóknirnar fjölluðu um fjölskyldumeðlimi sem önnuðust einstakling með Alzheimer-

sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun. Meirihluti rannsókna fjallaði um upplifun og reynslu uppkominna 

barna, en í sumum tilvikum voru einnig frásagnir frá öðrum einstaklingum, s.s. maka sem önnuðust 
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veikan fjölskyldumeðlim. Í öllum þeim tilvikum var meirihluti úrtaksins fullorðnir einstaklingar sem annast 

veikt foreldri. Dætur sinntu meirihluta umönnunar. Aldur umönnunaraðila var í flestum tilvikum 35-65 ára 

og tíminn sem fór í umönnun var að meðaltali 22 klst. á viku. 

    Rannsóknirnar fjölluðu allar um einstaklinga með heilabilun. Flestar rannsóknir fjölluðu eingöngu um 

umönnun einstaklinga með Alzheimer-sjúkdóm. Aftur á móti voru nokkrar rannsóknir þar sem 

þátttakendur voru annars vegar einstaklingar með Alzheimer-sjúkdóm og hins vegar einstaklingar með 

óskilgreinda heilabilun, en þá var einblínt á Alzheimer-sjúkdóminn. Rannsóknir þar sem eingöngu var 

fjallað um einstaklinga með óskilgreinda heilabilun voru í minnihluta. 

Þetta voru eigindlegar rannsóknir (10), þar af voru tvær hluti af stærri rannsókn. Viðtöl voru notuð við 

gagnasöfnun í öllum rannsóknunum, þar af voru þrjár með rýnihópa. Viðtöl voru tekin við samtals 187 

einstaklinga og aðferðir sem notaðar voru við gerð frumrannsókna voru túlkandi fyrirbærafræði (2), 

grunduð kenning (4), þemagreining (3) og tilfellarannsókn (2). 

Í þessari fræðilegu samantekt var stuðst við nálgun JBI til að vinna úr niðurstöðum rannsókna. Eins 

og áður hefur komið fram byggist sú nálgun á því að dregin eru saman frumgögn úr niðurstöðum 

rannsókna, síðan eru þau flokkuð og fundin meginþemu sem mynda samþætta niðurstöðu (Joanna 

Briggs Institute, 2014). Við gerð samantektarinnar voru dregin fram 80 frumgögn úr tíu frumrannsóknum 

sem samantektin er byggð á (sjá töflu 6). 

 

Rannsókn Frumgögn Númer frumgagna 

Nay o.fl. (2014) 11 (1-11) 1.  Félagsleg þátttaka: Skarast á við umönnunarhlutverkið. 

2.  Félagsleg einangrun: Erfiðara að skipuleggja fram í tímann. 

3.  Félagsleg einangrun: Umönnunarhlutverkið sett í forgang. 

4.  Mikill missir þegar félagsleg þátttaka skerðist. 

5.  Örmögnun og uppgjöf. 

6.  Umönnunin hefur áhrif á sambönd. 

7.  Ekki þitt eigið heimili. 

8.  Fordómar: Eigin og hjá öðrum. 

9.  Andlegur stuðningur: Stuðningshópar, sálfræðingur, 

þunglyndislyf. 

10.   Annað sjónarhorn á félagslega þátttöku. 

11.   Myndun nýrra félagslegra sambanda. 
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Martins de Araújo 

o.fl. (2017) 

8 (12-19) 12.   Vanþekking í tengslum við sjúkdóminn. 

13.   Blendnar tilfinningar. 

14.   Örmögnun. 

15.   Umönnunarhlutverk sem skylda. 

16.   Álag á umönnun: Einir með ábyrgðina. 

17.   Skerðing á félagslegri þátttöku. 

18.   Andlegur stuðningur. 

19.   Bjargráð: Athyglisdreifing við hegðunarvandamálum 

foreldris, bænir, tónlist. 

Day o.fl. (2014) 9 (20-28) 20.   Að lifa í óvissu: Þróun sjúkdóms, heilsufar. 

21.   Að lifa í óvissu: Persónuleika- og hegðunarbreytingar. 

22.   Fordómar og skömm. 

23.   Efasemdir umönnunaraðilans um eigin hæfni. 

24.   Náið samband foreldris og barns: Hvetjandi/letjandi þættir við 

umönnun. 

25.   Náið samband foreldris og barns: Blendnar tilfinningar. 

26.   Skerðing á félagslegri þátttöku. 

27.   Streita, örmögnun og uppgjöf. 

28. Bjargráð: Andlegur stuðningur, skipulagðar félagslegar 

athafnir. 

Hwang o.fl (2017) 9 (29-37) 29. Bjargráð: Samvinna fjölskyldumeðlima og utanaðkomandi 

þjónustu. 

30.   Álag við umönnun: Fjölskylduerjur. 

31.   Vantraust og takmörkun á nýtingu formlegrar þjónustu. 

32.   Náið samband foreldris og barns: Hvetjandi og letjandi þættir 

við umönnun. 

33. Viðmið og gildi umönnunaraðila: Menningarleg, gerð frá 

hjartanu eða vegna skyldu. 

34.   Óvissa í tengslum við umönnun. 

35.   Aðlagast umönnunarhlutverkinu. 

36.   Stuðningur. 

37.   Treysta á sín eigin úrræði. 

Habermann o.fl. 

(2013) 

4 (38-41) 38.   Náin tengsl foreldris og barns: Jákvæðar tilfinningar. 

39.   Náin tengsl foreldris og barns: Þakklæti á báða bóga. 

40.   Náin tengsl foreldris og barns: Umönnun af kærleik. 

41. Neikvæð upplifun af umönnun: Gerð af skyldu, vanlíðan, 

einangrun. 
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Kjällman-Alm o.fl. 

(2013) 

12 (42-53) 42.   Blendnar tilfinningar: Gremja, vanmáttarkennd, reiði, biturð. 

43.   Erfitt að horfa upp á afturför og hnignun foreldris. 

44.   Erfitt að lifa í óvissu: Vilja hafa stjórn á hlutunum. 

45.   Missir: Upplifa að foreldrar séu ekki til staðar vegna 

sjúkdóms. 

46.  Missir: Sakna nærverunnar, að fá ráðleggingar og stuðning 

frá foreldri. 

47.   Þvinguð í umönnunarhlutverkið. 

48.   Álag sem fylgir umönnunarhlutverkinu: Nýtt hlutverk. 

49.   Álag sem fylgir umönnunarhlutverkinu: Sinna tveimur 

heimilum í einu. 

50.   Álag sem fylgir umönnunarhlutverkinu: Örmagna, uppgjöf. 

51.   Hræddir um að erfa sjúkdóminn. 

52.   Umönnunaraðili efast um eigin hæfni. 

53.   Bjargráð: Að láta hugann reika annað í erfiðum aðstæðum. 

Mahoney o.fl. 

(2015) 

10 (54-63) 54.  Treysta á sín eigin úrræði: Virðing, þolinmæði og nærgætni 

við umönnun, forðast deilur, lausnamiðuð hugsun, læra af 

eigin mistökum. 

55.  Álag sem fylgir umönnunarhlutverkinu: Sjúkdómurinn ágerist. 

56. Að lifa í óvissu: Óvissa um framhaldið og ófyrirsjáanlega 

umönnun. 

57.   Örmagna, uppgjöf. 

58. Álag við umönnun: Erfiðar áskoranir vegna einkenna og 

fylgikvilla sjúkdóms. 

59.   Átta sig á að þeir ráða ekki við aðstæður einir. 

60.   Formlegur stuðningur. 

61.   Náin tengsl foreldris og barns: Þakklæti. 

62.   Missir: Upplifa að foreldri sé ekki lengur til staðar. 

63.   Náin tengsl foreldris og barns: Farið yfir mörk beggja aðila. 



26 

Huis in Het veld 

o.fl. (2016) 

7 (64-70) 64.  Álag sem fylgir umönnunarhlutverkinu: Hegðunar- og 

skapgerð einstaklings getur breyst skyndilega. 

65.  Skerðing á félagslegri þátttöku. 

66.  Óvissa um þróun sjúkdóms, heilsufar og persónubreytingar. 

67.  Álag sem fylgir umönnunarhlutverkinu: Vita hvað er báðum 

aðilum fyrir bestu en þegar á það reynir virðist erfitt að 

framkvæma það. 

68. Umönnunaraðilar treysta á sín eigin úrræði við umönnun: 

Þolinmæði og nærgætni við umönnun, örva viðkomandi 

einstakling. 

69.   Bjargráð: Aðferðir til að minnka eigin streitu. 

70.   Stuðningur. 

Barca o.fl. (2014) 5 (71-75) 71.   Missir: Upplifa að foreldri sé ekki lengur til staðar. 

72.   Álag sem fylgir umönnunarhlutverkinu: Nýtt hlutverk. 

73.   Blendnar tilfinningar: Vanlíðan, árásargirni, sektarkennd og 

hlýjar tilfinningar. 

74.  Álag sem fylgir umönnunarhlutverkinu: Einstaklingur einn á 

báti. 

75.   Andlegur: Stuðningshópar, skortur. 

Johannessen o.fl. 

(2015) 

5 (76-80) 76.   Missir: Upplifa að foreldri sé ekki lengur til staðar. 

77.   Blendnar tilfinningar. 

78.   Álag við umönnun: Nýtt hlutverk. 

79.   Stuðningur: Erfitt að fá formlegan stuðning/þjónustu. 

80.   Bjargráð: Láta hugann reika og flýja aðstæður. 

Tafla 6. Fjöldi og númer frumgagna 

Eins og fram kemur í aðferð JBI varðandi samþættar niðurstöður eigindlegra rannsókna, eru 

frumgögn rannsóknanna flokkuð og fundin meginþemu sem mynda samþætta niðurstöðu (Joanna 

Briggs Institute, 2014). Í þessari samantekt voru frumgögnin flokkuð í átta flokka sem mynduðu þrjár 

samsettar niðurstöður, sem lýsa reynslu og líðan fullorðinna einstaklinga samfara því að annast foreldri 

með heilabilun (oftast Alzheimer-sjúkdóm). Þau eru eftirfarandi: Skerðing á lífsgæðum, tilfinningarlegur 

rússíbani og bjargráð.  

3.1 Skerðing á lífsgæðum 
Fyrsta samþætta niðurstaðan er skerðing á lífsgæðum og byggist hún á 36 frumgögnum og þremur 

flokkum. Í öllum rannsóknum komu fram lýsingar á því hvernig veikindi einstaklings höfðu áhrif á lífsgæði 

þátttakenda, sem voru fullorðnir einstaklingar sem annast foreldri með Alzheimer eða óskilgreinda 

heilabilun. Skerðing á félagslegri þátttöku var stór áhrifaþáttur ásamt því að lifa í óvissu, þar sem þeir 

upplifðu mikla hugarangist. Annar áhrifaþáttur og jafnframt sá stærsti var álagið sem fylgir því að sinna 
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umönnunarhlutverkinu. Að vera örmagna og finna fyrir vanmætti og uppgjöf var áberandi lýsing þar sem 

álagið gat valdið mikilli umönnunarbyrði (e. caregiver burden). 

3.1.1 Félagsleg einangrun og að eiga sér ekkert líf fyrir utan umönnunina 

Í fimm rannsóknum af tíu fjölluðu umönnunaraðilar um reynslu sína af því að upplifa skerðingu á 

félagslegri þátttöku. Allir þátttakendurnir lýstu skörun á milli umönnunnarhlutverksins og félagslegrar 

þátttöku sem hafði áhrif á lífsgæði þeirra (Habermann, Hines og Davis, 2013; Day, Anderson og Davis, 

2014; Nay, Bauer, Fetherstonhaugh, Moyle, Tarzia og McAuliffe, 2014; Huis in het Veld, Verkaik, Meijel, 

Verkade, Werkman, Hertogh og Francke, 2016; Martins de Araújo, Machado Vieira, Barbosa Teles, 

Ribeiro Lima og Freitas Oliveira, 2017). Einstaklingar lýstu því að þeir forgangsröðuðu félagslegum 

athöfnum út frá umönnunarhlutverki, þar sem langvarandi óformleg umönnun hefur með tímanum áhrif 

á alla þætti í lífi þeirra, þar á meðal félagslega þætti eins og áhugamál, atvinnu og fjölskyldulíf. Þeir 

greindu frá að eftir að foreldri veiktist var erfiðara að skipuleggja félagslegar athafnir fram í tímann (Day 

o.fl., 2014; Nay o.fl., 2014; Martins de Araújo o.fl., 2017). Einstaklingar lýstu því að þeir þurftu að fórna 

eigin frítíma, samskiptum við vini og vandamenn, áhugamálum sínum og öðrum löngunum (Habermann 

o.fl., 2013). Þeir lýstu einmanaleika sem fylgdi umönnunarhlutverkinu þar sem þeir fengu litla/enga 

aðstoð frá öðrum, og því algengt og nánast óhjákvæmilegt að upplifa félagslega einangrun. Dæmi um 

slíkt viðhorf endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun hjá dóttur sem annast mömmu sína: 

Þetta hefur áhrif á allt líf mitt. Mér líður alltaf eins og ég sé að drukkna. Ég þarf að fórna miklu, ég er 

að fórna fjölskyldunni minni. Maðurinn minn og börnin mín verða fyrir tjóni og ekki síst ég sjálf. Enginn 

annar en ég hefur leyfi til að skamma mömmu mína, ég verð að gera það vegna þess að ég er með 

henni alla daga. Umönnunaraðilar sem annast einstakling með heilabilun geta ekki átt sitt eigið líf, 

aðeins þeirra [einstaklinga með heilabilun] líf (Martins de Araújo o.fl., 2017). 

Einhleypir greindu frá því að meðan þeir öxluðu umönnunarhlutverk gætu þeir ekki séð fyrir sér að 

eiga í langtíma ástarsambandi. Fullorðnir einstaklingar sem höfðu flutt inn til foreldris sögðu einnig að 

þeir vildu ekki bjóða fólki í heimsókn vegna þess að þetta væri ekki þeirra heimili. Fordómar frá öðrum 

ættingjum og vinum gagnvart sjúklingnum urðu til þess að fjölskyldumeðlimir, vinir og kunningjar, litu 

svo á að tilgangslaust væri að eiga samskipti við hann. Einstaklingar greindu einnig frá því að þessi 

staða gat leitt til sambandsslita við maka og vini (Day o.fl., 2014; Nay o.fl., 2014). Eigin fordómar og 

skömm yfir einkennum sjúkdómsins gat einnig leitt til félagslegrar einangrunar, þar sem 

umönnunaraðilar skömmuðust sín fyrir að vera með sjúklingnum á almannafæri (Day o.fl., 2014; Nay 

o.fl., 2014).  Dæmi um slíkt viðhorf endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: 

Ég er hætt að bjóða vinum og ættingjum í heimsókn. Börnin mín bjóða heldur ekki vinum sínum. Ég 

er alltaf á nálunum og í viðbragðsstöðu því ég myndi vera svo niðurlægð ef mamma myndi segja 

eitthvað asnalegt. Vinir og ættingjar eru hvort sem er hættir að koma í heimsókn, þeir sjá ekki 

tilganginn því móðir mín getur ekki tekið þátt í samræðum, hún umlar óskiljanlega hluti og getur verið 

truflandi (Nay o.fl., 2014). 

3.1.2 Óvissa 

Að lifa í óvissu var einkennandi í lýsingum umönnunaraðila (Kjällman-Alm, Norbergh og Hellzen, 2013; 

Day o.fl., 2014; Mahoney, LaRose og Mahoney, 2015; Huis in het Veld o.fl., 2016; Hwang, Rosenberg, 
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Kontos, Cameron, Mihailidis og Nygård, 2017). Óvissa um þróun og gang sjúkdómsins, óvissa um 

heilsufar foreldris og óvissa um framhaldið, vakti áhyggjur hjá umönnunaraðilum (Day o.fl., 2014; 

Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld o.fl., 2016; Hwang o.fl., 2017). Dæmi um slíkt viðhorf 

endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: 

Óttinn við hið óþekkta, hvað mun gerast næst? Og mun ég átta mig á því nógu fljótt svo hún fari sér 

ekki að voða. Það er bara eins og þegar þú elur upp börnin þín, móðurhlutverkið snýst um að halda 

öllum lifandi. Jæja, ég er ennþá að gera það (Day o.fl., 2014). 

Einnig greindu þau frá að þau upplifðu vanlíðan vegna ónægrar þekkingar á sjúkdóminum (Martins 

de Araújo, 2017) og voru hrædd við það að erfa sjúkdóminn. Umönnunaraðilar lýstu að þeir voru oft á 

varðbergi gagnvart skyndilegum breytingum á persónuleika, hegðun, og skapgerð foreldris, þar sem 

ófyrirsjáanlegir þættir við umönnun daglegra athafna reyndust þeim þungbærir og ollu miklum áhyggjum 

(Day o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld o.fl., 2016; Hwang o.fl., 2017). 

3.1.3 Umönnunarbyrði 

Í níu greinum af tíu komu fram lýsingar umönnunaraðila á byrðinni sem fylgir því að annast foreldri 

með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun (Kjällman-Alm o.fl., 2013; Habermann o.fl., 2013; 

Barca, Thorsen, Engedal, Haugen og Johannessen, 2014; Day o.fl., 2014; Mahoney; o.fl., 2015; Huis 

in het Veld o.fl., 2016; Johannessen, Engedal og Thorsen, 2015; Hwang o.fl., 2017; Martins de Araújo 

o.fl., 2017). Gangur Alzheimer-sjúkdómsins tók verulegan toll af umönnunaraðilum þar sem hann stóð 

yfir langt og strangt tímabil (Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld o.fl., 2016). Þeir greindu frá því að 

upplifa mikið álag, hvort sem um var að ræða við greiningu sjúkdómsins, á millistigi hans eða lokastigi. 

Á millistigi sjúkdómsins urðu „bakslög”, eins og þátttakendur kusu að kalla þau, sem ollu miklu álagi og 

á lokastigi sjúkdómsins voru þeir orðnir örmagna (Mahoney o.fl., 2015). Einstaklingar lýstu erfiðum 

áskorunum í kjölfar þess að sjúkdómurinn versnaði, þar sem einkenni urðu þá ágengari (Mahoney o.fl., 

2015; Huis in het Veld o.fl., 2016). Erfiðleikar við meðhöndlun einkenna og fylgikvilla sjúkdómsins ollu 

umönnunaraðilum streitu og juku á umönnunarbyrði þeirra. Dæmi um einkenni og fylgikvilla sem 

einstaklingar lýstu og gátu leitt til mikillar streitu voru að sjúklingarnir ráfaðu um á nóttunni, glímdu við 

þvagleka og skyndilegar breytingar á persónuleika þeirra og hegðun frá degi til dags, eða jafnvel á sama 

degi  (Mahoney o.fl., 2015; Day o.fl., 2014; Huis in het Veld o.fl., 2016; Hwang o.fl., 2017). Dæmi um 

slík viðhorf endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: „Daginn sem hún týndist, frá þeim degi og til dagsins í 

dag, leitar stöðugt á mig spurningin hvað gæti gerst næst?” (Day o.fl., 2014)  

Uppkomin börn önnuðust ekki eingöngu foreldri heldur þurftu þau einnig að sinna öðrum 

nauðsynlegum þáttum, svo sem eigin fjölskyldulífi, vinnu og heimilisstörfum (Day o.fl., 2014). Margir 

einstaklingar greindu frá að þeir fundu fyrir streitu, sem birtist bæði sem líkamleg og andleg þreyta, og 

leiddi oft á tíðum til örmögnunar á líkama og sál (e. exhaustion)  (Kjällman-Alm o.fl., 2013; Day o.fl., 

2014; Mahoney o.fl., 2015). Dæmi um slíkt endurspeglast í þessari tilvitnun: „Þegar mamma mín veiktist 

var líf mitt mjög annasamt: Ég var í fullri vinnu og keyrði börnin mín á æfingar í frítíma mínum. Þetta var 

eins og að vera stöðugt á hlaupabretti“ (Kjällman-Alm o.fl., 2013) 

Fjölskylduerjur var annar þáttur sem umönnunaraðilar greindu frá að gat valdið miklu álagi. Árekstrar 

voru helst á milli aðalumönnunaraðila (e. primary caregiver) og systkina hans. Ágreiningsmálin snerust 
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yfirleitt um hvað væri foreldrinu fyrir bestu, vantraust á þjónustu hin opinbera/fagfólks, eða að öll ábyrðin 

sem fylgir umönnuninni lenti á einum einstaklingi. Vantraust á opinberri þjónustu leiddi einnig til 

takmörkunar á nýtingu hennar. Umönnunaraðilarnir vildu vernda heilsu, velferð og félagsleg tengsl 

foreldrisins og reyndu eftir bestu getu að komast hjá því að setja það inn á hjúkrunarheimili (Hwang o.fl., 

2017). Þetta gat valdið umönnunaraðilanum og fjölskyldu hans miklu álagi. Einnig reyndist erfitt að fá 

aðstoð frá opinberum aðilum, sem varð til þess að einstaklingur í umönnunarhlutverki upplifði mikla byrði 

(Johannessen o.fl., 2015; Mahoney o.fl., 2015).  

Umönnunaraðilar greindu frá því að þeir upplifðu sig skylduga til að aðstoða foreldri sitt (Habermann 

o.fl., 2013; Martins de Araújo o.fl., 2017; Kjällman-Alm o.fl., 2013). Sumir einstaklingarnir litu á 

umönnunina sem tímafrekt verkefni sem þeir voru skyldugir til að sinna og upplifðu enga ánægju við að 

sinna foreldri sínu:  „Ég er að gera það sem gera þarf. Mætt hérna enn og aftur. Mér líður eins og ég sé 

á byrjunarreit. Ég fæ enga ánægju út úr þessu. Hvernig ætti ég að gera það?” (Habermann o.fl., 2013). 

Skylduræknin gat annaðhvort verið af menningarlegum toga eða miðast við viðmið og gildi hvers og 

eins. Umönnun foreldris byggðist þó yfirleitt á kærleika (Kjällman-Alm o.fl., 2013; Habermann o.fl., 2013; 

Day o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015; Hwang o.fl., 2017). Dæmi um slíkt viðhorf endurspeglast í 

eftirfarandi tilvitnun: 

Í samfélaginu mínu [Vestur-Afríku] segir fólk að ég standi mig vel vegna þess að ég annast um 

foreldra mína. En aðrir fyrir utan samfélagið mitt skilja ekki af hverju ég legg þetta á mig og finnst að 

setja ætti mömmu mína á hjúkrunarheimili. Í menningu minni tíðkast það ekki, ef þú gerir það ertu 

mjög vondur maður. Þó að þetta sé eitthvað sem ég myndi vilja gera, sagði ég samt við lækninn „Nei, 

ég vil ekki að hún fari á hjúkrunarheimili” (Hwang o.fl., 2017).   

Erfitt gat verið fyrir fullorðna einstaklinga að annast foreldri sitt og margir umönnunaraðilar greindu 

frá að þeir upplifðu sig í krefjandi nýju hlutverki. Eftir að foreldrarnir greindust með Alzheimer-sjúkdóm 

eða óskilgreinda heilabilun misstu sjúklingarnir smám saman getuna til að sjá um sjálfa sig og fjölskyldu 

sína, ábyrgðin minnkaði og að lokum tóku börn foreldris við hlutverki uppalandans (Kjällman-Alm o.fl., 

2013). Dæmi um slíkt viðhorf má sjá í eftirfarandi tilvitnun: „Þetta hefur verið skrýtið ferðalag; það er eins 

og hún sé aftur orðin lítil stelpa. „Mamma,” segir hún við mig. „Já,” segi ég, „núna er ég mamma þín.” 

Það er auðveldara þannig, og því samþykkir maður það bara” (Kjällman-Alm o.fl., 2013). Flestir 

umönnunaraðilar lýstu svipaðri hlutverkaskiptingu. Í sumum tilvikum var annað foreldri í myndinni, en þó 

ekki til staðar þar sem það var einnig veikt, og því lenti aukin byrði á umönnunaraðilanum. 

Börn foreldra sem greindust með heilabilun yngri en 65 ára gátu átt annað foreldri sem var takmakað 

til staðar því að viðkomandi leitaði út fyrir heimilið í aukna vinnu og frítíma fyrir sjálfan sig. Þetta leiddi til 

þess að elsta barnið/einka barnið var gjarnan skilið eftir með alla ábyrgðina og upplifði þar af leiðandi 

mikla umönnunarbyrði (Barca o.fl., 2014). Í kjölfar þessarar þróunar og breytinga á hlutverki 

fjölskyldumeðlima fundu umönnunaraðilar fyrir blendnum tilfinningum. 

Óvissa og efasemdir um sjúkdóminn og umönnunina sem tengdist honum gat einnig leitt til kulnunar 

í umönnunarhlutverkinu; einstaklingar lýstu því að vera undir of miklu álagi sem gat leitt til ofsaþreytu, 

örmögnunar og uppgjafar  (Day o.fl., 2014). Dæmi um slíkt viðhorf endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: 

Sjúkdómurinn veldur mér miklu uppnámi - þessi hræðilegi sjúkdómur. Í sannleika sagt, þegar ég baða 

mömmu mína hef ég ekki tíma til að hugsa um það en þegar ég hef tíma til að hugsa um það, þá hata 
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ég þetta. Ég hata þennan sjúkdóm. Ég hata ekki einstaklinga eða hluti, en ég hata þennan sjúkdóm. 

Ég hata hann og ef ég gæti myndi ég gera allt til að finna lækningu við honum (Day o.fl., 2014) 

3.2 Tilfinningalegur rússíbani 
Önnur samþætta niðurstaðan, byggð á 24 frumgögnum og tveimur flokkum, lýtur að tilfinningalegum 

rússibana umönunaraðila. Í átta rannsóknum af tíu lýstu einstaklingar upplifun og reynslu sinni af því að 

annast foreldri með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun eins og tilfinningalegum rússíbana 

(e. emotional rollercoaster). Náin tengsl foreldris og barns leiddu til sveiflukenndrar líðanar, þar sem 

kærleikur og væntumþykja gátu styrkt umönnunina en einnig haft letjandi áhrif. Missir var algengt 

umfjöllunarefni hjá þessum umönnunaraðilum, þar sem þeir lýstu því að þeir voru búnir að missa foreldri 

sitt og vakti það í kjölfarið upp erfiðar tilfinningar og vanlíðan.   

3.2.1 Náin tengsl barns og foreldris 

Náin tengsl milli umönnunaraðila og foreldris voru yfirleitt hvetjandi fyrir áframhaldandi umönnun, þar 

sem þakklæti og ánægja í hvors annars garð gátu styrkt tengslin (Habermann o.fl., 2013; Mahoney o.fl., 

2015; Day o.fl., 2014; Hwang o.fl., 2017). Einstaklingar lýstu jákvæðum minningum og tilfinningum frá 

uppvaxtarárum sem spruttu upp meðan á umönnuninni stóð (Day o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015). Þeir 

lýstu einnig miklu þakklæti í garð foreldra sinna og vildu endurgjalda þeim þá gæsku sem þeir höfðu 

sýnt þeim í uppvextinum (Habermann o.fl., 2013; Day o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015). Slíkt viðhorf 

endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: 

Sú staðreynd að núna get ég endurgoldið mömmu minni greiðann er gefandi. Núna er minn tími 

kominn til að hugsa um mömmu mína, eins og hún gerði fyrir mig þegar ég gat það ekki sjálf 

(Habermann o.fl., 2013). 

Aftur á móti gátu þessu nánu tengsl einnig vakið umtalsverða vanlíðan hjá umönnunaraðila, þar sem 

sumir greindu frá að þeim þætti mikilvægara að annast ástvin sinn heldur en að hugsa um sjálfan sig. 

Dagleg umönnun gat einnig leitt til átaka í sambandi, þar sem einstaklingar greindu frá því að tengslin 

á milli þeirra kveiktu tilfinningar á borð við sorg, vanmáttarkennd, reiði, uppreisn, ofþreytu, þjáningu og 

uppgjöf. Þessi nánu tengsl á milli barns og foreldris gerðu að verkum að umönnunaraðilinn átti erfiðara 

við að sætta sig við orðinn hlut. Slíkt viðhorf endurspeglast í efirfarandi tilvitnun: „Í sannleika sagt þá hef 

ég ekki kynnt mér leiðbeiningar um hvernig á að meðhöndla einstakling með Alzheimer-sjúkdóm … Ætli 

ég sé ekki að forðast þá staðreynd að hún eigi í vanda … Ég er hjúkrunarfræðingur og get ekki sætt mig 

við að hún eigi við þetta vandamál að stríða!” (Mahoney, 2015).  

Þeir greindu frá að þeim reyndist erfitt að bregðast við ákveðnum aðstæðum, þrátt fyrir að vita hvað 

báðum aðilum væri fyrir bestu (Huis in het Veld, 2016). Náið samband fullorðins einstaklings og foreldris 

gat einnig gert að verkum að utanaðkomandi fólk sá einstaklinginn í öðru ljósi. Umönnunaraðilar lýstu 

því að sjúklingar með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun gátu verið góðir leikarar, sem varð 

þess valdandi að utanaðkomandi gerðu sér ekki ávallt grein fyrir ástandi viðkomandi, og gat það vakið 

erfiðar tilfinningar. Slíkt viðhorf endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: „Einstaklingar með heilabilun geta 

tímabundið sett upp góðan leikþátt. Þá sjá utanaðkomandi aðilar ekki hversu slæmt ástandið er og koma 
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með athugasemdir þar að lútandi. Fyrir vikið er maður stanslaust að verja sjálfan sig og útskýra að 

foreldrið sé í alvöru veikt” (Huis in het Veld, 2016). 

Umönnunaraðilar upplifðu efasemdir um eigin hæfni í umönnunarhlutverkinu (Day o.fl., 2014). Þeir 

lýstu misræmi á milli annars vegar eigin væntinga til umönnunarinnar, og hins vegar hvernig þeir sinntu 

hlutverkinu í raun. Þeir töldu sig reyna að gera allt fyrir foreldri sitt til að það yrði hamingjusamt, en það 

reyndist þeim erfitt. Þeir upplifðu að standast sjaldan kröfur sem þeir gerðu til sín og þróuðu í kjölfarið 

með sér varanlega trega (Day o.fl., 2014; Kjällman-Alm o.fl., 2013). Slíkt viðhorf endurspeglast í tilvitnun: 

„Mér finnst ég ekki geta hugsað um hana eins og ég ætti að gera. Ég er vön að hugsa um aldrað fólk á 

hjúkrunarheimili. Ég ætti að geta gert meira fyrir hana, en ég get það ekki. Ég get ekki glatt hana, farið 

með henni í göngutúr og gert það sem henni finnst skemmtilegt” (Day o.fl., 2014). 

Þrátt fyrir jákvæða lýsingar frá umönnunaraðilum greindu sumir frá að þeim reyndist erfitt að sinna 

foreldri af gagnstæðu kyni. Þeir sögðu hafa upplifað að farið væri yfir mörkin hjá báðum aðilum. Synir 

sem önnuðust mæður sínar greindu frá að þeim leið óþægilega við tilhugsunina um að veita þeim 

aðhlynningu, og reyndu eftir bestu getu að komast hjá því að líta á kynfæri þeirra. Það sama átti við um 

dætur sem önnuðust feður sína. Síkt viðhorf endurspeglast í eftirfarandi dæmi: „Bæði ég og bróðir minn, 

af því að við erum karlmenn, getum ekki almennilega tekist á við allar aðstæður þegar við erum að 

hugsa um móður okkar” (Martins de Araújo o.fl., 2017) 

3.2.2 Missir 
Góðar minningar frá uppvaxtarárunum og þakklætið sem fullorðin afkvæmi finna til í garð foreldra sinna 

gátu einnig vakið upp erfiðar tilfinningar, sem áttu rætur að rekja til þeirrar staðreyndar að foreldrar þeirra 

voru ekki lengur til staðar í raun og veru (Kjällman-Alm o.fl., 2013; Barca o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015, 

Johannessen o.fl., 2015). Þessar tilfinningar birtust sem sektarkennd, reiði, biturð, vanmáttarkennd og 

gremja. 

Umönnunaraðilar upplifðu að þeir höfðu misst foreldri sitt vegna sjúkdómsins, og það gæti allt eins 

verið dáið, þótt manneskjan væri enn líkamlega til staðar. Slíkt viðhorf endurspeglast í efirfarandi 

tilvitnun: „Það erfiða við þetta er að þú hefur misst foreldri sem er til, en ekki til staðar. Kannski væri 

auðveldara ef móðir mín væri dáin” (Kjällman-Alm o.fl., 2013).  

Einstaklingar lýstu söknuði sem vakti erfiðar tilfinningar, og óskuðu að foreldri þeirra væri til staðar 

eins og það var áður fyrr. Dæmi um slíkt viðhorf endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: „Ég ímynda mér 

stundum hversu frábært það væri ef ég gæti fengið mömmu aftur eins og hún var fyrir fimm eða tíu árum 

síðan. Það væri svo skemmtilegt, en svona er þetta víst núna” (Kjällman-Alm o.fl., 2013). 

3.3 Bjargráð 
Þriðja samþætta niðurstaðan var bjargráð, sem byggð er á 20 frumgögnum og tveimur flokkum. 

Fullorðnir einstaklingar sögðu frá ýmsum bjargráðum sem þeir nýttu sér til að geta haldið áfram að 

annast foreldri með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun og til að takast á við erfiðleikana sem 

fylgdu veikindunum. Bjargráðin sem einstaklingar leituðu í voru hugsuð til að mæta ríkjandi ástandi þrátt 

fyrir takmarkaða framtíðarsýn. 



32 

3.3.1 Stuðningur 

Umönnunaraðilar greindu frá því að stuðningur af ýmsum toga var gríðarlega mikilvægur til að hjálpa 

þeim í gegnum veikindatímabil foreldris. Einstaklingum fannst yfirleitt gott að geta tjáð tilfinningar, 

reynslu og upplifun við aðra fjölskyldumeðlimi, vini og utanaðkomandi aðila (Mahoney o.fl., 2015; Barca 

o.fl., 2014; Huis in het Veld o.fl., 2016; Hwang o.fl. 2017). En sumir greindu frá að þeir upplifðu eins og 

engir sýndu þeim stuðning og gátu þar með ekki tjáð sig við aðra einstaklinga (Barca o.fl., 2014; Hwang 

o.fl. 2017). Algengt var að þeir leituðu eftir stuðningi hjá stuðningshópum, þar sem finna mátti aðra 

einstaklinga að ganga í gegnum svipaða reynslu. Fyrir marga reyndist þetta gott bjargráð, þar sem þeir 

gátu tjáð hugsanir sínar, skoðanir og líðan samfara því að annast veikt foreldri (Barca o.fl., 2014; Hwang 

o.fl. 2017). Stuðningshópar reyndust þessum umönnunaraðilum þó misvel, þar sem sumir gátu tjáð 

líðan, upplifun og reynslu sína samfara því að sinna foreldri með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda 

heilabilun, á meðan fullorðin börn fólks með heilabilun kvörtuðu t.d. yfir að þessir hópar væru of 

víðfeðmir/almennir og að upplifun þeirra væri frábrugðin upplifun þeirra sem önnuðust um t.d. heilabilaða 

maka sína (Barca o.fl., 2014). 

3.3.2 Treysta á eigin úrræði 

Við umönnun einstaklinga með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun greindu fullorðnir 

einstaklingar frá því að þeir þurftu að treysta á eigin úrræði (Mahoney o.fl., 2015; Day o.fl., 2014; Huis 

in het Veld o.fl., 2016). 

Úrræði sem einstaklingar lýstu til að koma í veg fyrir skapsveiflur og hegðunarvandamál foreldris 

voru m.a. að sýna þolinmæði og nærgætni við umönnun (Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld o.fl., 

2016). Annað úrræði sem lýst var til að takast á við persónu- og hegðunarbreytingar foreldris var 

lausnamiðuð hugsun (Mahoney o.fl., 2015; Day o.fl., 2014; Huis in het Veld o.fl., 2016). Aðferðir voru 

mismunandi eftir aðstæðum en dæmi um lausnamiðaða hugsun var að lækka röddina í samskiptum við 

foreldrið, örva foreldri eða nota athyglisdreifingu með því að fara t.d. saman í göngutúr, biðja bænir og 

hlusta á tónlist (Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld o.fl., 2016; Martins de Araújo o.fl., 2017). Dæmi 

um slíkt viðhorf endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: 

Einsömul nota ég tónlist mikið þegar hún fer í uppnám. Þá reyni ég að afvegaleiða huga hennar og 

beina athygli hennar að einhverju öðru. Ég kveiki stundum á tónlist í símanum mínum, gömul lög sem 

hún þekkir og hún róast og gleymir sér, stundum sé ég glitta í bros hjá henni þegar hún hlustar á 

gömlu dægurlögin, stundum syngur hún lágt með og stundum sofnar hún. Það er gott þegar hún 

sofnar, þá fæ ég smá hvíld á meðan (Martins de Araújo o.fl., 2017).    

Annar hjálplegur þáttur sem einstaklingar lýstu var að aðlagast aðstæðum og leita nýrra úrræða til 

að auðvelda sjúklingi ákveðna sjálfsumönnun, t.d breyta hnöppum á peysu í franskan rennilás. Önnur 

úrræði sem einstaklingur lýstu var t.d. rútínubundinn lifnaðarháttur, sem gerði umönnunina auðveldari 

(Mahoney o.fl., 2015). Þeir tókust á við bakslög með því að horfast í augu við versnandi ástand sjúklings, 

og gefa upp á bátinn þær væntingar sem þeir höfðu til einstaklingsins áður en bakslagið átti sér stað. 

Sömuleiðis þurftu þeir að vera stöðugt reiðubúnir að mæta nýjum áskorunum (Mahoney o.fl., 2015). 

Ennfremur að vera tilbúnir að minnka við sig vinnu og/eða hafna vinnutengdum tækifærum til að 

auðvelda umönnunina (Hwang o.fl., 2017). Þegar upp komu erfiðleikar við umönnun vildu sumir 
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umönnunaraðilar láta hugann reika annað eða flýja aðstæður með því að aðgreina tilfinningar sínar og 

hugsanir (Johannessen o.fl., 2015; Kjällman-Alm o.fl., 2013). Á ákveðnum tímapunkti upplifðu 

umönnunaraðilar sig örmagna sem leiddi til þess að þeir leituðu sér hjálpar hjá utanaðkomandi aðilum 

(Kjällman-Alm o.fl., 2013; Mahoney o.fl., 2015; Johannessen o.fl., 2015). Eftirfarandi tilvitnun 

endurspeglar slíkt viðhorf hjá dóttur sem hugsaði um foreldri sitt:  

Ég gerði mér bara grein fyrir að ég gæti þetta ekki ein, hversu mikið sem ég vildi það. Ég var í fullri 

vinnu. Mamma var á svæðinu en ósátt við utanaðkomandi aðstoð [aðstoðarmaður sem hjálpaði 

báðum foreldrum að baðast og klæðast]; henni fannst það hræðileg innrás í einkalíf sitt. En ég gat 

bara ekki haldið áfram að gera þetta. Ég hafði bara ekki tök á þessu sjálf. Pabbi minn var stórvaxinn 

maður þannig að það var líkamlega erfitt fyrir mig að koma honum framúr rúminu og koma honum 

upp í sitjandi stöðu þegar hann missti getuna til að standa sjálfur (Mahoney o.fl., 2015). 

Umönnunaraðilar þurftu einnig að hlúa að sjálfum sér þegar álagið varð mikið. Þeir lýstu aðferðum 

til að minnka streitu á borð við að iðka jóga eða stunda núvitund og hugleiðslu til að ná að hvílast 

(Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld o.fl., 2016). Einnig greindu þeir frá að nauðsynlegt var að geta 

dreift huganum með því að sinna áhugamálum, hitta vini, fara í frí (Huis in het Veld o.fl., 2016). Sumir 

skipulögðu athafnir eins og vikuleg stefnumót með maka sínum o.s.frv. (Day o.fl., 2014). Nýr 

hugsunarháttur reyndist hjálplegt úrræði þar sem einstaklingar greindu frá því að þeir litu á umönnunina 

sem skóla, þar sem þeir eru sífellt að læra eitthvað nýtt (Mahoney o.fl., 2015; Hwang o.fl., 2017).  Slíkt 

viðhorf endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: 

Ég er alltaf að læra eitthvað nýtt, ég myndi hiklaust segja að fyrir 10 árum hafi ég ekki vitað hvað 

umönnun snýst um. Alla daga ertu að læra eitthvað nýtt. Þú lærir og lærir og lærir (Hwang o.fl., 2017). 
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4 Umræða 
Markmið samantektarinnar var að öðlast heildarmynd af líðan og reynslu fullorðinna einstaklinga 

samfara því að annast foreldri með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun. Eigindlegar 

rannsóknir voru notaðar til að fá betri yfirsýn yfir þessa þætti, þar sem frumgögn voru flokkuð í viðeigandi 

flokka og út frá þeim urðu til þrjár samþættar niðurstöður. Þær eru eftirfarandi: Skert lífsgæði, 

tilfinningalegur rússíbani og bjargráð. Niðurstöður þessarar samantektar eru svipaðar öðrum 

niðurstöðum sambærilegra rannsókna þar sem fram kemur hversu krefjandi það er að annast foreldri 

með Alzheimer eða óskilgreinda heilabilun. Fjöldi umönnunaraðila í þessari tilteknu samantekt voru 187 

og voru dætur í meirihluta, en samkvæmt Alzheimer-samtökunum í Bandaríkjunum eru tveir þriðju af 

öllum umönnunaraðilum konur, og nánar tiltekið eru dætur rúmur þriðjungur af öllum óformlegum 

umönnunaraðilum sem annast einstakling með Alzheimer eða óskilgreinda heilabilun (Kasper, 

Freedman og Spillman, 2014; Alzheimer Association, 2018). Konur í umönnunarhlutverki eru einnig 

líklegri til að upplifa meiri byrði, þunglyndi og skerðingu á líkamlegri heilsu en karlar (Alzheimer 

Association, 2018). Út frá gögnum frá Alzheimer-samtökunum í Bandaríkjunum má álykta að það er 

marktækur kynjamunur á upplifuninni af því að vera umönnunaraðili. Hugsanlega er hægt að rekja 

þennan kynjamismun til ákveðinna íhaldssamra hugmynda um að konur gefi sér almennt meiri tíma í 

daglega umönnun og taki að sér fleiri verkefni. Einnig eru karlmenn líklegri til að sækja fyrr um 

vistunarmat fyrir fjölskyldumeðlim á hjúkrunarheimili. Konur halda hins vegar áfram að vera 

aðalumönnunaraðilar og hjúkrunarheimili er allra síðasta úrræði í þeirra huga. Þá er líklegt að þær séu 

þegar orðnar útbrunnar/kulnaðar þegar þess úrræðis er leitað, þar sem fjölskyldumeðlimur sem þarfnast 

umönnunar þróar iðulega með sér versnandi skapgerð og sýnir hegðunarvandamál eftir því sem 

sjúkdómurinn ágerist (Ma, Dorstyn, Ward og Prentice, 2017). 

4.1 Skert lífsgæði 
Fullorðnir einstaklingar sem annast foreldri með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun upplifa 

í mörgum tilvikum verulega skerðingu á lífsgæðum (Conde-Sala, Garre - Olmo, Turró - Garrigga, Vilalta 

- Franch og López - Pousa, 2010; Spigelmyer, 2015; Alzheimer’s Association, 2017; Garzón-

Maldonado, Gutiérrez-Bedmar, García-Casers, Pérez-Errázquin, Gallardo-Tur og Martíenz-Valle 

Torres, 2017). Allar tilgreindar rannsóknir hér staðfesta að lífsgæði fullorðinna einstaklinga sem annast 

einstakling með Alzheimer eða óskilgreinda heilabilun skerðast til muna. Fyrsta samþætta niðurstaða 

samantektarinnar var því nefnd skerðing á lífsgæðum. Eins og áður hefur komið fram voru þrír þættir 

sem höfðu verulega neikvæð áhrif á lífsgæði umönnunaraðila. Í helmingi rannsóknanna tiltóku 

umönnunaraðilar reynslu sína og upplifun af minni félagslegri þátttöku og neikvæðum áhrifum þess á 

lífsgæði. Við þetta bætist síðan kveljandi óvissa. Veigamesti áhrifaþátturinn á skert lífsgæði 

umönnunarðila er síðan álagið samfara umönnuninni, örmögnun, vanmáttur og löngun til að gefast upp 

(Day o.fl., 2014; Nay o.fl., 2014; Huis in het Veld o.fl., 2016; Martins de Araújo o.fl., 2017; Kjällman-Alm 

o.fl., 2013; Hwang o.fl., 2017; Habermann o.fl., 2013; Mahoney o.fl., 2015; Johannessen o.fl., 2015; 

Barca o.fl., 2014).   

Hugtakið félagsleg þátttaka hefur verið til síðan um miðja 20. öld, aftur á móti hefur ekki tekist að 

skilgreina það almennilega. Flestir fræðimenn eru þó sammála um að hugtakið eigi við um þátttöku 
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einstaklings í athöfnum sem bjóða upp á samskipti við aðra í samfélaginu eða í félagsskap (Piškur, 

2012). Niðurstöður samantektarinnar benda til þess að fullorðnir einstaklingar sem annast foreldri með 

heilabilun upplifi skerðingu á félagslegri þátttöku, sem getur leitt til þess að þeir eiga sér mjög takmarkað 

líf fyrir utan umönnunina. Skerðing á frítíma umönnunaraðilans, með tilheyrandi áhrifum á einkalíf hans, 

gátu leitt til margs konar neikvæðra áhrifa á andlega og líkamlega heilsu (Habermann o.fl., 2013; Nay 

o.fl, 2014; Huis in het Veld o.fl., 2016; Martins de Araújo o.fl., 2017). Fordómar umönnunaraðilans og 

annarra buðu einnig heim hættunni að hann einangraðist félagslega (Day o.fl., 2014; Nay o.fl., 2014). 

4.1.1 Álagið við umönnun 
Álagið sem því fylgir að annast foreldri með heilabilun hefur víðtæk áhrif á alla fjölskyldumeðlimi og á 

tengslin á milli þeirra. Félagsleg tengsl tilheyra mannlegu eðli og hefur lengi verið litið á þau sem 

nauðsynleg forsenda fyrir mannlegu lífi. Seint á 19. öld og fram á miðja 20. öld komu fram kenningar 

sem sýndu hversu mikilvæg hin ýmsu félagslegu fyrirbæri eru til að byggja upp mannlega reynslu og 

leggja grunn að sköpun þekkingar á félagslegu samhengi; franski félagsvísindamaðurinn Durkheim var 

frumkvöðull á þessu sviði (Durkheim, 2014). Ritrýndar fræðigreinar hafa fjallað um neikvæð áhrif 

umönnunar á ástarsambönd. Minni tími gefst til að stuðla að góðum tengslum milli einstaklinga, margir 

upplifa ekki nægilegan stuðning frá maka og umönnunarþarfir sjúklingsins eru teknar fram yfir athafnir 

sem hann og maki hafa skipulagt. Þetta eru þó eingöngu tilgátur þar sem rannsóknarþýðið er ekki nógu 

stórt til að hægt sé að yfirfæra niðurstöður yfir á heildina (Nay o.fl., 2015; Keating og Eales, 2017). 

Umönnunin sem þessir einstaklingar veita hefur ekki eingöngu áhrif á maka heldur einnig á fjölskyldulíf 

þeirra, þar með talin börn. Umönnunaraðilar hafa minni tíma til sinna börnunum sínum og veita þeim 

þ.a.l. ófullnægjandi athygli. Börn umönnunaraðila þurfa einnig að gera ráð fyrir aukinni ábyrgð, svo sem 

að sjá um yngri systkini (Keating og Eales, 2017). Félagslega einangrunin sem þessir umönnunaraðilar 

verða fyrir getur einnig verið vegna eigin og annarra fordóma. Aðstandendur hætta að heimsækja 

viðkomandi vegna þess að þeim þykir heilabilaður einstaklingur vanhæfur til að taka þátt í samræðum 

eða umönnunaraðilinn sjálfur skammast sín fyrir foreldri sitt og reynir að komast hjá því að vera með 

honum á meðal almennings (Keating og Eales, 2017). 

Í frásögnum umönnunaraðila kom í ljós að álagið samfara umönnuninni leiðir m.a. til vanmáttar og 

löngunar til að gefast upp, og getur haft áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu (Habermann o.fl., 

2013; Day o.fl., 2014; Nay o.fl., 2014; Huis in het Veld o.fl., 2016; Martins de Araújo o.fl., 2017). Í 

niðurstöðum samantektarinnar komu fram ákveðnir sameiginlegir þættir hjá umönnunaraðilum sem juku 

á álagið. Einstaklingar lýstu því að eftir því sem sjúkdómurinn ágerðist og skapgerðar- og 

hegðunarbreytingar einstaklings urðu erfiðari að meðhöndla, því meira varð álagið. Slíkar breytingar á 

sjúklingnum eru þekkt forspárgildi um aukið álag og lakari lífsgæði umönnunaraðila (Bruvik, Ulstein, 

Ranhoff og Engedal, 2012; Conde-Sala o.fl., 2013). Líkan sem kallast „Stress Process Model of 

caregiving” var þróað af félagsvísindafræðingum til að aðstoða aðstandendur sem annast 

fjölskyldumeðlim með heilabilun. Það ber kennsl á og skilgreinir margvíslega þætti sem leiða til álags 

við umönnun (Pearlin, Mullan, Semple og Skaff, 1990). Einkennandi streituvaldar sem tilheyra líkaninu 

eru skapgerðar- og hegðunarbreytingar sem verða sökum sjúkdómsins, m.a. árásargirni, ofskynjanir, 

æsingur, pirringur og ranghugmyndir, sem teljast birtingarmyndir mótstöðu gegn umönnun ef þær eiga 

sér stað meðan á daglegri umönnun stendur. Að þurfa að kljást við hegðun sem veitir umönnun viðnám 
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veldur umönnunaraðila streitu (Volicer, Bass og Luther, 2007). Líkanið á að veita 

heilbrigðisstarfsmönnum betri innsýn í streituvaldandi aðstæður umönnunaraðila og í kjölfarið búa til 

inngrip sem miðar að því að minnka álagið sem þessir einstaklingar verða fyrir. Með því að sporna við 

auknu álagi er möguleiki á að einstaklingur geti haldið umönnun áfram (Volicer o.fl., 2007).  

Annar þáttur sem jók verulega álag á umönnunaraðila að þeirra sögn, var að þurfa að sinna fleiru en 

einu heimili. Þeir unnu hörðum höndum að því að sinna tveimur heimilum á sama tíma, þar sem þeir 

voru ekki eingöngu að annast foreldri sitt heldur einnig að sjá um eigin fjölskyldu (Kjällman-Alm o.fl., 

2013; Day o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015). Fullorðnir einstaklingar sem annast foreldri með heilabilun 

eru á breiðu aldursbili, að jafnaði á aldrinum 35 til 65 ára (Alzheimer’s Association, 2017). Einstaklingar 

á þessum aldri eru flestir á vinnumarkaði og yfirgnæfandi meirihluti kominn með maka og börn. Þessir 

umönnunaraðilar þurfa því að finna jafnvægi á milli þess að annast foreldri og sinna öðrum skyldum, þar 

með talið uppeldi barna sinna, húsverkum, starfsferli og hlúa að félagslegum tengslum (Cassie og 

Sanders, 2008; Conde-Sala o.fl., 2010). Í niðurstöðum rannsóknarinnar hjá Conde-Sala og félögum kom 

einnig í ljós að uppkomnar dætur einstaklinga með heilabilun voru undir marktæku auknu álagi miðað 

við aðra umönnunaraðila, svo sem maka (Conde-Sala o.fl., 2010).  Conde-Sala og félagar greina einnig 

frá að umönnunaraðilar sem búa með foreldri upplifa meira álag og verri lífsgæði miðað við maka sem 

býr með heilabiluðum einstaklingi (Conde-Sala o.fl., 2014). 

Í samantektinni sögðust umönnunaraðilar upplifa sig í nýju og krefjandi hlutverki þar sem þeir tóku 

við stöðu uppalandans (Kjällman-Alm o.fl., 2013). Núverandi rannsóknargögn vísa til þess að sambönd 

uppkominna barna sem annast foreldri með vitglöp breytast á annan hátt en hjá einstaklingum sem 

annast maka. Rannsóknir leiða iðulega í ljós að hlutverkaskipan foreldris og afkvæmis umturnast, með 

þeim hætti að börn heilabilaðra glíma við þá einstöku áskorun að neyðast til að axla skyldur foreldris 

gagnvart eigin foreldri (e. parentification).  Misræmi á hlutverkum getur orðið það verulegt að uppkomin 

börn líta ekki lengur á manneskjuna sem þeir annast sem sitt eigið foreldri (Large og Slinger, 2013; 

Keating og Eales, 2017). 

Umönnunaraðilar upplifðu sig oftar en ekki skylduga til að annast foreldri (Habermann o.fl., 2013; 

Kjällman-Alm o.fl., 2013; Day o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015; Hwang o.fl., 2017; Martins de Araújo o.fl., 

2017). Skylduræknin dreif umönnunina áfram án umhugsunar og var annað hvort af menningarlegum 

toga eða miðuð við viðmið og gildi hvers og eins. Í samantektarrannsókn sem bandarísku Alzheimer-

samtökin birtu um reynslu aðstandenda sem annast fjölskyldumeðlim með Alzheimer eða óskilgreinda 

heilabilun, kom í ljós að þættir eins og (A) kyn, hjúskaparastaða og aldur umönnunaraðila, eða (B) aldur 

og menntun einstaklings með heilabilun, höfðu ekki áhrif á lífsgæði umönnunaraðilans. Þar kemur einnig 

fram að í 39 rannsóknum af 41 upplifðu fullorðnir einstaklinga sem annast foreldri með Alzheimer eða 

óskilgreinda heilabilun verri lífsgæði miðað við maka í sömu sporum (Farina o.fl., 2017). Hugsanlega er 

hægt að rekja þessar niðurstöður til þeirra hugmyndar að makar líta á umönnunina sem sjálfsagðan þátt 

í skuldbindingu hjónabands, á meðan fullorðnir einstaklingar sem annast foreldri þurfa að gera 

stórvægilegar og krefjandi lífstílsbreytingar, þar sem mörgum reynist ströng áskorun að sameina 

umönnunarhlutverkið og aðrar fjölskyldukvaðir (Conde-Sala o.fl., 2010).   

Þessir tilgreindu álagsþættir og fleiri sem komu fram í niðurstöðukaflanum (t.d. fjölskylduerjur og 

vantraust á formlegri þjónustu) leiddu til að ábyrgðin samfara umönnuninni gat virkað yfirþyrmandi og 
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valdið mikilli umönnunarbyrði (Kjällman-Alm o.fl., 2013; Habermann o.fl., 2013; Barca, 2014; Day o.fl., 

2014; Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld o.fl., 2016; Johannessen o.fl., 2015; Hwang o.fl., 2017; 

Martins de Araújo o.fl., 2017). Hugtakið umönnunarbyrði (e. caregiver burden) hefur verið skilgreint sem 

huglægt mat á líkamlegu, sálfélagslegu og fjárhagslegu álagi sem einstaklingar upplifa samfara því að 

annast veikan og/eða aldraðan einstakling (Conde-Sala o.fl., 2010). Þung byrði umönnunar getur leitt til 

þess að einstaklingar upplifa ofsastreitu, sem lýsir sér í óskilvirkni, vanhæfni og þunglyndi. Þessi þróun 

leiðir til þess að dregið getur úr hæfni viðkomandi til að finna til samúðar og upplifir einstaklingurinn þar 

með samkenndarþreytu (e. compassion fatigue).  

Hugtakið samkenndarþreyta hefur verið í notkun síðan árið 1992 og hefur skilgreining þess breyst 

með tímanum þannig að nú eru helstu orsök samkenndarþreytu talin vera langvarandi nálægð við 

þjáningar (Joinson, 1992). Horft er til allra þeirra sem sinna umönnun og eru útsettir fyrir þjáningum 

annarra (Sabo, 2011). Í fræðum sem fjalla um umönnunaraðila (e. caregiver literature) hefur 

samkenndarþreyta neikvæð tilfinningaleg áhrif á umönnunina og getur dregið úr henni eða valdið því að 

umönnunaraðili hreinlega gefst upp (Figley, 2002). Samkenndarþreyta er ekki það sama og 

umönnunarbyrði, því hið fyrrnefnda felur í sér að einstaklingur finnur fyrir hjálparleysi, vonleysi og 

erfiðleikum við að finna til samúðar (Sabo, 2011). Fyrri rannsóknir hafa einblínt á samkenndarþreytu hjá 

heilbrigðisstarfsfólki, en hefur yfirsést að uppkomin börn sem annast foreldri geta einnig fundið fyrir 

henni. Nýlegar rannsóknir benda þó til að samkenndarþreyta eigi bæði við formlega umönnunaraðila og 

einstaklinga sem annast fjölskyldumeðlim, en ennþá er lítið til af gögnum sem sanna það (Sabo, 2011; 

Day o.fl., 2014). 

4.2 Tilfinningalegur rússíbani 
Í samantekinni sögðu umönnunaraðilar að væntumþykjan sem þeir fundu fyrir gagnvart foreldri var 

mikilvægur þáttur sem hvatti til áframhaldandi umönnunar. Góðar tilfinningar og minningar frá 

uppvaxtarárum vöktu gagnkvæma ánægju og þakklæti og gátu styrkt tengsl á milli 

barns/umönnunaraðila og foreldris/sjúklings. Einkennandi lýsingar hjá umönnunaraðilum snerust um 

löngun þeirra til að endurgjalda foreldrum sínum þá gæsku sem þeir höfðu sýnt þeim í uppvextinum 

(Habermann o.fl., 2013; Day o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015; Hwang o.fl., 2017) 

Sambönd sem byggjast á langvarandi gagnkvæmum ávinningi hjá sjúklingi og aðstandenda sem 

annast sjúkling, hefur langoftast komið fram í rannsóknum sem fjalla um uppkomin börn í 

umönnunarhlutverki Svanberg, Stott og Spector, 2010; Cheng, Lam, Kwok og Fung, 2013; Schaber, 

Blair, Jost, Schaffer og Turner, 2016).Rannsóknir frá Kína, Bandaríkjunum og Bretlandi sýna að 

umönnunin sem fullorðnir einstaklingar veita foreldrum með Alzheimer-sjúkdóm þjónar mikilvægum 

tilgangi, þar sem einstaklingar öðlast tækifæri til að endurgjalda foreldrum sínum góðmennskuna frá fyrri 

árum, óháð því hvort foreldri geti tjáð þakklæti sitt (Svanberg o.fl., 2010, Cheng o.fl., 2013 og Schaber 

o.fl., 2016). Rannsóknir hafa greint frá því að slíkur hugunarháttur hjá umönnunaraðila getur haft jákvæð 

áhrif á lífsgæðin (Farina o.fl., 2017). Einnig hafa umönnunaraðilar freistað þess eftir megni að varðveita 

sambandið við foreldri sitt og leita tækifæra til að njóta þeirra jákvæðu tengslaþátta sem eru ennþá eru 

til staðar (Butcher, Holkup og Buckwalter, 2001). Í samantektinni kemur fram að náin tengsl á milli 

umönnunaraðila og foreldris var sá þáttur sem lagði grunn að góðri umönnun, en gat þó einnig valdið 

umtalsverðri vanlíðan hjá umönnunaraðilanum. Margir upplifðu efasemdir um eigin hæfni í 
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umönnunarhlutverki og umönnunin með foreldrinu gat orðið mikilvægara en að hugsa um sjálfan sig 

(Kjällman-Alm o.fl., 2013; Barca o.fl., 2014; Day o.fl., 2014). Aðrir þættir sem gátu valdið vanlíðan voru 

að það reyndist bæði líkamlega og tilfinningalega krefjandi að sinna foreldri af gagnstæðu kyni (Mahoney 

o.fl., 2015; Martins de Araújo o.fl., 2017), og  dagleg umönnun gat leitt til átaka í sambandi þeirra og 

utanaðkomandi fólk sá sjúklinginn í öðru ljósi, sem gat orsakað tilfinningalega togstreitu (Kjällman-Alm 

o.fl., 2013; Day o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld, 2016). 

Niðurstöður rannsókna sem skoða líðan einstaklinga sem annast fjölskyldumeðlim sýna að uppkomin 

börn upplifa iðulega tilfinningalegan rússíbana, þar sem þeir finna samtímis fyrir sorg og gleði (Schaber 

o.fl., 2016). Umönnun fjölskyldumeðlims með Alzheimer-sjúkdóminn getur verið áhættuþáttur fyrir 

þunglyndi, kvíða og streitu (Warchol-Biedermann, Mojs, Gregersen, Maibom, Millan-Calenti og Maseda, 

2014). Rannsóknir hafa einnig greint frá að sterk fylgni er á milli þess að upplifa byrði við umönnun og 

upplifa skerðingu andlegrar heilsu (Conde-Sala o.fl., 2014). Í samantekinni kom einnig fram að erfitt var 

fyrir umönnunaraðila að sætta sig við orðinn hlut (Mahoney o.fl., 2015). Einstaklingar lýstu söknuði sem 

vakti ýmsar aðrar erfiðar tilfinningar. Það var sárt fyrir þá að hugsa til þess að foreldri þeirra væri ekki 

lengur til staðar í raun og veru, og í sumum tilvikum sögðu þeir að það gæti alveg eins verið dáið 

(Kjällman-Alm o.fl., 2013; Barca o.fl., 2014; Mahoney o.fl., 2015; Johannessen o.fl., 2015). 

Hugtakið ástvinamissir (e. bereavement) vísar til þess ástands þegar náinn ættingi/maki/vinur hverfur 

úr lífi einstaklings, en það hvarf þarf ekki að einskorðast við dauða ástvinarins. Hvarfið leiðir síðan til 

þess að sá einstaklingurinn upplifir sorg. Sorg hefur verið skilgreind sem sáfræðileg (hegðunarleg, 

tilfinningaleg og vitsmunaleg) svörun við missi og er eðlileg viðbrögð við honum (Zisook og Shear, 2013). 

Algengt er að fullorðnir einstaklingar sem annast foreldri með heilabilun upplifi missi, þrátt fyrir að 

foreldrið sé ennþá á lífi, og í kjölfarið finna þeir fyrir sárri sorg. Þetta viðhorf hjá umönnunaraðilum hefur 

verið skoðað og greindu fræðimennirnir Marwit og Meuser fyrstir frá því í rannsókn sem gerð var um 

seinustu aldamót. Þeir uppgötvuðu að einstaklingur sem annast fjölskyldumeðlim með Alzheimer-

sjúkdóm verður vitni að félagslegum dauða (e. „social death“) og vitsmunalegri hnignun hjá ástvini sínum 

löngu áður en hann raunverulega deyr, sem verður til þess að umönnunaraðilar finna fyrir langvarandi 

sorg sem þeir skilgreina sem umönnunartrega (e. „caregiver grief”) (Marwit og Meuser, 2002). Þeir 

skilgreindu að þessi harmur tengdist sýn umönnunaraðilans á þær persónulegu fórnir sem hann taldi 

sig hafa fært með því að láta starfsframa sinn, fjölskyldu og félagslíf sitja á hakanum, ásamt með 

djúpstæðri sorg og þrá (depurð og aðskilnaðarkvíða viðkomandi), félagslegri einangrun og því hvernig 

hann taldi lífsgæðum sínum og andlegri heilsu hafa hrakað vegna takmarkaðrar utanaðkomandi 

aðstoðar. Þannig var umönnunartregi ekki aðeins venslaður við þá áþján sem fylgdi sjúkdóminum og 

glímunni við sjúkdómseinkennin, heldur einnig við stöðuga hnignun sambandsins við sjúklinginn (náinn 

fjölskyldumeðlim), einangrun og það mat að hafa notið lítils stuðnings umhverfisins. Treginn getur líka 

tengst vitund umönnunaraðilans um að sjúkdómurinn fari versnandi, batahorfur séu engar og ástvinir 

þeirra nálgist dauðann óðum. Marwit og Meuser tóku eftir að eðli/birtingarmynd tregans valt á hvernig 

tengslum umönnunaraðilans og sjúklingsins var háttað, þ.e. hvort um var að ræða barn og foreldri 

annars vegar eða maka hins vegar, og sjá mátti breytingar á þessum mynstrum eftir mismunandi stigum 

vitglapanna sem um var að ræða (Marwit og Meuser, 2002). Nýlegar rannsóknir benda einnig til að 
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umönnunartrega gæti hjá fölskyldum Alzheimer-sjúklinga um heim allan (Marwit og Meuser, 2002; 

Epstein-Lubow, Davis, Miller og Tremont, 2008; Warchol-Biedermann o.fl., 2014). 

4.3 Bjargráð 
Það er krefjandi verkefni að annast foreldri með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun. Í 

samantektinni sögðu fullorðnir einstaklingar frá ýmsum bjargráðum sem þeir nýttu sér til að geta haldið 

áfram að annast foreldri sitt og takast á við erfiðleikana sem fylgdu veikindunum. Fyrsta bjargráðið sem 

kemur fram í samantektinni er stuðningurinn sem þeir fengu á veikindatímabili foreldris. Stuðningurinn 

sem þeir lýstu var bæði óformlegur og formlegur og byggðist á þremur meginsviðum: 1. Fá 

utanaðkomandi hjálparhönd. 2. Fá hvatningu. 3. Fá ráðgjöf. En stuðningur getur bæði verið verklegur 

(e. instrumental support), t.d. aðstoð við daglegar þarfir og heimilisstörf, andlegur (e. emotional support) 

og í formi þekkingar og ráðgjafar (e. informational support), frá bæði heilbrigðisstarfsmönnum og 

einstaklingum með svipaða reynslu. Það er munur á milli raunverulegs stuðnings og skynjunar á 

stuðningi, formlegum og óformlegum, og verklegum og tilfinningalegum (Brodaty og Donkin, 2009; 

Sutcliffe, Giebel og David, 2015). 

Niðurstöður samantektarinnar leiddu í ljós að einstaklingum fannst yfirleitt gott að geta tjáð 

tilfinningar, reynslu og upplifun við utanaðkomandi aðila (Mahoney o.fl., 2015; Barca o.fl., 2014; Huis in 

het Veld o.fl., 2016; Hwang o.fl. 2017). En þó greindu margir frá að þeir fengu lítinn eða engan stuðning 

frá öðrum (Barca o.fl., 2014; Nay o.fl., 2014; Hwang o.fl. 2017; Martins de Araújo, 2017). Þessum 

einstaklingum reyndist erfitt að ræða um aðstæður sínar og þeir gátu hvorki tjáð sig við nána ættingja, 

vini eða aðra utanaðkomandi aðila. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem 

margir upplifðu ófullnægandi stuðning frá öðrum fjölskyldumeðlimum og vinum. Í rannsókn Sutcliffe o.fl. 

(2015) kom í ljós að aðeins 40% umönnunaraðila sögðust fá hjálp frá formlegum umönnunaraðilum. 

Umönnunaraðilar leituðu líka eftir stuðningi hjá stuðningshópum. Hjá mörgum reyndist það gott bjargráð 

en gafst þó misvel (Barca o.fl., 2014; Hwang o.fl. 2017). Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir, en þær greina frá tveimur meginuppsprettum óformlegrar umönnunar. Annars vegar er um 

að ræða stuðning frá stuðningshópum og hins vegar frá fjölskyldu, ættingjum og vinum (McCabe, You 

og Tatangelo, 2016). Einstaklingar leita í stuðningshópa til að að geta deilt sameiginlegri reynslu og 

öðlast gagnlegar upplýsingar frá öðrum til að að takast á við breyttar aðstæður. En fræðimenn hafa fært 

rök fyrir því að í félagslegum samböndum séu þrír þættir (félagslegur stuðningur, neikvæð félagsleg 

tengsl og félagsleg aðlögun) sem hafa áhrif á heilsu einstaklings. Það er jákvætt samband á milli þess 

að hljóta félagslegan stuðning og finna til andlegrar vellíðunar. Félagslegur stuðningur getur komið í veg 

fyrir að umönnunaraðilar finni fyrir streitu og upplifi þunga byrði við umönnun (Cohen, 2004). En 

stuðningur getur einnig snúist upp í andhverfu sína, þar sem óumbeðinn/óvelkominn stuðningur getur 

gert meiri skaða en gagn (Carver og Vargas, 2011). Kyn, kynþáttur, einstaklingsbundnir eiginleikar, stig 

sjúkdóms og menning eru þættir sem hafa áhrif á hvernig stuðningur er skynjaður og nýttur (Shurgot og 

Knight, 2005; Lawrence, Murray, Samsi og Banerjee, 2008; Carver og Vargas, 2011). Margir 

umönnunaraðilar segja að þeir fái ekki stuðning frá fjölskyldumeðlimum/ættingjum/vinum en eiga 

almennt erfitt með að greina frá hvers konar stuðning þeir leita eftir (McCabe o.fl., 2016).  

Í samantektinni greindu umönnunaraðilar frá að á ákveðnum tímapunkti upplifðu þeir sig örmagna, 

sem leiddi til þess að þeir leituðu sér hjálpar hjá utanaðkomandi aðilum (fagfólki), en flestir greindu frá 
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því að erfitt reyndist að fá formlega aðstoð, þar sem hún átti sér langan aðdraganda. Aðrar rannsóknir 

hafa komist að svipuðum niðurstöðum, þar sem þjónustuþarfir umönnunaraðila fá ekki viðeigandi 

svörun, sem tengist því að formleg þjónusta er óaðgengileg. Í átta rannsóknum af 12 þar sem þarfir 

umönnunaraðila voru rannsakaðar, kom í ljós að stuðningur frá formlegum/opinberum þjónustuaðilum 

stóðst ekki væntingar þeirra (McCabe o.fl., 2016).  Helstu vandamálin eru skortur á formlegri þjónustu í 

heild sinni, skortur á að sama heilbrigðisstarfsfólkið sinni foreldri endurtekið, skortur á áframhaldandi 

stuðningi eftir greiningu, illa skipulagður og ósamræmdur stuðningur, ófullnægjandi framboð á þjónustu 

(t.d. þjónusta allan sólarhringinn), ósveigjanleg þjónusta og takmarkaður eða enginn aðgangur að 

upplýsingum (McCabe o.fl., 2016). Samkvæmt fyrri rannsóknum eru formlegir umönnunaraðilar yfirleitt 

hjúkrunarfræðingar, læknar, næringarfræðingar og félagsráðgjafar, sem veita viðeigandi upplýsingar og 

þekkingu, læknisfræðilega og félagslega hjúkrun, félagslega virkni, inngrip og hagnýt ráð til að sinna 

daglegri umönnun og takast á við erfitt skapferli og hegðunarvandamál sjúklings með heilabilun 

(McCabe o.fl., 2016) 

Ásamt stuðningi frá utanaðkomandi aðilum þurftu umönnunaraðilar að treysta á eigin úrræði til að 

takast á við erfiðleikana sem fylgdu umönnuninni (Mahoney o.fl., 2016; Day o.fl., 2014; Huis in het Veld 

o.fl., 2016). Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir, þar sem jafnframt kemur fram að 

umönnunaraðilar vilja að heilbrigðisstarfsfólk taki betur eftir þeim og hlusti á reynslu þeirra af því að 

annast fjölskyldumeðlim, þar sem þeir þekkja viðkomandi öðrum betur og telja sig vita hvað honum er 

fyrir bestu (Sawatzky og Fowler-Kerry, 2003). Samkvæmt niðurstöðum samantektarinnar má skipta 

úrræðum umönnunaraðila í tvo flokka; annars vegar úrræði til að takast á við daglega umönnun og hins 

vegar til að hugsa um eigin hagsmuni. Úrræði sem umönnunaraðilarnir höfðu tileinkað sér til að takast 

á við daglega umönnun voru meðal annars; lausnamiðuð hugsun, leit að nýjum möguleikum til að 

auðvelda sjúklingi sjálfsumönnun, og að sýna þolinmæði og nærgætni við umönnun (Day o.fl., 2014; 

Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld o.fl., 2016; Martins de Araújo o.fl., 2017). Að horfast í augu við 

versnandi ástand hjá sjúklingi var annar þáttur sem umönnunaraðilar sögðu mikilvægan og lærðu með 

tímanum að gera (Mahoney o.fl., 2015).    

Umönnunaraðilarnir þurftu einnig að hugsa um eigin hagsmuni og hlúa að sjálfum sér þegar álagið 

varð mikið. Þeir lýstu aðferðum til að minnka streitu, þar á meðal að iðka jóga, tileinka sér núvitund og 

stunda hugleiðslu til að ná að hvílast (Mahoney o.fl., 2015; Huis in het Veld o.fl., 2016). Þeir sögðu einnig 

að nauðsynlegt væri að dreifa huganum með því að sinna áhugamálum, hitta vini og fara í frí, og sumir 

skipulögðu athafnir eins og vikuleg stefnumót með maka sínum (Day o.fl., 2014; Huis in het Veld o.fl., 

2016). Að vera tilbúnir að minnka við sig vinnu og/eða hafna vinnutengdum tækifærum var einnig þáttur 

sem umönnunaraðilar kváðu vera mikilvægan til að auðvelda umönnunina (Hwang o.fl., 2017). Nýr 

hugsunarháttur reyndist einnig hjálplegt úrræði, sem fólst í því að líta á umönnunina sem skóla, þar sem 

þeir væru sífellt að læra eitthvað nýtt (Mahoney o.fl., 2015; Hwang o.fl., 2017). Aðrar rannsóknir hafa 

komist að svipuðum niðurstöðum, þar sem umönnunaraðilar greina frá hversu mikilvægt það er að sinna 

líkamlegri og andlegri heilsu (McCabe o.fl., 2016). Í samantektarrannsókn hjá McCabe og félögum 

(2016) kom í ljós að í 6 rannsóknum af 12 greindu umönnunaraðilar frá mikilvægi þess að veita sjálfum 

sér persónulegan stuðning. Slíkur stuðningur fólst í því að umönnunaraðilar gáfu sjálfum sér klapp á 

bakið og pláss í tilverunni, svo sem með því að finna jafnvægi á milli þess að annast foreldri og sjá um 
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eigin fjölskyldu og sinna áhugamálum (t.d. heimasækja vini, eiga tíma með sjálfum sér og fara í frí). Þeir 

sögðu frá ýmsum leiðum til að hlúa að andlegri heilsu en þær voru m.a. að segja frá eigin 

heilsufarsvandamálum, biðja strax um hjálp til að minnka áhyggjur, kvíða og streitu, og kunna að meta 

allan þann stuðning sem þeim bauðst. Í fyrri rannsóknum lýsa umönnunaraðilar að þeir njóti góðs af 

óformlegum stuðningi frá fjölskyldu, vinum og vandamönnum þar sem þeir hljóta tilfinningalegan 

stuðning, jákvæða og uppörvandi hvatningu, og tilfinningu um að tilheyra heild (e. sense of being), og 

öryggi og tækifæri til að losa um tilfinningalega streitu og byrði. Til viðbótar greina fyrri rannsóknir frá að 

heimahjúkrun hefur komið til móts við þarfir einstaklinga sem annast fjölskyldumeðlim með heilabilun, 

sem leiddi til þess að umönnunaraðilar fengu að lokum meiri tíma fyrir sig og gátu jafnvel deilt með 

öðrum þeirri ábyrgð sem fylgir því að vera umönnunaraðili (Lawrence o.fl., 2008; McHugh, Wherton, 

Prendergast og Lawlor, 2012; Söderhamn, Landmark, Eriksen og Söderhamn, 2013). 

4.4 Hagnýting niðurstaðna fyrir hjúkrun 
Með hækkuðum meðalaldri og fjölgun tilfella greininga Alzheimer-sjúkdóms eykst þrýstingur á 

heilbrigðiskerfið og aðstandendur að annast um þá sem svo er ástatt um. Leynt og ljóst er gerð aukin 

krafa um umönnun innan veggja heimilisins, oft á tíðum í samráði við eða með eftirliti 

heilbrigðisstarfsfólks. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 er markmiðið að aldraðir eigi 

völ á þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda, og að hún sé veitt á því 

þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða. Einnig er markmið laganna að 

aldraðir geti, eins lengi og unnt er, búið við eðlilegt heimilislíf, en að jafnframt sé tryggð nauðsynleg 

stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. Enn hafa þessi markmið ekki náðst. Má raunar áætla að helstu 

umönnunaraðilar aldraðra einstaklinga sem búa á Íslandi séu aðstandendur, ef marka má rannsóknir á 

stöðu þessara mála í flestum öðrum vestrænum ríkjum. Ný sænsk rannsókn sem náði til rúmlega sautján 

þúsund einstaklinga með heilabilun þar í landi dregur fram að 62% þeirra voru konur, 67% voru yfir 

áttrætt, 52% voru ekki í hjónabandi og 85% fæddir í Svíþjóð. Flestir í þessu stóra þýði, 72%, bjuggu á 

heimilum sínum en 28% í sérhæfðara húsnæði. Af þeim sem bjuggu á heimilum sínum fengu 36% enga 

heimaþjónustu og jafnstórt hlutfall fengu einhvers konar aðstoð heimafyrir. Rannsóknin tilgreinir ekki 

hversu margir hinna heilabiluðu einstaklinga nutu aðhlynningar maka eða uppkominna barna, en þessi 

tölfræði sýnir þó ágætlega hversu stórt hlutfall heilabilaðra býr heima án þess að njóta formlegrar 

þjónustu þar, auk þess sem margt varðandi sænskt heilbrigðiskerfi og íslenskt er sambærilegt eins og 

á hinum Norðurlöndunum og því geta þessar tölur hugsanlega verið vísbending um stöðu þessara mála 

hérlendis (Odzakovic, Hydén, Festin og Kullberg, 2018). Í Bandaríkjunum eru 5,7 milljónir einstaklinga 

greindir með Alzheimer-sjúkdóm og má gera ráð fyrir umræddur hópur telji tæplega 5.700 manns á 

Íslandi (Steinunn Þórðardóttir, 2018). Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands fer hlutfall 65 ára og 

eldri yfir 20% af heildarmannfjölda árið 2035 og yfir 25% árið 2062 (Hagstofa Íslands, 2015). Þessar 

tölur eru sterk vísbending um að sjúklingum með Alzheimer og óskilgreinda heilabilun muni fjölga með 

tilheyrandi álagi á íslenska heilbrigðiskerfið og heimilin á næstu árum og áratugum.  

Þegar aldraður einstaklingur greinist með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun lendir 

krefjandi umönnunarhlutverkið iðulega á fjölskyldumeðlimi, í flestum tilvikum maka eða uppkomnum 

börnum sjúklingsins. Oftast fjalla fræðigreinar um reynslu maka sem annast þennan sjúklingahóp, en 
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lítið hefur borið á rannsóknum sem kanna reynslu fullorðinna einstaklinga sem annast foreldri með 

Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun. Við gerð samantektarinnar kom í ljós að síðarnefndu 

einstaklingarnir sinna að jafnaði rúmum helmingi einstaklinga með Alzheimer eða óskilgreinda heilabilun 

og reynist umönnunin oft á tíðum erfiðari fyrir þá þar sem margir álagsþættir spila inn í, svo sem 

fjölskylduhagir og starfsframi. Þrátt fyrir að þessir einstaklingar séu í langflestum tilvikum 

aðalumönnunaraðilar foreldra með Alzheimer eða óskilgreinda heilabilun, ábyrgðamenn og talsmenn, 

eru þeir samt sem áður ekki lagalega séð taldir skjólstæðingar heilbrigðiskerfisins. Bendir þetta til þess 

að þörfum þeirra sé ekki nægilega fullnægt, þar sem þeir eyða mestum tíma sólarhringsins í að veita 

foreldri sínu umönnun og stuðning. Í tillögum starfshóps á vegum velferðarráðuneytis Íslands, um mótun 

stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára, stendur að auka verði stuðning og samráð við aðstandendur 

sem sinna umönnun fólks með heilabilun (Velferðarráðuneytið, 2016). Bandaríkin eru komin enn lengra 

en við í þessum málum, þar sem nokkur fylki hafa nýlega sett lög sem leggja þær skyldur á herðar 

samfélagsins að koma til móts við óformlega umönnunaraðila á ýmsan máta (sjá t.d. Rhode Island 

Public Law, 2013). Einnig hefur heilbrigðisráðuneyti Bandaríkjanna krafist þess að þörfum óformlegra 

umönnunaraðila verði veitt nánari athygli og sinnt eftir fremstu getu (Senate, 2013). 

Heimahjúkrunarþjónusta er helsta úrræði fyrir aldraða foreldra með heilsufarsvandamál og 

aðstandendur þeirra, þar sem langir biðlistar eru fyrir hjúkrunarheimili hérlendis. Einstaklingur þarf að 

vera verulega veikur til að fá vistunarmat, þar sem hann þarf að hafa fengið áður alla formlega aðstoð 

sem er í boði (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). Góð teymisvinna er talin vera lykilatriði í 

heimahjúkrun og er mikilvægt að aðstandendur og heilbrigðsstarfsfólk komi til móts við þarfir hvers 

annars. Forsenda fyrir árangursríkri þjónustu í heimahjúkrun er því samvinna á milli heilbrigðisstarfsfólks 

og aðstandenda sjúklings (Kristín Björnsdóttir, 2011). Segja má að það sé óskrifuð regla innan 

samfélagsins að aðstandendur sjúklinga tilheyri mikilvægum þætti í heimahjúkrun, þrátt fyrir að vera ekki 

lagalega séð skjólstæðingar hennar.   

Niðurstöður samantektarinnar gefa okkur innsýn í reynsluheim einstaklinga sem annast foreldri með 

Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun. Rannsóknirnar gefa til kynna að almennt upplifa þessir 

umönnunaraðilar mikið álag við umönnun, sem getur leitt til vanmáttar og löngunar til að gefast upp og 

haft veruleg áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu. Því er mikilvægt að koma til móts við þarfir 

þessara einstaklinga svo unnt sé að viðhalda eftir megni heilsu þeirra og getu til að sinna áframhaldandi 

umönnunarhlutverki, sem jafnframt dregur úr kostnaði hins opinbera þar sem árangursrík umönnun 

heima fyrir getur seinkað/komið í veg fyrir að einstaklingur fari inn á hjúkrunarheimili (Kelly, Wolfe, 

Gibson og Feinberg, 2013). Hlutverk hjúkrunarfræðinga spilar hér sterkt inn í þar sem þeir eru í návígi 

við bæði sjúklinga og aðstandendur. Niðurstöður samantektarinnar sýna að það er mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar veiti aðstandendum stuðning og fræðslu sem hlutlaus aðili. Hjúkrunarfræðingar geta 

öðlast heildræna mynd af reynslu einstaklinga sem annast aldrað foreldri og líðan þeirra með því að 

veita virka hlustun og kynna sér þau bjargráð og úrræði sem einstaklingar nýta til að takast á við þær 

áskoranir sem fylgja umönnunarhlutverkinu. Hjúkrunarfræðingar geta með upplýsingagjöf og samtölum 

lagt mikið af mörkum til að létta umönnunarbyrði aðstandenda, og njóti aðstandendur slíks aðhalds og 

stuðnings frá upphafi bætir það meðferðarárangur verulega (Grossfeld-Schmitz o.fl., 2010). Brýnt er að 

fræðsla og ráðgjöf sem hjúkrunarfræðingar veita byggi á nýjustu þekkingu hverju sinni og nái utan um 
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ástand sjúklings og leiðir til að koma til móts við þarfir umönnunaraðila (líkamlegar, félagslegar og 

tilfinningarlegar þarfir). Tilgangur með fræðslu er einnig að koma í veg fyrir að ástandið versni. Jákvæð 

og uppbyggileg samskipti hjúkrunarfræðings og aðstandenda gætu m.a. falið í sér ábendingar um 

lausnir og umræður um styrkleika fjölskyldunnar. Niðurstöður samantektarinnar benda einnig til þess að 

mikilvægt sé að efla félagslega þátttöku hjá þessum einstaklingum, þar sem þeir eru í verulegri hættu á 

að einangrast félagslega. Hjúkrunarfræðingar geta bent aðstandendum á stuðningshópa þar sem 

einstaklingar deila sameiginlegri reynslu og styrkja félagsleg tengsl. Samkvæmt niðurstöðum 

samantektarinnar upplifa þessir einstaklingar margir djúpa sorg sem fylgir því að sjá ástvin sinn veslast 

upp og glatast, sem er mögulega ein af hræðilegustu afleiðingum heilabilunar. Hjúkrunarfræðingar geta 

aðstoðað umönnunaraðila við að viðurkenna sorgina og búa til vettvang þar sem þeir geta tjáð sig og 

syrgt lifandi, veikt foreldri. Jafnframt er mikilvægt fyrir þessa fjölskyldumeðlimi að halda í góðar minningar 

um foreldrið og leita tækifæra til að njóta þeirra jákvæðu tengslaþátta sem ennþá eru þó til staðar. Þannig 

getur hjúkrunarfræðingur lagt sitt af mörkum til að gera bæði umönnunaraðila og sjúklingi erfitt og 

sársaukafullt ferli eins bærilegt og nokkur er kostur. 

4.5 Styrkleikar og veikleikar 
Aðferðafræðin sem var notuð við leit og meðhöndlun á rannsóknum styrkir samantektina en getur einnig 

veikt hana. Kerfisbundin leit var notuð við gerð samantektarinnar sem styrkir hana, þar sem markmið 

með fræðilegum samantektum með kerfisbundnu ívafi er að nýta og draga saman núverandi þekkingu 

um tiltekið efni, til að geta veitt alhliða og óhlutdræga samsetta niðurstöðu út frá fjölda rannsókna 

(Aromataris og Munn, 2017). Því má segja að niðurstöður samantektarinnar geti endurspeglað upplifun 

og reynslu fullorðinna einstaklinga á að annast foreldri með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda 

heilabilun. Ritgerðir sem unnar eru með kerfisbundum hætti geta einnig gert lesandanum kleift að 

endurgera leitina þar til hann endar með sömu gögn og frumhöfundur (Aromatris og Munn, 2017). 

Samantektin er eingöngu byggð á eigindlegum rannsóknum, en slíkar rannsóknir geta veitt lesanda 

dýpri skilning og þekkingu á efninu en megindlegar rannsóknir (Joanna Briggs Institue, 2014). Aftur á 

móti er aðferðafræði eigindlegra rannsókna tiltölulega ný af nálinni og því ekki eins þróuð og 

megindlegar rannsóknir. Flestir fræðimenn eru sammála um að mikilvægt sé að gera gæðamat á 

eigindlegum rannsóknum til að tryggja að þær rannsóknir sem unnið er með í samantekt séu trúverðugar 

(Lewin o.fl., 2015). Rannsóknirnar sem notaðar voru í samantektinni hér skoruðu allar átta eða hærra á 

gæðamatskvarða Joanna Briggs Institute og því má telja að þær séu allar trúðverðugar, sem styrkir 

samantektina (Joanna Briggs Institute, 2014). Hins vegar fylgir alltaf ákveðin skekkja í niðurstöðum 

eigindlegra rannsókna þar sem höfundar frumrannsókna geta túlkað frásagnir viðmælanda sinna á 

mismunandi hátt, en það kann að valda misjafnlega áreiðanlegum niðurstöðum (Lewin o.fl., 2015). Við 

meðhöndlun á niðurstöðunum var stuðst við aðferð Joanna Briggs Institute til að tryggja aukinn 

áreiðanleika við gerð samantektarinnar, þar sem hún gengur út á að lýsa niðurstöðum rannsókna eins 

og þær birtast í frumrannsóknum en leitast ekki við að túlka þær (Joanna Briggs Institute, 2014).  

Samantektin er fyrst og fremst byggð á erlendum rannsóknum því lítið er til af gögnum hérlendis sem 

gefa gaum aðstandendum einstaklinga með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun; almennt 

hefur takmarkað verið fjallað um aðstandendur einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma. Umfjöllunarefnið 

var einnig óaðgengilegt þar sem flestar erlendar rannsóknir fjalla um reynslu maka í umönnunarhlutverki 
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en takmarkað efni er til um reynslu uppkominna barna. Í fyrstu áttu niðurstöðurnar að fjalla um reynslu 

umönnunaraðila á aldrinum 35–65 ára, en vegna takmarkaðs fjölda rannsókna sem veita þessum 

einstaklingum eftirtekt voru líka teknar með í reikninginn rannsóknir sem fjalla um reynslu einstaklinga 

sem annast foreldra með snemmkomna heilabilun (í þeim tilvikum voru foreldrarnir yngri en 65 ára þegar 

þeir greindust með Alzheimer og óformlegu meðferðaraðilarnir yngri en lagt var upp með). Leitað var 

eingöngu eftir rannsóknum á ensku en hugsanlega gætu verið til fleiri gögn um þetta tiltekna efni á 

öðrum tungumálum. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þó svo að þessi samantekt gefi okkur ákveðna innsýn í hugarheim og 

aðstæður fullorðinna einstaklinga sem annast foreldri með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda 

heilabilun, þyrfti að rannsaka þennan hóp miklu betur til að hægt sé að draga afgerandi ályktanir um 

stöðu hans og þarfir. 
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Ályktanir 

Álykta má út frá niðurstöðum samantektarinnar að fullorðnir einstaklingar sem annast foreldri með 

Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun upplifi mikið álag. Það spannar bæði líkamlegt og 

andlegt svið og getur leitt til örmögnunar, vanmáttar og löngunar til að gefast upp. Margt er þó enn óvitað 

og óljóst í þessum málum, þar sem mikill skortur er á rannsóknum sem fjalla um þessa „gleymdu 

umönnunaraðila“, bæði hérlendis og erlendis. Á Íslandi er almennt lítið til af birtu efni um reynslu 

aðstandenda af því að annast veikan fjölskyldumeðlim. Þörf er á frekari rannsóknum hér á landi til að fá 

betri yfirsýn yfir hversu margir aldraðir einstaklingar með Alzheimer-sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun 

búa heima og í hvaða mæli uppkomin börn annast þessa sjúklinga. Einnig væri gagnlegt að skoða í 

framhaldinu hvort samræmi sé á milli stöðu þessara mála hérlendis og erlendis. Má t.d. velta fyrir sér 

hvort að stærð ólíkra samfélaga, menningar- og trúarlegar áherslur þeirra, samsetning þeirra og ekki 

síst mismunandi skipulag heilbrigðiskerfis hafi áhrif á aðstæður umrædds hóps. Mikilvægt er að 

áframhaldandi rannsóknir kanni hverjar eru þarfir þessara umönnunaraðila, hvernig komið er til móts við 

þær og hvað hægt sé að gera til þess að bæta aðstæður þeirra. 

Ýmsar stéttir í heilbrigðiskerfinu, þar á meðal hjúkrunarfræðingar, gætu veitt þessum einstaklingum 

margvíslegan þann stuðning sem þeir þurfa á að halda, en sökum manneklu og vinnuálags 

heilbrigðisstarfsfólks lendir ábyrgðin á fjölskyldumeðlimum, sem í flestum tilvikum eru makar eða 

uppkomin börn sjúklingsins. Alltof mikil ábyrgð er sett á afkomendurna þar sem stólað er á þá að annast 

foreldra sína, þangað til að öll önnur úrræði eru fullreynd og innlögn á hjúkrunarheimili býðst loks eftir 

langan aðdraganda.  

Sjúklingar og aðstandendur ættu að fá viðeigandi fræðslu og stuðning frá formlegri þjónustu um leið 

og einstaklingur greinist með Alzheimer-sjúkdóminn, þar sem um er að ræða mikið áfall fyrir báða aðila. 

Náið eftirlit með aðstandendum ætti að vera virkt allt veikindatímabil sjúklingsins, þar sem umönnunin 

reynir mjög andlega á umönnunaraðilann. Fræðsla og verklegur og andlegur stuðningur ættu að vera 

sjálfsagður hluti af meðferð sjúklings til að sporna við álaginu, vanlíðaninni og félagslegri einangruninni 

sem fylgir gjarnan því að annast einstakling með Alzheimer-sjúkdóminn.  
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óskilgreinda 

heilabilun. 

Eigindleg rannsókn. 

Grunduð kenning. 

 

Umönnunaraðilar 

(n=33), þar af 16 

uppkomin börn 

foreldris með 

Alzheimer. 

Kvk= 82% 

 

Hálfstöðluð djúp 

viðtöl sem tekin 

voru í síma eða 

auglitis til auglitis. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru byggðar á einu 

meginþema sem var aðlögun. Það fjallaði um hvernig 

fjölskyldumeðlimur aðlagast umönnunar-hlutverkinu. 

Undirþemu voru fjögur talsins;   

1. Félagsleg þátttaka skarast á við 

umönnunarhlutverkið: Umönnunaraðilar þurfa að 

forgangsraða félagslegum athöfnum út frá 

umönnunarhlutverki.  

2. Áhrif sjúkdóms á félagslega þáttöku 

umönnunaraðila: Félagsleg þátttaka einstaklings 

minnkar sökum þess að erfitt er að áætla 

félagslegar athafnir fram í tímann. 

Umönnunaraðilar skynjuðu fordóma frá öðrum auk 

þess forðuðust aðrir aðstandendur, s.s. 

fjölskyldumeðlimir og virir, samskipti við einstakling 

með heilabilun þar sem þeim fannst það vera 

tilgangslaust og leiddi það einnig til félagslegrar 

einangrunar, auk sambandsslita vina og maka.  

3. Bjargráð til að auka löngun í félagslega þátttöku og 

stuðning: Umönnunaraðilar leituðu sér aðstoðar 

Allir umönnunaraðilarnir upplifðu 

skerðingu á lífsgæðum þar sem missir, á 

einhvern hátt, var áberandi. Missir var t.d. 

í formi sambandsslita hjá bæði mökum og 

vinum og skerðingu á félagslegri þátttöku. 

Ástæður þess voru m.a. fordómar hjá 

bæði umönnunaraðilum, aðstandendum 

og vinum í garð einstaklings með 

heilabilun.  Hvernig einstaklingar 

aðlöguðust umönnunarhlutverkinu var 

persónubundið. Sumir aðlögðust 

aðstæðum með því að finna aðrar leiðir til 

að auka félagslega þátttöku á meðan aðrir 

gátu ekki hugsað sér það, og jókst sú 

tilfinning eftir því sem sjúkdómurinn 

versnaði. Mikilvægur þáttur til að auka 

félagslega þáttöku umönnunaraðila fólst í 

að hann gæti sjálfur valið hvernig hann tók 

þátt í félagslífinu. Umræða um leiðir til að 

efla félagslega þáttöku umönnaraðila 
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hjá bæði fjölskyldumeðlimum og vinum, auk 

formlegrar aðstoðar í formi sálfræðiráðgjafar og 

stuðningshópa. 

4. Myndun nýrra sambanda og annars sjónarhorns: 

Umönnunaraðilar öðlast nýja sýn á félagslegum 

athöfnum. Félagslegar athafnir voru túlkaðar sem 

skemmtun, en nú sem slökun og frítími 

einstaklingsins. Umönnunaraðilar mynda tengsl við 

fólk sem eru á svipuðum stað og þau, með svipaða 

reynslu. Með því opnast ný tækifæri til félagslegrar 

þátttöku. 

annars vegar, með því að fræða 

umönnunaraðila um ávinning þess að 

kynnast öðrum einstaklingum með svipaða 

reynslu og einnig að hvetja þá til slíkra 

athafna. Umræðan var hinsvegar um að 

auka þekkingu hjá almenningi á 

Alzheimer-sjúkdómnum og öðrum 

heilabilunarsjúkdómum til að draga úr 

og/eða koma í veg fyrir fordóma. 
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Höfundur, 
ár og land 

Tilgangur Snið, úrtak og 
mælitæki 

Niðurstöður Umræður og ályktun höfundar 

Martins de 

Araújo o.fl. 

 

(2017) 

 

Brasilía 

Tilgangur 

rannsóknarinnar 

er að fá sýn á 

afleiðingar 

Alzheimer-

sjúkdómsins á 

umönnunaraðila. 

Eigindleg rannsókn. 

Þemagreining.  

 

Uppkomin börn 

sem annast foreldri 

með Alzheimer 

(n=5) 

KVK= 4 

KK= 1 

 

Hálfstöðluð djúp 

viðtöl sem voru 

tekin auglitis til 

auglitis og stóðu í 

að meðaltali 30 

mínútur. 

1. Vitneskja umönnunaraðilans um sjúkdóminn: Margir höfðu 

ekki almennilega þekkingu á sjúkdóminum og þróun hans. 

2. Tilfinningar umönnunaraðilans til foreldris: Dagleg umönnun 

sem krefst mikils náins sambands sem getur leitt til átaka í 

sambandi. Algengustu tilfinningarnar sem umönnunaraðilar 

fundu voru; sorg, ofþreyta, vanmáttarkennd, reiði, uppreisn, 

þjáning og uppgjöf. 

3. Umönnunarbyrði: Umönnunin hefur áhrif á alla þætti í lífi 

einstaklingsins sem annast foreldri sitt með Alzheimer-

sjúkdóm s.s. áhugamál, atvinnulíf, fjölskyldulíf o.fl. 

Umönnun skiptir umönnunaraðilann meira máli heldur en 

að hugsa um sjálfan sig. Eftir því sem sjúkdómurinn versnar 

þá eiga umönnunaraðilar það til að einangrast frá fjölskyldu 

og vinum. 

4. Erfiðleikar við umönnun einstaklings með Alzheimer-

sjúkdóm: Það sem umönnunaraðilum fannst erfiðast við 

umönnunina var að þeir fengu sjaldan aðstoð frá öðrum og 

voru að miklu leyti einir. Eftir því sem sjúkdómurinn ágerist 

þá eykst umönnunin og með tímanum verður einstaklingur 

háður umönnunaraðilanum.  

5. Bjargráð umönnunaraðilans við hegðunarvandamálum 

foreldris: Umönnunaraðilar leita í trú til að öðlast 

tilfinningalegan stuðning. Þeir notast við bænir, bíómyndir 

og tónlist í alls konar formi til að dreifa athygli foreldris. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar 

leiddu í ljós að börn sem annast 

foreldri með Alzheimer-sjúkdóm 

upplifa oft neikvæðar tilfinningar 

vegna ónægrar þekkingar á 

sjúkdóminum. Umönnunarbyrði var 

annar áberandi þáttur, þar sem allir 

einstaklingarnir litu á 

umönnunarhlutverkið sem skyldu. 

Slík upplifun gat ollið mikilli streitu, 

líkamlegri og tilfinningalegri 

uppgjöf.  
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Höfundur, 
ár og land 

Tilgangur Snið, úrtak og 
mælingar 

Niðurstöður Umræða og ályktun höfunds 

Day o.fl. 

 

(2014) 

 

Bandaríkin 

Rannsóknin kannar 

áhættuþætti kulnunar 

(e. compassion 

fatigue) uppkominna 

dætra við umönnun 

foreldris með 

Alzheimer-sjúkdóm 

eða óskilgreinda 

heilabilun. 

Eigindleg 

rannsókn. 

 

Dætur sem 

annast foreldri 

með Alzheimer 

sjúkdóm 

(n=12) 

 

Hálfstöðluð 

djúp viðtöl. 

1. Óvissa: Um heilsufar foreldris og þróun 

sjúkdómsins. Dætur reyndu að skilja hvernig 

sjúkdómurinn hefur áhrif á foreldri sitt og 

hvernig þær áttu að bregðast við aðstæðum 

sem gætu komið foreldri í uppnám. Dætur 

tjáðu einnig að þær voru á varðbergi vegna 

hegðunarbreytinga hjá foreldri sínu, þar sem 

perósónuleikabreytingar eru eitt af einkennum 

sjúkdóms. Jafnframt upplifðu þær oft skömm 

meðal almennings.  

2. Efasemd: Dætur upplifðu efasemdir um sjálfa 

sig í umönnunarhlutverkinu. Þær fundu fyrir 

misræmi á annars vegar eigin væntingum og 

hins vegar hvernig þær sinntu umönnunar-

hlutverkinu í raun. Þeim leið eins og þær væru 

ekki að standa sig í hlutverkinu því þær gátu 

ekki gert foreldri sitt hamingjusamt. Þær 

reyndu eins og þær gátu að koma í veg fyrir að 

Ákveðnir áhættuþættir geta leitt til kulnunar við 

umönnun einstaklings með Alzheimer-

sjúkdóm eða óskilgreinda heilabilun. Einn 

megináhættuþáttur var sterk og náin tengsl á 

milli dætra og foreldris sem gerði það að 

verkum að dætur áttu erfitt með að gefa sér 

tíma í eitthvað annað en að sinna umönnunar-

hlutverkinu. Þær reyndu að gera allt til að láta 

foreldri sínu líða betur, þrátt fyrir óraunhæfar 

kröfur. Aftur á móti geta þessi tengsl einnig 

verið verndandi og hvetjandi þáttur í 

umönnunarhlutverkinu. Óvissa og efasemdir í 

tengslum við sjúkdóminn og umönnunina voru 

annar áhættuþáttur sem getur leitt til kulnunar. 

Allir dæturnar upplifðu mikið álag við umönnun 

sem spannaði líkamlegt-, félagslegt, og 

tilfiningalegt svið umönnunaraðilans, sem er 

annar áhættuþáttur.  
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foreldri færi í uppnám, sem er eitt af 

einkennum sjúkdómsins. 

3. Tengsl milli barns og foreldris: Náin tengsl milli 

þessara einstaklinga voru yfirleitt hvetjandi 

þáttur við áframhaldandi umönnun þar sem 

umönnunin gat vakið upp jákvæðar minningar 

og tilfinningar. Aftur á móti var ein dóttir sem 

fann ekki ánægju við umönnunina, þar sem 

hún upplifði tilfininningar á borð við reiði, pirring 

og vanmáttarkennd.  

4. Álag: Allar dæturnar tjáðu að 

umönnunarhlutverkinu fylgdi mikið álag þar 

sem umönnunin hefur afar hamlandi áhrif á 

daglegt líf þeirra. Skerðing var á félagslegri 

þátttöku, atvinnu og fjölskyldulífi, ásamt því að 

þær fundu fyrir mikilli líkamlegri þreytu. 

Bjargráðin sem sumar nýttu sér til að koma í 

veg fyrir aukið álag var að skipuleggja athafnir 

fyrirfram eins og vikuleg stefnumót með 

eiginmanni sínum sem dæmi o.s.frv.   

Umræða var um hvernig á að koma í veg fyrir 

að umönnunaraðili upplifi samkenndarþreytu 

og kulnun við umönnun.   
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Höfundur, 
ár og land 

Tilgangur Snið, úrtak og 
mælingar 

Niðurstöður Umræða og ályktun höfunds 

Hwang o.fl. 

 

(2017) 

 

Kanada 

Rannsóknin miðar 

að því að fá betri 

innsýn í líðan og 

skilning á þáttum 

sem halda 

uppkomnum 

börnum foreldris 

með Alzheimer-

sjúkdóm eða 

óskilgreinda 

heilabilun áfram í 

umönnunarhlutverki. 

Eigindleg rannsókn. 

Grunduð kenning. 

 

Uppkomin börn sem 

annast foreldri með 

Alzheimer-sjúkdóm 

eða óskilgreinda 

heilabilun. (n=9) 

Kvk= 5 

Kk= 4 

 

Viðtöl. Tveir 

rýnihópar, 

kynjaskiptir. 

1.Dregið úr ábyrgð og umönnunarbyrði uppkominna 

barna sem annast foreldri með Alzheimer-sjúkdóm 

eða óskilgreinda heilabilun:  

a. Samvinna fjölskyldumeðlima/utanaðkomandi 

þjónustu getur aðstoðað aðalumönnaraðila (e. 

primary caregiver) til að draga úr álagi 

umönnunarhlutverksins og þar að leiðandi 

ábyrgðinni sem því fylgir. Í sumum tilvikum geta 

komið fram fjölskylduerjur í kjölfar þess t.d. 

þegar systkini eru ósammála um hvað sé best 

fyrir foreldri þeirra. Það getur einnig valdið 

ennþá meira álagi á aðalumönnunaraðilann.  

b. Vantraust á formlega þjónustu við umönnun og 

takmörkun á nýtingu hennar: Báðir hóparnir 

báru vantraust til formlegra umönnunaraðila. Ótti 

um öryggi foreldris var til staðar. Vegna þessa 

hugsunarháttar takmarkast nýting þessarar 

þjónustu. 

2. Viðmið og gildi: 

a. Umönnunaraðilar vilja vernda heilsu, velferð 

og félagsleg tengsl foreldris og reyna því að 

Hlutverk barna sem annast foreldri 

felst í fleiri þáttum en að sinna daglegri 

umönnun. Þau verða m.a að búa yfir 

eiginleikum á borð við hæfni til að 

stjórna eigin tíma, vera úrræðagóð og 

einnig hafa samskipta- og 

aðlögunarhæfni. Árekstrar verða helst 

á milli aðalumönnunaraðila (e. primary 

caregiver) og systkina hans, en einnig 

milli óformlegra og formlegra 

umönnunaraðila vegna gilda og 

viðmiða. Ófyrirsjáanleg verkefni 

samfara umönnun foreldris hafa mikil 

áhrif á tækifæri umönnunaraðilans til 

lífsgæða. 

 

Umræður um úrræði fyrir óformlega 

umönnunaraðila þegar formleg 

umönnun er ekki tiltæk. Ásamt aukinni 

fræðslu og handleiðslu fyrir 

fjölskyldumeðlimi.  
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komast hjá því að setja það á hjúkrunarheimili. 

Þessi þáttur getur myndað sterk tengsl milli 

barns og foreldris og þar með bætt velferð 

umönnunaraðilans, en getur einnig valdið 

auknu álagi á umönnunaraðilann og aðra 

fjölskyldumeðlimi.  

b. Þau geta verið menningarleg, gerð frá hjartanu 

eða vegna skyldu. Það hvatti suma áfram í 

umönnunarhlutverkinu að fá hrós frá vinum og 

fleirum fyrir vel unnin störf. 

3. Aðlögun umönnunaraðilans að aðstæðum: Þrátt fyrir 

mikla óvissu í tengslum við umönnun mæta þeir 

kröfum hennar um óákveðinn tíma. 

Umönnunaraðilar treysta á sín eigin úrræði svo 

sem: þekkingu, tíma, peninga, stuðning. 

a. Leiðir og bjargráð til að aðlagast umönnunar-

hlutverkinu voru t.d. að minnka við sig vinnu 

og hafna vinnutengdum tækifærum. Líta á 

umönnunina sem skóla þar sem sífellt er verið 

að læra eitthvað nýtt. Nýta stuðningshópa og 

stunda núvitund, þar sem einstaklingur hugsar 

aðeins um einn dag í einu.  

b. Bjargráðin sem voru nýtt voru hugsuð til að 

mæta núverandi ástandi, þrátt fyrir takmarkaða 

framtíðarsýn. 
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Höfundur, 
ár og land 

Tilgangur Snið, úrtak og 
mælingar 

Niðurstöður Umræða og ályktun höfunds 

Habermann 

o.fl. 

 

(2013) 

 

Bandaríkin 

Tilgangur rannsóknar 

var að kanna jákvæð 

viðhorf hjá fullorðnum 

einstaklingum við 

umönnun foreldra sem 

greindir eru með 

Alzheimer-sjúkdóm eða 

Parkinson-sjúkdóm. 

Eigindleg rannsókn. 

Tilfella-rannsókn. 

Þemagreining. 

 

Uppkomin börn sem eru 

aðalumönnunaraðilar 

(e.primary caregivers). 

(n=34) 

Foreldri með Alzheimer 

(n=26) 

Foreldri með Parkinson 

(n=8) 

Uppkomnar dætur = 

82% 

 

Hálfstöðluð og djúp 

viðtöl sem stóðu að 

meðaltali í 36 mínútur. 

1. Barn og foreldri njóta ánægjulegra 

stunda saman. 

2. Barn og foreldri eru þakklát fyrir hvort 

annað, sem eykur vilja 

umönnunaraðilans til að sinna 

hlutverkinu.  

3. Börn sem annast foreldri endurgjalda 

greiðann vegna væntumþykju en ekki 

af skyldurækni.  

 

Hjá sex einstaklingum var skortur á 

jákvæðri reynslu við umönnun og voru 

það allt konur. Þær litu á umönnunina 

sem tímafrekt verkefni sem þær voru 

skyldugar til að sinna. Ásamt því fundu 

þær fyrir einmanaleika og upplifðu enga 

gleði við umönnun.   

Algengt er að rannsóknir sem kanna 

viðhorf, reynslu og upplifun uppkominna 

barna sem annast foreldri með heilabilun 

sýni fram á aukna umönnunarbyrði, 

tilfinninga- og sálfélagslega uppgjöf, auk 

versnunar á geðheilsu og velferð 

umönnunaraðilans. Aftur á móti draga 

þessar niðurstöður upp jákvæðari mynd, 

þar sem þakklæti, ánægja og 

væntumþykja í garð hvort annars styrkir 

tengslin og hvetur til áframhaldandi 

umönnunar. 
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Höfundur, ár 
og land 

Tilgangur Snið, úrtak og 
mælingar 

Niðurstöður Umræða og ályktun höfunds 

Kjällman-Alm 

o.fl.  

 

(2013) 

 

Svíþjóð 

Kanna hvernig er 

að vera fullorðinn 

einstaklingur að 

annast foreldri 

með heilabilun. 

Eigindleg rannsókn. 

Túlkandi 

fyrirbærafræði 

 

Fullorðnir 

einstaklingar sem 

annast foreldri með 

heilabilun (n=9) 

KVK=8 

KK=1 

 

Opin viðtöl sem 

stóðu í 60-90 

mínútur. 

1. Upplifa gremju: 

a. Vanmáttarkennd, biturð og reiði. 

b. Hvernig sjúkdómurinn breytti persónulegum 

einkennum einstaklings og hans þörfum. 

c. Vildu flýja frá sjálfum sér þegar upp komu erfiðar 

aðstæður.  

2. Upplifa missi:  

a. Tjá að þeir séu búnir að missa foreldri sitt vegna 

sjúkdómsins og gæti þess vegna verið dáið.  

b. Tjá söknuð, vilja að foreldri sitt sé eins og það var 

áður en það veiktist. 

3. Upplifa umönnunarbyrði (e. burden of care): 

a. Upplifðu sig skyldug/þvinguð til að taka ábyrgð á 

foreldri  

b. Uppgefin vegna annarra þátta sem þarf einnig að 

sinna eins og vinnu, heimilisverkum o.s.frv. 

c. Hrædd við að erfa sjúkdóminn.  

d. Þurfa að gera ráð fyrir nýju hlutverki foreldris. 

Persónuleiki foreldris yngist um tugi ára. 

e. Reyndu að gera allt fyrir foreldri en gátu þó aldrei 

fullnægt eigin kröfum og þróuðu með sér 

varanlega trega.  

Börn sem annast foreldri með 

heilabilun upplifa kreppu-ástand sem 

má rekja til þeirrar hugsunar að þau 

hafi misst foreldri sitt eftir að það 

veiktist. Einkenni kreppu koma fram 

sem sektarkennd, reiði og gremja hjá 

umönnunaraðila. Þau litu svo á að 

foreldri þeirra gæti þess vegna verið 

dáið. Þau upplifðu sig skyldug til að 

annast foreldri og sáu enga 

útgönguleið. Ásamt umönnuninni 

þurfa þau einnig að sinna öðrum 

daglegum athöfnum s.s. eigin 

fjölskyldu, vinnu o.s.frv. 

 

Umræða um leiðir til að aðstoða 

þessa umönnunaraðila við að 

meðtaka og takast á við 

raunveruleikann.  
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Höfundur, 
ár og land 

Tilgangur Snið, úrtak og 
mælingar 

Niðurstöður Umræða og ályktun 
höfunds 

Mahoney 

o.fl. 

 

(2015) 

 

Bandaríkin 

Kanna hvernig 

umönnunaraðilar 

skynja og 

upplifa vandamál 

sem tengjast 

skerðingu á getu 

einstaklings með 

Alzheimer-

sjúkdóm til 

sjálfsumönnunar. 

Eigindleg rannsókn. 

Grunduð kenning. 

 

Umönnunaraðilar 

einstaklings með 

Alzheimer-sjúkdóm 

(n=25), 72% þeirra 

voru uppkomin börn 

þeirra. 

 

Þrír rýnihópar og 

sjö einstaklings- 

viðtöl. 

1. Bera virðingu fyrir sjálfum sér:  

a. Umönnunaraðilar reyndu á byrjunarstigi sjúkdómsins að 

halda hlutunum eins eðlilegum og hægt var, t.d. þegar boðin 

var fram aðstoð við klæðnað. 

b. Einstaklingar sýndu mótstöðu við aðstoð umönnunaraðilans. 

c. Finna jafnvægi þegar einstaklingur klæðir sig. 

Umönnunaraðilum fannst ekki þörf á því að segja 

einstaklingnum frá í hvert skipti sem hann klæddi sig 

vitaust.   

2. Að róa niður:  

a. Komast hjá því að rökræða við einstakling með Alzheimer, 

sýna þolinmæði og nærgætni við umönnun.   

3. Lausnamiðuð hugsun 

a. Aðlaga þætti sem tengjast sjálfsumönnun að ástandi 

einstaklings, t.d. breyta hnöppum í franskan rennilás.  

4. Bakslag einstaklings með Alzheimer: Það sem virkaði áður, 

virkar ekki lengur. 

a. Erfitt getur verið að draga úr væntingum á getu sjúklingsins.  

b. Umönnunaraðilar læra af sínum eigin mistökum og 

athugunum við umönnun einstaklingsins, svo sem að gefa 

góð ráð sem hjálpar einstakling að klæðast. 

5. Þróun sjúkdóms 

Við versnun sjúkdómsins 

eykst þörf umönnunar. Nefnd 

voru sex meginþemu sem 

gefa til kynna hlutverk 

umönnunaraðilans við 

klæðnað einstaklinga. Við 

millistig sjúkdómsins upplifa 

umönnunaraðilar bakslög 

einstaklingsins, en við 

lokastig sjúkdómsins verður 

umönnunaraðilinn örmagna 

við umönnunnarhlutverkið og 

þarf að hlúa að sinni eigin 

heilsu, s.s. líkamlegri eða 

geðheilsu, svo unnt sé að 

halda áfram sinni daglegri 

virkni. 
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a. Eftir því sem sjúkdómurinn þróast eykst álagið á 

umönnunaraðilann. Umönnunaraðilar þurfa því að vera í 

stakk búnir til að takast á við erfiðar áskoranir.  

b. Óvissa um framhaldið og ófyrirsjáanleg umönnun við 

daglegar athafnir reyndist umönnunaraðilum verulega erfið.  

c. Rútínubundinn lifnaðarháttur eftir fremstu getu getur gert 

umönnunina auðveldari. Umönnunaraðilar einstaklinga með 

Alzheimer-sjúkdóm, sem skynja ekki muninn á dag og nótt, 

upplifa meira álag.   

6.  Á barmi taugaáfalls: Því meira sem sjúkdómur einstaklingsins 

ágerist, því meiri verður umönnunin. Þreytan magnast upp hjá 

umönnunaraðilanum og á vissum tímapunkti finnur hann að 

hann getur ekki sinnt hlutverkinu eins og áður. 

a. Þegar hann verður örmagna. 

b. Þvagleki einstaklings með Alzheimer 

c. Einstaklingur með Alzheimer byrjar að ráfa um. 

 

Til viðbótar voru tvo meginþemu sem eiga eingöngu við börn 

foreldris með Alzheimer: 

1. Að hlúa að sjálfum sér: Þegar umönnunaraðili verður örmagna 

kemur hann að þeim tímapunkti að hann getur ekki haldið áfram 

og áttar sig á að hanni þurfi á utanaðkomandi aðstoð að halda. 

2. Mismunandi sjónarhorn umönnunaraðilans á sambandinu milli 

hans og foreldri:  
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a. Bæði synir og dætur upplifðu þakklæti í garð foreldra sinna á 

margvíslegan hátt þegar þau hugsa til uppvaxtaráranna. 

Aftur á móti gat sú hugsun leitt til sjálfsskoðunar sem vakti 

upp erfiðar tilfinningar, vegna þeirrar staðreyndar að foreldrar 

þeirra voru ekki lengur til staðar.   

b. Farið var yfir mörk barns-foreldris: Synum mæðra með 

Alzheimer-sjúkdóm leið óþægilega við tilhugsunina um 

aðstoða þær við aðhlynningu og reyndu að komast hjá því að 

líta á kynfæri þeirra. Eins á við um dætur sem sinntu föður 

sínum með Alzheimer-sjúkdóm.   
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Höfundur, 
ár og land 

Tilgangur Snið, úrtak og 
mælingar 

Niðurstöður Umræða og ályktun höfunds 

Huis in het 

Veld o.fl. 

 

(2016) 

 

Holland 

Veita innsýn í hvernig 

hegðunar-og 

skapgerðarbreytingar 

einstaklings með 

heilabilun hafa 

streituvaldandi áhrif á 

fjölskyldumeðlimi í 

umönnunarhlutverki 

og hvernig bjargráð 

þeirra lýsa sér.      

Eigindleg rannsókn. 

Þemagreining. 

 

Fjölskyldumeðlimur 

sem sinnir 

einstaklingi með 

Alzheimer-sjúkdóm 

eða óskilgreinda 

heilabilun 

(n=32), þar af voru 

19 uppkomin börn 

foreldris með 

Alzheimer-sjúkdóm.  

 

Fjórir rýnihópar, 

umræður áttu sér 

stað á netinu frá 

2014 - 2015. Viðtöl 

sem tekin voru árið 

2009 til ársins 2011 

og stóðu í 50 

mínútur. 

Fjögur meginþemu komu í ljós sem skýrðu 

streituvaldandi áhrif einstaklings sem annast 

fjölskyldumeðlim með heilabilun.  

1. Hegðun og skapgerð einstaklings með heilabilun 

getur breyst skyndilega innan sama dags: 

Umönnunaraðili þarf að hafa hæfni til að bregðast 

við þeim breytingum skjótt með því að hafa góða 

sjálfsstjórn.  

2. Erfitt fyrir umönnunaraðila að halda einstaklingi með 

heilabilun sífellt uppteknum: Getur leitt til þess að 

umönnunaraðili þarf að fórna sínum eigin tíma sem 

fer m.a annars í áhugamál og aðrar langanir.  

3. Einstaklingur með heilabilun getur verið góður 

„leikari”: Veldur því að aðrir aðstandendur og 

utanaðkomandi aðilar sjá ekki hvernig hann er í 

raun og veru.  

4. Auðveldara segja hvernig á að bregðast við 

aðstæðum en þegar raunverulega reynir á þær: 

Börn foreldra með Alzheimer-sjúkdóm áttu erfitt 

með að sætta sig við orðinn hlut, þ.e.a.s. það að 

foreldri þess sé með þennan sjúkdóm. 

 

Hegðunar- og skapgerðsbreytingar 

einstaklings vegna heilabilunar geta 

tekið mikinn toll af aðstandendum. 

Þættir sem eru sérstaklega 

streituvaldandi og einkenna 

sjúkdóminn eru: 

1.  Skyndilegar hegðunarbreytingar. 

2. Áskorunin að halda einstaklingi 

sífellt uppteknum/annars hugar 

3. Sú staðreynd að aðrir 

utanaðkomandi aðilar sjá 

einstaklinginn í röngu ljósi.  

4. Vita hvað er báðum aðilum fyrir 

bestu en þegar á það reynir, 

reynist erfitt að framkvæma það.  

Aðferðir eins og að róa viðkomandi 

eða örva hann eru bjargráð sem 

umönnunaraðilar nota til að takast á 

við vandamál sem tengjast breytingu á 

hegðun og skapgerð einstaklings.  

Aðferðir eins og dreifa huganum, ná 

góðri hvíld og tjá tilfinningar sínar eru 
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Fimm meginþemu sem endurspegla bjargráð þessara 

umönnunaraðila: 

1. Vera friðsæll og þolinmóður við umönnun. 

2. Örva viðkomandi einstakling, fara með hann í 

göngutúr ef hann getur o.s.frv.  

3. Aðferðir til að minnka eigin streitu, t.d stunda jóga 

og hugleiðslu.  

3. Dreifa huganum með því að sinna áhugamálum, 

hitta vini, fara í frí o.s.frv. 

4. Ná að hvílast. 

5. Tjá tilfinningar, reynslu og upplifun við aðra 

fjölskyldumeðlimi, vini og aðra utanaðkomandi 

aðila.  

bjargráð sem umönnunaraðilar notuðu 

til að geta haldið daglegri umönnun 

gangandi.  

 

Umræða um hversu mikilvægt það er 

fyrir heilbrigðisstarfsmenn að skynja 

þarfir umönnunaraðila til að geta veitt 

þeim viðeigandi stuðning og úrræði.   
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Höfundur, 
ár og land 

Tilgangur Snið, úrtak og 
mælingar 

Niðurstöður Umræða og ályktun höfunds 

Barca o.fl. 

 

(2014) 

 

Noregur 

Kanna reynslu og 

upplifun 

uppkominna barna 

af þróun 

snemmkominnar 

heilabilunar foreldris 

og hverjar eru þarfir 

þeirra til að geta 

veitt þeim viðeigandi 

stuðning. 

Eigindleg rannsókn. 

Grunduð kenning.  

 

Uppkomin börn, 18 

ára og eldri, sem 

áttu foreldri með 

snemmkomna 

heilabilun (n=14) 

KVK=12 

KK=2 

 

Viðtöl. 

1.  Reynsla í félagslegum samskiptum: 

a. Breytingar á hlutverki fjölskyldumeðlima og 

sambandi þeirra: Börnin töluðu um að hafa misst 

foreldri sitt og segja að það sé dáið fyrir þeim þótt 

foreldrið sé til staðar líkamlega. Nú byrja börnin 

að annast foreldri sitt – hlutverk snúast við. Vegna 

þessara hlutverkabreytinga fylgja margar 

tilfinningar á borð við sorg, eftirsjá, áhyggjur, 

hlýjar tilfinningar, gremja og einnig árásargirni 

sem fyllti þau sektarkennd.  

b. Einstaklingar með mismunandi fjölskylduform. 

Áhrifin voru mismunandi hjá systkinum. Fyrir þá 

einstaklinga sem voru í makaleit reyndist 

persónulegt líf þeirra mjög erfitt.  

2. Reynsla og þarfir með tilliti til þjónustu: 

a. Það reyndist þessum umönnunaraðilum erfitt að 

tala um aðstæður og þeir upplifðu eins og enginn 

sýndi þeim stuðning og gátu þau hvorki tjáð sig 

við náinn ættingja, vin eða annan utanaðkomandi 

aðila.  

b. Stuðninghópar reyndust þessum 

umönnunaraðilum misvel þar sem sumir gátu tjáð 

Niðurstöður rannsóknar sýna að 

uppkomin börn sem annast foreldri 

með heilabilunarsjúkdóm upplifa 

mismunandi lífsgæði. Þættir sem 

spila inn í eru m.a. mismunandi 

fjölskylduform, hvað foreldri hefur 

verið lengi veikt og hvenær það 

veiktist.  Einstaklingar voru á 

mismunandi stigi heilabilunar þegar 

viðtölin áttu sér stað, sem hafði 

einnig áhrif á reynslu og upplifun 

þeirra þegar viðtölin voru tekin. 

Rannsóknir hafa sýnt að það er mikil 

þörf á formlegum stuðningsúrræðum 

fyrir uppkomin börn einstaklinga með 

snemmkomna heilabilun. Það er 

mikilvægt að þau fái tækifæri til að tjá 

líðan og segja frá reynslu sinni og 

upplifun af því að eiga foreldri með 

heilabilun.  
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líðan, upplifun, reynslu á því að vera 

umönnunaraðila foreldris með heilabilun á meðan 

aðrir höfðu aldrei upplifað sig eins eina, þar sem 

þau voru einu uppkomnu börnin í hópnum.  
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Höfundur, ár 
og land 

Tilgangur Snið, úrtak og 
mælingar 

Niðurstöður Umræða og ályktun höfunds 

Johannessen 

o.fl. 

 

(2015) 

 

Noregur 

Rannsakendur kynntu 

sér frásagnir 

uppkominna barna 

einstaklinga með 

snemmkomna 

heilabilun til að fá betri 

innsýn í þarfir þeirra 

yfir allt 

sjúkdómstímabilið. 

Eigindleg rannsókn. 

Túlkandi 

fyrirbærafræði. 

 

Fullorðnir 

einstaklingar, eldri 

en 18 ára, sem eiga 

foreldri með 

snemmkomna 

heilabilun (n=14) 

KVK=9 

KK=5 

 

Einstaklingsviðtöl 

sem stóðu að 

meðtaltali í 39 

mínútur.  

1. Umönnunaraðili missir foreldri sitt 

með tímanum vegna þróunar og 

gangs sjúkdóms. 

2. Tilfinningalegur rússíbani: Ein/n á 

báti, flýja aðstæður, tilfinningalegt 

álag, umönnunarbyrði, missa 

stjórn, forðast erfðar tilfinningar, 

skömm.  

3. Barn sem annast foreldri sitt fer í 

foreldrahlutverk: Foreldri með 

heilabilun missir smám saman 

getuna til að sjá sjálfa sig og 

fjölskyldu sína, ábyrgðin minnkar 

og þau hverfa úr 

foreldrahlutverkinu.  

4. Erfitt að fá aðstoð frá formlegri 

þjónustu: Allir umönnunaraðilar 

upplifðu að það reyndist erfitt að fá 

aðstoð frá formlegri þjónustu.  

Þátttakendur voru á þeim stað þar sem þeir gátu 

talað um hvernig aðstæðurnar voru áður og hvernig 

aðstæður voru þegar viðtalið var tekið. Það lýsti 

reynslu þeirra á uppvaxtarárum með foreldri með 

heilabilun. Myndlíkingar voru notaðar í greininni 

þegar orð gátu ekki lýst tilfinningum þeirra á 

fullnægjandi hátt. Niðurstöður rannsóknar sýndu að 

uppkomin börn einstaklinga með heilabilun urðu 

margir fyrir áfalli við greiningu og framgang 

sjúkdómsins þar sem sú reynsla hafði djúpstæð 

áhrif á þau. 

 

Umræður til þess að sporna við þessari upplifun 

með því að gera þessa umönnunaraðila sýnilegri 

og veita þeim viðeigandi stuðning yfir allt 

sjúkdómstímabilið, frá því einstaklingur greinist og 

til dagsins í dag. Börn sem upplifa mikinn 

tilfinningalegan rússíbana á uppvaxtarárum geta 

þróað með sér seiglu og óvenjulegar aðferðir við að 

takast á við streitu og hindranir í lífinu. 

 

 


