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Ágrip 

Kyngingartregða er tíður fylgikvilli krabbameins í höfði og hálsi. Æxlið sjálft getur verið orsakavaldur en 

einnig er algengt að mismunandi meðferðarleiðir sem beitt er við meininu valdi því að kyngingargeta 

skerðist. Alvarlegar afleiðingar geta fylgt kyngingartregðu, m.a. skert heilsutengd lífsgæði. 

Lífsgæðamatslistinn M. D. Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) er hannaður sérstaklega til þess 

að meta áhrif skertrar kyngingargetu á heilsutengd lífsgæði einstaklinga sem fengið hafa krabbamein í 

höfði eða hálsi. Markmið þessa verkefnis var að þýða, staðfæra og forprófa þýðinguna í því skyni að 

kanna próffræðilega eiginleika hennar. Gögn forprófunarinnar voru einnig skoðuð í þeim tilgangi að 

kanna hvort matslistinn greindi á milli einstaklinga sem fengið hafa krabbamein í höfði og hálsi og 

einstaklinga sem hvorki höfðu greinst með krabbamein né kyngingartregðu. 

Matslistinn var þýddur með hefðbundinni bakþýðingaraðferð. Íslensk þýðing hans var svo forprófuð 

á 24 einstaklingum sem fengið höfðu krabbamein í höfði og hálsi og 24 einstaklingum sem hvorki 

höfðu greinst með krabbamein né kyngingartregðu. Innri-áreiðanleiki matslistans var kannaður með 

Cronbach‘s α og voru viðmiðunarmörk sett við 0,7. Innri áreiðanleiki var einnig kannaður með fylgni 

prófatriða við heildarmælitölu og voru viðmiðunarmörk sett við 0,4. Endurprófunaráreiðanleiki var 

kannaður með interclass correlation coefficient þar sem viðmiðunarmörk voru 0,7. Aðgengileiki var 

metinn annars vegar með spurningum til þátttakenda og hins vegar með gólf- og rjáfuráhrifum en 

miðað var við að gólf- og rjáfuráhrif væru ekki hærri en 15% í hverjum prófþætti. Notað var Wilcoxon-

Mann-Whitney marktektarpróf til að kanna hvort marktækan mun væri að finna á stigafjölda 

rannsóknarhóps og samanburðarhóps.   

Þýðing matslistans gekk vel fyrir sig og með hjálp óháðs aðila var búin til samræmd og heildstæð 

þýðing. Lítill merkingarfræðilegur munur var á bakþýðingu matslistans og upprunalegri útgáfu hans. 

Niðurstöður forprófunarinnar sýndu að þátttakendum fannst íslensk þýðing matslistans skiljanleg og 

orðalag og innihald hans aðgengilegt. Engin gólfáhrif voru til staðar en rjáfuráhrif var að finna í öllum 

prófþáttum. Áreiðanleikamælingar sýndu að bæði innri áreiðanleiki og endurprófunaráreiðanleiki voru 

yfir viðmiðunarmörkum, bæði þegar litið var á heildarmælitölu matslistans og undirpróf. Marktækan 

mun var að finna á stigafjölda rannsóknarhóps og samanburðarhóps.  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er hægt að álykta að íslensk þýðing MDADI sé áreiðanleg og 

aðgengileg einstaklingum sem greinst hafa með krabbamein í höfði og hálsi. Niðurstöður sýndu 

jafnframt að matslistinn greinir á milli einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein í höfði og hálsi og 

einstaklinga sem hvorki hafa greinst með krabbamein né kyngingartregðu. Ávinningur rannsóknarinnar 

er m.a. að nú er til matstæki sem hægt er að nota til að skilgreina hvaða þættir hafa jákvæð og 

neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði einstaklinga með krabbamein í höfði og hálsi en slíkar 

upplýsingar er t.d. hægt að nota til að hanna meðferðarleiðir sem hámarka lífsgæði þeirra. Einnig er 

hægt að nýta matstækið sem frekari grundvöll til rannsókna og til að bera lífsgæði sjúklingahópsins við 

lífsgæði einstaklinga í sömu stöðu erlendis. 
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Abstract 

Dysphagia is a common complication as a result of head and neck cancer. The tumor itself can cause 

dysphagia but it is also common that different cancer treatments cause swallowing impairment. 

Dysphagia can result in serious consequences, such as reduced health-related quality of life. M. D. 

Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) is an instrument that is designed to assess the impact of 

impaired swallowing on quality of life in head and neck cancer patients. The goal of this research was 

to translate, adapt and pre-test the translation to evaluate its psychometric properties. The data was 

also examined to see if the instrument differentiated between individuals with and without head and 

neck cancer. 

MDADI was translated using a formal forward-backward translation method. The Icelandic 

translation was then pre-tested on 24 head and neck cancer patients and 24 individuals that had 

neither been diagnosed with head and neck cancer nor dysphagia. Internal consistency was 

measured with Cronbach‘s α (>0.7) and with correlation between overall score and individual test 

items (>0.4). Test-retest reliability was measured with interclass correlation coefficient (>0.7). 

Accessibility was measured with questions for participants, with floor- and ceiling effect (>15%). A 

Wilcoxon-Mann-Whitney test was used to see if the there was a significant difference between the 

research group and the control group. 

The translation process went well and with the help of an independent third party a harmonious 

translation was made. Little semantic difference was between the back-translation and the original 

version of MDADI. Results from the pre-testing showed that participants found the Icelandic translation 

was comprehensible and accessible. No floor effect was present, but ceiling effect was found in all 

domains. Reliability measures showed that both internal consistency and test-retest reliability met 

criteria, both for overall score and subdomains. Significant difference was found between scores of the 

research group and the control group.  

From the results it’s possible to conclude that the Icelandic translation of MDADI is reliable and 

accessible to individuals with head and neck cancer. The results also show that the instrument 

differentiates between individuals with head and neck cancer and individuals that have neither head 

and neck cancer nor dysphagia. The benefit of the research is for example that now there exists an 

instrument in Icelandic that can be used to define which factors have positive and negative impact on 

health related quality of life of people with head and neck cancer. That kind of information can for 

example be used to design treatments that maximize their quality of life. MDADI can also be used as a 

foundation for further research and to compare quality of life of head and neck cancer patients in 

Iceland to the quality of life of individuals with individuals with head and neck cancer in other countries. 
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1 Inngangur  

Talið er að krabbamein í höfði og hálsi sé sjöunda algengasta krabbamein heims og er það því 

víðtækt vandamál um heim allan. Eins og gefur að skilja veldur slíkur sjúkdómur einstaklingi 

talsverðum vandkvæðum og þeirra á meðal er oft og tíðum skert kyngingargeta. Orsök 

kyngingarerfiðleika hjá þessum sjúklingahópi getur verið margþætt og flókin. Æxlið sjálft getur heft 

eðlilega virkni innviða höfuðs og háls og hindrað leið fæðu og drykkjar niður kyngingarveginn. 

Mismunandi meðferðarleiðir við krabbameininu eru einnig algeng orsök kyngingarerfiðleika, einna 

helst samþætt geisla- og lyfjameðferð, sem sífellt algengara er að beitt sé til að verjast krabbameininu. 

Slík meðferðarleið er talsvert áköf og getur meðal annars valdið óeðlilegri bandvefsmyndun, 

munnþurrki og skemmdum á taugum sem valdið geta skertri kyngingargetu. Kyngingarerfiðleikar geta 

valdið einstaklingi vandkvæðum á borð við ofþornun, næringarskorti og ásvelgingu. Sjúklingar upplifa 

einnig oft kvíða og þunglyndi tengt skertri kyngingargetu og sýnt hefur verið fram á fylgni 

kyngingarerfiðleika við skert heilsutengd lífsgæði.  

Stórstígar framfarir hafa orðið á sviði heilbrigðisvísinda undanfarna áratugi sem valdið hafa 

hækkandi meðalaldri fólks. Hækkandi meðalaldri hefur hins vegar fylgt aukin tíðni langvinnra 

sjúkdóma og heilbrigðisvandamála og hefur það beint sjónum heilbrigðisstarfsfólks að því að ekki sé 

nóg að lengja líf sjúklinga heldur þarf að auðga líf þeirra lífsgæðum. Samhliða auknum áhuga á 

heilsutengdum lífsgæðum hafa orðið til matstæki til að mæla þau og á meðal þeirra er 

lífsgæðamatslistinn M. D. Anderson Dysphagia Inventory. Matslistinn er hannaður sérstaklega til að 

meta áhrif kyngingarerfiðleika á heilsutengd lífsgæði einstaklinga með krabbamein í höfði og hálsi og 

er það markmið þessa verkefnis að þýða, staðfæra og forprófa íslenska þýðingu hans.  

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar skiptist á eftirfarandi hátt: Fyrst verður fjallað fræðilega um kyngingu, 

krabbamein í höfði og hálsi og lífsgæði. Einnig verður fjallað uppbyggingu, þróun og próffræðilega 

eiginleika M. D. Anderson Dysphagia Inventory. Því næst verða sett fram markmið rannsóknarinnar og 

aðferðafræði rannsóknarinnar útskýrð. Loks verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar, þær 

ræddar í umræðukafla verkefnisins og settar í samhengi við fyrri umfjöllun. 

1.1 Kynging 

Ritgerð þessi fjallar að mestu um skerta kyngingargetu og áhrif hennar á lífsgæði einstaklinga sem 

greinst hafa með krabbamein í höfði og hálsi. Til þess að átta sig á því hvað telst skert kyngingargeta 

er nauðsynlegt að skilja hvernig eðlileg kynging fer fram og er það umfjöllunarefni þessa kafla. 

Kynging er flókið ferli sem krefst samhæfingar nokkurra heilatauga, svæða í heila og heilastofni og um 

30 vöðvapara. Í þessum kafla verður fjallað um líffæra- og taugafræði kyngingar, auk þess sem rædd 

verða þrjú stig kyngingar: munnstig, kokstig og vélindastig. Að lokum verður fjallað um hvað gerist ef 

einhver hluti þessa flókna og samhæfða kerfis verður fyrir skaða en þá getur einstaklingur upplifað 

skerta kyngingargetu sem iðulega er nefnd kyngingartregða (e. dysphagia). 
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1.1.1 Taugafræði kyngingar 

Kynging er taugafræðilega flókið ferli sem byggir á samþættri virkni allt að átta heilatauga og 

mismunandi svæða í hvelaheila, litla heila og heilastofni. Hér verður taugafræðinni lýst lauslega. 

Heilataugar (HT) eru hluti af úttaugakerfi mannslíkamans en átta þeirra gegna hlutverki í 

kyngingarferlinu á einn eða annan hátt. Flestar heilataugar mannslíkamans hafa annars vegar 

skynhluta sem flytur skynboð til kjarna í heilastofni og hins vegar hreyfihluta sem færir boð frá kjörnum 

í heilastofni til mismunandi staða í líkama (Bhatnagar, 2013). Tafla 1 lýsir hlutverki heilatauga í 

kyngingu. 

Tafla 1 Hlutverk heilatauga í kyngingarferlinu
1
. 

Heilataug Fráfarandi boð (hreyfihluti) Aðfærandi boð (skynhluti) 

Lyktartaug  (HT I) - Skynjun lyktar 

Sjóntaug (HT II) - Skynjun stærðar, litar og lögunar 

fæðu 

Þrenndartaug (HT V) Hreyfiboð til vöðva sem stýra kjálka 

(tyggingarvöðvar), mjúka gómi og 

hreyfiboð til hluta málbeinsvöðva. 

Sársauka- og snertiskyn frá vörum, 

gómi, tönnum, slímhúð munnhols 

og fremri 2/3 hlutum tungu. 

Andlitstaug  (HT VII) Sendir boð til munnvatnskirtla um að 

hefja seytingu munnvatns. Hreyfiboð til 

vara, kinna og  hluta málbeinsvöðva. 

Bragðskyn frá fremri 2/3 hlutum 

tungu.  

Tungu- og koktaug 

(HT IX) 

Sendir boð til munnvatnskirtla um að 

hefja seytingu munnvatns. Hreyfiboð til 

mjúka góms, tungurótar og vöðva í koki. 

Skynboð frá kirtlum, mjúkagómi, úfi, 

gómbogum og afturvegg koks. 

Snerti- og bragðskyn frá aftasta 

þriðjungi tungu.  

Flökkutaug (HT X) Hreyfiboð til mjúka góms, tungurótar, 

kokvöðva, vöðva í barkakýli, 

raddbanda, vélinda og maga. 

Skynboð frá gómi, koki, barkakýli, 

peruskotum, vélinda og maga. 

Aukataug  (HT XI) Hreyfiboð til mjúka góms, vöðva í koki 

og tungurótar. 

- 

Tungurótartaug  

(HT XII) 

Hreyfiboð til innri og ytri tunguvöðva 

(nema palatoglossus). Sendir einnig 

hreyfiboð til hluta málbeinsvöðva. 

- 

 

Tveir kjarnar, sem staðsettir eru í dreif (e. reticular system) heilastofns, eru kallaðir miðstöð 

kyngingar (e. swallowing center). Um er að ræða kjarnana nucleus ambiguus og nucleus tractus 

solitarius en saman stýra þeir kyngingarviðbragði. Þegar ákveðinn styrkleiki skynboða berst með 

heilataugum V, VII, IX og X til nucleus tractus solitarius sendir kjarninn skilaboð til nucleus ambiguus. 

Nucleus ambiguus sendir þá hreyfiboð með heilataugum IX, X og XI til vöðva í mjúka gómi, koki, 

barkakýli og efra vélinda sem kemur kokstigi kyngingar af stað (Corbin-Lewis og Liss, 2015). 

                                                      

1
 Heimildir: Bhatnagar, 2013; Butler og Leslie, 2012; Murry Carrau og Chan, 2018. 
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Viljastýrða hluta kyngingar er stýrt af hreyfisvæðum hvelaheila. Mikilvæg svæði eru hreyfibörkur (e. 

motor cortex) sem staðsettur er í framheila fyrir framan miðjugróf heilans (e. cenral sulcus), 

forhreyfisvæði heilans (e. pre-motor cortex) og svæði sem kallast supplementary motor cortex en 

síðastnefndu svæðin eru staðsett fyrir framan hreyfibörk í framheilanum. Svæði sem staðsett eru djúpt 

í hvelaheila eru einnig mikilvæg í kyngingu. Stúka (e. thalamus) er viðkomustaður skynupplýsinga á 

leið til heilabarkar. Þar er unnið úr skynboðum og skilaboð um eðli tuggu, s.s. áferð, bragð og hitastig, 

eru send á viðeigandi staði í heila. Djúpkjarnar (e. basal ganglia) sjá um að stilla og aðlaga hreyfiboð 

sem send eru frá  heilaberki og litla heila. Litli heili gegnir svo því hlutverki að vakta skynboð á leið til 

hvelaheila og samhæfa og aðlaga hreyfiboð á leið til líkama. Samspil fyrrnefndra svæða í heila og litla 

heila við miðstöð kyngingar í heilastofni stuðlar að öruggri og árangursríkri kyngingu (Corbin-Lewis og 

Liss, 2015). 

1.1.2 Líffærafræði kyngingar 

Eftirfarandi svæði líkamans koma við sögu í kyngingu: munnhol, kok
2
, barkakýli og vélinda. Á mynd 1 

má sjá staðsetningu svæðanna, auk helstu líffæra innan þeirra. 

 

Mynd 1. Líffærafræði efri öndunar- og kyngingarvegar
3
. 

 

Hægt er að hugsa sér munnhol, munn- og barkakýliskok og vélinda sem röð hólfa (e. chambers) sem 

þenjast út og dragast saman og er skipt niður með lokum (e. muscle sphinchters). Fæða er færð í 

gegnum þennan hluta meltingarvegarins annars vegar með jákvæðum þrýstingi sem kemur á eftir 

tuggu og neikvæðum þrýstingi á undan henni. Bæði jákvæður og neikvæður þrýstingur veltur á því að 

umrædd hólf dragist saman og þenjist út og að umræddar lokur virki sem skyldi (Kendall, 2014a). 

                                                      
2 Koki er skipt í nefkok, munnkok og barkakýliskok. 

3
 Myndin aðlöguð úr Basicmedical Key (e.d.). 
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Munnhol er fyrsta hólfið á leið fæðu niður kyngingarveginn en þar er fæða unnin, færð til, tuggin og 

blönduð munnvatni (Kendall, 2014a; Murry o.fl., 2018). Í munnholi má finna varir, fremri 2/3 hluta 

tungu, munnbotn, tanngarð og harða góm en það afmarkast annars vegar af vörum og hins vegar af 

gómbogum og mótum harða og mjúka góms (Crozier og Sumer, 2010; Geir Tryggvason, Þórarinn E. 

Sveinsson, Hannes Hjartarson og Þorvarður R. Hálfdanarson, 2009; Walden og Aygun, 2013). 

Samhæfa þarf hreyfingar mismunandi andlitsvöðva til þess að mögulegt sé að halda fæðu í munnholi 

og við jaxla svo hægt sé að tyggja hana. Fjórir vöðvar sjá að mestu um hreyfingu neðri kjálka. Þeir 

kallast masseter, temporalis, medial og lateral paterygoid en samhæfð hreyfing þeirra gerir neðri kjálka 

kleift að hreyfast upp, niður, fram, aftur og til hliðar sem nauðsynlegt er til að mylja og tyggja fæðu 

(Corbin-Lewis og Liss, 2015; Kendall, 2014a).  

Hreyfingar kjálka eru samhæfðar hreyfingum vara, kinna, tungu og mjúka góms. Hringvöðvi vara, 

sem er fyrsta loka kyngingarvegarins, sér um að fæða og drykkur sleppi ekki úr munni eða festist á 

milli tanngarðs og vara. Kinnvöðvarnir buccinator og risorius spenna kinnar og passa þannig einnig 

upp á að fæða safnist ekki í bil milli kinna og tanngarðs. Tungan sér að mestu um færslu og 

staðsetningu fæðu í munnholinu en hún er samsett úr átta vöðvum, fjórum innri og fjórum ytri. Innri 

tunguvöðvar gegna því hlutverki að breyta lögun hennar og vöðvaspennu
4
 en þeir ytri gegna því 

hlutverki að staðsetja tunguna miðað við önnur líffæri í munni og koki. Mjúki gómur situr aftast í 

munnholi. Þegar fæða er unnin í munnholi þrýstist hann niður á móti aftari hluta tungu til að koma í 

veg fyrir að fæða fari niður í kok. Saman mynda mjúki gómur og tungan því aðra loku 

kyngingarvegarins (Corbin-Lewis og Liss, 2015; Kendall, 2014a).  

Kok er annað hólfið á leið leið fæðu niður kyngingarveginn en það liggur frá aftari hluta munn- og 

nefhols að efri lokuvöðva vélinda (Corbin-Lewis og Liss, 2015). Því er jafnan skipt í þrjá hluta: nefkok, 

munnkok og barkakýliskok. Nefkok liggur frá koknösum að afturvegg koksins. Munnkok
5
 liggur frá 

aftari hluta munnhols og nær að mótum barkaspeldis og tungurótar. Barkakýliskok
6
 er skilgreint frá 

mótum barkaspeldis (e. epiglottis) og tungurótar og að neðri mörkum hringbrjósks (Geir Tryggvason 

o.fl., 2009). Kok er samsett úr röð innri og ytri kokvöðva. Þrír ytri kokvöðvar liggja í hálfhring um kokið 

og gegna því hlutverki að knýja fæðu niður kokið. Innri kokvöðvar liggja langlægt niður kokið og lyfta 

kokinu yfir tuggu þegar hún kemur úr munnkoki. Efri lokuvöðvi vélinda, sem er þriðja loka 

kyngingarvegarins, skilur svo kok og vélinda að en hann er ávallt spenntur nema á kokstigi kyngingar 

þegar ofanmálbeinsvöðvar lyfta málbeini. Við það togar barkakýli, sem lyftist með málbeininu, í aftari 

hluta lokuvöðvans sem veldur því að á honum slaknar og hann opnast (Butler og Leslie, 2012).  

Kok er bæði hluti kyngingar- og öndunarvegar en afar mikilvægt er að skipting milli öndunar- og 

kyngingarvegar sé vel samhæfð og skilvirk. Á kokstigi kyngingar loka raddbönd, fölsku raddbönd og 

barkaspeldi fyrir öndunarveginn en öll eru þau hluti barkakýlisins. Á sama tíma toga 

ofanmálbeinsvöðvar málbeinið og barkakýlið upp og fram. Umrædd hreyfing barkakýlisins hefur 

tvíþætt hlutverk. Hún verndar öndunarveginn því fæða kemst síður þar niður og minnkar þrýsting í 

                                                      
4
 Ytri tunguvöðvinn genioglossus sér einnig um að breyta lögun og vöðvaspennu tungu. 

5
 Í munnkoki má finna hálskirtla, aftari 1/3 hluta tungu, mjúka góm, úf og aftur- og hliðarveggi koks. 

6
 Barkakýliskok inniheldur m.a. peruskot og aftur- og hliðarveggi koks. 
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koki. Slíkur undirþrýstingur, auk hreyfinga tungurótar og samdráttar ytri kokvöðva, knýr færslu fæðu 

niður kokið (Butler og Leslie, 2012; Kendall, 2014a). 

Vélindað er þriðja og síðasta hólfið á leið fæðu niður kyngingarveginn en það er 18 til 26 sentímetra 

lóðrétt pípa samsett úr sléttum vöðvum sem flytja fæðu frá koki niður í maga með bylgjuhreyfingum (e. 

peristaltic waves). Vélindað afmarkast af efri og neðri lokuvöðvum vélinda sem báðir eru spenntir í 

hvíld. Efri lokuvöðvi vélinda aðskilur vélindað frá koki svo fæða komist ekki upp í kok frá vélinda. Neðri 

lokuvöðvi vélinda, sem er fjórða og síðasta loka kyngingarvegarins, aðskilur vélindað frá maga og 

hindrar þannig að tugga fari aftur upp úr maga (Butler og Leslie, 2012; Corbin-Lewis og Liss, 2015; 

Kendall, 2014a). 

1.1.3 Stig kyngingar 

Þó að líta eigi á kyngingu sem eitt samfellt ferli frá munni til maga er því gjarnan skipt niður í þrjú stig til 

einföldunar: munnstig, kokstig og vélindastig. Hafa verður í huga að þótt kyngingu sé skipt í þessi þrjú 

stig þá skarast þau jafnan og eiga sér stað samtímis (Butler og Leslie, 2012; Kendall, 2014a). 

Munnstig á sér stað í munnholi, líkt og heitið gefur til kynna, en því er gjarnan skipt í tvö stig: 

undirbúningsstig og flutningsstig (Butler og Leslie, 2012; Kendall, 2014a). Á undirbúningsstigi er fæða 

búin undir færslu niður kok og vélinda en í því felst að tennur, varir, kinnar, tunga, kjálki og harði 

gómur vinna saman að því að tyggja fæðu og blanda hana munnvatni til að mynda það sem kallað er 

tugga (e. bolus). Einnig er henni er skipt niður í hæfilega skammta fyrir áframhaldandi færslu niður í 

maga. Á meðan tugga er unnin lyftist aftari hluti tungu að mjúka gómi sem þrýstir niður á móti 

tungunni. Þetta hindrar tuggu frá því að fara of snemma niður í kok (Kendall, 2014a; Murphy og 

Gilbert, 2009).  

Flutningsstig felur í sér að tugga er færð aftur munnholið að koki (e. pharynx). Dæld er mynduð í 

tungu og henni þrýst upp að harða gómi aftan við tanngarðinn. Því næst er tungan dregin aftur góminn 

og flyst fæðan þannig með tungu aftur munnholið. Á sama tíma er mjúka gómi lyft og aftari hluta tungu 

þrýst niður en við það myndast eins konar renna fyrir tuggu niður í kok. Munnstig kyngingarferlisins er 

nánast eingöngu viljastýrt og því er hægt er að stöðva það hvenær sem er (Butler og Leslie, 2012; 

Kendall, 2014a).  

Kokstig kyngingar er sagt hefjast þegar tunga ber tuggu inn í kok þar sem kyngingarviðbragð 

virkjast en kokstig felur í sér færslu fæðu í gegnum kok. Breytilegt getur verið bæði milli áferðar matar 

og milli einstaklinga hvar og hvenær kyngingarviðbragðið virkjast nákvæmlega. Svæði sem eru líkleg 

til að virkja kyngingarviðbragðið eru gómbogar, tungurót, speldislág og peruskot en öll hafa þessi 

svæði sterka tengingu við skynkjarnann nucleus tractus solitarius í heilastofni (Corbin-Lewis og Liss, 

2015; Kendall, 2014a; Saitoh o.fl., 2007). Í kyngingarviðbragðinu felst að ofanmálbeinsvöðvar toga 

málbein og barkakýli upp og fram á sama tíma og lokað er fyrir öndunarveginn á þrjá vegu. Fyrst 

færast raddbönd saman, því næst fölsku raddböndin og að lokum leggst barkaspeldi yfir 

öndunarveginn. Kokstigi lýkur þegar tugga fer í gegnum efri lokuvöðva vélinda en á sama tíma fer 

mjúki gómurinn aftur í upprunalega stöðu og opnað er fyrir öndunarveginn (Kendall, 2014a; Butler og 

Leslie, 2012). Kokstig vélinda er ósjálfrátt ferli og því er ekki hægt að stöðva það sé það komið af stað 
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en yfirleitt varir kokstig aðeins í um eina sekúndu (Kendall, 2014a; Rosenthal, Lewin og Eisbruch, 

2006). 

Vélindastig er ósjálfrátt ferli sem felur í sér færslu tuggu milli koks og maga (Butler og Leslie, 2012). 

Tugga er færð niður vélinda með bylgjuhreyfingum sléttra vöðva sem vélindað er samsett úr en 

færslan tekur um þrjár til átta sekúndur (Butler og Leslie, 2012; Kendall, 2014a; Murphy og Gilbert, 

2009). Þegar tugga kemur að neðri lokuvöðva vélinda slaknar á honum og tugga tæmist í maga. Um 

leið og tugga er komin í maga spennist lokuvöðvinn aftur og hindrar þannig að magainnihald flæði 

aftur upp í vélinda og þar með lýkur kyngingarferlinu (Butler og Leslie, 2012).  

Hér hefur verið fjallað um þrjú stig kyngingar. Megininntak þessarar ritgerðar er hins vegar 

krabbamein í höfði og hálsi og áhrif þess á kyngingargetu einstaklings. Krabbamein í höfði og hálsi 

hefur aðallega áhrif á kyngingu á munn- og kokstigi en þessi tvö stig kyngingar eru jafnan kölluð 

munnkokstig. Héðan í frá mun umfjöllun þessarar ritgerðar einskorðast við kyngingu á munnkokstigi. 

1.1.4 Kyngingartregða 

Verði einhver hluti þessa samhæfða kerfis, sem lýst hefur verið hér að framan, fyrir skaða getur 

einstaklingur upplifað skerta getu til að kyngja fæðu eða vökva, þ.e. kyngingartregðu. Ástæður 

kyngingartregðu geta verið mismunandi og margþættar en sem dæmi má nefna að taugasjúkdómar
7
 

og óeðlileg uppbygging líffæra og vöðva innan munns eða koks
8
 geta orsakað kyngingartregðu. Einnig 

geta mismunandi meðferðarleiðir við krabbameini í höfði og hálsi valdið kyngingartregðu líkt og fjallað 

verður um í kafla 1.2.5 (Kendall, 2014c; Matsuo og Palmer, 2008). 

Kyngingartregða getur valdið einstaklingi miklum vandkvæðum, s.s. næringarskorti, ofþornun og 

þyngdartapi. Einnig hefur verið sýnt fram á að skert kyngingargeta getur í sumum tilvikum valdið kvíða, 

þunglyndi og jafnvel félagslegri einangrun, auk skerðingar á heilsutengdum lífsgæðum (Woisard og 

Sordes, 2014). Eins og áður kom fram er verndun öndunarvegar gríðarlega mikilvægur hluti kyngingar 

en glími einstaklingur við kyngingartregðu getur honum svelgst á, en ásvelging á sér stað þegar fæða, 

drykkur eða munnvatn fer í öndunarveg niður fyrir raddbandaplan. Algengt er að skyn í barkakýli sé 

skert hjá einstaklingum með kyngingartregðu en þá getur ásvelging verið þögul (e. silent aspiration), 

þ.e. ásvelging getur átt sér stað án þess að einstaklingur bregðist við með eðlilegum 

varnarviðbrögðum, s.s. hósta eða ræskingu (Matsuo og Palmer, 2008). Hvort sem ásvelging er þögul 

eður ei, þá eykur hún líkur á lungnabólgu og öndunarerfiðleikum sem í sumum tilvikum geta dregið 

einstakling til dauða (Murphy og Gilbert, 2009; Nguyen o.fl., 2005). 

1.2 Krabbamein í höfði og hálsi 

Heitið krabbamein í höfði og hálsi (e. head and neck cancer) stendur fyrir krabbamein sem finna má í 

efri öndunarvegi, þ.e. nefholi, munnholi, koki og barkakýli (Argiris, Karamouzis, Raben og Ferris, 

2008). Í um 90% tilfella er krabbamein á höfuð- og hálssvæði flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell 

                                                      
7
 Taugasjúkdómar sem valdið geta kyngingartregðu eru t.d. parkinsonsveiki og heila- og mænusigg 

(MS). 
8
 Óeðlileg uppbygging líffæra og vöðva innan munns/koks getur verið til staðar t.d. hjá einstaklingum 

með skarð í góm og vör. 
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carcinoma) en orsök slíkra krabbameina má í langflestum tilvikum rekja til reykinga og áfengisneyslu. 

Undanfarna áratugi hefur hins vegar aukist talsvert að sýkingar af völdum human papillomavirus 

(HPV) valdi einnig flöguþekjukrabbameini í efri öndunarvegi (Geir Tryggvason o.fl., 2009; Walden og 

Aygun, 2013). Þrjár megingerðir meðferða eru til við krabbameini í höfði og hálsi: skurðaðgerð, 

geislameðferð og lyfjameðferð. Greinist krabbameinið nægilega snemma eru horfur tiltölulega góðar 

og líklegt að hægt sé að meðhöndla það með einungis einni gerð meðferðar. Greinist krabbameinið 

hins vegar þegar sjúkdómurinn er útbreiddur þarf í flestum tilvikum að blanda saman tveimur eða fleiri 

meðferðarleiðum og eru horfur þá jafnan fremur slæmar (Geir Tryggvason o.fl., 2009). Í þessum kafla 

verður fjallað um helstu áhættuþætti krabbameins í höfði og hálsi, faraldsfræði og meðferðarleiðir. 

Einnig verður fjallað um kyngingartregðu sem er tíður fylgikvilli krabbameins í höfði og hálsi. 

1.2.1 Áhættuþættir 

Tóbaks- og áfengisneysla skýrir um 75% tilfella flöguþekjukrabbameins í höfði og hálsi (FÞKHH) 

(Argiris o.fl., 2008). Reyki einstaklingur tóbak aukast líkur fjór- til fimmfalt á því að hann greinist með 

FÞKHH í barkakýliskoki, munnkoki og munnholi en allt að tífalt í barkakýli. Skaðleg áhrif tóbaks velta 

þó á tíðni og lengd notkunar efnisins en hætti einstaklingur að nota tóbak getur það því minnkað líkur 

á að hann greinist með FÞKHH (Rettig og D’Souza, 2015). Meiri tengsl eru við reykingar en við 

áfengisneyslu en þó er talið að áhættan sé mest ef reykingar og áfengisneysla fara saman, en áætlað 

hefur verið að áhættan aukist fertugfalt sé áfengis neytt óhóflega
9
 og einnig reykt (Geir Tryggvason 

o.fl., 2009). Reyklaust tóbak, s.s. nef- og munntóbak, hefur einnig verið tengt við FÞKHH, sérstaklega í 

munnholi (Rettig og D’Souza, 2015). Niðurstöður rannsóknar Zhou o.fl. (2012) sýndu að notkun 

reyklauss tóbaks bæri með sér talsverða hættu á FÞKHH og að í heildina væri sú hætta sambærileg 

og þegar reyktóbak væri notað.  

Komið hefur í ljós á undanförnum áratugum að sýkingar af völdum HPV, sem iðulega eru tengdar 

við krabbamein í leghálsi, eru einnig áhættuþáttur fyrir FÞKHH, sérstaklega í munnholi og koki en 

síður í barkakýli. Aðallega er um að ræða HPV sermigerð (e. serotype) 16 og í sumum tilfellum einnig 

sermigerð 18 (Geir Tryggvason o.fl., 2009; Gillison o.fl., 2000; Hennessey, Westra og Califano, 2009; 

Kreimer, Clifford, Boyle og Franceschi, 2005). Talið er að slíkar sýkingar útskýri flest tilfelli FÞKHH þar 

sem orsök er ekki reykingar og/eða áfengisneysla (Geir Tryggvason o.fl., 2009). Á meðan tilfellum 

FKÞHH vegna tóbaks- og áfengisneyslu hefur fækkað á undanförnum áratugum, ekki síst vegna 

forvarna og aukinnar vitneskju um skaðsemi reykinga, hefur tilfellum FKÞHH vegna HPV fjölgað, 

sérstaklega hjá hvítum miðaldra karlmönnum í Bandaríkjunum og Evrópu. Þessi aukning er meðal 

annars rakin til breytta kynlífsvenja. Sem dæmi má nefna að fjöldi kynlífsfélaga hefur aukist, 

einstaklingar hefja að stunda kynlíf fyrr og tíðni munnmaka hefur aukist (Rettig og D’Souza. 2015; 

Walden og Aygun, 2013).  

Svo virðist sem horfur einstaklinga sem greinast með FÞKHH tengt HPV séu betri en hjá þeim sem 

greinast með FÞKHH sem ekki tengist HPV (Argiris o.fl., 2008; Geir Tryggvason o.fl., 2009). Til að 

mynda virðast æxli tengd HPV bregðast betur við geisla- og/eða lyfjameðferð. Bólusetning gegn HPV-

                                                      
9
 Miðað er við þrjá eða fleiri drykki á dag (Argiris o.fl., 2008). 
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veirunni hefur sýnt góðan árangur sem forvörn gegn leghálskrabbameini og gæti hugsanlega nýst í 

baráttu við HPV tengt FÞKHH í framtíðinni (Argiris o.fl. 2008). 

Aðrir áhættuþættir sem tengjast FÞKHH eru m.a. léleg tannhirða, bakflæði (e. gastroesophageal 

reflux), atvinnutengdir áhættuþættir, s.s. vinnuumhverfi þar sem einstaklingar anda að sér asbesti eða 

sagi (e. wood dust) og heilkenni á borð við Li-Fraumeni syndrome
10

 (Crozier og Sumer, 2010; Rettig 

og D’Souza, 2015).   

1.2.2 Faraldsfræði 

Áætlað er að FÞKHH sé sjöunda algengasta krabbamein heims og er það því umfangsmikið vandamál 

á heimsvísu. Tíðni er mismunandi eftir landsvæðum og endurspeglar mismunandi kynlífsvenjur og 

tíðni notkunar á tóbaki og áfengi. Karlmenn eru um tvisvar til fimm sinnum líklegri til að greinast með 

FÞKHH en konur og er sá munur sennilega tengdur því að karlmenn eru líklegri til að nota tóbak og 

neyta áfengis í óhófi en konur (Geir Tryggvason, 2009; Rettig og D’Souza, 2015). Tíðni greininga á 

FÞKHH eykst með hækkandi aldri en meðalaldur við greiningu er um 60 ár hjá einstaklingum með 

FÞKHH sem er ótengt HPV. Hins vegar er meðalaldur við greiningu hjá einstaklingum með FÞKHH 

tengdu HPV heldur lægri eða um 50 ár og fer sú tala lækkandi því tíðni greininga á FÞKHH hjá 

einstaklingum á aldrinum 36 til 44 fer hækkandi (Rettig og D’Souza, 2015). 

Þó svo að krabbamein í höfði og hálsi sé sjöunda algengasta krabbamein á heimsvísu er tíðni 

breytileg eftir staðsetningu innan höfuðs og háls. Krabbamein í barkakýli og munnholi eru algengust 

(Patterson og Coffey, 2012; Rettig og D’Souza, 2015). Nýgengi krabbameins í munnholi og vör er um 

3,9:100.000 og um 2,3:100.000 þegar kemur að krabbameini í barkakýli. Nýgengi krabbameins á 

öðrum stöðum í höfði og hálsi er ≤ 2:100.000 (Rettig og D’Souza, 2015).  

Finna má tölur um tíðni og nýgengi krabbameins í höfði og hálsi á Íslandi á árunum 2006 til 2010 í 

bókinni Krabbamein á Íslandi eftir Jón G. Jónasson og Laufeyju Tryggvadóttur (2012). Krabbamein í 

barkakýli voru tæplega 1% greindra krabbameina á þessum árum en nýgengi slíks krabbameins var 

2,2:100.000 hjá körlum og 0,4:100.000 hjá konum. Tíðni krabbameins í vörum og munnholi voru um 1-

1,5% greindra krabbameina á Íslandi en nýgengi var 4,5:100.000 hjá körlum og 2,5:100.000 hjá 

konum. Að lokum má nefna að krabbamein í munnvatnskirtlum er sjaldgæft eða aðeins um 0,2% 

greindra krabbameina á Íslandi. Nýgengi þess er svipað hjá kynjunum eða 0,6:100.000 hjá körlum og 

0,5:100.000 hjá konum. Ekki voru upplýsingar um tíðni og nýgengi krabbameins í nefholi, koki eða 

barka. 

Í töflu 2 má sjá upplýsingar um mismunandi krabbamein í höfði og hálsi á Íslandi frá árunum 2012-

2016, sem fengnar eru af vefsíðu Krabbameinsfélagsins. Þar má sjá upplýsingar um meðalfjölda 

greindra tilfella á ári, hversu stórt hlutfall mismunandi krabbamein í höfði og hálsi eru af öllum 

greindum krabbameinum, meðalaldur við greiningu, meðalfjölda látinna á ári og hve margir voru á lífi í 

árslok 2016. 

 

                                                      
10

 Li-Fraumeni syndrome er arfgengt en fremur sjaldgæft heilkenni. Einkenni eru æxlismyndun á 

mismunandi stöðum í líkama, bæði á barns- og fullorðinsaldri (Chompret, 2001). 
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Tafla 2. Upplýsingar um krabbamein í höfði og hálsi
11

 á Íslandi á árunum 2012-2016
12

. 

  Staðsetning krabbameins 

 

 

Vör, munnhol og 
kok 

Munnvatnskirtlar Barkakýli 

 Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

Meðalfjöldi tilfella á ári 10 7 1 2 6 1 

Hlutfall af öllum meinum 1,3% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 

Meðalaldur við greiningu 
(ár) 

64 73 72 59 70 67 

Meðalfjöldi látinna á ári  
(2012 – 2016) 

2 4 1 0-1 1 0-1 

Fjöldi á lífi í árslok 2016 86 46 10 19 65 6 

 

1.2.3 Einkenni 

Oft greinast einstaklingar með FÞKHH fremur seint, þegar sjúkdómurinn er langt genginn. Ástæðan er 

sú að einkenni krabbameins á þessu svæði eru jafnan fremur lítil eða jafnvel engin þar til æxli verður 

svo stórt að það hindrar öndunar- og kyngingarveg eða veldur sársauka (Walden og Aygun, 2013). 

Stærð æxlis og útbreiðsla krabbameinsins stýrir því einkennum að miklu leyti en staðsetning innan 

höfuðs og háls hefur einnig áhrif (Jón G. Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012).  

Einkenni krabbameins í munnholi og vör eru oft lítil eða engin (Jón G. Jónasson og Laufey 

Tryggvadóttir, 2012). Séu einkenni til staðar birtast þau yfirleitt sem fyrirferð eða sár í munnholi sem 

ekki gróa. Vaxi meinið inn í taugar geta verkir eða doði í tungu, vörum eða kinnum fylgt því en vaxi 

það inn í kjálkabein geta tennur jafnvel losnað. Meinið getur einnig haft áhrif á hreyfingar tungu, sem 

getur m.a. annars valdið kyngingartregðu (Crozier og Sumer, 2010; Geir Tryggvason o.fl., 2009). 

Krabbamein í munnkoki eru einnig oft einkennalítil en hafa þó jafnan í för með sér 

kyngingarerfiðleika (Geir Tryggvason o.fl., 2009). Einstaklingar með slíkt krabbamein kvarta stundum 

yfir verk við kyngingu eða jafnvel eyrnaverk. Einnig getur krabbameinið birst sem hnútur á hálsi 

(Crozier og Sumer, 2010). Æxli í nefkoki getur orðið talsvert stórt áður en einstaklingur finnur fyrir 

einkennum. Algengasta einkenni þessa krabbameins er hnútur á hálsi en getur einnig lýst sér sem 

vökvi í miðeyra (Geir Tryggvason o.fl., 2009). 

Einkenni krabbameins í barkakýli eru mismunandi eftir staðsetningu æxlis innan barkakýlisins. Sé 

æxlið ofan raddbanda getur það orðið talsvert stórt áður en það veldur hæsi og hindrar öndun eða 

kyngingu. Einnig er algengt að æxli á þeim stað dreifi sér til nærliggjandi eitla fremur snemma í ferlinu, 

en horfur versna talsvert við það (Crozier og Sumer, 2010; Geir Tryggvason o.fl., 2009). Krabbamein 

sem staðsett er á raddböndum sker sig hins vegar frá öðrum krabbameinum á höfuð- og hálssvæði 

                                                      
11

 Ekki fengust samskonar upplýsingar um krabbamein í nefholi eða barka. 

12
 Heimild: Krabbameinsfélagið, e.d. -a; e.d. -b; e.d. -c. 
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hvað einkenni varðar. Ástæðan er sú að jafnvel þótt æxlið sé smátt hefur það áhrif á raddgæði 

viðkomandi og því verður einkenna vart snemma (Crozier og Sumer, 2010; Walden og Aygun, 2013).  

Einkenni krabbameins í barkakýliskoki eru gjarnan lítil eða jafnvel engin þar til æxli er orðið talsvert 

stórt. Einstaklingar kvarta stundum yfir verk við kyngingu eða fyrirferð í hálsi en alvarlegrar 

kyngingartregðu verður iðulega ekki vart fyrr en æxlið er orðið talsvert stórt. Vaxi æxlið inn í barkakýlið 

geta einkenni orðið hæsi eða raddbandalömun (Crozier og Sumer, 2010). 

1.2.4 Meðferð 

Þrjár megingerðir meðferða eru til við krabbameini í höfði og hálsi: Skurðaðgerð, geislameðferð og 

lyfjameðferð (Geir Tryggvason o.fl., 2009; Kendall, 2014b). 

Skurðaðgerðir eru mikið notaðar við krabbameini í munnholi og við stutt gengnum æxlum í 

barkakýli (Geir Tryggvason o.fl., 2009; Kendall, 2014b). Skurðaðgerð er einnig oft notuð við litlum 

æxlum á öðrum stöðum í höfði og hálsi eða ef mein er vaxið inn í bein eða brjósk. Eitt helsta 

markmiðið með skurðaðgerð er að skera burt æxlið með nægjanlegum skurðbrúnum (Geir Tryggvason 

o.fl., 2009). Virkni innviða höfuðs og háls, sem skaddast hafa við skurðaðgerð, veltur á því hvernig 

farið er að því að byggja þá upp (e. reconstruct). Framtíðarkyngingargeta veltur því m.a. á því að vel 

takist til við uppbygginguna (Kendall, 2014b). 

Geislameðferð getur verið jafnárangursrík og skurðaðgerð. Geislameðferð hefur þann kost umfram 

skurðaðgerð að mögulegt er að lækna staðbundin mein án þess að þurfi að fjarlægja líffæri eða hluta 

þess. Truflun á starfsemi líffæris verður því minni og sjaldnar má finna sjáanleg lýti. Þegar krabbamein 

er enn á lágu stigi virðist krabbameinslyfjameðferð bæta litlu við geislameðferð. Sé krabbamein hins 

vegar langt gengið er iðulega þörf á því að bæta við lyfjameðferð samhliða geislameðferð (Geir 

Tryggvason o.fl., 2009). Lyfjameðferð gerir frumur krabbameinsins viðkvæmari fyrir áhrifum geislanna 

(Nguyen o.fl., 2004; Rosenthal o.fl., 2006). Þessi meðferðarleið, þ.e. blanda geisla- og lyfjameðferðar, 

hefur orðið sífellt vinsælli á undanförnum áratugum, sérstaklega við krabbameini í munnkoki og 

barkakýliskoki, enda hafa slíkar meðferðarleiðir aukið lífslíkur þeirra sem greinast með sjúkdóminn 

(Kendall, 2014b). Safngreining Pignon, Maître og Bourhis (2007) sýndi til dæmis að fengi einstaklingur 

samhliða lyfja- og geislameðferð væri lifun til fimm ára 8% umfram þann ávinning sem hlaust ef 

einungis geislameðferð var beitt (Pignon, Maître og Bourhis, 2007). Smærri skömmtun (e. frictionation) 

geislameðferðar hefur einnig verið tengd við betri horfur (Caudell o.fl., 2009; Rosenthal o.fl., 2006).  

1.2.5 Kyngingartregða og krabbamein í höfði og hálsi 

Kyngingartregða, sem felur í sér bæði líffræðilegar og lífeðlisfræðilegar breytingar, er algengur 

fylgikvilli krabbameins í höfði og hálsi bæði fyrir og eftir meðferð við meininu (Murphy og Gilbert, 2009; 

Patterson og Coffey, 2012; Rosenthal o.fl., 2006; Stenson o.fl., 2000). Í þessum kafla verður fjallað um 

hvað getur valdið kyngingartregðu hjá þessum einstaklingum en orsakir geta verið margþættar og 

mismunandi. 

1.2.5.1 Áhrif æxlis á kyngingu 

Vöxtur æxlis getur hindrað eðlilega kyngingu með því að hefta eðlilega virkni innviða höfuðs og háls, 

m.a. með því að valda ósamhæfingu í hreyfingum vöðva sem stýra kyngingu. Einnig getur æxlið verið 
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hindrun á leið tuggu niður kyngingarveginn (Kendall, 2014b; Stenson o.fl., 2000). Í báðum tilvikum 

hindrar æxlið hreyfingar sem nauðsynlegar eru til að vernda öndunarveginn og til að knýja færslu 

tuggu niður kyngingarveginn. Æxlið getur jafnframt haft áhrif á starfsemi tauga en skert skyn vegna 

óeðlilegrar taugastarfsemi getur valdið því að endurgjöf sem berast ætti frá þessu svæði, m.a. til 

heilastofns, kemst ekki til skila. Slík skerðing getur t.a.m. valdið því að hætta á þögulli ásvelgingu eykst 

(Kendall, 2014b).  

Stærð æxlis hefur áhrif á hversu líklegt það er að meinið valdi kyngingartregðu en samkvæmt 

rannsókn Frowen, Cotton, Corry og Perry (2010) áttu einstaklingar með stór æxli marktækt erfiðara 

með kyngingu en einstaklingar með lítil æxli. Rannsókn þeirra sýndi að þetta átti við bæði fyrir og eftir 

meðferð. Staðsetning æxlis í höfði og hálsi hefur einnig áhrif á hversu líklegt það er að mein valdi 

kyngingartregðu fyrir meðferð. Rannsókn Stenson o.fl. (2000) sýndi t.a.m. að marktækt fleiri 

sjúklingum svelgdist á væri æxli að finna í barkakýli og barkakýliskoki en væri það að finna í munnholi 

eða munnkoki. Rannsakendur ályktuðu að áhrif æxlis í barkakýli eða barkakýliskoki á starfsemi efri 

lokuvöðva vélinda gæti mögulega útskýrt alvarleika ásvelgingar sem æxli á þessum stað valda. 

Grunnlínumælingar í rannsókn Langerman o.fl. (2007) gáfu sömu niðurstöðu en ásvelgingu var að 

finna hjá 23% þátttakenda með æxli í munnholi, 44% þátttakenda með æxli í munnkoki, 71% 

þátttakenda með æxli í barkakýliskoki og 79% þátttakenda með æxli í barkakýli. Af þessu má draga þá 

ályktun að ásvelging er algeng hjá einstaklingum með krabbamein í höfði og hálsi og að hæstu tíðni 

ásvelgingar er að finna hjá einstaklingum með æxli í barkakýli og barkakýliskoki (Langerman o.fl., 

2007).   

Þó að tíðni ásvelgingar sé lægri hjá einstaklingum með æxli í munnholi og munnkoki er líklegra að 

þeir finni fyrir einkennum líkt og sársauka og skertu eða breyttu bragðskyni sem einnig getur valdið 

kyngingartregðu (Kendall, 2014b). 

1.2.5.2 Áhrif skurðaðgerðar 

Meðferð í formi skurðaðgerðar veldur því að líkamsvefir, vöðvar, taugar og önnur líffæri, sem eru 

mikilvæg í kyngingu, annaðhvort skaddast eða eru fjarlægð alveg (Kendall, 2014b; Murphy og Gilbert, 

2009). Myndun örvefjar, auk skaða á vöðvum, taugum og öðrum líffærum, getur valdið breyttri eða 

skertri skyn- og/eða hreyfivirkni með tilheyrandi skerðingu á kyngingargetu (Murphy og Gilbert, 2009).  

Skurðaðgerðir á vörum, munnbotni, tungu, kjálka, harða og mjúka gómi, barkakýli og koki geta haft 

áhrif á munnkokstig kyngingar. Aðgerð á vörum getur valdið því að erfitt reynist að halda og færa til 

fæðu eða drykk í munni. Einnig getur slík aðgerð valdið því að erfitt er að mynda undirþrýsting innan 

munnholsins sem er mikilvægur þegar færa á tugguna (Kendall, 2014b).  

Í munnbotni liggja ofanmálbeinsvöðvar en þeir lyfta málbeininu og þar með barkakýlinu þegar kyngt 

er (sjá umfjöllun kafla 1.1.3). Aðgerð á munnbotni getur skaddað ofanmálbeinsvöðvana og þar með 

valdið kyngingartregðu. Skurðaðgerð á munnbotni getur einnig haft áhrif á hreyfingar, bragðskyn og 

aðra skynjun tungu sem einnig getur orsakað kyngingartregðu. Aðgerð á tungu getur haft alvarleg áhrif 

á færslu tuggu, bæði í munnholi og koki. Skerðing á hreyfigetu fremri hluta tungunnar hefur áhrif á 

myndun og færslu tuggu innan munnholsins og að munnkoki en skerðing á hreyfigetu tungurótar hefur 

áhrif á færslu tuggu niður kokið (Kendall, 2014b).  
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Þegar krabbamein vex inn í kjálka þarf stundum að fjarlægja hluta hans. Þetta getur valdið því að 

vöðvar í hliðstæðri kinn geta ekki starfað eðlilega og gagnstæðir vöðvar missa mótstöðu sem 

nauðsynleg er til að halda kjálka stöðugum og biti beinu. Einnig getur þurft að fjarlægja taugar sem 

liggja nálægt kjálkanum sem getur valdið því að skyn skerðist í vörum og tönnum. Sé fremsti hluti 

kjálkans fjarlægður missa ofanmálbeinsvöðvar efri festingu sína sem skerðir hreyfingar málbeins og 

þar af leiðandi barkakýlis. Allt hefur þetta áhrif á kyngingargetu einstaklings (Kendall, 2014b). 

Sé hluti harða góms fjarlægður myndast fistill á milli munn- og nefhols. Myndun tuggu verður þá 

erfiðari því hluti fæðu getur farið upp í nefhol en þaðan getur tunga átt erfitt með að endurheimta hana. 

Líkt og fram hefur komið felst í flutningsstigi kyngingar að tungu er þrýst upp að harða gómi og hún 

dregin aftur góminn til að flytja tuggu að koki. Sé fistill á milli nef- og munnhols verður slík færsla erfið, 

því ekki er hægt að þrýsta tungu upp að harða gómi og að auki er erfitt að mynda undirþrýsting innan 

munnholsins sem er nauðsynlegur við færsluna. Sé hluti mjúka góms fjarlægður getur það haft áhrif á 

getu líffærisins til að annars vegar loka fyrir kokið á undirbúningsstigi og hins vegar að loka fyrir 

nefkokið á flutnings- og kokstigi, auk þess sem erfitt verður að búa til þrýsting í munnholinu á 

flutningsstigi (Kendall, 2014b). 

Á kokstigi er tungu þrýst að aftari kokveggjum til þess að færa tuggu niður kokið. Sé hluti 

kokveggjar fjarlægður í skurðaðgerð getur veggurinn veiklast. Láti veggurinn undan hreyfingum tungu 

á kokstigi getur það valdið því að leifar tuggu sitja eftir í koki en það eykur líkur á ásvelgingu og 

ásvelgingarlungnabólgu (Kendall, 2014a; Kendall, 2014b).  

Aðgerð á barkakýli getur haft margvísleg áhrif á kyngingargetu. Stundum er hluti efra barkakýlis 

fjarlægður, s.s. barkaspeldi, fölsk raddbönd og/eða raddbönd. Hlutverk þessara hluta barkakýlis er að 

vernda öndunarveginn í kyngingu og það gefur því augaleið að hætta á ásvelgingu eykst séu þeir 

fjarlægðir. Sé allt barkakýlið fjarlægt eru öndunarvegur og kyngingarvegur aðskildir svo hætta á 

ásvelgingu er ekki lengur til staðar. Málbeinið er einnig fjarlægt í slíkri aðgerð en líkt og fram hefur 

komið hefur lyfting málbeinsins þau áhrif að efri lokuvöðvi vélinda opnast og hleypir tuggu niður í 

vélinda. Einstaklingar án barkakýlis þurfa því að treysta á hreyfingar tungu að aftari kokvegg til að 

færa tuggu niður kok og inn í vélinda, sem getur reynst þeim erfitt. Sé hluti tungu einnig fjarlægður 

glíma viðkomandi einstaklingar alla jafna við alvarlega kyngingartregðu (Kendall, 2014b). 

Sé geislameðferð einnig beitt í kjölfar skurðaðgerðar getur það valdið því að kyngingargeta versnar 

enn fremur vegna munnþurrks (e. xerostomia) og myndunar frekari örvefjar, sem heftir hreyfingu 

mjúkra vefja á því svæði sem verður fyrir áhrifum geislameðferðarinnar (Kendall, 2014b).   

1.2.5.3 Áhrif geisla- og/eða lyfjameðferðar 

Geislameðferð ein og sér getur valdið kyngingartregðu en verri áhrif eru tengd við meira umfang og 

stærri skammta geislunar (Nguyen, Sallah, Karlsson og Antoine, 2002). Meðan á meðferð stendur 

myndast iðulega sár, bólgur og bjúgur í slímhúð og mjúkum vefjum en meðfylgjandi sársauki, aukin 

slímmyndun (e. mucous production) og munnþurrkur vegna skertrar munnvatnsframleiðslu stuðlar að 

kyngingarerfiðleikum. Um tveimur til þremur mánuðum eftir að geislameðferð lýkur minnka eða hverfa 

þessi fyrstu áhrif meðferðarinnar iðulega og kynging verður því flestum auðveldari (Kendall, 2014b; 

Murphy og Gilbert, 2009).  



  

23 

Talið er að vefir í munni og hálsi verði áfram fyrir súrefnisskorti eftir að geislameðferð lýkur en slíkur 

skortur er m.a. talinn vera ástæða þess að meðferðarleiðin veldur einnig síðkomnum fylgikvillum sem 

koma jafnvel ekki fram fyrr en nokkrum árum eftir að meðferð lýkur (Geir Tryggvason o.fl., 2009; 

Murphy og Gilbert, 2009). Fyrst og fremst er um að ræða óeðlilega bandvefsmyndun sem gerir vefi í 

munni og hálsi stífa og heftir hreyfigetu þeirra. Hefti slík bandvefsmyndun t.a.m. hreyfingar tungu eða 

málbeins getur það valdið verulegum kyngingartruflunum sem geta jafnvel leitt til ásvelgingar (Kendall, 

2014b; Murphy og Gilbert, 2009). Aðrir síðkomnir fylgikvillar geislameðferðar eru munnþurrkur, 

skemmdir á taugum og drep í kjálkabeini sem geta einnig hamlað kyngingargetu einstaklings (Geir 

Tryggvason o.fl., 2009; Murphy og Gilbert, 2009). Rannsókn Jensen, Lambertsen og Grau (2007) 

sýndi fram á hversu algengt er að slíkir fylgikvillar geislameðferðar hafi áhrif á kyngingargetu 

einstaklinga sem fengið hafa krabbamein í koki. Þátttakendur höfðu allir lokið meðferð að minnsta 

kosti tveimur og hálfu ári fyrir rannsóknina en í ljós kom að 83% þátttakenda kvörtuðu yfir 

kyngingarerfiðleikum. Frekari skoðun leiddi síðan í ljós að skert skyn í hálsi mátti finna hjá 94% 

þátttakenda, skert hreyfigeta tungurótar var til staðar hjá 88% þátttakenda og leifar urðu eftir í 

peruskoti 88% þátttakenda við kyngingu. Jafnframt kom í ljós að innferð í barkakýli
13

 mátti sjá hjá 59% 

þátttakenda og ásvelgingu hjá 18% þátttakenda. 

Líkt og áður kom fram hefur aukist talsvert síðastliðna áratugi að einstaklingar með krabbamein í 

höfði og hálsi gangist undir lyfjameðferð samhliða geislameðferð. Lyfjameðferðin gerir frumur æxlisins 

næmari fyrir áhrifum geislameðferðarinnar sem eykur líkur á því að meðferðin vinni bug á meininu. 

Hins vegar hefur lyfjameðferðin sömu áhrif á heilbrigða vefi líkamans og því magnast eituráhrif (e. 

toxicity) geislameðferðarinnar einnig í nærliggjandi heilbrigðum vefjum sem óhjákvæmlega verða 

einnig fyrir geislun (Nguyen o.fl., 2004; Rosenthal o.fl., 2006). Rannsókn Caudell o.fl., 2009 sýndi fram 

á að væri lyfjameðferð beitt samhliða geislameðferð jók það hættu á alvarlegri 

langtímakyngingartregðu.  

Fleiri rannsóknir hafa sýnt að kyngingartregða er tíður fylgikvilli meðferðarleiðar sem byggist á 

samþættingu geisla- og lyfjameðferðar, t.a.m. rannsókn Nguyen o.fl. (2004) en þar kom í ljós að hjá 

flestum þátttakendum mátti sjá bólgur og bjúg á slímhúð og á mjúkum vefjum sem olli 

kyngingarerfiðleikum, yfirleitt svo miklum að einstaklingar þurftu að notast við sondu til að nærast 

meðan á meðferð stóð. Síðkomnir fylgikvillar á borð við óeðlilega bandvefsmyndun ollu því svo að 

hreyfigeta tungu, barkakýlis og kokvöðva var skert sem síðan hafði í för með sér að færsla tuggu 

gegnum kok gekk erfiðlega. Ásvelging var því óumflýjanleg í sumum tilvikum og kom í ljós að 14% 

þátttakenda fengu ásvelgingarlungnabólgu stuttu eftir að meðferð lauk (Nguyen o.fl., 2004). 

Samskonar niðurstöður var að sjá í rannsókn Nguyen o.fl. (2006) en eftir samþætta lyfja- og 

geislameðferð mátti sjá ásvelgingu hjá 59% þátttakenda en 33% þátttakenda flokkuðust með alvarlega 

ásvelgingu og þurftu því að reiða sig á sondu til að nærast að hluta til eða alveg. 

                                                      
13

 Innferð í barkakýli er þegar fæða fer inn í barkakýli og helst ofan raddbanda. 
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1.2.6 Hlutverk talmeinafræðinga  

Meðferð við krabbameini í höfði og hálsi er margþætt og flókin og krefst þar af leiðandi aðkomu 

mismunandi sérfræðinga. Í hefðbundnu teymi má iðulega finna háls-, nef- og eyrnalækna, 

krabbameinslækna og myndgreiningarsérfræðinga. Talmeinafræðingar spila einnig alla jafna hlutverk í 

meðferð við krabbameini á þessum stað, en greining og meðferð við kyngingartregðu á munnkokstigi 

fellur undir verksvið þeirra (Geir Tryggvason o.fl., 2009). Í þessum kafla verður fjallað um starf 

talmeinafræðinga eins og það snýr að einstaklingum sem greindir eru með krabbamein í höfði og 

hálsi.  

1.2.6.1 Greining 

Undanfarin ár hefur aukist talsvert að einstaklingum sem greinast með krabbamein í höfði og hálsi hér 

á landi sé vísað til talmeinafræðings, sérstaklega ef til stendur að þeir fari í geislameðferð. Samkvæmt 

Elísabetu Arnardóttur, yfirtalmeinafræðingi Landspítalans, (munnleg heimild, 28. mars 2018) er farið 

eftir ákveðnu verkferli þegar talmeinafræðingar hitta einstaklinga sem glíma við krabbamein í höfði og 

hálsi. Fyrst er lagt fyrir staðlað klínískt kyngingarmat sem ætlað er einstaklingum sem greinast með 

krabbamein í höfði og hálsi, Mann Assessment of Swallowing Ability – Cancer (MASA-C). Rannsókn 

Carnaby og Crary (2014) sýndi fram á að matslistinn MASA-C væri réttmætur, áreiðanlegur og næmur 

fyrir breytingum á kyngingargetu einstaklinga með krabbamein í höfði og hálsi. Einnig er lagt fyrir 

sjálfsmatstækið EAT-10, en það inniheldur tíu spurningar um kyngingartregðu á munnkokstigi og áhrif 

kyngingatregðu á lífsgæði. Rannsóknir hafa sýnt að tækið sé bæði réttmætt og áreiðanlegt (Belafsky 

o.fl., 2008). Að lokum er ásvelgingarhætta metin með stöðluðu vatnsprófi sem kallast Yale Swallow 

Protocol. Sýnt hefur verið fram á að það sé réttmæt og áreiðanleg leið til skimunar (Suiter, Sloggy og 

Leder, 2014).  

Mikilvægt er að kanna hvort einstaklingar með krabbamein í höfði og hálsi glími við 

kyngingarerfiðleika áður en meðferð hefst. Með slíkar upplýsingar að leiðarljósi er hægt að hjálpa 

einstaklingi að nærast sem mest og á sem bestan hátt meðan á meðferð stendur, auk þess sem leitast 

er við að minnka líkur á að einstaklingur fái lungnabólgu af völdum ásvelgingar (Kendall, 2014b). 

Rannsókn Frowen o.fl. (2010) sýndi jafnframt að kyngingargeta þessa sjúklingahóps fyrir meðferð 

spáir best fyrir um kyngingargetu eftir að meðferð lýkur. Sé kyngingargeta því metin fyrir meðferð er 

mögulegt að bera kennsl á sjúklinga sem eiga á hættu að þróa með sér langvinn kyngingarvandamál 

(Frowen o.fl., 2010; Wilson, Carding og Patterson, 2011). 

1.2.6.2 Meðferð 

Tímasetning meðferðar við kyngingartregðu getur skipt miklu máli. Nái ör- eða bandvefur að myndast í 

kjölfar meðferðar getur verið erfitt að hafa áhrif á hann í framhaldinu og því hafa rannsóknir sýnt að 

betra sé að hefja meðferð við kyngingartregðu fyrr en seinna, þ.e. áður en ör- eða bandvefur myndast 

(Murphy og Gilbert, 2009). Á Landspítalanum felst meðferð við kyngingartregðu þessa sjúklingahóps 

einna helst í fyrirbyggjandi (e. prophylactic) æfingum en rannsóknir hafa sýnt að þær skili árangri 

umfram meðferðir sem hefjast eftir að geislameðferð við krabbameini lýkur (sjá t.d. Carnaby-Mann, 

Crary, Schmalfuss og Amdur, 2012; Carroll o.fl., 2008; Kotz o.fl., 2012; Kulbersh o.fl., 2006). 

Fyrirbyggjandi æfingar geta m.a. falist í því að kenna einstaklingum æfingar fyrir kyngingarvöðva á 
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borð við Effortful swallow
14

, Mendelsohn Maneuver
15

 og Tounge Hold Maneuver
16

 en tilætluð áhrif eru 

að slík þjálfun, sem iðkuð er samhliða geislameðferð (með eða án lyfjameðferðar), lágmarki skaðleg 

áhrif á hreyfigetu kyngingarvöðva. 

Samkvæmt Elísabetu Arnardóttur, yfirtalmeinafræðingi Landspítala, (munnleg heimild, 28. mars 

2018) felst meðferð við kyngingartregðu þessa sjúklingahóps einnig stundum í ráðleggingum um 

breytta áferð fæðu eða drykkjar. Sjúklingum með seinkað kyngingarviðbragð getur t.d. verið ráðlagt að 

þykkja vökva en aukin seigja vökva hægir á flæði hans gegnum munn og kok og minnkar þannig líkur 

á ásvelgingu (Gaziano, 2002).  

1.3 Lífsgæði 

Þótt vangaveltur um hvernig auðga megi líf að gæðum hafi fylgt mannskepnunni í margar aldir, eða 

jafnvel mörg árþúsund, er það ekki fyrr en á fimmta áratug 20. aldar sem lífsgæðahugtakið fór að 

standa fyrir eins konar mælikvarða á vellíðan einstaklingsins og samfélagslega velmegun. Fyrst um 

sinn náði hugtakið aðallega yfir efnisleg atriði, líkt og menntun, tekjur og húsnæði, en með áratugunum 

þróaðist merking hugtaksins og í dag er hún margþætt og afar flókin (Kolbrún Albertsdóttir, Helga 

Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009). Eitt af helstu markmiðum Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar (e. The World Health Organization (WHO)) eru bætt lífsgæði og 1995 

skilgreindi stofnunin hugtakið lífsgæði sem: 

17
[...] skynjun einstaklings á stöðu hans í lífinu í samhengi við þá menningu og gildi 

sem hann býr við og við markmið hans, væntingar, viðmið og hagsmuni. Hugtakið er 

víðfeðmt og felur í sér samspil líkamlegrar heilsu einstaklings, andlegs ástands, 

sjálfstæðis, félagslegra tengsla og skoðana og tengsl þessara þátta við 

umhverfisaðstæður. 

Af skilgreiningunni má glöggt sjá hversu flókið og umfangsmikið hugtakið er. Ljóst er þó að lífsgæði 

eru huglæg. Þau eru einnig marghliða og ná yfir mismunandi svið, a.m.k. líkamleg, sálræn og 

félagsleg en einnig oft t.a.m. efnahagsleg og trúarleg. Að lokum má sjá að lífsgæði innihalda bæði 

jákvæðar og neikvæðar hliðar lífsins. Eigi því að kanna lífsgæði einstaklings er ekki nóg að skoða 

jákvæða þætti líkt og hreyfanleika (e. mobility), félagslega virkni og ánægju heldur þarf einnig 

                                                      
14

 Einstaklingur kyngir meðvitað með meiri krafti með því að kreista tungurót og kokvöðva fast saman í 

kyngingu (hægt að gera með eða án vökva) (Kotz o.fl., 2012). 

15
 Kokvöðvar eru notaðir til að halda barkakýli í efstu stöðu í 3 til 5 sekúndur á kokstigi kyngingar 

(hægt að gera með eða án vökva) (Kotz o.fl., 2012).  

16
 Tungu er haldið á milli framtanna á meðan munnvatni er kyngt (Kotz o.fl., 2012). 

17
 „[...] individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and value systems in 

which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad 

ranging concept, incorporating in a complex way individuals’ physical health, psychological state, level 

of independence, social relationships, personal beliefs and their relationship to salient features of the 

environment” (The WHOQOL group, 1995). 
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grennslast fyrir um neikvæða þætti, s.s. sársauka, þreytu og neikvæðar tilfinningar (WHOQOL group, 

1995). 

Sökum þess hve margþætt lífsgæðahugtakið er hafa með tímanum orðið til mismunandi 

undirhugtök þess sem fjalla um lífsgæði á tilteknu afmörkuðu sviði. Eitt þeirra er undirhugtakið 

heilsutengd lífsgæði (e. health related quality of life) sem er iðulega notað innan heilbrigðisþjónustu til 

að greina áhrif veikinda og mismunandi meðferðarleiða á einstakling (Ferrans, 2005). Hugtakið varð til 

á sama tíma og aukin tækni og þekking olli því að stórstígar framfarir urðu á sviði heilbrigðisvísinda við 

lækningar og meðferðir sjúkdóma. Samhliða hækkandi meðalaldri hefur tíðni langvinnra sjúkdóma og 

heilbrigðisvandamála einnig aukist sem beindi sjónum að því að ekki er nóg að lengja líf heldur þarf 

einnig að gæða árin lífsgæðum (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009; Tómas Helgason, Júlíus K. 

Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997). Nú til dags er mælikvarði 

heilbrigðisþjónustu á árangur því ekki aðeins hvort einstaklingur kemst lífs af, heldur er einnig horft til 

þess hvernig áhrif sjúkdómur eða meðferð hefur á líf viðkomandi á mismunandi sviðum í framhaldinu. 

Þetta er í samræmi við skilgreiningu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á heilsu sem segir að 

heilsa sé: „[....] ástand fullkominnar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar velferðar en ekki einungis 

fjarvera sjúkdóma eða heilsubrests“
18

 (The World Health Organization, 2006). Heilsutengd lífsgæði eru 

því margþætt og flókin hugsmíð á sama hátt og almenn lífsgæði. 

Þótt heilsutengd lífsgæði nái ávallt til mismunandi sviða, a.m.k. líkamlegs, andlegs og félagslegs, 

hefur hugsmíðin verið skilgreind út frá misvíðum sjónarhornum. Þrengsta sjónarhornið takmarkar 

heilsutengd lífsgæði aðeins við það sem heyrir undir verksvið heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónusta 

lætur sig að mestu varða að skilja og bæta úr vanda þeirra sem þangað leita og því er skilgreining á 

heilsutengdum lífsgæðum út frá slíku sjónarhorni neikvæði í eðli sínu. Skoðað er því, út frá sjónarhorni 

sjúklingsins, hvernig tiltekin vanvirkni, s.s. truflun á líkamlegri starfsemi, einkenni sjúkdóms eða hömlur 

á getu til að vinna, hafa áhrif á lífsgæði. Hins vegar hafa heilsutengd lífsgæði verið skilgreind í víðara 

samhengi sem felur einnig í sér hvernig heilsubrestur hefur áhrif á aðrar hliðar lífs viðkomandi. Sem 

dæmi má nefna að horft er á hvernig skurðaðgerðir hafa áhrif á sjálfsmynd og sjálfstraust einstaklings, 

í stað þess að einblína aðeins á hvernig virkni líkamshluta er eftir aðgerðina. Í stað þess að skoða 

einungis hvort einstaklingur geti unnið eftir sjúkdóm eða heilsubrest er skoðað hvaða áhrif 

sjúkdómurinn hefur á fjárhag hans. Til að víkka skilgreininguna enn frekar er einnig hægt að skoða 

jákvæða þætti, s.s. hvernig gildi einstaklings og forgangsröðun hafa tekið jákvæðum breytingum eftir 

baráttu við sjúkdóm eða heilsubrest. Ekkert þessara sjónarhorna er réttara en annað, en ljóst þarf þó 

að vera hverju sinni hvernig fræðimenn og rannsakendur skilgreina hugsmíðina (Ferrans, 2005).  

Þótt heilsutengd lífsgæði séu fjölþætt og flókin er kjarni hugsmíðarinnar upplifun einstaklings á 

eigin heilsu og hvernig sjúkdómur eða heilsubrestur hefur áhrif á lífsgæði viðkomandi á mismunandi 

sviðum. Athuga verður að lífsgæði eru huglæg og verða því fyrir áhrifum trúar, væntinga og upplifunar 

mismunandi einstaklinga (Murphy, Ridner, Wells og Dietrich, 2007). Það er því ekki endilega línulegt 

samband á milli alvarleika heilsubrests og heilsutengdra lífsgæða. Einstaklingur sem er alvarlega 

                                                      

18 „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity” (The World Health Organization, 2006).  
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veikur getur upplifað heilsutengd lífsgæði sín óskert á meðan einstaklingi sem glímir ekki við eins 

alvarlegan heilsubrest getur liðið eins og heilsutengd lífsgæði sín séu talsvert skert. 

1.3.1 Heilsutengd lífsgæði einstaklinga með krabbamein í höfði og hálsi 

Samhliða vaxandi vitundarvakningu um heilsutengd lífsgæði hafa undanfarna áratugi sífellt fleiri 

rannsóknir fjallað um lífsgæði einstaklinga sem fá krabbamein í höfði og hálsi, ekki síst um lífsgæði 

þessa hóps á meðan og eftir að þeir hafa gengist undir meðferð við meininu. Eins og áður hefur komið 

fram geta krabbamein á höfuð- eða hálssvæði og meðferðir við þeim haft áhrif á virkni og starfsemi 

æða, eitla, tauga, vöðva og vefja sem stýra mikilvægri grundvallarlíkamsstarfsemi, s.s. kyngingu, 

öndun og tali. Slík viðvarandi röskun á starfsemi getur í kjölfarið haft djúpstæð áhrif á mismunandi 

sviðum, líkamlegum jafnt sem andlegum og félagslegum og því skert heilsutengd lífsgæði einstaklings 

talsvert (Ferlito, Rogers, Shaha, Bradley og Rinaldo, 2003; Hassan og Weymuller, 1993).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að mismunandi þættir geta haft áhrif á heilsutengd lífsgæði 

einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein í höfði og hálsi. Viðvarandi sársauki í kjölfar 

skurðaðgerðar eða lyfja- og geislameðferðar getur valdið skertum heilsutengdum lífsgæðum (sjá t.d. 

Hammerlid, Mercke, Sullivan og Westin, 1997; Kuntz og Weymuller, 1999). Skert geta til að nota 

talmál, t.d. vegna skaða á virkni tungu, barkakýlis eða raddabanda, getur einnig haft neikvæð áhrif á 

heilsutengd lífsgæði (sjá t.d. Zelefsky o.fl., 1996). Algengt er að geislameðferð skerði virkni 

munnvatnskirtla sem síðan veldur alla jafna munnþurrki (Nguyen o.fl., 2002). Viðvarandi munnþurrkur 

getur valdið því að erfitt er að tala, tyggja, kyngja og sofa. Munnvatn gegnir einnig hlutverki í að halda 

tönnum heilum og munnþurrkur getur því valdið tannskemmdum. Skert munnvatnsframleiðsla getur af 

þeim sökum haft neikvæð áhrif heilsutengd lífsgæði einstaklings (Nguyen o.fl., 2002; Wasserman o.fl., 

2000). Þunglyndi er algengt á meðal krabbameinssjúklinga en talið er að allt að 25% finni fyrir því. 

Einstaklingar með krabbamein í höfði og hálsi eru ekki undanskildir og er jafnvel talið að þunglyndi sé 

algengara hjá þessum hópi, þar sem áhrif meðferðarinnar eru alla jafna langvarandi (D’Antonio o.fl., 

1998). Rannsóknir hafa sýnt að skert geta til tjáningar og kyngingar getur valdið þunglyndi. Að sama 

skapi getur lýti á andliti eða hálsi vegna skurðaðgerðar við meini valdið því að líkams- og sjálfsímynd 

einstaklings skerðist. Höfuð- og hálssvæði er áberandi hluti mannslíkamans og því er líkams- og 

sjálfsmynd að mörgu leyti bundin því svæði (Gamba o.fl., 1992; Nguyen o.fl., 2002). Skert geta til 

tjáningar og kyngingar auk skertrar sjálfsímyndar getur svo leitt til ótta við félagsleg samskipti og í 

kjölfarið til félagslegrar einangrunar og þunglyndis (Gamba o.fl., 1992). Rannsóknir hafa sýnt neikvæð 

áhrif þunglyndis á heilsutengd lífsgæði þessa sjúklingahóps (sjá t.d. Chawla o.fl., 1999; D’Antonio o.fl., 

1998).  

Mismunandi er hvort niðurstöður rannsókna sýni að stig krabbameins og staðsetning æxlis hafi 

áhrif á heilsutengd lífsgæði einstaklinga með krabbamein í höfði og hálsi. Sem dæmi má nefna 

rannsókn Bjordal o.fl. (2001) sem sýndi að lífsgæði einstaklinga með langt gengið krabbamein væru 

verri en lífsgæði einstaklinga með krabbamein á lægra stigi. Niðurstöður sýndu jafnframt að 

heilsutengd lífsgæði einstaklinga með krabbamein í koki væru verri en heilsutengd lífsgæði 

einstaklinga með krabbamein í munni. Einstaklingar með krabbamein í barkakýli komu hins vegar best 

út og töldu rannsakendur það vera í samræmi við það að slík krabbamein greinast iðulega fyrr en 



  

28 

önnur krabbamein í höfði og hálsi (sjá umfjöllun kafla 1.2.3.) (Bjordal o.fl., 2001). Í rannsókn Terrell 

o.fl. (2004) hafði stig krabbameins ekki marktæk áhrif á heilsutengd lífsgæði. Niðurstöður sýndu 

jafnframt að lífsgæði einstaklinga með krabbamein í barkakýli væru frekar skert vegna talvanda en 

vegna kyngingar. Hins vegar höfðu vandamál tengd kyngingu meiri áhrif á lífsgæði einstaklinga með 

krabbamein í munni eða koki (Terrell o.fl., 2004).  

Rannsóknir virðast flestar sýna að mest skerðing á heilsutengdum lífsgæðum einstaklinga sem 

greinst hafa með krabbamein í höfði og hálsi sé meðan á meðferð stendur og fyrst eftir að henni lýkur 

(Bjordal o.fl., 2001; de Graeff o.fl., 2000; Funk, Karnell og Christensen, 2012; Hammerlid o.fl., 1997). 

Með tímanum virðast heilsutengd lífsgæði hins vegar smám saman batna á vissum sviðum sem gæti 

t.a.m. tengst því að áhrif meðferðar minnka með tímanum eða því að sjúklingar laga sig að breyttu 

ástandi og getu. Rannsóknir sýna t.a.m. minni áhrif kvíða og þunglyndis á heilsutengd lífsgæði þegar 

um ár er liðið frá greiningu (de Graeff o.fl., 2000; Hammerlid og Taft, 2001). Þótt lífsgæðin batni skref 

fyrir skref á fyrstu árum eftir meðferð glímir hluti sjúklinga enn við skerta virkni í munni og hálsi sem 

getur haft áhrif á heilsutengd lífsgæði. Frekar verður fjallað um áhrif erfiðleika við að borða, drekka og 

kyngja á heilsutengd lífsgæði þessa sjúklingahóps í kafla 1.3.1.1. 

1.3.1.1 Áhrif kyngingartregðu á lífsgæði 

Þar sem þessi ritgerð fjallar um kyngingartregðu einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein í höfði 

og hálsi verður hér fjallað sérstaklega um afleiðingar slíkrar kyngingartregðu og áhrif þeirra á 

heilsutengd lífsgæði þessa sjúklingahóps. 

Eins og fram hefur komið geta bæði krabbameinsæxli og meðferðir við því haft víðtæk áhrif á 

kyngingargetu einstaklings (sjá umfjöllun í kafla 1.2.5.). Orsakir kyngingartregðu, s.s. munnþurrkur, 

sársauki, skert hreyfi- og skyngeta og myndun örvefjar í munni og hálsi, geta valdið því að 

einstaklingar geta ekki eða forðast að borða og drekka. Afleiðing þessa er alla jafna ofþornun og 

næringarskortur en rannsóknir hafa sýnt að allt að þriðjungur sjúklinga með langt gengið krabbamein í 

höfði og hálsi glímir við alvarlegan næringarskort (Gaziano, 2002). Eins og gefur að skilja getur 

þyngdartap verið afleiðing kyngingartregðu og næringarskorts en þyngdartap getur orsakað aukið 

næmi fyrir eituráhrifum meðferðar, lengri dvöl á spítala og í sumum tilvikum dauða (Kubrak o.fl., 2010). 

Önnur hættuleg afleiðing kyngingartregðu einstaklinga með krabbamein í höfði og hálsi er ásvelging. 

Eins og áður hefur komið fram getur ásvelging valdið öndunarerfiðleikum og ásvelgingarlungnabólgu 

sem í verstu tilvikum getur dregið fólk til dauða (Gaziano, 2002). 

Kyngingartregða þessa sjúklingahóps getur einnig valdið sálfræðilegum og félagslegum kvillum. Í 

hinum ýmsu félagslegu aðstæðum er matur oftar en ekki stór partur af upplifuninni og jafnvel það sem 

samkomur hverfast um. Erfiðleikar við að kyngja valda því jafnan að fólk er lengi að borða, kynging 

getur krafist mikillar áreynslu og jafnframt getur einstaklingur þurft að forðast ákveðnar fæðutegundir. Í 

sumum tilvikum getur kyngingartregðan verið svo alvarleg að einstaklingar geta ekki neytt matar eða 

drykkjar í gegnum munn og þurfa því að notast við sondu. Hrjái fyrrnefnd atriði einstakling getur það 

valdið kvíða og hræðslu í félagslegum aðstæðum og jafnvel því að einstaklingur forðast samneyti við 

fólk sé ætlunin að neyta matar eða drykkjar. Valdi kyngingartregðan því að einstaklingur forðist vissar 

aðstæður getur það valdið félagslegri einangrun, lágu sjálfsmati og þunglyndi (Gaziano, 2002; 
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Rosenthal o.fl., 2006). Slík vanlíðan og einangrun getur svo haft keðjuverkandi áhrif á mismunandi 

þætti í lífi fólks, t.d. á fjárhag einstaklings valdi kyngingarvandinn því að hann treystir sér ekki til að 

snúa aftur í vinnu (Gaziano, 2002). Mismunandi rannsóknir hafa sýnt að kyngingartregða og 

ofangreindar afleiðingar hennar geta haft neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði einstaklinga sem 

greinst hafa með krabbamein í höfði og hálsi (sjá t.d. Campbell o.fl., 2004; Connor o.fl., 2006; García-

Peris o.fl., 2007; Nguyen o.fl., 2005). 

Eins og nefnt var í kafla 1.3.1. sýna rannsóknir að heilsutengd lífsgæði einstaklinga sem greinst 

hafa með krabbamein í höfði og hálsi skáni talsvert á fyrsta ári, þegar fyrstu áhrif meðferðar hjaðna 

(Connor o.fl., 2006; Bjordal o.fl. 2001; Hammerlid o.fl., 2001; Kendall, 2014b). Rannsóknir sem líta 

sérstaklega til áhrifa kyngingartregðu á lífsgæði þessa sjúklingahóps sýna hins vegar að 

kyngingarerfiðleikar hrjá fólk oft lengur en aðrir fylgikvillar sjúkdómsins og hafa því jafnframt lengur 

áhrif á heilsutengd lífsgæði þeirra. Rannsókn Connor o.fl. (2006) sýndi t.a.m. að þótt virkni þátttakenda 

batnaði fyrstu sex mánuði eftir að meðferð við krabbameininu lauk þá glímdu þeir flestir enn við 

munnþurrk, kyngingartregðu og þyngdartap sem hafði neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði þeirra. 

Rannsókn Funk o.fl. (2012) sýndi jafnframt að 50% þátttakenda áttu í vanda með að borða a.m.k. 

fimm árum eftir greiningu á krabbameininu sem hafði neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði. Samskonar 

niðurstöður var að finna í rannsókn Campbell o.fl. (2004) þar sem 44% þátttakenda svelgdist á fimm 

árum eftir að meðferð lauk. Marktæka fylgni var að finna á milli ásvelgingar og skertra heilsutengdra 

lífsgæða. 

1.3.2 Lífsgæðamatslistar 

Samhliða auknum áhuga á heilsutengdum lífsgæðum hafa orðið til matstæki til að mæla þau. Flest slík 

tæki koma í formi spurningalista en í megindráttum er hægt að skipta þeim í tvo flokka, þ.e. 

sjúkdómasértæk og almenn matstæki. Sjúkdómasértæk matstæki eru hönnuð fyrir tiltekna sjúkdóma 

en almenn matstæki ekki. Kostir almennra matstækja eru að hægt er að nota þau til að bera saman 

einstaklinga með mismunandi sjúkdóma en kostir sjúkdómasértækra matstækja eru að þau geta merkt 

afleiðingar og áhrif tiltekins sjúkdóms á heilsutengd lífsgæði (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009).  

Við gerð lífsgæðamatslista þarf að hafa í huga að þeir meti einstaklinginn frá sjónarhorni hans. 

Ástæða þess er að sérkenni á borð við væntingar, trú og upplifanir hafa áhrif á lífsgæði. Eins og áður 

hefur komið fram er lífsgæðahugtakið einnig marghliða og flókið og eigi matstæki að sýna heildstæða 

mynd af heilsutengdum lífsgæðum viðkomandi þarf það að meta hugsmíðina út frá þeim sviðum sem 

hún nær yfir, þ.e. að minnsta kosti út frá líkamlegum, andlegum og félagslegum sviðum. Sé það ekki 

gert getur mælitækið ekki gefið alhliða mynd af heilsutengdum lífsgæðum einstaklings (Ferrans, 2005; 

Murphy o.fl., 2007). Séu slík matstæki vel gerð geta þau gefið ýmsar klínískt mikilvægar upplýsingar. 

Fyrst og fremst má nefna að þau geta veitt upplýsingar um áhrif sjúkdóms á lífsgæði fyrir og eftir 

meðferð, sem nýta má við ákvarðanatöku um áframhaldandi meðferð. Þau geta ýtt undir og liðkað 

samskipti milli heilbrigðisstarfsmanns og sjúklings, auk þess sem matstækin geta borið kennsl á tiltekin 

atriði sem hafa áhrif á lífsgæði og þannig gert heilbrigðisstarfsfólki kleift að beina meðferðarúrræðum 

þangað sem þörf er (Murphy o.fl., 2007). 
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Undanfarna tvo áratugi hafa verið búin til matstæki sem mæla áhrif kyngingartregðu á heilsutengd 

lífsgæði. Helst má þar nefna SWAL-QOL (McHorney o.fl., 2000) og EAT-10 (Belafsky o.fl., 2008). 

Báðir eru matslistarnir réttmætir og áreiðanlegir en hvorugur er hannaður sérstaklega fyrir tiltekinn 

sjúklingahóp og því eru þeir ekki sjúkdómasértækir. SWAL-QOL er líklega fyrsta mælitækið hannað í 

þeim tilgangi að meta áhrif kyngingartregðu á heilsutengd lífsgæði. Matslistinn er talsvert ítarlegur en 

hann samanstendur af 44 spurningum sem kanna heilsutengd lífsgæði á tíu sviðum (Woisard og 

Sordes, 2014). SWAL-QOL hefur hins vegar verið gagnrýndur fyrir að vera of langur og því ekki 

nægilega hagnýtur og úr þeim farvegi spratt matlistinn EAT-10. Eins og nafnið gefur til kynna er hann 

aðeins tíu spurningar og því er einfalt að nota hann í klínískri vinnu. Við þróun EAT-10 var lagt upp 

með að hafa matstækið einfalt bæði fyrir sjúkling og heilbrigðisstarfsmann. Orðalag er því einfalt og 

matstækinu er ekki skipt niður í tiltekin undirpróf. Svör eru gefin á bilinu 0 til 4 fyrir hverja spurningu og 

þar sem ekki þarf að reikna niðurstöður fyrir mismunandi undirpróf er einfalt að fá tölulegar niðurstöður 

úr prófinu. Fái einstaklingur fleiri en þrjú stig benda niðurstöður til þess að einstaklingur glími við 

kyngingarerfiðleika sem geta m.a. haft áhrif á heilsutengd lífsgæði hans (Belafsky o.fl., 2008). Átta af 

tíu spurningum EAT-10 einblína hins vegar á virkni og líkamlega getu einstaklings en lítið er horft til 

félagslegra eða tilfinningalegra þátta (Woisard og Sordes, 2014).   

Önnur tæki sem meta áhrif kyngingartregðu á heilsutengd lífsgæði eru The Deglutition Handicap 

Index (DHI) og Dysphagia Handicap Index (DyHI). Báðir matslistarnir voru hannaðir til þess að meta 

áhrif kyngingartregðu á heilsutengd lífsgæði óháð orsakavaldi. DHI metur heilsutengd lífsgæði með 30 

spurningum sem taka til þriggja sviða: tilfinningalegs sviðs, virkni sviðs og líkamlegs sviðs. DyHI metur 

heilsutengd lífsgæði með 25 spurningum á sömu þremur sviðum. Bæði tækin voru hönnuð með það í 

huga að vera auðveld í notkun og því hagnýt í klínísku starfi (Woisard og Sordes, 2014).   

Aðeins eitt sjúkdómasértækt matstæki er til sem metur áhrif kyngingartregðu á heilsutengd lífsgæði 

einstaklinga með krabbamein í höfði og hálsi. Matstækið kallast M. D. Anderson Dysphagia inventory 

(MDADI) og var búið til og þróað af nemendum, kennurum og talmeinafræðingum University of Texas 

M. D. Anderson Cancer Center (UTMDACC) (Chen o.fl., 2001). Frekar verður fjallað um mælitækið í 

kafla 1.4. 

1.4 M. D. Anderson Dysphagia Inventory 

Líkt og fram hefur komið er kyngingartregða tíður fylgikvilli krabbameins í höfði og hálsi sem getur haft 

alvarlega fylgikvilla í för með sér og haft neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði. Eftir því sem krafan varð 

háværari um að meta þyrfti heilsutengd lífsgæði sjúklinga skapaðist grundvöllur til þess að hanna 

mælitæki í þeim tilgangi að meta áhrif slíkrar kyngingartregðu á heilsutengd lífsgæði þessa 

sjúklingahóps og til varð sjúkdómasértæka mælitækið MDADI. Matslistinn er samsettur úr 20 

spurningum sem skiptast í fjögur undirpróf: almennt, virkni, líkamlegt og tilfinningalegt. Sjúklingar svara 

matslistanum sjálfir og meta á þann hátt eigin kyngingargetu og áhrif kyngingartregðu á lífsgæði sín 

(Chen o.fl., 2001). Hér á eftir verður fjallað um upphaf, þróun, próffræðilega eiginleika, uppbyggingu 

og fyrirlögn matstækisins. Einnig verður fjallað um þýðingar matstækisins á önnur tungumál. 
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1.4.1 Upphaf, þróun og próffræðilegir eiginleikar 

Þróun MDADI hófst á þann veg að rýnihópur (e. focus group), samsettur úr háskólakennurum, 

nemendum og talmeinafræðingum UTMDACC, mótaði og bjó til grunn að spurningum matslistans. Lítil 

persónuleg reynsla þessara einstaklinga af kyngingartregðu varð þess valdandi að ákveðið var að leita 

álits einstaklinga með reynslu af krabbameini í höfði og hálsi. Myndaðir voru fjórir átta manna 

rýnihópar með einstaklingum sem glímdu við kyngingartregðu vegna krabbameins í höfði og hálsi. Þeir 

voru beðnir um að fylla út MDADI og deila með rannsakendum upplifun sinni á kyngingartregðu. Rætt 

var um athafnir sem þeim voru sérstaklega erfiðar og hlustað á athugasemdir þeirra varðandi atriði og 

orðalag matslistans. Við gerð lokaútgáfu MDADI var tekið tillit til athugasemda og álits þeirra (Chen 

o.fl., 2001). 

Næst var listinn forprófaður en 100 einstaklingar, með krabbamein í höfði og hálsi, tóku þátt. Allir 

þátttakendur höfðu ensku að móðurmáli og höfðu komið í greiningu hjá talmeinafræðingum 

UTMDACC. Hver einstaklingur svaraði MDADI og tveimur vikum síðar svöruðu 29 sjúklingar MDADI-

matslistanum aftur, svo hægt væri að kanna endurprófunaráreiðanleika. Úr gögnum forprófunarinnar 

voru próffræðilegir eiginleikar matslistans skoðaðir. Niðurstöður sýndu að endurprófunaráreiðanleiki 

var innan ásættanlegra marka fyrir öll undirpróf matslistans en fylgni var á bilinu 0,69 til 0,88. Innri 

áreiðanleiki matslistans var metinn með Cronbach‘s α og var hann einnig ásættanlegur eða 0,96. 

Áreiðanleikastuðull (α) undirprófa matslistans var einnig ásættanlegur eða á bilinu 0,85 til 0,93 (Chen 

o.fl., 2001). 

Þrjár gerðir réttmætis matslistans voru einnig kannaðar, þ.e. inntaksréttmæti (e. content-validity), 

viðmiðsréttmæti (e. criterion-validity) og hugsmíðaréttmæti (e. construct-validity). Inntaksréttmæti var 

kannað með rýnihópum sérfræðinga og rýnihópum sjúklinga og aðstandenda þeirra. Hlutverk þeirra 

var að meta hvort prófatriði virtust tengjast hugsmíðinni og komust þau að því að sú væri raunin. 

Viðmiðsréttmæti metur fylgni atriða matslistans við annan matslista sem talinn er meta sömu hugsmíð. 

Í þessu tilviki var matslistinn Performance status scale (PSS) notaður til samanburðar en hann 

inniheldur þrjár spurningar sem athuga eðlileika mataræðis, skiljanleika tals og fæðuinntöku innan um 

aðra (e. eating in public). Til þess að meta viðmiðsréttmætið voru reiknaðir Spearman-fylgnistuðlar og 

voru þeir á bilinu 0,47 til 0,61 fyrir öll undirpróf matslistans, sem þótti viðunandi. Að lokum var 

hugsmíðaréttmæti kannað með því að bera undirpróf MDADI við undirpróf lífsgæðamatslistans the 

Short Form Health Survey (SF-36). Aftur voru Spearman-fylgnistuðlar notaðir til að kanna fylgnina en 

búist var við fylgni á milli undirprófa MDADI og undirprófa SF-36 sem eiga að meta sömu hæfnina en 

ekki á milli undirprófa sem ekki er ætlað að meta sömu hæfnina. Niðurstaðan var sú að 

hugsmíðaréttmæti væri einnig viðunandi, þar sem fylgni var á bilinu 0,39 til 0,54 milli undirprófa 

matslistanna sem mátu sömu atriði. Fylgni var hins vegar í öllum tilvikum undir 0,4 þegar undirpróf 

matslistanna, sem mátu ekki sömu atriði, voru borin saman (Chen o.fl., 2001).  

Af umfjöllun þessa kafla má draga þá ályktun að MDADI-lífsgæðamatslistinn sé réttmætt og 

áreiðanlegt matstæki sem vel er hægt að nota bæði í rannsóknum og klínískri vinnu.  
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1.4.2 Uppbygging og fyrirlögn 

Matslistinn er samsettur úr fjórum undirprófum sem snúa að mismunandi þáttum heilsutengdra 

lífsgæða. Fyrst má nefna almennt (e. global) undirpróf, sem inniheldur eina spurningu og lýsir því 

hvernig kyngingarerfiðleikar einstaklings hamla daglegu lífi. Sú spurning á að veita svör um lífsgæði 

einstaklingsins í heild (e. overall quality of life). Tilfinningalegt (e. emotional) undirpróf inniheldur sex 

spurningar sem eiga að meta tilfinningalega svörun einstaklingsins við kyngingarvandanum. Virkni 

undirpróf (e. functional) matslistans inniheldur fimm spurningar og lýsir áhrifum kyngingarvanda á 

daglegar athafnir og að lokum er líkamlegt (e. physical) undirpróf sem inniheldur átta spurningar sem 

eiga að meta skynjun einstaklings á kyngingarvandanum (Carlsson o.fl., 2012; Chen o.fl., 2001).  

Svör við spurningum matslistans eru gefin á fimm punkta Likert-skala: mjög sammála, sammála, 

hlutlaus, ósammála og mjög ósammála. Gefin eru eitt til fimm stig fyrir hvert svar, þar sem svarið mjög 

sammála gefur eitt stig og mjög ósammála gefur fimm stig. Tvær undantekningar eru á þessu í 

upprunalegu gerð matslistans en gefið er á öfugan máta fyrir spurningar E7 (I do not feel self-concious 

when I eat) og F2 (I feel free to go out to eat with my friends, neighbors, and relatives), þ.e. gefin eru 

fimm stig fyrir mjög sammála og eitt stig fyrir mjög ósammála. Þegar telja á heildarstigafjölda er 

stigafjöldi spurningar undirprófsins global aðskilinn stigafjölda hinna spurninganna. Stigafjöldi hinna 19 

spurninganna er lagður saman og meðaltal er fundið. Að lokum er meðaltalið margfaldað með 20 til að 

finna MDADI-heildarmælitölu (e. total MDADI score). Sú mælitala er á bilinu 20 til 100, þar sem 20 

stendur fyrir afar slæma virkni og 100 fyrir afar góða. Af því leiðir að því hærri sem heildarmælitalan er 

því minni eru áhrif kyngingartregðu á daglegt líf og því betri eru heilsutengd lífsgæði viðkomandi. Svari 

einstaklingur ekki tilteknum spurningum er sömu aðferð beitt við útreikning heildarmælitölu en meðaltal 

er fundið með því að deila heildarstigafjölda með fjölda þeirra spurninga sem svarað var. Mælitölur 

fyrir hvert undirpróf eru reiknaðar á sama máta og heildarmælitala prófsins. Sem dæmi má nefna er 

mælitala líkamlega undirprófsins reiknuð þannig að stigafjöldi spurninga þess er lagður saman og því 

næst er meðaltal fundið. Meðaltalið er því næst margfaldað með 20 og þá fæst mælitala á bilinu 20 til 

100 þar sem lægri mælitala stendur fyrir verri útkomu (Chen o.fl., 2001).  

1.4.3 Þýðing MDADI á önnur tungumál 

Lífsgæðamatslistinn MDADI hefur að minnsta kosti verið þýddur á portúgölsku (Guedes, Angelis, 

Chen, Kowalski og Vartanian, 2013), dönsku (Hadjú, Plaschke, Johansen, Dalton og Wessel, 2017), 

hollensku (Speyer o.fl., 2011), kóresku (Kwon, Kim, Park, Oh og Han, 2013), japönsku (Matsuda o.fl., 

2018) og sænsku (Carlsson o.fl., 2012). Í nánast öllum tilvikum var stuðst við hefðbundið 

bakþýðingarferli (sjá umfjöllun kafla 1.5.) en þó er ekki skýrt hvernig þýðing matslistans yfir á hollensku 

fór fram. Í sumum tilvikum voru gerðar smávægilegar breytingar á matslistanum sem vert er að nefna. 

Höfundar kóresku þýðingarinnar ákváðu á breyta orðalagi spurningar P8 (ég hósta þegar ég reyni að 

drekka vökva) því að þeirra mati geta einstaklingar sem ekki geta drukkið ekki svarað spurningunni. 

Höfundar sænsku og dönsku þýðingarinnar þýddu orðið kynging (e. swallowing) sem borða, drekka og 

kyngja (e. eating, drinking and swallowing), þar sem orðið kynging vísar aðeins til vélindastigs 

kyngingar í sænsku og dönsku en ekki munnkokstigs kyngingar. Einnig má nefna að höfundar dönsku 

þýðingar matslistans ákváðu að bæta fjórum spurningum við matslistann, sem snúa að tilteknum 
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þáttum sem hafa áhrif á kyngingu, s.s. sársauka og munnþurrki. Þeim þótti þessar aukaspurningar fela 

í sér klínískt mikilvægar upplýsingar sem upprunalegi MDADI-matslistinn veitti þeim ekki. 

 Í flestum tilvikum voru gerðar athugasemdir við spurningar E7 og F2, sem gefið er fyrir á öfugan 

máta miðað við hinar 18 spurningarnar. Rannsakendur hollensku, dönsku og sænsku þýðinganna 

greindu frá háu hlutfalli þátttakenda sem ekki hafði áttað sig á neitun, sem finna má í báðum 

spurningum, og því svarað líkt og neitunin væri ekki til staðar. Þetta olli því að þeir þátttakendur fengu 

öfugan stigafjölda fyrir svör sín við þeim spurningum. Höfundar dönsku og sænsku þýðinganna 

brugðust við þessu á þann hátt að ef svör einstaklings við þessum spuringum voru ekki í samræmi við 

svör viðkomandi við hinum spurningum matslistans var stigafjölda sem viðkomandi fékk fyrir þessar 

spurningar snúið við. Höfundar hollensku þýðingarinnar brugðust við þessu á þann hátt að aðlaga 

orðalag þessara spurninga þannig að gefið væri eins fyrir allar spurningar matslistans, þannig að 

svarið mjög sammála gaf 1 stig og mjög ósammála 5 stig í öllum tilvikum.  

Forprófunarferlið var svipað í sniðum í flestum tilvikum, þó að sjá megi smávægilegan mun milli 

rannsókna. Mismunandi var hvaða skilyrði þátttakendur þurftu að uppfylla til að geta tekið þátt í 

forprófunum þýðinganna. Allir settu þau skilyrði að þátttakendur hefðu gengist undir meðferð við 

krabbameini í höfði og hálsi en aðeins hollensku, kóresku og sænsku rannsakendurnir könnuðu 

sérstaklega hvort þátttakendur væru með kyngingartregðu á munnkokstigi. Ef einhver skilyrði voru sett 

um aldur þátttakenda voru þau að þeir væru eldri en 18 ára og því voru þátttakendur allra 

forprófananna á breiðu aldursbili.  

Fjöldi þátttakenda í forprófunum var einnig mismunandi milli þýðinga. Í flestum tilvikum var hann á 

bilinu 64 til 85 en þó má nefna undantekningar, líkt og kóresku forprófunina þar sem fjöldi þátttakenda 

var 34. Aðeins í sænsku forprófuninni var einnig 115 manna hópur þátttakenda sem ekki hafði fengið 

krabbamein í höfði og/eða hálsi notaður til viðmiðunar. Það var gert til að kanna hvort MDADI greindi á 

milli einstaklinga með kyngingartregðu og einstaklinga án kyngingartregðu, sem reyndist raunin. 

Einnig var mismunandi milli forprófananna hversu margir tóku þátt í að svara MDADI aftur svo hægt 

væri að skoða endurprófunaráreiðanleika. Í brasilísku, hollensku og kóresku forprófununum svöruðu 

allir þátttakendur spurningum matslistans aftur en í öðrum forprófunum var aðeins hluti þátttakenda 

sem svaraði matslistanum aftur. Sá fjöldi var á bilinu 12 til 48. Fjöldi daga milli prófana var á bilinu 8 til 

15. 

Próffræðilegir eiginleikar þýðinganna voru í öllum tilvikum viðunandi en allir könnuðu bæði réttmæti 

og áreiðanleika þýðinganna, fyrir utan dönsku rannsakendurna sem könnuðu aðeins áreiðanleika.  

Ljóst er að þýðing MDADI á eins mörg tungumál og raun ber vitni er afleiðing þess að áhersla á að 

kanna áhrif heilsubrests út frá sjónarhorni sjúklingsins hefur aukist undanfarna áratugi. Þar sem 

kyngingartregða er tíður fylgikvilli krabbameins í höfði og hálsi er nauðsynlegt að til sé réttmætt og 

áreiðanlegt tæki til þess að meta áhrif kyngingartregðunnar út frá sjónarhorni sjúklingsins. Ávinningur 

þess að eiga MDADI-matslistann þýddan, staðfærðan og forprófaðan á íslensku væri mikill. 

Upplýsingar sem listinn veitir má nota til að skilgreina hvaða þættir hafa jákvæð og neikvæð áhrif á 

heilsutengd lífsgæði þessa sjúklingahóps. Hægt væri að bera heilsutengd lífsgæði þessa hóps hér á 

landi saman við samskonar hópa erlendis. Jafnframt getur matstækið nýst sem grundvöllur til frekari 

rannsókna á heilsutengdum lífsgæðum þessa einstaklinga, sem og rannsókna á hvernig hámarka 



  

34 

megi lífsgæðin með vel hönnuðum meðferðarleiðum. Slíkt getur skilað sér í bættri þjónustu sem væri 

mikilvægasti ávinningurinn. 

1.5 Þýðingar matstækja 

Matstæki eru búin til og þróuð til að afla upplýsinga um og mæla tiltekna hugsmíð eða þekkingu 

ákveðins markhóps. Sé ætlun að þýða matstæki er mikilvægt að haga þýðingu og staðfærslu þess á 

þann hátt að staðfærð þýðing matstækisins sé jafngild eða hliðstæð frumútgáfu þess, þ.e. að 

matstækið afli upplýsinga um tiltekna hugsmíð á sama hátt og upprunaleg útgáfa þess. Í eðli sínu eru 

þýðingar matstækja því frábrugðnar þýðingum til dæmis bókmenntatexta eða leiðbeiningatexta, því 

markmiðið er ekki að skila ákveðinni upplifun til lesenda eða koma upplýsingum orðrétt til skila, heldur 

að afla sambærilegra upplýsinga. Í því felst að próffræðilegir og tölfræðilegir eiginleikar þýdda 

matstækisins séu sambærilegir slíkum eiginleikum frumútgáfunnar. Séu óvissuþættir til staðar, sem 

tengjast þýðingu og staðfærslu matstækis, getur því þurft að laga efnistök atriða að menningarlegum 

aðstæðum. Ákvarðanir um hvort breyta eigi efnistökum einstaka atriða matstækisins þarf þó að skoða 

í ljósi væntanlegrar notkunar þess, t.a.m. við rannsóknir, greiningu, alþjóðlegan samanburð eða mat í 

þýðingarlandi. Yfirleitt má finna nytsamlegastar upplýsingar um hvernig best sé að mæla hugsmíð 

með niðurstöðum forprófana (Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

Líkt og hér hefur komið fram þarf að huga að ýmsum atriðum við þýðingu matstækja ef vel á að 

takast til. Einar Guðmundsson (2005-2006) tilgreindi níu atriði sem huga þyrfti að við þýðingu og 

staðfærslu matsækja, sem farið var eftir við þýðingu lífsgæðamatslistans MDADI á íslensku: (1) Við val 

á mælitæki er mikilvægt að huga vel að próffræðilegum eiginleikum þess í heimalandi en klínískt 

notagildi þess veltur á þeim. (2) Hæfni þýðenda þarf að vera góð á báðum tungumálum sem um er að 

ræða, sem og því efni sem á að þýða. (3) Fagleg hæfni og sérþekking þýðenda þarf að vera til staðar. 

Þar að auki þarf færni í því að túlka og umgangast sérkenni matstækisins í nýjum heimkynnum að 

vera til staðar. (4) Aðferð við þýðingu þarf að vera vönduð til að tryggja að þýdd útgáfa sé jafngild eða 

hliðstæð upprunalegri útgáfu. (5) Aðferð við staðfærslu þarf einnig að vera vönduð. (6) Þýdd og 

staðfærð matstæki hafa sérstöðu og mikilvægt er að staðfesta að margvísleg túlkun niðurstaðna í 

upprunalegu heimalandi sé viðeigandi í nýjum heimkynnum matstækisins. (7) Gera þarf grein fyrir 

hvaða þekktir skekkjuvaldar geta haft áhrif á eiginleika matstækja í þýddri útgáfu. (8) Forprófa þarf 

þýðingu prófsins til að kanna hvernig hún gefst í raunverulegum aðstæðum. (9) Huga þarf að réttmæti 

þýðingarinnar og öðrum próffræðilegum eiginleikum. Einnig hefur Alþjóðlega prófanefndin (e. 

International Test Commission) gefið út 22 reglur er varða þýðingu og staðfærslu matstækja. 

Reglunum er skipt í fjóra flokka eftir innihaldi: samhengi (tvö atriði), samning og þróun matstækja (tíu 

atriði), fyrirlögn (sex atriði) og tæknilegar upplýsingar (fjögur atriði) (International Test Commission, 

2010). Stuðst var við reglurnar við þýðingu og staðfærslu MDADI á íslensku.  

Bakþýðingaraðferð hefur mikið verið notuð við þýðingu og staðfærslu matstækja. Í ferlinu felst að 

tveir tvítyngdir þýðendur þýða matstæki óháð hvor öðrum. Fyrst þýðir annar aðilinn matstækið yfir á 

tungumál nýja heimalandsins og svo þýðir hinn aðilinn matstækið aftur yfir á upprunalega tungumálið. 

Fjöldi þýðenda og bakþýðenda getur þó verið misjafn, en oft og tíðum þýða tveir aðilar matstækið yfir 

á tungumál nýja heimalandsins og samræma þýðingar sínar áður en aftur er þýtt yfir á upprunalegt 
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tungumál matsækisins. Ágæti tiltekinnar þýðingar veltur svo á því hversu lík bakþýdd útgáfa er 

upprunalegri útgáfu matstækisins. Bakþýðingaraðferðin hefur verið gagnrýnd fyrir að valda því að 

þýðendur noti frekar málfræði- og setningafræðilega réttar setningar til að stuðla að bakþýðingu sem 

er líkust upprunalegri gerð matstækisins. Slíkt getur valdið því að áherslur á samhengi, skilning og 

merkingu þýðingarinnar falli í skuggann eða gleymist jafnvel alveg. Einnig hefur bakþýðingaraðferðin 

verið gagnrýnd fyrir að ýta undir einfalt orðalag, sem einnig á að ýta undir bakþýðingu sem fellur vel að 

upprunalegri útgáfu matstækisins. Af þessu leiðir að varast þarf að nota bakþýðingaraðferðina 

vélrænt, heldur þarf að skoða framangreind atriði vandlega. Sömuleiðis ætti ekki að nota eingöngu 

slíkt ferli til að staðfesta ágæti þýðingarinnar á nýtt tungumál og jafngildi matstækisins á viðkomandi 

tungumálum.  

1.6 Áreiðanleiki 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um próffræðilega hugtakið áreiðanleiki en rannsókn verkefnisins 

snýr að því að kanna áreiðanleika íslenskrar þýðingar matslistans MDADI. 

Hugtakið áreiðanleiki (e. reliability) vísar til þess hversu stöðug og nákvæm mæling er en í því felst 

að samkvæmni sé á milli jafngildra eða endurtekinna mælinga. Ef áreiðanleiki mælitækis er góður ætti 

fyrirlögn þess frá einni mælingu til annarrar því að gefa samskonar niðurstöður, að því gefnu að 

eiginleikinn sem prófinu er ætlað að mæla hafi ekki breyst. Tilviljunarbundnir þættir ættu hins vegar að 

hafa lítil áhrif á útkomuna svo hún endurspegli sem best hugsmíðina (Guðmundur Arnkelsson, 2006; 

Guðrún Árnadóttir, 2003).  

Mælitala á áreiðanleika matstækis er á formi fylgnistuðuls sem er jafnan kallaður 

áreiðanleikastuðull (e. reliability coefficient). Áreiðanleikastuðull gefur til kynna hve hátt hlutfall 

dreifingar niðurstöðu mælingar sé vegna eiginleikans sem mæla á og hve hátt hlutfall sé vegna 

tilviljunarbundinnar villu (Guðmundur Arnkelsson, 2006). Hægt er að meta áreiðanleika á mismunandi 

hátt en þar sem ólíkar aðferðir til að meta áreiðanleika eru næmar fyrir ólíkum þáttum áreiðanleikans 

er yfirleitt talað um ólíkar tegundir áreiðanleika, t.d. um endurprófunaráreiðanleika (e. test-retest 

reliability), innri áreiðanleika (e. internal consistency), áreiðanleika matsmanna (e. interobserver 

reliability) og helmingunaráreiðanleika (e. split-half reliability) (Guðmundur Arnkelsson, 2006; Guðrún 

Árnadóttir, 2003). Hér verður fjallað nánar um tvo fyrstnefndu þar sem þeir eru kannaðir í rannsókn 

þessa verkefnis.  

Endurprófunaráreiðanleiki metur ónákvæmni sem verður vegna breytinga frá einum tíma til annars 

og höfðar því til stöðugleika mælinga (Guðmundur Arnkelsson, 2006; Guðrún Árnadóttir, 2003). 

Mæling á endurprófunaráreiðanleika fer þannig fram að sama mæling er endurtekin á sama 

einstaklingi með tiltölulega stuttu millibili. Áreiðanleikastuðull er því næst fundinn með því að kanna 

fylgni milli niðurstaðna fyrri og seinni fyrirlagnar mælitækisins. Passa verður að láta hæfilega langt líða 

á milli mælinga svo próftaki muni ekki svör sín úr fyrri prófuninni en þó ekki svo langt að raunveruleg 

breyting hafi geta orðið á þeim eiginleika sem mæla á (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Innri áreiðanleiki er notaður til þess að álykta um hversu heildstætt og vel upp byggt mælitæki er. 

Áreiðanleikastuðull hans metur meðalfylgni allra prófatriða matstækisins og því hefur val á prófatriðum 
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og fjölbreytileiki þeirra áhrif á hversu hár áreiðanleikastuðullinn verður (Guðmundur Arnkelsson, 2006; 

Guðrún Árnadóttir, 2003). Ef lítið samræmi er í svörum próftaka við prófatriðum sem ætlað er að meta 

ákveðna hugsmíð er því líklegt að áreiðanleikastuðull, sem meta á innri áreiðanleika, sé lágur. 
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2 Markmið 

Markmið þessa verkefnis er tvíþætt. Annars vegar er markmiðið að þýða og staðfæra 

lífsgæðamatslistann M. D. Anderson Dysphagia Inventory á þann hátt að hann sé hliðstæður og 

jafngildur frumútgáfunni. Hins vegar er markmiðið að forprófa íslensku þýðinguna í því skyni að kanna 

próffræðilega eiginleika hennar. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Er innri áreiðanleiki þýddrar og staðfærðrar útgáfu M. D. Anderson Dysphagia Inventory 

viðunandi? 

2. Er endurprófunaráreiðanleiki þýddrar og staðfærðrar útgáfu M. D. Anderson Dysphagia 

Inventory viðunandi? 

3. Er íslensk þýðing matslistans skiljanleg og aðgengileg? 

4. Greinir íslensk þýðing lífsgæðamatslistans á milli einstaklinga sem fengið hafa krabbamein í 

höfði og hálsi og einstaklinga sem hafa ekki fengið krabbamein í höfði og hálsi? 

Þess utan er ætlunin að fá hugmynd um áhrif kyngingartregðu á lífsgæði einstaklinga með krabbamein 

í höfði og hálsi hér á landi. Gögn forprófunarinnar verða skoðuð með það að markmiði að kanna hvort 

form meðferðar (skurðaðgerð, lyfjameðferð, geislameðferð eða blanda þessara meðferðarleiða) og 

hversu langt er liðið frá meðferð hafi tiltekin áhrif á lífsgæði viðkomandi. Að lokum er markmiðið að 

safna viðmiðum frá heilbrigðum einstaklingum um hvaða stigafjölda sé eðlilegt að fá, glími 

einstaklingur hvorki við skerta kyngingargetu né krabbamein í höfði og hálsi.  
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3 Efni og aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað verður um hvaða leyfa þurfti að 

afla áður en rannsóknin hófst og því næst um rannsóknina sjálfa. Fyrst verður fjallað um hvernig 

staðið var að þýðingu og staðfærslu matslistans og þar á eftir um hvernig forprófun rannsóknarinnar 

var framkvæmd. Loks verður fjallað um hvaða viðmið voru notuð fyrir próffræðilega eiginleika og 

hvernig úrvinnsla tölfræðilegra gagna fór fram. 

3.1 Leyfisumsóknir 

Afla þurfti þriggja leyfa áður en hægt var að hefjast handa við rannsóknina. Beðið var um leyfi frá Amy 

Y. Chen, höfundi MDADI, fyrir þýðingu matslistans á íslensku. Vefpóstur var sendur á Amy í lok júlí 

2017 með umræddri beiðni og svaraði hún rannsakendum 1. ágúst 2017 og veitti góðfúslegt leyfi fyrir 

þýðingu matslistans. 

 Sækja þurfti um leyfi til Siðanefndar Landspítalans og framkvæmdastjóra lækninga fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar, þar sem til stóð að skoða sjúkraskrár einstaklinga sem greinst höfðu 

með krabbamein í höfði og hálsi. Umsóknir voru sendar á báða hlutaðeigandi í lok nóvember. 

Framkvæmdastjóri lækninga veitti leyfi fyrir rannsókninni 18. desember 2017 (sjá fylgiskjal A) og 

Siðanefnd Landspítalans einnig 17. janúar 2018 (sjá fylgiskjal B). Að þessum leyfum fengnum var 

ekkert því til fyrirstöðu að hefja rannsóknina. 

3.2 Þýðing og staðfærsla MDADI 

Fyrri hluti rannsóknarinnar fólst í því að þýða og staðfæra lífsgæðamatslistann MDADI á íslensku. 

Matslistinn var þýddur með hefðbundinni bakþýðingaraðferð (sjá umfjöllun kafla 1.5.) í samræmi við 

fyrri þýðingar matslistans á önnur tungumál. Í þýðingarferlinu var stuðst við hugmyndir og tillögur 

Sigurgríms Skúlasonar (2005), Einars Guðmundssonar (2005-2006) og Alþjóðlegu prófanefndarinnar 

(International Test Commission, 2010) um þýðingar og staðfærslu mælitækja. Þess utan var 

leiðbeiningum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (The World Health Organization, 2017) um 

bakþýðingar einnig fylgt. 

3.2.1 Framkvæmd 

Þýðing matslistans fór þannig fram að tveir aðilar þýddu matslistann frá ensku yfir á íslensku. 

Þýðendur voru Elísabet Arnardóttir, yfirtalmeinafræðingur Landspítalans og leiðbeinandi verkefnisins, 

og Ragnhildur Gunnarsdóttir, meistaranemi í talmeinafræði og höfundur verkefnisins. Báðar búa þær 

yfir góðri kunnáttu í bæði íslensku og ensku, auk þess sem þær hafa báðar þekkingu á 

kyngingartregðu. Þess utan hefur Elísabet talsverða klíníska reynslu af starfi með einstaklingum sem 

fengið hafa kyngingartregðu í kjölfar krabbameins í höfði og hálsi. Elísabet og Ragnhildur þýddu 

matslistann hvor í sínu lagi og báru svo saman þýðingarnar. Farið var yfir hvert atriði matslistans með 

það að markmiði að bera saman og samræma orðalag og uppbyggingu setninga þýðinganna. Kæmu 

upp vafaatriði eða væru þýðendur ekki sammála um tiltekin atriði voru þau borin undir tvo óháða aðila, 

Heiðu D. Sigurjónsdóttur, talmeinafræðing á Landspítalanum, og Steinunni Kristínu Þorvaldsdóttur 

þýðanda. Á þennan hátt var ein heildstæð þýðing búin til sem báðir rannsakendur voru sáttir við.   
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Þegar samræmd og heildstæð þýðing var tilbúin var hún send til Ingunnar Högnadóttur 

talmeinafræðings, sem hefur þekkingu og reynslu af vinnu með einstaklingum með kyngingartregðu og 

gott vald á bæði enskri og íslenskri tungu. Ingunn, sem þekkti ekki áður til MDADI, sá um bakþýðingu 

matslistans. Að lokum var upprunalegi matslistinn borinn saman við bakþýdda útgáfu hans. Þegar 

munur var á orðalagi eða uppbyggingu setninga var það rætt og tekið til greina þegar endanleg útgáfa 

matslistans var útbúin.  

3.3 Forprófun þýðingar MDADI 

Þegar lokaþýðing matslistans var tilbúin og búið var að fá öll leyfi fyrir rannsókninni var þýðing MDADI 

forprófuð en forprófunarferlið var að mestu byggt á forprófunum þýðinga MDADI á önnur tungumál. 

Hér verður fjallað um hvað fólst í forprófun MDADI, þ.e. val á þátttakendum, hvaða mælitæki og 

matslistar voru notaðir, hvernig forprófun fór fram og hvernig úrvinnslu gagna var háttað.   

3.3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur skiptust í tvo hópa. Annars vegar voru þátttakendur einstaklingar sem fengið höfðu 

krabbamein í höfði og hálsi síðastliðin fimm ár og verður sá hópur hér eftir kallaður rannsóknarhópur. 

Hins vegar voru fengnir til þátttöku einstaklingar sem hvorki höfðu greinst með kyngingartregðu né 

krabbamein í höfði og hálsi og verður sá hópur hér eftir kallaður samanburðarhópur.  

Einstaklingar í báðum hópum þurftu að uppfylla ákveðin skilyrði til að koma til greina sem 

þátttakendur í rannsókninni. Allir þátttakendur þurftu að vera 18 ára eða eldri og eiga íslensku að 

móðurmáli. Einnig þurfti lögheimili þátttakenda að vera innan við 70 kílómetra frá Reykjavík. 

Einstaklingar í rannsóknarhópnum þurftu að hafa greinst með krabbamein í höfði og hálsi á 

síðastliðnum fimm árum (á árunum 2013 til 2017) og máttu ekki vera greindir með kyngingartregðu af 

öðrum orsökum en vegna krabbameinsins. Einstaklingar í samanburðarhópnum máttu hvorki hafa 

greinst með krabbamein í höfði og hálsi né kyngingartregðu. Hér á eftir verður því lýst hvernig val á 

þátttakendum fór fram. 

3.3.1.1 Val á þátttakendum: Rannsóknarhópur 

Í umsókn til Siðanefndar Landspítalans og framkvæmdarstjóra lækninga var beðið um leyfi til að leita 

þátttakenda á meðal einstaklinga sem greinst höfðu með krabbamein í höfði og hálsi síðastliðin fimm 

ár. Leitast var eftir einstaklingum með ICD-10-greiningarkóðana C00 – C14, C30 – C33 og C73 (sjá 

má nánari útskýringu á greiningarkóðunum í fylgiskjali C). Eftir að leyfi fyrir rannsókninni fékkst fengu 

rannsakendur lista í hendur með nöfnum og kennitölum 129 einstaklinga, sem greinst höfðu með 

krabbamein í höfði og hálsi síðastliðin fimm ár, frá Hagdeild Landspítalans. Farið var kerfisbundið í 

gegnum listann til þess að athuga hvort einstaklingar uppfylltu fyrrnefnd skilyrði fyrir þátttöku. 

Eftirfarandi kom í ljós: 

o Einn einstaklingur var yngri en 18 ára. 

o Ellefu áttu ekki íslensku að móðurmáli. 

o Fimmtán voru með lögheimili fyrir utan 70 kílómetra radíus frá Reykjavík. 

o Fjórir voru greindir með krabbamein fyrir árið 2013. 

o Einn var greindur með kyngingartregðu í tengslum við heilablóðfall. 
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Í ljós kom einnig að 56 einstaklingar voru látnir. Eftir stóðu því 41 einstaklingur. 

Næsta skref var að hafa samband við mögulega þátttakendur en hringt var í alla sem komu til 

greina. Rannsakandi byrjaði samtalið á því að kynna rannsóknina og svaraði öllum spurningum sem 

vöknuðu í kjölfarið. Loks var hverjum og einum boðið að taka þátt. Annars vegar voru 17 einstaklingar 

sem gátu ekki eða vildu ekki taka þátt í rannsókninni og var þeim þakkað fyrir og þeir kvaddir. Hins 

vegar samþykktu 24 þátttakendur þátttöku og var þá komist að samkomulagi um hentugan tíma til 

fyrirlagnar.  

Í sjúkraskrá þeirra sem samþykktu að taka þátt var leitað að upplýsingum um hvers konar meðferð 

þátttakendur höfðu hlotið við krabbameininu (skurðaðgerð/geislameðferð/lyfjameðferð/ geisla- og 

lyfjameðferð). Einnig var leitað að upplýsingum um það hvort þátttakendur hefðu fengið aðstoð 

talmeinafræðings í tengslum við kyngingarerfiðleika, bæði með leit í sjúkraskrám og með því að biðja 

um eftirfarandi greiningar- og meðferðarkóða frá Hagdeild Landspítalans: 

o Talþjálfunarkóði: Z50.5 

o Meðferðarkóðar (NCSP+)/aðkoma talmeinafræðings: ENFX80, JCDB2K, R4R130 og R4R138. 

3.3.1.2 Val á þátttakendum: Samanburðarhópur 

Hentugleiki réð för þegar valið var í samanburðarhóp rannsóknarinnar en ákveðið var að leita til vina 

og ættingja rannsakenda. Við val á einstaklingum var reynt eftir fremsta megni að samræma kyn og 

aldur þátttakenda við kyn og aldur einstaklinga í rannsóknarhópnum.  

3.3.1.3 Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

Í töflu 3 má finna helstu upplýsingar um þátttakendur í bæði rannsóknar- og samanburðarhópi 

rannsóknarinnar. 
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Tafla 3. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur rannsóknarinnar. 

 Rannsóknarhópur 

n = 24 

Samanburðarhópur 

n = 24 

Meðalaldur (staðalfrávik) 63 (12) 62 (12) 

<40 ára  1 1 

41-50 ára 1 2 

51-60 ára 8 8 

61-70 ára 7 8 

71 - 80 ára 5 4 

>80 ára 2 1 

Kyn   

       Kk 17 16 

       Kvk 7 8 

Staðsetning krabbameins   

      Munnhol 5 - 

      Nefkok 1 - 

      Munnkok 8 - 

      Barkakýliskok 0 - 

      Barkakýli 5 - 

Meðferðarleiðir   

      Skurðaðgerð 5 - 

      Skurðaðgerð og geislameðferð 10 - 

      Lyfja- og geislameðferð 4 - 

      Skurðaðgerð, lyfja- og  

      geislameðferð 

5 - 

Tími liðinn frá meðferð    

      <12 mánuðir 10 - 

      13-24 mánuðir 3 - 

      25-36 mánuðir 2 - 

      37-48 mánuðir 3 - 

      49-60 mánuðir 6 - 

 

Eins og sjá má í töflu 3 er stór hluti þátttakenda karlkyns eða 70%. Þetta er í samræmi við að talsvert 

fleiri karlmenn greinast með krabbamein í höfði og hálsi en konur, eins og kom fram í kafla 1.2.2. 

Flestir einstaklingar í rannsóknarhópnum höfðu fengið krabbamein í munnkoki en í úrtakinu var hins 

vegar enginn sem hafði greinst með krabbamein í barkakýliskoki. Úr töflunni má einnig lesa að flestir 

þátttakendur höfðu fengið meðferð í formi blöndu af skurð- og geislameðferð. Þegar litið er á tíma, 

sem liðinn er frá meðferð, má sjá að hópurinn sem var í meðferð 12 mánuðum fyrir fyrirlögn var 

stærstur en þar var að finna 42% þátttakenda. Næststærstur er hópurinn sem hlaut meðferð fyrir 46 til 

40 mánuðum eða 25% þátttakenda. Einnig má sjá að 13% þátttakenda hlutu meðferð 13 til 24 

mánuðum og 37 til 48 mánuðum fyrir fyrirlögn. Fæstir voru í meðferð fyrir 25 til 36 mánuðum eða 8%.   
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3.3.2 Mælitæki og matslistar 

Nauðsynlegt þótti að fá upplýsingar um kyngingargetu þátttakenda í rannsókninni áður en 

lífsgæðamatslistinn MDADI var lagður fyrir. Stærð verkefnisins bauð ekki upp á að hver og einn 

þátttakandi yrði sendur í kyngingarmyndatöku eða klínískt kyngingarmat. Þess í stað voru þrír 

matslistar valdir til þess að gefa upplýsingar um kyngingargetu þátttakanda. Fyrstan má nefna 

sjálfsmatslistann EAT-10 (sjá umfjöllun kafla 1.3.2.). Fengi einstaklingur fleiri en þrjú stig var litið sem 

svo á að líklegt væri að hann glímdi við kyngingartregðu. Matslistann má finna sem fylgiskjal D. 

Matslistinn The Functional Oral Intake Scale (FOIS) var einnig notaður til að meta kyngingargetu 

þátttakenda. FOIS er réttmætur og áreiðanlegur matslisti sem var fyrst hannaður til að meta 

kyngingargetu einstaklinga sem fengið höfðu heilablóðfall. Matslistinn metur kyngingargetu 

einstaklings á sjö stiga skala út frá fæðu- og drykkjarinntöku, þar sem lægra stig vísar til verri getu. 

Stig eitt til þrjú vísa til einstaklinga sem þurfa að notast við sondu til að nærast að hluta til eða alveg. 

Stig fjögur til sex vísa til einstaklinga sem nærast í gegnum munn en þurfa að breyta áferð eða forðast 

tiltekna áferð fæðu eða vökva. Stig sjö vísar til þess að einstaklingur nærist um munn án nokkurra 

takmarkana (Crary, Mann og Groher, 2005). Matslistann má finna sem fylgiskjal E. 

Að lokum settu rannsakendur saman lista sem kallaður var bakgrunnsupplýsingar en hann átti 

meðal annars að kanna kyngingargetu þátttakenda. Þar mátti annars vegar finna spurningar um 

hvernig kynging viðkomandi var fyrir meðferð við krabbameininu og hvort hún hefði breyst við 

meðferðina. Hins vegar var þar að finna spurningar úr rannsókn Hedström, Tuomi, Finizia og Olsson 

(2017). Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að ef einstaklingar sem gengist hafa undir 

geislameðferð við krabbameini í höfði og hálsi segjast hósta þegar þeir borða eða drekka og segjast 

jafnframt eiga í erfiðleikum með að kyngja og borða þá eru allar líkur á því að þeir glími við miðlungs til 

alvarlega kyngingartregðu. Eftirfarandi spurningar, úr rannsókn þeirra, var því að finna á spurningalista 

rannsakenda um bakgrunn þátttakenda (Spurningalistann í heild sinni má finna í fylgiskjali F):  

1. Áttu í erfiðleikum með að borða/drekka/kyngja?   

2. Hóstarðu þegar þú borðar/drekkur? 

Meginspurningalisti rannsóknarinnar var að sjálfsögðu íslensk þýðing MDADI, sem finna má sem 

fylgiskjal G, en þátttakendur svöruðu honum tvisvar svo hægt væri að meta 

endurprófunaráreiðanleika. Í matslistanum bakgrunnsupplýsingar, sem lýst var hér að framan, mátti 

einnig finna tvær spurningar sem sneru að aðgengileika matslistans og voru sambærilegar 

spurningum sem notaðar hafa verið í fyrri forprófunum þýðinga matslistans á önnur tungumál. Þar var 

spurt hvort þátttakendur hefðu einhverjar athugasemdir varðandi spurningar eða orðalag listans, auk 

þess sem spurt var að því hvort þeim fyndist erfitt að skilja spurningar matslistans. 

Áður en þátttakendur svöruðu MDADI í seinna skiptið þótti mikilvægt að kanna hvort breytingar á 

kyngingargetu eða lífsgæðum á milli prófana gætu haft áhrif á svör þeirra. Því var búinn til stuttur 

spurningalisti þar sem spurt var hvort þátttakendum fyndist hafa orðið annars vegar breytingar á getu 

sinni til að borða, drekka eða kyngja eða hins vegar breytingar á lífsgæðum þeirra. Ákveðið var að 

einstaklingar sem tilkynntu að breytingar hefðu orðið á lífsgæðum og/eða kyngingargetu á milli prófana 
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væru ekki hafðir með í útreikningum á endurprófunaráreiðanleika, þar sem slíkt gæti valdið skekkju i 

gögnunum. 

3.3.3 Framkvæmd 

Í þessum kafla verður forprófun íslenskrar þýðingar MDADI lýst. Fyrst verður fjallað um hvernig 

forprófun fór fram með rannsóknarhópnum og því næst hvernig hún fór fram með 

samanburðarhópnum.  

3.3.3.1 Rannsóknarhópur 

Forprófun fór fram frá 16. febrúar til 9. mars 2018. Höfundur verkefnisins, Ragnhildur Gunnarsdóttir, 

var prófandi. Þátttakendum rannsóknarinnar var gefið val um hvort þeir hittu rannsakanda á 

Grensásdeild Landspítalans eða að rannsakandi kæmi heim til þeirra. Tíu kusu að koma á 

Grensásdeild en 14 vildu heldur að rannsakandi kæmi heim til þeirra.  

Fyrirlögn fór fram á þann hátt að rannsakandi byrjaði á því að kynna rannsóknina enn frekar, hvert 

markmið hennar væri, hvernig framkvæmd yrði háttað og hvernig farið yrði með gögn. Í kjölfarið rituðu 

þátttakendur undir upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni og var úthlutað 

handahófskenndu númeri á bilinu 1-100. Þannig var hægt að dulkóða öll gögn svo ekki væri hægt að 

rekja þau til einstakra þátttakanda. Númer þátttakenda var því á öllum gögnum sem aflað var frá þeim 

en engar persónugreinanlegar upplýsingar s.s. kennitala eða nafn. Dulkóðunarlykill var geymdur á 

læstum stað, aðskilinn öðrum rannsóknargögnum, á starfsstöð talmeinafræðinga á Grensásdeild 

Landspítalans. Gögnum verður eytt eigi síðar en 12 mánuðum eftir að rannsókn lýkur. 

Í fyrra viðtalinu voru eftirfarandi matslistar lagðir fyrir: EAT-10, FOIS, MDADI og spurningalisti um 

bakgrunn viðkomandi. Þátttakendur svöruðu öllum matslistum sjálfir nema FOIS en þar merkti 

rannsakandi við viðeigandi stig eftir samtal við þátttakendur um næringarinntekt þeirra.  

Allir þátttakendur voru beðnir um að hitta rannsakanda og svara MDADI aftur svo hægt væri að 

meta endurprófunaráreiðanleika. Þrír einstaklingar voru erlendis þegar seinni hluti rannsóknarinnar fór 

fram svo þeir gátu ekki tekið þátt í endurprófuninni. Einn þátttakandi greindist aftur með krabbamein á 

milli prófana. Hann sagði að breytingar hefðu orðið á kyngingargetu sinni á milli prófana og því voru 

gögn hans ekki notuð í útreikningum á endurprófunaráreiðanleika. Tveir þátttakendur höfðu ekki 

áhuga á að taka aftur þátt. Að lokum voru því 18 einstaklingar sem tóku þátt í endurprófun 

rannsóknarinnar. Lagt var upp með að láta tvær vikur líða á milli prófana og gekk það í flestum 

tilvikum. Tímalengd milli prófana var að meðaltali 14 dagar en fjöldi daga á milli prófana lá á bilinu 12 

til 19. Í seinna viðtalinu svöruðu þátttakendur MDADI og spurningum um hvort breytingar hefðu orðið á 

lífsgæðum eða kyngingargetu þeirra milli prófana.  

3.3.3.2 Samanburðarhópur 

Forprófun fór fram frá 5. til 18. mars 2018. Höfundur verkefnisins, Ragnhildur Gunnarsdóttir, prófaði 

flesta þátttakendur en að prófun komu einnig Elísabet Arnardóttir, leiðbeinandi verkefnisins og 

yfirtalmeinafræðingur Landspítalans, Auður Ævarsdóttir og Heiða D. Sigurjónsdóttir, 

talmeinafræðingar á Landspítalanum.  
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Fyrirlögn fór fram á þann hátt að rannsakandi byrjaði á því að kynna rannsóknina, hvert markmið 

hennar væri, hvernig framkvæmd yrði háttað og hvernig farið yrði með gögn. Í kjölfarið rituðu 

þátttakendur undir upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni og var úthlutað 

handahófskenndu númeri á bilinu 1-100 svo hægt væri að dulkóða öll gögn. Líkt og hjá 

rannsóknarhópnum var hvorki nafn né kennitölu þátttakenda að finna á gögnum sem aflað var. 

Þátttaka samanburðarhóps rannsóknarinnar fólst í því að svara EAT-10 og MDADI en þátttakendur 

svöruðu matslistunum sjálfir. 

3.4 Viðmið fyrir próffræðilega eiginleika og tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var farið eftir viðmiðum sem notast var við annars vegar í upprunalegu forprófun 

matslistans og hins vegar í forprófun annarra þýðinga matslistans.  

Innri áreiðanleiki matslistans var metinn með áreiðanleikastuðlinum Cronbach’s alpha (α). 

Áreiðanleikastuðullinn var reiknaður fyrir prófið í heild og fyrir þrjá
19

 af fjórum prófþáttum en metið var 

sem svo að lægsta ásættanlega tölugildi fyrir stuðulinn væri 0,7. Innri áreiðanleiki var einnig kannaður 

með því að skoða fylgni (r) hvers prófatriðis við heildarmælitölu matslistans. Miðað var við að tölugildið 

0,4 væri viðunandi fylgni milli prófatriðis og heildarmælitölu. 

Endurprófunaráreiðanleiki var metinn með áreiðanleikastuðlinum interclass correlation coefficient 

(ICC) en litið var á sem svo að 0,7 væri ásættanlegt tölugildi fyrir stuðulinn, tölugildi yfir 0,8 voru álitin 

góð og tölugildi yfir 0,9 mjög góð. Endurprófunaráreiðanleiki var einnig metinn með pöruðu t-prófi sem 

kannaði hvort marktækan mun væri að finna á meðalstigafjölda þátttakenda í fyrirlögn eitt og tvö. 

Aðgengileiki var annars vegar metinn með spurningum til þátttakenda um hvort þeir hefðu 

athugasemdir varðandi spurningar eða orðalag matslistans og einnig hvort þeim fyndist erfitt að skilja 

spurningar matslistans. Hins vegar var aðgengileiki metinn með því að kanna hvort gólf- og 

rjáfuráhrif
20

 væri að finna í gögnum forprófunarinnar. Miðað var við að gólf- og rjáfuráhrif bæði 

heildarmælitölu og undirprófa ættu ekki að vera hærri en 15%. Einnig var skoðað hversu stórt hlutfall 

ósvaraðra atriða væri að finna en miðað var við að hlutfallið mætti ekki að vera hærra en 15%. 

Wilcoxon-Mann-Whitney marktektarpróf var notað til að kanna hvort marktækur munur væri á 

stigafjölda heildarmælitölu rannnsóknarhóps og samanburðarhóps. Dreifigreining (ANOVA
21

) var 

notuð þegar bera átti saman fleiri en tvö meðaltöl. Þegar einstaklingum í rannsóknarhóp var skipt niður 

í frekari hópa, annars vegar eftir því hvers konar meðferð einstaklingar hlutu og hins vegar eftir því 

hversu langt var liðið frá því að meðferð lauk, þótti ekki vænlegt að styðjast alfarið við marktektarpróf, 

þar sem hver hópur var afar lítill. Þá var brugðið á það ráð að fylgja niðurstöðum úr rannsókn 

Hutcheson o.fl. (2016) en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ef 10 stiga munur væri á meðaltali 

                                                      
19

 Almenni undirprófþáttur MDADI inniheldur aðeins eina spurningu. Því er ekki hægt að reikna innri 

áreiðanleika fyrir þann prófþátt. 

20
 Gólf- og rjáfuráhrif standa fyrir hlutfall þátttakenda sem fær annaðhvort lægsta (gólfáhrif) eða hæsta 

(rjáfuráhrif) mögulega stigafjölda (Speyer o.fl., 2011). 

21
 Analysis of variance.  
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heildarmælitölu MDADI á milli hópa væri sá munur klínískt mikilvægur (e. clinically meaningful), þ.e. 

niðurstöðurnar sýndu að slíkur munur gæfi til kynna að raunverulegur munur væri á lífsgæðum og 

kyngingargetu einstaklinga. 

Unnið var úr tölfræðilegum gögnum í þremur mismunandi tölfræðiforritum. Prófgögn þátttakenda 

voru færð inn í tölfræðiforritið Microsoft Excel 2017 þar sem einföld úrvinnsla gagna fór fram en þar 

voru meðaltöl, staðalfrávik og gólf- og rjáfuráhrif reiknuð, auk þess sem unnið var með 

bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. Gögn forprófunarinnar voru einnig færð inn í tölfræðiforritið SPSS 

Software þar sem innri- og endurprófunaráreiðanleiki rannsóknarinnar var reiknaður. Að lokum var 

tölfræðiforritið R notað til þess að framkvæma marktektarpróf og fylgnireikninga.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verða niðurstöður úr þýðingarferlinu 

skoðaðar og því næst niðurstöður úr forprófun rannsóknarinnar, með hliðsjón af 

rannsóknarspurningum verkefnisins. 

4.1 Þýðing og staðfærsla 

Þýðendur þýddu matslistann hvor í sínu lagi og báru svo í kjölfarið þýðingar sínar saman. Uppbygging 

og orðalag setninga var að mörgu leyti sambærileg og gekk rannsakendum vel að samræma 

smávægileg atriði og orðalag sem ekki voru nákvæmlega eins í báðum þýðingum. Þýðendur voru 

ósammála um þýðingu prófatriðis E2 (I am embarrassed by my eating habits), þ.e. um orðasambandið 

eating habits. Þá var leitað til óháðs þriðja aðila um ráð en farið var eftir tillögu hans við þýðingu 

atriðisins. Ákveðið að staðfæra prófatriði F2 á þann hátt að orðið nágrannar (e. neighbours) var 

fjarlægt, þar sem ekki þótti eiga við íslenska menningu að sérstaklega væri farið út að borða með 

nágrönnum, líkt og tíðkast í Bandaríkjunum. Þýðendur voru sammála um að fara að fordæmi þýðenda 

hollenskrar útgáfu matslistans og aðlaga prófatriði E7 (I do not feel self-conscious when I eat) og F2 (I 

feel free to go out to eat with my friends, neighbours, and relatives) þannig að gefið væri fyrir þau á 

sama hátt og önnur prófatriði matslistans.  

Bakþýðing matslistans var í góðu samræmi við upprunalegu útgáfu matslistans. Á nokkrum stöðum 

mátti finna lítilsháttar mun á orðalagi sem gerði það ekki að verkum að merkingarfræðilegur munur 

væri til staðar. Sem dæmi má nefna var enska orðið hard notað í tvígang í stað orðsins difficult sem 

finna mátti í upprunalegu útgáfunni en lítill merkingafræðilegur munur er á orðunum. Ef finna mátti 

mun á orðaröð milli upprunalegrar útgáfu matslistans og bakþýðingarinnar var það tengt breytingum á 

orðaröð í íslensku þýðingunni sem þýðendum þótti nauðsynlegt að gera til að laga listann sem best að 

íslensku máli. Atriði (1) til (4) sýna prófatriði þar sem mest bar á milli upprunalegs texta MDADI og 

bakþýðingarinnar: 

 

(1)  Upprunalegur texti I‘m upset by my swallowing problem. 

Bakþýðing My swallowing problem worries me. 

Íslensk þýðing Kyngingarvandinn veldur mér hugarangri. 

 

(2)  Upprunalegur texti I limit my food intake because of my swallowing difficulty. 

Bakþýðing I eat less because of my swallowing problem. 

Íslensk þýðing Ég borða minna vegna kyngingarvanda míns. 

 

(3)  Upprunalegur texti I feel excluded because of my eating habits. 

Bakþýðing I feel like an outcast because of my eating habits. 

Íslensk þýðing Mér finnst ég utanveltu vegna þess hvernig ég matast. 
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(4) Upprunalegur texti I am embarrassed by my eating habits. 

Bakþýðing I am ashamed for my eating habits. 

Íslensk þýðing Ég skammast mín fyrir matarvenjur mínar. 

 

Atriði (1) til (4) voru skoðuð sérstaklega með tilliti til þess munar sem var að finna á orðalagi og 

orðaröð. Komist var að þeirri niðurstöðu að setningar upprunalega textans og bakþýðingarinnar í 

atriðum (1) til (3) væru merkingarfræðilega sambærilegar þó að orðalag eða orðaröð væru ekki 

nákvæmlega eins. Ákveðin stigsmunur er á ensku orðunum embarrassed  og ashamed sem finna má í 

atriði (4) en seinna orðið hefur heldur neikvæðari merkingu. Rannsakendur veltu fyrir sér hvernig hægt 

væri að orða prófatriðið á aðra vegu á íslensku til þess að ná betur utan um merkingu upprunalega 

textans. Þeir komust hins vegar að þeirri niðurstöðu að upprunaleg þýðing prófatriðisins væri best til 

þess fallin að fanga merkingu upprunalega textans. Að lokum var niðurstaðan því sú að ekki þótti 

ástæða til þess að breyta prófatriðum í íslenskri þýðingu matslistans eftir samanburð upprunalegu 

útgáfu og bakþýðingarinnar. 

4.2 Forprófun 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður sem fengust úr forprófun matslistans MDADI. Fjallað 

verður um niðurstöður er lúta að áreiðanleika matslistans og aðgengileika hans. Að lokum verður 

fjallað um niðurstöður er varða þátttakendur rannsóknarinnar. Vert er að taka fram að niðurstöður er 

tengjast áreiðanleika og aðgengileika matslistans eru aðeins unnar úr gögnum rannsóknarhópsins. 

4.2.1 Innri áreiðanleiki 

Innri áreiðanleiki matlistans var metinn með áreiðanleikastuðlinum Cronbach’s alpa (α). Niðurstöður 

forprófunarinnar sýndu að áreiðanleikastuðull heildarmælitölu matslistans var 0,94 (α). 

Áreiðanleikastuðull tilfinningalega undirprófsins var 0,85 (α), áreiðanleikastuðull virkni undirprófsins var 

0,86  (α) og áreiðanleikastuðull líkamlega undirprófsins var 0,88 (α). 

Innri áreiðanleiki var einnig kannaður með því að skoða fylgni (r) hvers prófatriðis við 

heildarmælitölu prófsins. Niðurstöðu má sjá í töflu 4: 
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Tafla 4. Fylgni prófatriða við heildarmælitölu. 

Prófatriði Fylgni (r) 

E2 0,47 

E3 0,68 

E4 0,87 

E5 0,62 

E6 0,80 

E7 0,64 

F1 0,80 

F2 0,78 

F3 0,88 

F4 0,83 

F5 0,47 

P1 0,58 

P2 0,79 

P3 0,61 

P4 0,75 

P5 0,67 

P6 0,82 

P7 0,76 

P8 0,55 

 

Líkt og lesa má úr töflu 4 sýna niðurstöður að í öllum tilvikum er fylgni prófatriða við heildarmælitölu 

matstækisins yfir 0,40 (viðmiðunarmörk) en fylgni tíu prófatriða yfir 0,70. Fylgni fimm prófatriða liggur á 

bilinu 0,6 til 0,7 (E3, E5, E7, P3 og P5) en fylgni fjögurra prófatriða liggur á bilinu 0,4 til 0,6 (E2, F5, P1 

og P8).  

4.2.2 Endurprófunaráreiðanleiki 

Endurprófunaráreiðanleiki matslistans var metinn með áreiðanleikastuðlinum interclass correlation 

coefficient (ICC). Niðurstöður forprófunarinnar sýndu að áreiðanleikastuðull heildarmælitölu 

matslistans var 0,98 (ICC). Áreiðanleikastuðull almenna undirprófsins var 0,94 (ICC), 

áreiðanleikastuðull tilfinningalega undirprófsins var 0,96 (ICC), áreiðanleikastuðull virkni undirprófsins 

var 0,94 (ICC) og áreiðanleikastuðull líkamlega undirprófsins var 0,97 (ICC). Í töflu 5 má m.a. sjá  95% 

öryggisbil um áreiðanleikastuðlana.  

Niðurstöður úr pöruðu t-prófi sýndu jafnframt að ekki var marktækan mun að finna á meðaltölum 

mælitalna úr fyrri og seinni fyrirlögn matslistans en miðað var við marktektarmörkin α = 0,01. 

Niðurstöður má lesa úr töflu 5.  
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Tafla 5. Endurprófunaráreiðanleiki metinn með pöruðu t-prófi og ICC
22

. 

Prófþættir 
Meðaltal   

F1(sf) 

Meðaltal 

F2(sf) 

Mismunur meðaltala 

[95% ÖB] (sf) 
p ICC [95% öb] 

Almennt 70,00 (30,87) 70,00 (26,79) 0,00 [-6,82; 6,82] (13,72) 1,00 0,94 [0,85; 0,98] 

Tilfinningal. 84,26 (19,17) 85,38 (17,68) -1,11 [-4,67; 2,44]  (7,15) 0,52 0,96 [0,90; 0,99] 

Virkni 83,78 (20,96) 84,89 (16,44) -1,11 [-5,78; 3,56]  (9,39) 0,62 0,94 [0,83; 0,98] 

Líkamlegt 71,53 (20,13) 68,19 (21,21) 3,33 [-0,16; 6,82]   (7,02) 0,06 0,97 [0,90; 0,99] 

Heild 78,61 (18,05) 78,01 (17,51) 0,61 [-2,18; 3,39]   (5,60) 0,65 0,98 [0,94; 0,99] 

Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í töflunni: Staðalfrávik (sf), öryggisbil (öb), fyrirlögn eitt (F1) og fyrirlögn tvö 

(F2). 

4.2.3 Aðgengileiki 

Aðeins tvær athugasemdir komu varðandi spurningar matslistans og orðalag þeirra. Einn þátttakandi 

sagðist vilja að orðalag prófatriðis P8 (ég hósta þegar ég reyni að drekka vökva) væri nákvæmara en 

hann vildi að gefinn væri valkostur á hitastigi vökvans, þ.e. hvort hann væri heitur eða kaldur. Öðrum 

þátttakanda fannst merking svarvalmöguleikans hlutlaus vera óljós. Heilt yfir litið fannst þátttakendum 

spurningar matslistans hins vegar skýrar og vel skiljanlegar og orðalag þeirra í lagi. 

Niðurstöður sýndu að gólfáhrif var hvorki að finna þegar litið var á heildarmælitölur þátttakenda né 

þegar litið var á stigafjölda undirprófa. Rjáfuráhrif var hins vegar að finna í stigafjölda allra undirprófa 

matslistans og einnig í heildarmælitölu þess. Gólf- og rjáfuráhrif má sjá í töflu 6. 

Tafla 6. Gólf- og rjáfuráhrif. 

Prófþættir Gólfáhrif (%) Rjáfuráhrif (%) 

Almennt Nei (12,5) Já (45,8) 

Tilfinningalegt Nei (0) Já (29,2) 

Virkni Nei (0) Já (41,7) 

Líkamlegt Nei (0) Já (16,7) 

Heildarmælitala Nei (0) Já (16,7) 

 

Sjá má að rjáfuráhrif voru aðeins 16,7% í líkamlega undirprófinu og heildarmælitölu prófsins eða rétt 

við 15% viðmiðunarmörkin. Mögulegt er að stærra úrtak hefði valdið því að rjáfuráhrifin hefðu farið 

undir viðmiðunarmörk. 

Fjórir einstaklingar greindust ekki með kyngingartregðu (sjá frekar umfjöllun kafla 4.2.4.1) og var 

ákveðið að skoða rjáfuráhrif einnig þegar mælitölur þessara einstaklinga voru ekki hafðar með í 

útreikningum. Tafla 7 sýnir rjáfuráhrif án mælitalna þessara einstaklinga. 

  

                                                      
22

 Hér er aðeins sýndur meðalstigafjöldi einstaklinga sem tóku þátt í báðum fyrirlögnum 

rannsóknarinnar (n = 18). 
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Tafla 7. Rjáfuráhrif án einstaklinga sem ekki greindust með kyngingartregðu. 

Prófþættir Rjáfuráhrif (%) 

Almennt Já (33,3) 

Tilfinningalegt Já (19,0) 

Virkni Já (28,6) 

Líkamlegt Nei (4,8) 

Heildarmælitala Nei (4,8) 

 

Sjá má að ef þessir fjórir einstaklingar eru ekki hafðir með í útreikningum rjáfuráhrifa þá lækka 

rjáfuráhrif á öllum prófþáttum og í tveimur tilvikum, á líkamlega undirprófinu og heildarmælitölunni, fara 

þau undir viðmiðunarmörk.  

Allir þátttakendur svöruðu öllum prófatriðum og því var hlutfall ósvaraðra prófatriða 0%. 

4.2.4 Niðurstöður er varða þátttakendur rannsóknarinnar 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar er varða kyngingartregðu þátttakenda, auk þess 

sem skoðaður verður meðalstigafjöldi rannsóknarhópsins og samanburðarhópsins. Loks verða 

hóparnir tveir bornir saman. 

4.2.4.1 Kyngingargeta rannsóknarhóps 

Eins og áður hefur komið fram var kyngingargeta þátttakenda í rannsóknarhópnum könnuð á þrenna 

vegu, þ.e. með fyrirlögn matslistanna EAT-10 og FOIS en einnig með spurningum úr rannsókn 

Hedström o.fl. (2017). 

Meðalstigafjöldi á matslistanum EAT-10 var 12,5 stig en fjöldi stiga var á bilinu 0 til 37. Allir nema 

sex þátttakendur rannsóknarhópsins fengu fleiri en þrjú stig sem gefur til kynna að mögulega sé 

kyngingartregða til staðar. Fjórir af þessum sex einstaklingum sem ekki greindust með 

kyngingartregðu fengu 100 stig á MDADI. Einnig mátti sjá að stigafjöldi á EAT-10 hækkaði í samræmi 

við að stigafjöldi einstaklinga lækkaði á MDADI en eins og áður hefur komið fram vísar hærri stigafjöldi 

á EAT-10 til skertari kyngingargetu og lægri stigafjöldi á MDADI til skertari lífsgæða. Mynd 2 sýnir 

stigafjölda þátttakenda í rannsóknarhóp á bæði MDADI og EAT-10. 
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Mynd 2. Samanburður á stigafjölda þátttakenda í rannsóknarhóp á MDADI og EAT-10. 

 

Til þess að kanna hversu mikið samræmi væri á milli svara þátttakenda við matslistunum tveimur 

var ákveðið að reikna fylgni þar á milli. Spearman-rank-fylgnistuðull reyndist vera rs= -0,83 sem telst 

vera há fylgni. Gott samræmi var því á milli svara þátttakenda við MDADI og EAT-10. 

Meðalstigafjöldi á matslistanum FOIS var 5,8 stig en fjöldi stiga var á bilinu 1 til 7. Allir nema átta 

þátttakendur rannsóknarhópsins fengu færri en 7 stig sem gefur til kynna að kyngingargeta sé skert. 

Af þeim átta þátttakendum sem fengu 7 stig voru fjórir sem fengu 100 stig á MDADI og því var ákveðið 

samræmi á milli matslistanna líkt og sjá má á mynd 3. Eins og fram hefur komið er FOIS aðeins sjö 

stiga skali og einstaklingar sem ekki nýta sér sondu til að nærast fá á bilinu 4 til 7 stig. Aðeins einn 

þátttakandi notaði sondu til að nærast, eins og sjá má á mynd 3.  
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Mynd 3. Samanburður á stigafjölda þátttakenda í rannsóknarhóp á MDADI og FOIS
23

. 

 

Til þess að kanna hversu mikið samræmi væri á milli svara þátttakenda við matslistunum tveimur 

var ákveðið að reikna fylgni þar á milli. Spearman rank fylgnistuðull reyndist vera rs= 0,76 sem telst 

vera há fylgni. Gott samræmi var því á milli svara þátttakenda við MDADI og FOIS. 

Rétt tæplega 80% þátttakenda rannsóknarinnar sögðu já við allavega einni af þremur spurningum 

sem fengnar voru úr rannsókn Hedström o.fl. (2017). Sex sögðu já við einni spurningu og sex sögðu já 

við tveimur. Sjö af þátttakendum rannsóknarinnar sögðu já við öllum spurningunum en samkvæmt 

rannsókninni er líklegt að einstaklingar sem gefa slík svör séu með miðlungs til alvarlega 

kyngingartregðu. Reiknað var meðaltal heildarmælitölu MDADI fyrir þessa einstaklinga og sýndu 

útreikningar að meðaltalið var 61,7 (staðalfrávik 15,1) en það er um 20 stigum lægra en meðaltal 

heildarmælitölu fyrir úrtakið í heild sem útreikningar sýndu að væri 80,5 (staðalfrávik 17,8). Aðeins 

fimm þátttakendur sögðu nei við öllum spurningunum en meðaltal heildarmælitölu þeirra var 97,1 

(staðalfrávik 4,1) sem er um 17 stigum hærra en meðaltal heildarmælitölu úrtaksins í heild og um 35 

stigum hærra en meðaltal heildarmælitölu einstaklinga sem sögðu já við öllum spurningunum. Ágætis 

samræmi virðist því vera á milli svara einstaklinga við spurningum rannsóknar Hedström og MDADI. 

Niðurstöður sýndu að aðeins fjórir þátttakendur fengu þrjú eða færri stig á EAT-10, sjö stig á FOIS 

og sögðu nei við öllum spurningum úr rannsókn Hedström og sýndu því ekki merki um 

                                                      
23

 Ákveðið var að deila stigafjölda einstaklinga á MDADI með 10 svo auðveldara væri að bera 

stigafjölda matslistanna saman, þ.e. fengi einstaklingur 100 á MDADI birtist það á súluritinu sem 10 
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kyngingartregðu. Mælitækin gáfu því til kynna að 20 þátttakendur sýndu merki um skerta 

kyngingargetu eða 83,3% þátttakenda. 

4.2.4.2 Mælitölur rannsóknarhóps 

Stigafjöldi heildarmælitölu einstaklinga í rannsóknarhópnum var á bilinu 41,1 til 100. Tafla 8 sýnir 

meðalstigafjölda heildarmælitölu og undirprófa. 

Tafla 8. Meðalstigafjöldi og staðalfrávik einstaklinga í rannsóknarhóp. 

Prófþættir Rannsóknarhópur 

Almennt 71,7 (31,7) 

Tilfinningalegt 86,0 (17,6) 

Virkni 85,2 (20,3) 

Líkamlegt 73,9 (20,9) 

Heildarmælitala 80,5 (17,8) 

 

Eins og sjá má í töflu 8 er meðalstigafjöldi lægstur á almenna undirprófinu og líkamlega undirprófinu 

en hæstur á tilfinningalega undirprófinu og virkni undirprófinu. Staðalfrávik eru fremur há sem að öllum 

líkindum er beintengt því hversu lítið úrtakið er.  

Ákveðið var að skipta einstaklingum rannsóknarhópsins í hópa eftir því hvers konar meðferð þeir 

hlutu við krabbameininu og bera saman meðaltöl heildarmælitölu. Tafla 9 ber saman meðalstigafjölda 

hópanna.  

Tafla 9. Meðalstigafjöldi og staðalfrávik heildarmælitölu skipt eftir meðferðarleið. 

Nr hóps Meðferðarleið Heildarmælitala 

1 Skurðaðgerð (n = 5) 91,7 (7,8) 

2 Skurðaðgerð og geislameðferð (n = 10) 79,1 (20,3) 

3 Lyfja- og geislameðferð
24

 (n = 9) 75,9 (17,7) 

 

Í töflu 9 má sjá að heildarmælitala einstaklinga lækkar eftir því sem meðferð verður ákafari
25

. 

Dreifigreining (e. ANOVA) var notuð til að kanna hvort marktækur munur væri á milli meðaltala 

hópanna. Niðurstöður sýndu að munurinn var ekki marktækur (F(2)=1,38, p=0,27). Ákveðið var að 

gera einnig Kruskal-Wallis-marktektarpróf til að kanna hvort munur milli hópanna væri marktækur. 

Niðurstöður þess sýndu einnig að munur milli hópanna væri ekki marktækur (KW(2)=2,42, p=0,3). 

Hafa verður þó í huga að fjöldi einstaklinga í hverjum hóp er afar lítill og því verður að taka 

marktektarreikningum með fyrirvara.  

                                                      
24

 Fimm einstaklingar í þessum hóp fóru einnig í skurðaðgerð, auk lyfja- og geislameðferðar. 

25
 Hér vísar orðið ákafur til áhrifa meðferðarleiðanna á kyngingargetu einstaklings. Eins og fjallað var 

um í fræðilegum inngangi verkefnisins hafa rannsóknir sýnt að samþætt lyfja- og geislameðferð hefur 

iðulega meiri áhrif á kyngingargetu einstaklings en skurðaðgerð ein og sér. 
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Munur á milli heildarmælitalna hópanna var einnig skoðaður með niðurstöður rannsóknar 

Hutcheson o.fl. (2016) í huga en þær sýndu að tíu stiga munur á heildarmælitölu MDADI milli hópa 

væri klínískt mikilvægur og gæfi til kynna raunverulegan mun á kyngingargetu og lífsgæðum. Ef munur 

milli heildarmælitalna í töflu 9 er skoðaður má sjá að tæplega 13 stiga munur er á stigafjölda 

heildarmælitölu hóps 1 og 2. Munurinn er enn stærri á milli hóps 1 og 3 eða tæplega 16 stig. 

Samkvæmt rannsókn Hutcheson er því raunverulegur munur á kyngingargetu og lífsgæðum 

einstaklinga í hópi 1 annars vegar og hópum 2 og 3 hins vegar. Aðeins er um þriggja stiga munur á 

stigafjölda heildarmælitölu hóps 2 og hóps 3. Samkvæmt rannsókn Hutcheson er því ekki 

raunverulegur munur á kyngingargetu og lífsgæðum hópanna. 

Að lokum var ákveðið að skipta einstaklingum rannsóknarhópsins í tvo hópa eftir því hversu langt 

væri liðið frá lokum meðferðar. Einstaklingar sem hlutu meðferð við meininu á árunum 2013 til 2015 

voru settir saman í hóp og einstaklingar sem hlutu meðferð á árunum 2016 til 2017 voru settir saman. 

Niðurstöður má sjá í töflu 10. 

Tafla 10. Meðalstigafjöldi og staðalfrávik heildarmælitölu skipt eftir tíma sem liðinn er frá meðferð. 

Meðferðarár Heildarmælitala 

2013 til 2015 (n = 11) 82,0 (17,5) 

2016 til 2017 (n = 13) 79,2 (18,6) 

 

Úr töflu 10 má lesa að meðaltal heildarmælitölu lækkar lítillega eftir því sem styttra er liðið frá lokum 

meðferðar við krabbameininu. Wilcoxon-Mann-Whitney-marktektarpróf sýndi hins vegar að ekki væri 

marktækur munur á hópunum tveimur (W=65,5, p=0,75). Miðað var við marktektarmörk α = 0,05. Taka 

verður þó fram að fjöldi einstaklinga í hvorum hóp er lítill og því verður að taka niðurstöðunum með 

ákveðnum fyrirvara. Aðeins tæplega 3 stiga munur er á milli hópanna en niðurstöður rannsóknar 

Hutcheson styðja að ekki sé raunverulegur munur á kyngingargetu eða lífsgæðum einstaklinga í 

hópunum tveimur.  

4.2.4.3 Mælitölur samanburðarhóps 

Stigafjöldi heildarmælitölu einstaklinga í samanburðarhópnum var á bilinu 91,6 til 100. Tafla 11 sýnir 

meðalstigafjölda heildarmælitölu og undirprófa. 

Tafla 11. Meðalstigafjöldi og staðalfrávik einstaklinga í samanburðarhópi. 

Prófþættir Samanburðarhópur 

Almennt 97,5 (9,0) 

Tilfinningalegt 98,2 (4,7) 

Virkni 97,5 (7,2) 

Líkamlegt 98,4 (4,8) 

Heildarmælitala 98,1 (5,3) 

 

Eins og lesa má úr töflu 11 er meðalstigafjöldi hár og tiltölulega jafn á öllum prófþáttum 

samanburðarhópsins.  
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4.2.4.4 Samanburður hópa 

Tafla 12 ber saman meðalstigafjölda heildarmælitölu og undirprófa rannsóknarhóps og 

samanburðarhóps. Einnig má þar sjá niðurstöður úr Wilcoxon-Mann-Whitney-marktektarprófum sem 

gerð voru til að athuga hvort marktækan mun væri að sjá á stigafjölda hópanna.  

Tafla 12. Munur milli rannsóknarhóps og samanburðarhóps. Meðaltöl, staðalfrávik og niðurstöður úr 
Wilcoxon-Mann-Whitney-marktektarprófi. 

Prófþættir Rannsóknarhópur Samanburðarhópur p 

Almennt 71,7 (31,7) 97,5 (9,0) <0,001 

Tilfinningalegt 86,0 (17,6) 98,2 (4,7) <0,001 

Virkni 85,2 (20,3) 97,5 (7,2) 0,004 

Líkamlegt 73,9 (20,9) 98,4 (4,8) <0,001 

Heildarmælitala 80,5 (17,8) 98,1 (5,3) <0,001 

 

Eins og sjá má í töflu 12 var marktækan mun að finna á meðalstigafjölda rannsóknarhóps og 

samanburðarhóps, miðað marktektarmörkin α = 0,01, bæði milli stigafjölda heildarmælitölu hópanna 

og stigafjölda undirprófanna.  
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að þýða og staðfæra lífsgæðamatslistann M. D. Anderson Dysphagia 

Inventory og í kjölfarið meta bæði áreiðanleika og aðgengileika matstækisins. Matslistinn var þýddur 

með hefðbundnu bakþýðingarferli og því næst forprófaður annars vegar á 24 einstaklingum sem 

fengið höfðu krabbamein í höfði og hálsi og hins vegar á 24 einstaklingum sem hvorki höfðu fengið 

krabbamein í höfði og hálsi né kyngingartregðu. Niðurstöður sýna að íslensk þýðing MDADI er 

áreiðanleg, auk þess sem matslistinn er skiljanlegur og aðgengilegur einstaklingum sem fengið hafa 

krabbamein í höfði og hálsi. Í þessum kafla verður fjallað nánar um niðurstöður rannsóknarinnar. 

Jafnframt verður rætt um takmarkanir og jákvæða þætti rannsóknarinnar. 

5.1 Íslensk þýðing MDADI 

Þýðing matslistans gekk vel fyrir sig og með hjálp óháðs aðila var búin til samræmd og heildstæð 

þýðing. Þýðendur ákváðu að fara að fordæmi annarra rannsókna á MDADI og breyta orðalagi tveggja 

prófatriða á þann hátt að gefið væri eins fyrir þau og önnur prófatriði matslistans. Með þessum 

breytingum var markmiðið að tryggja að íslensk þýðing MDADI yrði skilvirk og auðveld í notkun og byði 

síður upp á mistök í tengslum við svörun og stigagjöf. Algengt vandamál sem birtist í forprófunum 

þýðinga MDADI á önnur tungumál var að þátttakendur tóku ekki eftir neitun sem fólst í báðum 

prófatriðum og fengu því öfugan stigafjölda fyrir prófatriðin
26

.  

Bakþýdd útgáfa matslistans var í ágætu samræmi við upprunalegu útgáfu textans. Smávægilegan 

mun mátti finna á orðavali milli bakþýðingar og upprunalegrar útgáfu matslistans sem iðulega var þó 

merkingafræðilega sambærilegt. Munur á orðaröð prófatriða milli bakþýðingar og frumútgáfu 

matslistans mátti tengja við að þýðendur höfðu breytt orðalagi upprunalegu prófatriðanna annars 

vegar til þess að samræma þau íslenskri tungu og hins vegar til þess að þau fönguðu merkingu 

upprunalegu prófatriðanna sem allra best. Eins og kom fram í kafla 1.5. er markmið með þýðingu 

matstækis að það afli sambærilegra upplýsinga fremur en að koma upplýsingum frumtextans orðrétt til 

skila og fannst rannsakendum lokaþýðing MDADI á íslensku endurspegla það. 

5.2 Aðgengileiki 

Forprófun matslistans leiddi í ljóst að þátttakendum fannst íslensk þýðing matslistans skiljanleg og 

sárafáar athugasemdir voru gerðar við orðalag eða innihald spurninganna. Nefna má þó að einum 

þátttakanda fannst svarmöguleikinn hlutlaus á likert-skalanum, sem á ensku var no opinion, vera óljós. 

Þetta er athugasemd sem komið hefur fram í öðrum rannsóknum á MDADI, t.a.m. í forprófun dönsku 

og sænsku þýðinganna. Svarmöguleikinn er fyrir miðju
27

 likert-skalans og ætti því raun að vera valinn 

þegar einstaklingi finnst kyngingargeta sín hvorki vera afar slæm né afar góð. Orðalag 

svarmöguleikans er þó þannig að einstaklingar sem vita ekki hvernig þeir eiga að svara tilteknum 

                                                      
26

 Einstaklingar sem áttu að fá fimm stig fengu eitt og einstaklingar sem áttu að fá fjögur stig fengu tvö 

og öfugt. 

27
 Svarmöguleikar eru eftirfarandi: Mjög sammála, sammála, hlutlaus, ósammála og mjög ósammála.  
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spurningum gætu valið þann kost í stað þess að sleppa því að svara en þá fá þeir aðeins þrjú af fimm 

mögulegum stigum. Mögulega væri hægt að bæta matstækið með því að breyta likert-skalanum, t.d. 

með því að gera hann sex punkta
28

.  

Aðgengileiki var einnig metinn með því að kanna hlutfall ósvaraðra atriða og gólf- og rjáfuráhrif hjá 

rannsóknarhópi. Allir þátttakendur svöruðu öllum prófatriðum. Gólfáhrif var hvorki að finna þegar litið 

var á stigafjölda heildarmælitölu matslistans né þegar litið var á stigafjölda undirprófa matslistans. 

Rjáfuráhrif var hins vegar að finna í öllum prófþáttum, þó að hlutfall þeirra sem fengu hæsta mögulega 

stigafjölda hafi verið afar nálægt viðmiðunarmörkum þegar litið var til heildarmælitölunnar og líkamlega 

undirprófsins. Svo hátt hlutfall rjáfuráhrifa gæti þýtt að íslensk þýðing matslistans sé ekki næm fyrir 

bættum heilsutengdum lífsgæðum vegna bættrar kyngingargetu á almennu, tilfinningalegu og virkni 

sviðum í allt að 46% tilvika
29

. Hins vegar gæti önnur ástæða legið að baki því að hlutfall rjáfuráhrifa er 

svo hátt sem raun ber vitni. Í úrtaki rannsóknarinnar var enginn einstaklingur sem fengið hafði 

krabbamein í barkakýliskoki en rannsóknir hafa sýnt að tíðni skertrar kyngingargetu er iðulega hæst 

hjá einstaklingum með krabbamein á þeim stað, líkt og fram kom í fræðilegum inngangi 

rannsóknarinnar. Rannsóknir hafa einnig sýnt að krabbamein í koki skerði frekar heilsutengd lífsgæði 

en krabbamein í munnholi og því er líklegt að einstaklingar með krabbamein í barkakýliskoki hefðu 

fengið lægri stigafjölda á MDADI en aðrir einstaklingar með krabbamein í höfði og hálsi.  

Annað sem gæti hafa valdið rjáfuráhrifum er að stór hluti einstaklinga, sem greinst höfðu með 

krabbamein undanfarin fimm ár, reyndist vera látinn (56 einstaklingar af 129) en langtímarannsókn 

Bjordal o.fl. (2001) sýndi að heilsutengd lífsgæði einstaklinga sem létust á meðan rannsókn hans stóð 

voru marktækt verri en annarra þátttakenda, bæði við grunnlínumælingar og síðar í rannsókninni. Að 

lokum má nefna að rúmlega 15% þátttakenda greindust ekki með skerta kyngingargetu samkvæmt 

matslistum sem notaðir voru í rannsókninni og voru svör þeirra á MDADI í samræmi við það. Þegar 

rjáfuráhrif voru reiknuð án mælitalna þessara einstaklinga kom í ljós að rjáfuráhrif lækkuðu á öllum 

prófþáttum og í tveimur af fimm tilvikum fóru þau undir viðmiðunarmörk. Í stuttu máli er því mögulega 

hægt að útskýra hátt hlutfall rjáfuráhrifa með samsetningu úrtaksins, háu hlutfalli látinna einstaklinga 

og því að ekki allir þátttakendur rannsóknarhópsins greindust með skerta kyngingargetu. 

Heilt á litið tókst þýðing matslistans MDADI vel og er hún aðgengileg og skiljanleg einstaklingum 

sem greinst hafa með krabbamein í höfði og hálsi.  

5.3 Áreiðanleiki 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að áreiðanleiki matslistans er góður. Innri áreiðanleiki var metinn 

með áreiðanleikastuðlinum Cronbach’s α og voru viðmiðunarmörk sett við 0,7. Áreiðanleikstuðull 

heildarmælitölu matslistans var 0,94 og áreiðanleikastuðull undirprófa var á bilinu 0,85 til 0,88. Sjá má 

að Cronbach’s α var í öllum tilvikum vel yfir viðmiðunarmörkum. Innri áreiðanleiki var einnig metinn 

með því að skoða fylgni hvers prófatriðis við heildarmælitölu prófsins en miðað var við að fylgni væri 

                                                      
28

 Svarmöguleikar gætu þá t.a.m. verið: Mjög sammála, frekar sammála, sammála, ósammála, frekar 

ósammála og mjög ósammála 

29
 Rjáfuráhrif voru hæst fyrir almenna undirprófið eða 45,8%. 
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ekki lægri en 0,4. Öll prófatriði voru með fylgni yfir 0,45 og var rúmlega helmingur með fylgni yfir 0,7. 

Athygli vakti að prófatriði E2 (ég skammast mín fyrir matarvenjur mínar) var annað tveggja prófatriða 

með lægstu fylgni við heildarmælitöluna (fylgnina 0,47). Í kafla 4.1. kom fram að minnst samræmi var á 

milli frumtextans og bakþýðingarinnar þegar kom að prófatriði E2. Fylgni prófatriðisins við 

heildarmælitöluna er yfir viðmiðunarmörkum og telst því ásættanleg en mögulegt er hins vegar að 

orðalag prófatriðisins gæti hafa valdið því að fylgnin er minni en hinna prófatriðanna, þótt það séu 

aðeins getgátur.  

Endurprófunaráreiðanleiki matslistans var metinn með áreiðanleikastuðlinum interclass correlation 

coefficient (ICC) og voru viðmiðunarmörk sett við 0,7. Áreiðanleikastuðull heildarmælitölu matslistans 

var 0,98 og áreiðanleikastuðull undirprófa var á bilinu 0,94 til 0,97. Sjá má að ICC var í öllum tilvikum 

vel yfir viðmiðunarmörkum. Marktektarpróf sýndi jafnframt að munur á meðaltali stigafjölda úr fyrirlögn 

eitt og tvö var ekki marktækur sem styður enn frekar við þá fullyrðingu að matstækið sé stöðugt og 

áreiðanlegt. 

Ef áreiðanleiki íslenskrar þýðingar er borinn saman við áreiðanleika upprunalegu útgáfu matslistans 

má sjá að áreiðanleikastuðlar eru að mestu leyti áþekkir. Cronbach’s α í rannsókn Chen o.fl. (2001) 

var 0,96 fyrir heildarmælitölu matslistans og á bilinu 0,85 til 0,93 fyrir undirpróf matslistans sem er 

sambærilegt Cronbach’s α íslensku þýðingarinnar. Áreiðanleikastuðlar endurprófunaráreiðanleika í 

rannsókn Chen voru á bilinu 0,69 til 0,88 en samskonar áreiðanleikastuðlar íslensku þýðingarinnar 

voru heldur hærri eins og kom fram hér að framan. Matstækin eru því að mestu sambærileg hvað 

varðar áreiðanleika. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslensk þýðing matstækisins MDADI er áreiðanleg  og bendir 

það því til þess að mælitækið sé heildstætt, nákvæmt og stöðugt. 

5.4 Þátttakendur 

Úrtak rannsóknarinnar samanstóð af annars vegar 24 einstaklingum sem greinst höfðu með 

krabbamein í höfði og hálsi og hins vegar 24 einstaklingum sem hvorki höfðu greinst með krabbamein 

né kyngingartregðu. Talsvert fleiri karlmenn voru hluti af úrtaki rannsóknarhópsins eða 70% 

þátttakenda. Kynjahlutfallið var hins vegar í samræmi við faraldsfræði krabbameins í höfði og hálsi en 

eins og fram hefur komið eru karlmenn tvisvar til fimm sinnum líklegri til að greinast með krabbamein á 

þessum stað. Meðalaldur þátttakenda var einnig í samræmi við faraldsfræði en meðalaldur við 

greiningu krabbameins í höfði og hálsi er um 60 ár en meðalaldur þátttakenda í rannsókninni var 63 

ár. Vel tókst til við að samræma aldur og kyn einstaklinga í samanburðarhópnum að aldri og kyni 

einstaklinga í rannsóknarhópnum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að marktækan mun var að finna á svörum rannsóknarhóps og 

samanburðarhóps sem gefur til kynna að íslensk þýðing MDADI greini á milli einstaklinga sem glíma 

við skerta kyngingargetu vegna krabbameins í höfði og hálsi og einstaklinga sem glíma hvorki við 

krabbamein né kyngingartregðu. Svör samanburðarhópsins gáfu jafnframt þær vísbendingar að 

eðlilegt geti talist að heildarmælitala einstaklinga, sem ekki glíma við skerta kyngingargetu, sé á bilinu 

92 til 100. 
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Gögn einstaklinga í rannsóknarhópnum voru skoðuð nánar í því skyni að fá heildstæðari mynd af 

heilsutengdum lífsgæðum þessa sjúklingahóps, þó að það hafi ekki verið meginmarkmið 

rannsóknarinnar. Niðurstöður sýndu að einstaklingar sem gengust undir geislameðferð voru að 

meðaltali með talsvert lægri stigafjölda heildarmælitölu en einstaklingar sem aðeins hlutu meðferð í 

formi skurðaðgerðar, þ.e. geislameðferð virtist valda meiri skerðingu á kyngingargetu og þar af 

leiðandi skertari heilsutengdum lífsgæðum. Meðalstigafjöldi heildarmælitölu lækkaði svo lítillega þegar 

einstaklingar höfðu gengist undir samhliða geisla- og lyfjameðferð. Munurinn á stigafjölda 

heildarmælitölu hópanna reyndist ekki marktækur en sökum þess hve fáir einstaklingar voru í hverjum 

hóp er erfitt að treysta niðurstöðum marktektarprófananna.  

Ákveðið var að styðjast einnig við niðurstöður úr rannsókn Hutcheson o.fl. (2016) sem sýndu að tíu 

stiga munur á heildarmælitölu MDADI milli hópa væri klínískt mikilvægur og gæfi til kynna 

raunverulegan mun á kyngingargetu og lífsgæðum. Munur á stigafjölda heildarmælitölu einstaklinga 

sem höfðu einungis gengist undir skurðaðgerð og einstaklinga sem höfðu gengist undir geislameðferð, 

auk skurðaðgerðar, var meiri en tíu stig sem gefur til kynna að raunverulegur munur sé á 

kyngingargetu og lífsgæðum þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem sýna að skert kyngingargeta er afar algengur fylgikvilli geislameðferðar líkt og fjallað 

var um í fræðilegum inngangi ritgerðarinnar.  

Munurinn á milli einstaklinga sem höfðu gengist undir skurðaðgerð og geislameðferð og 

einstaklinga sem höfðu gengist undir lyfja- og geislameðferð var hins vegar undir tíu stigum sem gefur 

til kynna að ekki sé raunverulegur munur á kyngingargetu og lífsgæðum þessara einstaklinga. Þessar 

niðurstöður eru að vissu leyti í mótsögn við rannsóknir sem sýnt hafa að sé lyfjameðferð beitt samhliða 

geislameðferð skerði það frekar kyngingargetu einstaklings en ef geislameðferð er aðeins beitt. 

Gögn rannsóknarinnar voru einnig notuð til að kanna hvort tími liðinn frá meðferð við 

krabbameininu hefði tiltekin áhrif á heilsutengd lífsgæði þátttakenda. Niðurstöður sýndu að 

einstaklingar sem gengust undir meðferð við krabbameini á árunum 2016 til 2017 voru með lítillega 

lægri stigafjölda heildarmælitölu en einstaklingar sem gengust undir meðferð við krabbameininu á 

árunum 2013 til 2015. Aðeins munaði um þremur stigum á stigafjölda heildarmælitalna hópanna og 

reyndist sá munur ekki marktækur. Niðurstöður rannsóknar Hutcheson o.fl. (2016) styðja jafnframt að 

ekki sé raunverulegur munur á kyngingargetu eða lífsgæðum einstaklinga í hópunum tveimur, þar sem 

munur á stigafjölda heildarmælitölu hópanna var minni en tíu stig. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýndu að skert kyngingargeta hrjáir einstaklinga sem gengist hafa 

undir meðferð við krabbameini í höfði og hálsi jafnvel mörgum árum eftir að meðferð lýkur og hefur þar 

af leiðandi áhrif á heilsutengd lífsgæði þeirra lengur en t.a.m. kvíði og þunglyndi. Rannsóknir hafa sýnt 

að áhrif kvíða og þunglyndis á heilsutengd lífsgæði fara minnkandi eftir því sem lengra líður frá lokum 

meðferðar, líkt og fjallað var um í fræðilegum inngangi ritgerðarinnar. 

Kyngingargeta einstaklinga í rannsóknarhópnum var könnuð á þrenna vegu og sýndu niðurstöður 

að tæplega 85% þátttakenda glímdu við skerta kyngingargetu. Í ljós kom einnig að há fylgni var á milli 

svara þátttakenda á MDADI og svara þeirra við EAT-10 og FOIS. Þar að auki var samræmi milli svara 

þátttakenda við MDADI og svara þeirra við spurningunum úr rannsókn Hedström. Slík tengsl milli 

svara einstaklinga við íslenskri þýðingu MDADI og svara þeirra við EAT-10 gefur góð fyrirheit um 
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réttmæti
30

 (e. validity) íslenskrar þýðingar MDADI en hugsmíðaréttmæti (e. construct validity) er mælt 

með því að kanna fylgni milli matslista sem meta eiga sömu eða svipaða hugsmíð. Staðfesting á 

réttmæti íslenskrar þýðingar MDADI er þó verkefni framtíðarrannsókna. 

5.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Nokkur atriði má telja til sem takmarkanir rannsóknarinnar. Fyrst og fremst má þar nefna að úrtak 

rannsóknarinnar var lítið. Lítil úrtök valda því að varlega þarf að fara í að alhæfa niðurstöður 

rannsóknar á þýði í heild þar sem lítið úrtak eykur líkur á að skekkja sé til staðar. Erfitt hefði hins vegar 

verið að stækka úrtak rannsóknarinnar. Í heildina voru aðeins 73 einstaklingar á lífi sem greinst höfðu 

með krabbamein í höfði og hálsi síðastliðin fimm ár. Haft var samband við alla mögulega þátttakendur 

sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku. Úr varð að 24 samþykktu að taka þátt sem er samt sem áður 33% 

einstaklinga sem greindust með krabbamein í höfði og hálsi á síðastliðnum fimm árum og eru enn á 

lífi. 

Dreifing á staðsetningu krabbameins einstaklinga í rannsóknarhópnum var heldur óhefðbundin. 

Samkvæmt faraldsfræði krabbameins í höfði og hálsi eru krabbamein í munnholi og barkakýli 

algengari en krabbamein í koki en flestir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu hins vegar fengið 

krabbamein í munnkoki. Einnig kom í ljós að enginn þátttakandi hafði greinst með krabbamein í 

barkakýliskoki. Eins og rætt var í kafla 5.2. hafði þessi óhefðbundna dreifing krabbameinsgreininga í 

úrtaki rannsóknarinnar mögulega áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Að lokum má nefna sem ákveðna takmörkun á rannsókninni að ekki var rými til að kanna 

kyngingargetu þátttakenda í þaula. Stærð verkefnisins bauð ekki upp á að hver og einn þátttakandi 

yrði sendur í kyngingarmyndatöku eða klínískt kyngingarmat, sem hefði þó verið besta leiðin til að 

kanna hvort skert kyngingargeta væri til staðar. Til þess að bæta upp fyrir það var hins vegar ákveðið 

að kanna kyngingargetu þátttakenda í rannsóknarhópnum á þrenna vegu, eins og áður hefur komið 

fram og er talið að það hafi gefið góða vísbendingu um kyngingargetu þátttakenda. 

5.6 Jákvæðir þættir 

Tiltaka má ýmsa jákvæða þætti við rannsóknina. Þátttakendur voru jákvæðir fyrir þátttöku í 

rannsókninni og gekk fyrirlögn matslistanna afar vel. Einnig kom í ljós að fyrirlögn tók styttri tíma en 

áætlað var en í flestum tilvikum tók hún aðeins um tíu mínútur eða minna.  

Þýðing og staðfærsla matslistans heppnaðist vel og niðurstöður forprófunar gefa til kynna að 

íslensk þýðing matstækisins sé áreiðanleg og aðgengileg. Afrakstur rannsóknarinnar er því að til er 

matstæki á íslensku sem hannað er sérstaklega til að kanna áhrif kyngingartregðu á lífsgæði 

einstaklinga með krabbamein í höfði og hálsi. Hægt er að nota slíkt tæki til að skilgreina hvaða þættir 

hafa jákvæð og neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði sjúklingahópsins. Einnig er hægt að nýta tækið 

sem frekari grundvöll til rannsókna á heilsutengdum lífsgæðum þessara einstaklinga og hanna þannig 
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 Réttmæti vísar til þess að hvaða leyti sönnunargögn styðja að prófniðurstöður séu túlkaðar á 

tiltekinn hátt, þ.e. réttmæti felur í sér að próf mæli það sem því er ætlað að mæla (AERA, APA og 

NCME, 1999). 
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meðferðarleiðir sem hámarka lífsgæðin. Þar sem matstækið er til á allavega sjö öðrum tungumálum er 

einnig hægt að nýta íslenska þýðingu MDADI til að bera heilsutengd lífsgæði einstaklinga með 

krabbamein í höfði og hálsi hér á landi við einstaklinga sem glíma við sama sjúkdóm erlendis. 
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6 Ályktanir 

Kyngingartregða á munnkokstigi er tíður fylgikvilli krabbameins í höfði og hálsi og getur hún haft 

víðtæk áhrif á heilsutengd lífsgæði einstaklings. M. D. Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) er 

matslisti sem hannaður er sérstaklega til þess að meta áhrif skertrar kyngingargetu á heilsutengd 

lífsgæði einstaklinga með krabbamein í höfði og hálsi og var það markmið verkefnisins, sem hér hefur 

verið lýst, að þýða og staðfæra lífsgæðamatslistann og í kjölfarið kanna aðgengileika og áreiðanleika 

íslensku þýðingarinnar. Þýðing matslistans gekk að óskum og niðurstöður forprófunarinnar gáfu til 

kynna að íslensk þýðing MDADI sé bæði áreiðanleg og aðgengileg einstaklingum sem greinst hafa 

með krabbamein í höfði og hálsi. Niðurstöður forprófunarinnar sýndu jafnframt að marktækan mun var 

að finna á stigafjölda einstaklinga sem fengið höfðu krabbamein í höfði og hálsi og einstaklinga sem 

hvorki höfðu greinst með krabbamein né þjáðst af skertri kyngingargetu. Því má álykta að matslistinn 

greini á milli hópanna tveggja. 

Rýnt var í gögn forprófunarinnar til þess að fá frekari mynd af áhrifum kyngingatregðu á heilsutengd 

lífsgæði einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein í höfði og hálsi. Niðurstöður sýndu að skert 

kyngingargeta hafði meiri áhrif á lífsgæði einstaklinga sem gengist höfðu undir skurðaðgerð og 

geislameðferð en einstaklinga sem aðeins höfðu gengist undir skurðaðgerð. Niðurstöður eru í 

samræmi við rannsóknir sem sýnt hafa hversu skaðleg geislameðferð getur verið gagnvart 

kyngingargetu á munnkokstigi. Athugað var einnig hvort skert kyngingargeta hefði meiri áhrif á 

lífsgæði einstaklinga sem gengist höfðu undir lyfjameðferð samhliða geislameðferð en einstaklinga 

sem höfðu aðeins gengist undir geislameðferð. Svo reyndist ekki vera sem er í ákveðinni mótsögn við 

fyrri rannsóknir, sem sýnt hafa að samþætt lyfja- og geislameðferð sé iðulega skaðlegri kyngingu en 

geislameðferð ein og sér. 

Að lokum var kannað hvort tími liðinn frá lokum meðferðar hefði tiltekin áhrif á heilsutengd lífsgæði 

þessa sjúklingahóps. Í ljós kom að ekki var mun að finna á svörum einstaklinga sem kláruðu meðferð 

á árunum 2013 til 2015 og 2016 til 2017. Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsóknir sem sýnt hafa 

að skert kyngingargeta getur haft langvarandi áhrif á heilsutengd lífsgæði einstaklinga sem greinst 

hafa með krabbamein í höfði og hálsi.  

Ávinningur rannsóknarinnar er fyrst og fremst sá að nú er til mælitæki á íslensku sem er hannað 

sérstaklega til að meta áhrif kyngingartregðu á heilsutengd lífsgæði einstaklinga sem greinst hafa með 

krabbamein í höfði og hálsi. Matstækið mun nýtast til að skilgreina hvaða þættir hafa jákvæð og 

neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði sjúklingahópsins sem gerir fagfólki kleift að haga meðferð við 

kyngingartregðu sjúklinganna þannig að hægt sé að hámarka lífsgæði þeirra. Matstækið getur einnig 

nýst sem frekari grundvöllur til rannsókna á heilsutengdum lífsgæðum sjúklingahópsins, sem og tæki 

til að bera saman heilsutengd lífsgæði þessara einstaklinga hér á landi við einstaklinga í sömu stöðu 

erlendis. Rannsókn þessi kannaði ekki réttmæti íslenskrar þýðingar MDADI, sem þó er mikilvægt 

framhald til að tryggja að próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar matslistans séu viðunandi. 

Athugun á réttmæti þýðingarinnar er verðugt verkefni framtíðarrannsókna. 
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Fylgiskjal C 

ICD-10 greiningarkóðar 

 C00-C14 Illkynja æxli í vör, munnholi og koki 
o C00 Illkynja æxli í vör 

 C00.0 Illkynja æxli í efrivör utanverðri 
 C00.1 Illkynja æxli í neðrivör utanverðri 
 C00.2 Illkynja æxli í utanverðri vör, ótilgreindri 
 C00.3 Illkynja æxli í efrivör innanverðri 
 C00.4 Illkynja æxli í neðrivör innanverðri 
 C00.5 Illkynja æxli í vör, ótilgreindri, innanverðri 
 C00.6 Illkynja æxli í varamótum 
 C00.8 Meinsemd í vör sem skarar aðliggjandi svæði 
 C00.9 Illkynja æxli í vör, ótilgreindri 

o C01 Illkynja æxli í tungugrunni 
o C02 Illkynja æxli í öðrum og ótilgreindum hlutum tungu 

 C02.0 Illkynja æxli í bakborði tungu 
 C02.1 Illkynja æxli í tungurönd 
 C02.2 Illkynja æxli í kviðborði tungu 
 C02.3 Illkynja æxli í fremri tveim þriðjungum tungu, hluti ótilgreindur 
 C02.4 Illkynja æxli í tungueitlu 
 C02.8 Meinsemd í tungu sem skarar aðliggjandi svæði 
 C02.9 Illknja æxli í tungu, ótilgreindri 

o C03 Illkynja æxli í tannholdi 
 C03.0 Illkynja æxli í efra tannholdi 
 C03.1 Illkynja æxli í neðra tannholdi 
 C03.9 Illkynja æxli í tannholdi, ótilgreindu 

o C04 Illkynja æxli í munnbotni 
 C04.0 Illkynja æxli í frammunnbotni 
 C04.1 Illkynja æxli í hliðlægu munngólfi 
 C04.8 Meinsemd í munnbotni sem skarar aðliggjandi svæði 
 C04.9 Illkynja æxli í munnbotni, ótilgreindum 

o C05 Illkynja æxli í gómi 
 C05.0 Illkynja æxli í harðgómi 
 C05.1 Illkynja æxli holdgómi 
 C05.2 Illkynja æxli í úfi 
 C05.8 Meinsemd í gómi sem skarar aðliggjandi svæði 
 C05.9 Illkynja æxli í gómi ótilgreindum 

o C06 Illkynja æxli í öðrum og ótilgreindum hlutum munns 
 C06.0 Illkynja æxli í vangaslímu 
 C06.1 Illkynja æxli í munnön  
 C06.2 Illkynja æxli í aftanjaxlsvæði 
 C06.8 Meinsemd í öðrum og ótilgreindum hlutum munns sem skarar 

aðliggjandi svæði 
 C06.9 Illkynja æxli í munni, ótilgreindum 

o C07 Illkynja æxli í vangakirtli 
o C08 Illkynja æxli í öðrum og ótilgreindum stærri munnvatnskirtlum 

 C08.0 Illkynja æxli í kjálkabarðskirtli 
 C08.1 Illkynja æxli í neðantungukirtli 
 C08.8 Meinsemd í stærri munnvatnskirtlum sem skarar aðliggjandi svæði 
 C08.9 Illkynja æxli í stærri munnvatnskirtli, ótilgreindum 

o C09 Illkynja æxli í eitlu 
 C09.0 Illkynja æxli í eitlugróf 
 C09.1 Illkynja æxli í gómboga (fremri) (aftari) 
 C09.8 Meinsemd í eitlu sem skarar aðliggjandi svæði 
 C09.0 Illkynjja æxli í eitlu, ótilgreindri 

o C10 Illkynja æxli í munnkoki 
 C10.0 Illkynja æxli í speldislág 
 C10.1 Illkynja æxli í framborði speldis 
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 C10.2 Illkynja æxli í hliðarvegg munnkoks 
 C10.3 Illkynja æxli í afturvegg munnkoks 
 C10.8 Meinsemd í munnkoki sem skarar aðliggjandi svæði 
 C10.9 Illkynja æxli í munnkoki, ótilgreindu 

o C11 Illkynja æxli í nefkoki 
 C11.0 Illkynja æxli í nefkoksþaki 
 C11.1 Illkynja æxli í afturvegg nefkoks 
 C11.2 Illkynja æxli í hliðarvegg nefkoks 
 C11.3 Illkynja æxli í framvegg nefkoks 
 C11.8 Meinsemd í nefkoki sem skarar aðliggjandi svæði 
 C11.9 Illkynja æxli í nefkoki, ótilgreindu 

o C12 Illkynja æxli í peruskoti 
o C13 Illkynja æxli í barkakýliskoki 

 C13.0 Illkynja æxli í aftanhringbrjóskssvæði 
 C13.1 Illkynja æxli í könnubrjósks- og speldisfellingu, barkakýliskokkii 
 C13.2 Illkynja æxli í afturvegg barkakýliskoks 
 C13.8 Meinsemd í barkakýliskoki sem skarar aðliggjandi svæði 
 C13.9 Illkynja æxli í barkakýliskoki, ótilgreindu 

o C14 Illkynja æxli í öðrum eða illa skilgreindum stöðum í vör, munnholi og koki 
 C14.0 Illkynja æxli í koki, ótilgreindu 
 C14.2 Illkynja æxli í eitluhring 
 C14.8 Meinsemd í vör, munnholi og koki sem skarar aðliggjandi svæði 

o C30.0 Illkynja æxli í nefholi 
o C32 Illkynja æxli í barkakýli 

 C32.0 Illkynja æxli í barkakýli 
 C32.1 Illkynja æxli ofan raddfæra 
 C32.2 Illkynja æxli neðan raddfæra 
 C32.3 Illkynja æxli í barkakýlisbrjóski 
 C32.8 Meinsemd í barkakýli sem skarar aðliggjandi svæði 
 C32.9 Illkynja æxli í barkakýli, ótilgreindu 

o C33 Illkynja æxli í barka 
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Fylgiskjal D 

 



  

76 

Fylgiskjal E 
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Fylgiskjal F 

Bakgrunnsupplýsingar 

Númer þátttakanda: ____________ 

ICD-10-greiningarkóði: ___________ 

 

1. Grunnupplýsingar: 

a. Menntun lokið: _______________________________ 

b. Hjúskaparstaða: _______________________________ 

 

2. Upplýsingar tengdar kyngingartregðu: 

 

a. Hvernig var kyngingargeta þín fyrir meðferð?  

i. Góð – gat borðað almennan mat og drukkið vökva án vandkvæða. 

ii. Smá erfiðleikar – skera þurfti mat smátt og fara varlega við að kyngja 

vökva. 

iii. Miklir erfiðleikar – mjög erfitt var að kyngja fæðu, töflum og vökva 

 

b. Hefur kyngingargeta þín breyst eftir meðferð við krabbameininu? 

i. Nei, ekkert. 

ii. Já, aðeins. 

iii. Já, mikið. 

 

c. Spurningar þýddar úr rannsókn Helström et al. (2017) 

i. Áttu í erfiðleikum með að: 

1. Drekka?  

2. Borða? 

3. Kyngja? 

ii. Hóstarðu þegar þú borðar/drekkur? ____________ 

 

3. Spurningar sem snúa að MDADI-lífsgæðamatslistanum:  

a. Hefur þú einhverjar athugasemdir, varðandi spurningar eða orðalag 

matslistans? 

b. Fannst þér erfitt að skilja spurningar matslistans? 

 

 

 

 



  

78 

Fylgiskjal G 

MDADI-lífsgæðamatslisti (M.D. Anderson Dysphagia Inventory) 

Númer þátttakanda: ___________   Dagsetning: ___________ 

 

Tími liðinn frá því að meðferð hófst: _________________  

Tími liðinn frá lokum meðferðar: _________________  

 

Vinsamlegast lestu hverja fullyrðingu og dragðu hring utan um svarmöguleikann sem þér 

finnst endurspegla reynslu þína undanfarna viku. 

 

1. Kyngingargeta mín takmarkar daglegar athafnir. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

2. (E2) Ég skammast mín fyrir matarvenjur mínar. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

3. (F1) Öðrum finnst erfitt að elda fyrir mig. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

4. (P2) Það er erfiðara að kyngja í lok dags. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

5. (E7) Ég hef áhyggjur af því hvað öðrum finnst þegar ég borða. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

6. (E4) Kyngingarvandinn veldur mér hugarangri. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

7. (P6) Að kyngja krefst mikillar áreynslu. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

8. (E5) Ég fer ekki úr húsi vegna kyngingarvanda míns.  

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

9. (F5) Ég hef orðið fyrir tekjumissi vegna kyngingarvandans.  

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

 
10. (P7) Ég er lengur að borða vegna kyngingarvandans. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

11. (P3) Fólk spyr: „Af hverju geturðu ekki borðað þetta?“ 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 
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12. (E3) Erfiðleikar mínir við að borða fara í taugarnar á öðrum. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

13. (P8) Ég hósta þegar ég reyni að drekka vökva. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

14. (F3) Kyngingarvandinn hamlar félagslegu og persónulegu lífi mínu. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

15. (F2) Mér finnst erfitt að fara úr húsi og borða meðal vina og ættingja.  

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

16. (P5) Ég borða minna vegna kyngingarvanda míns. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

17. (P1) Ég get ekki haldið þyngd vegna kyngingarvanda.  

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

18. (E6) Sjálfsmat mitt er lágt vegna kyngingarvandans.  

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

19. (P4) Mér líður eins og ég kyngi heilmiklu magni af mat.  

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 

 

20. (F4) Mér finnst ég utanveltu vegna þess hvernig ég matast. 

Mjög sammála Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög ósammála 
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