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Útdráttur 

Kransæðasjúkdómur er ein algengasta orsök dauðsfalla á Íslandi sem og um 

allan heim. Sjúkdómurinn er  lífsstílstengdur og því er oft hægt að koma í veg fyrir 

örorku og dauðsföll af völdum sjúkdómsins með lífsstílsbreytingum sjúklinga. Það 

geta þó verið ýmsar hindranir í vegi einstaklinga sem ætla að breyta lífsstíl sínum. Til 

þess að einstaklingar nái að breyta lífsstíl sínum varanlega þurfa þeir stuðning og 

góða þekkingu á sjúkdómnum. Þekking er forsenda þess að einstaklingar breyti lífsstíl 

sínum. Til að hámarka þekkingu einstaklinga þarf að veita þeim einstaklingsmiðaða 

og gagnreynda fræðslu sem miðar að þeirra þörfum. Ef fræðslan á að skila árangri er 

mikilvægt að meta þekkingu einstaklinga og fræðsluþarfir þeirra. Með þeirri vitneskju 

er hægt að veita þeim markvissari fræðslu og stuðning til að breyta lífsstíl sínum og 

heilsutengdri hegðun. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða nýlegar rannsóknir sem mæla 

sjúkdómstengda þekkingu einstaklinga með greindan kransæðasjúkdóm. Valin 

rannsóknaraðferð var kerfisbundin heimildasamantekt en hún felur í sér að leitað er á 

kerfisbundinn hátt að rannsóknargreinum um tiltekið efni sem falla undir fyrirfram 

ákveðin þátttöku- og útilokunarskilyrði. Leitað var í gagnagrunni PubMed að 

ritrýndum rannsóknargreinum sem gefnar voru út á síðastliðnum tíu árum. Eftir 

heimildaleitina stóðu fimm greinar sem uppfylltu þátttökuskilyrði rannsóknarinnar. 

Greining á niðurstöðum þessara rannsókna sýndi að þekking kransæðasjúklinga á 

sjúkdómnum mætti vera betri, ekki síst í ljósi þess hve þekkingin er mikilvæg. 

Þekking á sjúkdómnum var betri hjá þátttakendum sem höfðu hærri tekjur og meiri 

menntun, sem þýðir að mikilvægt er að taka til greina lýðfræðilegan bakgrunn 

skjólstæðinga þegar þeim er veitt sjúklingafræðsla.  

Lykilorð: kransæðasjúkdómur, sjúklingafræðsla, þekking, lífsstílsbreytingar 
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Abstract 

Coronary artery disease (CAD) is one of the most common cause of death in 

Iceland and worldwide. The disease is lifestyle related and morbidity and mortality  

can be reduced by lifestyle changes. Individuals who need to change their lifestyle 

can experience some obstacles. Support and good knowledge of the disease enhances 

permanent lifestyle changes. Knowledge is prerequsite for successful lifestyle 

changes. Therefore, in order to maximize people’s knowledge they have to be 

provided with person-centered and evidence-based patient education that focuses on 

their needs. It is important to explore what patients with CAD really need to be 

educated about. With that information health professionals can provide better patient 

education and support the patient to change their lifestyle and health related 

behaviour. 

The aim of this thesis is to examine recent studies that measure the disease 

related knowledge of individuals with CAD. The method that was used in this 

research was a systematic literature review which involves a systematic search of 

reasearch articles about a specific subject that match a predetermined inclusion and 

exclusion critera. The PubMed database was used for search of peer-reviewed 

research articles that were published within the last ten years. The search resulted in 

five articles that met the inclusion criteria of the research.  

Analysis of the results of the studies revealed that disease related knowledge 

of CAD patients could be better, especially considering the importance of this 

knowledge. Participants with higher income and education had more knowledge of 

the disease, which means that it is important to consider the demographic background 

of clients when educating them.  

Keywords: coronary artery disease, patient education, knowledge, lifestyle 
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1. kafli: Inngangur 

Kransæðasjúkdómur er algengasta form hjarta- og æðasjúkdóma og einkennist 

af þrengslum í slagæðunum sem sjá hjartavöðvanum fyrir súrefnisríku blóðflæði. Ef 

þrengslin verða mikil minnkar súrefnisflæðið til hjartans sem getur valdið þreytu eða 

brjóstverk. Hætta er á því að æðin lokist það mikið að einstaklingurinn fái það sem 

flestir þekkja sem hjartaáfall (Dressler og Weitmann, 2014).  

Kransæðasjúkdómur er stærsta dánarorsökin í allri Evrópu en þar deyja árlega 

um það bil 862 þúsund karlar af hans völdum og 877 þúsund konur. Það þýðir að í 

kringum 20% allra dauðsfalla eru af völdum kransæðasjúkdóms (Wilkins o.fl., 2017). 

Hjarta-og æðasjúkdómar var algengasta dánarmein Íslendinga á árunum 1996-2015 

og er kransæðasjúkdómurinn þar fremstur í flokki (Hagstofa Íslands, 2017; Aspelund 

o.fl. 2010). Árið 2009 dóu um það bil 386 karlar og 197 konur á Íslandi úr 

kransæðasjúkdómi, þar af voru um það bil 34 einstaklingar undir 65 ára aldri. Árið 

2009 létust alls 2002 einstaklingar á Íslandi, sem þýðir að af öllum dauðsföllum árið 

2009 létust um 29% af völdum kransæðasjúkdóms. Árið 2015 greindust svo 1.071 

nýtt tilfelli af kransæðasjúkdómi á Íslandi (Wilkins o.fl., 2017; Hagstofa Íslands, e.d.). 

Dauðsföllum af þessum orsökum hefur þó fækkað gífurlega á Íslandi á undanförnum 

áratugum, en  á árunum 1981-2006 fækkaði þeim um 80%. Aðalástæða þessarar 

fækkunar eru breytingar á áhættuþáttum en áhættuþættir kransæðasjúkdóms eru til 

dæmis reykingar, hækkað blóðfitugildi, háþrýstingur, hreyfingarleysi, ofþyngd og 

sykursýki af tegund tvö. Tíðni sykursýki og ofþyngdar hefur aukist á undanförnum 

áratugum svo það eru sérlegir áhættuþættir meðal Íslendinga (Aspelund o.fl. 2010). Á 

þessum upplýsingum sést hversu mikil áhrif lífsstíll hefur á sjúkdóminn og hversu 

mikilvægar forvarnir eru. 
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Einstaklingar sem greinast með kransæðasjúkdóm þurfa oft að breyta lífsstíl 

sínum að miklu leyti. Nauðsynlegt er að viðhalda góðum lífsstíl alla ævi til að koma í 

veg fyrir versnun sjúkdómsins eins og hægt er, því breyting á lífsstíl getur bætt 

lífsgæði og komið í veg fyrir dauðsfall af völdum sjúkdómsins (Aspelund o.fl. 2010; 

Piepoli o.fl., 2016). Fyrir þessa einstaklinga skiptir góð sjúklingafræðsla miklu máli. 

Viðurkenning á mikilvægi sjúklingafræðslu hefur aukist jafnt og þétt í gegnum tíðina. 

Nú er vitað að mikilvægt er að sjúklingar séu upplýstir um sjúkdóm sinn og meðferð 

og því er sjúklingafræðsla orðin stór hluti af starfi hjúkrunarfræðinga (Bastable og 

Gonzales, 2017). Góð og vönduð sjúklingafræðsla eykur sjálfsumönnunarhæfni 

sjúklinga með langvinna sjúkdóma sem hámarkar sjálfstæði sjúklinga við að sinna 

athöfnum daglegs lífs og eflir þá til að vera virkir þátttakendur í eigin meðferð. Aukin 

sjálfsumönnunarhæfni getur  leitt af sér meiri lífsgæði, minna þunglyndi og kvíða, og 

getur fækkað fylgikvillum sjúkdóma (Musekamp, Bengel, Schuler og Faller, 2016; 

Bastable og Gonzales, 2017).   

Sjúklingafræðsla eykur þekkingu kransæðasjúklinga og getur stuðlað að 

hegðunarbreytingum sem eru þeim nauðsynlegar. Fræðslan getur veitt 

einstaklingunum mikinn stuðning við að fækka áhættuþáttum sínum, eins og til dæmis 

við að hætta að reykja, hreyfa sig meira og bæta mataræðið. Auk þess sýna rannsóknir 

að sjúklingafræðsla getur leitt af sér betri meðferðarheldni kransæðasjúklinga, betri 

viðbrögð við sjúkdómseinkennum og aukna sálfélagslega vellíðan (Ghisi, Abdallah, 

Grace, Thomas og Oh, 2014).  

Rannsóknin er kerfisbundin heimildasamantekt en sú rannsóknaraðferð felur í 

sér að rannsóknargreinar sem fjalla um efnið eru valdar eftir fyrirfram ákveðnum 

skilyrðum. Svo er gerð samantekt úr niðurstöðum þessara rannsóknargreina og þau 

metin og reynt að svara rannsóknarspurningunni. Ef samræmi finnst á milli 
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rannsóknanna eykur það trúverðugleika þeirra ennfremur, en ef ósamræmi kemur í 

ljós gefur það til kynna að frekari rannsókna á efninu er þörf (Denyer og Tranfield, 

2009). Við leit að gögnum fyrir heimildasamantektina var notuð leitarvél PubMed, 

sem er sérhæfð leitarvél á sviði lífvísinda. Eftirfarandi leitarorð voru notuð: coronary 

disease, knowledge og education.  

Ritgerðin er byggð upp þannig að eftir inngangi kemur fræðileg umfjöllun um 

kransæðasjúkdóminn og sjúklingafræðslu. Þar verður fjallað um sjúkdóminn sjálfan, 

áhættuþætti og lífsstíl. Svo verður fjallað um sjúklingafræðslu í tengslum við 

kransæðasjúkdóminn, m.a. ávinning og fræðsluaðferðir. Í þriðja kafla er gert grein 

fyrir rannsóknaraðferðinni sem beitt var í heimildasamantektinni þar sem 

rannsóknarsniðinu, heimildaleitinni og skilyrðum fyrir vali á rannsóknum verður lýst. 

Síðan í fjórða kafla er gert skil á niðurstöðum heimildaleitar og að lokum í fimmta 

kafla verða niðurstöðurnar ræddar og túlkaðar í samanburði við fræðilegu 

umfjöllunina.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna þekkingu einstaklinga með 

greindan kransæðasjúkdóm á sjúkdómnum. Þekking er mikilvæg til þess að auka 

líkurnar á því að einstaklingar breyti lífsstíl sínum og fækki áhættuþáttum. Til þess að 

geta veitt kransæðasjúklingum þá fræðslu og þann stuðning sem þeir þurfa er 

mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga og annað fagfólk að vita hver þekking 

sjúklinganna er og hvað þarf að hafa í huga til að fræðslan hafi tilætluð áhrif (Kitchie, 

2017). Rannsóknarspurningin sem lögð er fram fyrir rannsóknina er því eftirfarandi: 

„Hver er þekking kransæðasjúklinga á kransæðasjúkdómnum?” 

1.1. Samantekt 

Kransæðasjúkdómurinn er langvinnur sjúkdómur sem veldur mörgum 

dauðsföllum á ári hverju. Það er því til mikils að vinna að reyna að bæta heilsufar 
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kransæðasjúklinga til að koma í veg fyrir þessi dauðsföll. Breyttur lífsstíll er þar 

lykilatriði, en að breyta lífsstíl sínum og taka upp nýjar venjur getur reynst 

einstaklingum erfitt og því er góð sjúklingafræðsla nauðsynleg. Sjúklingafræðslan 

verður þó að vera einstaklingsmiðuð til að skila árangri og því er nauðsynlegt að 

heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir fræðslunni skilji hvernig fræðsla hentar hverjum og 

einum. Þannig getur það verið gagnlegt að rannsaka hver þekking kransæðasjúklinga 

er til þess að sjá hverju er ábótavant.  
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2. kafli: Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður í fyrsta lagi gert skil á kransæðasjúkdómnum sjálfum. 

Fjallað verður stuttlega um orsakir, einkenni og áhættuþætti sjúkdómsins og þann 

lífsstíl sem nauðsynlegt er fyrir einstaklinga með greindan kransæðasjúkdóm að temja 

sér. Síðan verður fjallað um sjúklingafræðslu og hvaða máli hún skiptir fyrir 

einstaklinga með kransæðasjúkdóm.  

2.1. Kransæðasjúkdómur 

Kransæðasjúkdómur einkennist af ófullnægjandi blóðflæði í kransæðum 

hjartans, sem eru slagæðarnar sem sjá hjartavöðvanum fyrir súrefnisríku blóði. 

Blóðflæðið skerðist vegna þrengsla í æðunum og geta orsakirnar verið ýmsar. Helsta 

orsök þessara þrengsla er æðakölkun og blóðsegamyndun sem oft verður í kjölfar 

æðakölkunar. Æðakölkun er ferli sem gerist á löngum tíma og veldur því að 

uppbygging og starfsemi æðaveggsins breytist. Ýmsir áhættuþættir valda því að 

ákveðin svæði í kransæðinni eru útsettari fyrir því að mynda æðakölkunarskellur 

(Tómas Guðbjartsson, Karl Andersen, Ragnar Danielsen, Arnar Geirsson og 

Guðmundur Þorgeirsson, 2014). Rannsóknir sýna að bólguviðbrögð hafa víðtæk áhrif 

á þetta æðakölkunarferli. Bólguviðbrögðin gera það að verkum að ýmsar frumur 

bindast við æðavegginn, svo sem hvít blóðkorn, átfrumur og bólgufrumur, og veldur 

þetta meðal annars uppsöfnun á fituefnum í æðinni en niðurbrot á heilbrigðum 

frumum. Við þetta myndast æðakölkunarskellur innan á æðunum og þrengir rúmmál 

þeirra. Veggurinn á skellunum er yfirleitt veikburða og þunnur. Þá aukast líkurnar á 

að hann rofni en við það myndast blóðsegi sem getur þrengt æðina ennþá meira eða 

jafnvel lokað henni alveg (Libby, Ridker og Maseri, 2002; Tómas Guðbjartsson o.fl, 

2014). Ef kransæðin stíflast getur hjartað orðið fyrir alvarlegum súrefnisskorti. Þá 

getur myndast drep í hjartavöðvanum og kemur þá fram brátt kransæðaheilkenni eða 



  6 

hjartaáfall (Dressler og Weitmann, 2014).  

Hjarta-og æðasjúkdómar hefur verið algengasta dánarmein Íslendinga á 

síðustu áratugum og þá sér í lagi kransæðasjúkdómurinn (Hagstofa Íslands, 2017; 

Aspelund o.fl. 2010). Samkvæmt tölfræðigögnum Evrópsku hjartasamtakanna 

(European Heart Network) dóu um það bil 386 karlar og 197 konur á Íslandi úr 

kransæðasjúkdómi árið 2009 og þar af voru um það bil 34 einstaklingar undir 65 ára 

aldri. Alls létust 2002 einstaklingar árið 2009 á Íslandi, sem þýðir að af öllum 

dauðsföllum árið 2009 létust um 29% af völdum kransæðasjúkdóms. Árið 2015 

greindust svo 1.071 ný tilfelli af kransæðasjúkdómi á Íslandi (Wilkins o.fl., 2017; 

Hagstofa Íslands, e.d.). 

Hægt er að skipta helstu áhættuþáttum kransæðasjúkdóms í tvo flokka, eftir 

því hvort þeir eru viðráðanlegir eða óviðráðanlegir. Óviðráðanlegir þættir eru til 

dæmis aldur, kyn, kynþáttur og erfðir. Viðráðanlegir þættir eru þeir sem tengjast 

lífsstíl einstaklingsins, svo sem tóbaksnotkun, sykursýki, hreyfingarleysi, mataræði, 

offita, hátt gildi blóðfitu og hár blóðþrýstingur (Dressler og Weitmann, 2014). 

Lífsstíll kransæðasjúklinga hefur því mikið að segja varðandi heilsutengda útkomu 

þeirra (West, 2012).  

Dod o.fl. (2010) rannsökuðu áhrif lífsstílsbreytinga á starfsemi æðaþels og 

bólguummerki æðakölkunar. Æðaþel er innsta lag slagæða og bólguumerki eru ýmis 

efni sem mælast í blóði þegar bólga er til staðar, svo sem IL-6, CRP og TNF-α . 

Þátttakendur í rannsókninni voru einstaklingar með kransæðasjúkdóm og/eða 

áhættuþætti fyrir kransæðasjúkdóm. Skoðað var hvort munur væri á útkomu hjá 

íhlutunarhóp (n=27) og viðmiðunarhóp (n=20). Þvermál slagæða var mælt í báðum 

hópum (e. endothelium-dependent brachial artery flow-mediated dilatation (FMD)). 

Blóðmælingar voru einungis gerðar hjá íhlutunarhópnum, en þá var mælt merki um 
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bólgu, skerta starfsemi æðaþels, æðamyndun og blóðfitugildi. Viðmiðunarhópurinn 

fékk hefðbundna umönnun, en íhlutunarhópurinn tók þátt í viðamikilli 

endurhæfingarmeðferð sem er notuð í fyrsta og annars stigs forvörnum. Í meðferðinni 

felst að þátttakendur þurfa að fylgja ákveðnu mataræði, hreyfa sig í þrjá klukkutíma á 

viku og stunda streitustjórnun í klukkutíma á dag. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að starfsemi æðaþels batnaði meira hjá íhlutunarhópnum. Einnig sáust jákvæð áhrif 

lífsstílsbreytinganna á bólguummerki æðakölkunar. Þvermál slagæða (FMD) jókst hjá 

báðum hópum en jókst þó meira hjá íhlutunarhópnum. Eins og hefur komið fram 

spilar bólga stórt hlutverk í myndun kransæðasjúkdóms og því sést á niðurstöðum 

þessarar rannsóknar hvaða áhrif lífsstílsbreytingar hafa á þróun sjúkdómsins. 

Aspelund o.fl. (2010) gerðu einnig rannsókn sem sýnir áhrif lífsstílsbreytinga 

á þróun kransæðasjúkdómsins, en rannsókn þeirra sýndi að stærsta orsök fækkunar á 

dauðsföllum vegna kransæðasjúkdóms er fækkun á áhættuþáttum. Í rannsókninni voru 

tekin saman og greind töluleg gögn frá árunum 1981-2006 um dánartíðni Íslendinga á 

aldrinum 25-74 ára. Til þess var IMPACT dánartíðnilíkanið notað en líkanið skoðar 

áhrif ýmissa þátta á dánartíðni einstaklinga með kransæðasjúkdóm. Kom í ljós að á 

þessum árum minnkaði dánartíðni þessara einstaklinga um 80% og er 

lífsstílsbreytingum helst að þakka, því með lífsstílsbreytingum fækkar áhættuþáttum 

sjúkdómsins. Mest um vert var lækkað gildi blóðfitu, lægri slagbilsþrýstingur, minni 

tíðni reykinga og aukin tíðni hreyfingar. Þrátt fyrir þessar jákvæðu lífstílsbreytingar 

sást á sama tíma aukning á tíðni sykursýki og ofþyngdar sem jók því dánartíðni vegna 

kransæðasjúkdómsins á móti. Því eru þessir þættir orðnir stórir áhættuþættir 

Íslendinga fyrir sjúkdómnum.  
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2.2. Sjúklingafræðsla 

2.2.1 Ávinningur og mikilvægi sjúklingafræðslu. 

Vitundarvakning hefur orðið á mikilvægi sjúklingafræðslu og hefur vægi hennar 

aukist jafnt og þétt í gegnum tíðina. Nú eru kröfur um að hjúkrunarfræðingar veiti 

skjólstæðingum sínum heildræna, einstaklingsmiðaða fræðslu sem tekur mið af 

þörfum þeirra, bakgrunni, heilsulæsi og aðstæðum. Einnig er aukin áhersla á þátt 

sjúklingsins í meðferðinni og er það orðið mikilvægur hluti sjúklingafræðslunnar að 

efla sjúklinginn til sjálfsumönnunar (Bastable og Gonzales, 2017). 

 Margar rannsóknir sýna fram á gagnsemi sjúklingafræðslu (Ghisi o.fl., 2014). 

Sjúklingafræðsla getur aukið meðferðarheldni, hámarkað sjálfstæði, aukið lífsgæði, 

minnkað kvíða og fækkað fylgikvillum sjúkdómsins (Bastable og Gonzales, 2017). 

Musekamp o.fl. (2016) gerðu megindlega rannsókn á áhrifum sjúklingafræðslu á 

lífsgæði einstaklinga með langvinna sjúkdóma. Þátttakendur voru alls 580 og fengu 

þeir staðlaða spurningalista sem þeir svöruðu í upphafi og lok endurhæfingar og 

þremur mánuðum eftir endurhæfingu. Niðurstöður sýndu að eftir endurhæfingu jókst 

sjálfumönnunarhæfni þeirra og kom í ljós að aukin sjálfsumönnunarhæfni leiddi af sér 

meiri lífsgæði og færri einkenni þunglyndis. 

Aukin þekking kransæðasjúklinga á sjúkdómnum getur aukið líkurnar á því að 

sjúklingar breyti lífsstíl sínum, því að forsenda þess að þeir sjái hag sinn bættan með 

breyttum lífsstíl er að þeir skilji sjúkdóminn og áhættuþætti hans (Alm-Roijer, 

Stagmo, Udén og Erhardt, 2004; Nicolai o.fl. 2017). Ghisi o.fl. (2014) gerðu 

kerfisbundna heimildasamantekt þar sem skoðaðar voru niðurstöður úr alls 42 

rannsóknargreinum. Tilgangur heimildarsamantektarinnar var fyrst og fremst að 

athuga áhrif sjúklingafræðslu á þekkingu sjúklinga með kransæðasjúkdóm og 

lífsstílsbreytingar. Þátttakendur rannsóknanna sem skoðaðar voru, voru einstaklingar 
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greindir með kransæðasjúkdóm, einstaklingar sem höfðu fengið kransæðastíflu, og 

einstaklingar sem höfðu fengið inngrip vegna sjúkdómsins, eins og til dæmis 

kransæðaþræðingu. Þátttakendurnir höfðu allir fengið einhvers konar fræðslu um 

sjúkdóminn og meðferð hans. Niðurstaðan var sú að sjúklingafræðsla getur aukið 

þekkingu sjúklinga, og eykur einnig líkur á að sjúklingar breyti lífsstíl sínum til hins 

betra, til dæmis með bættu mataræði, aukinni hreyfingu, betri streitustjórnun og með 

því að hætta að reykja. Að auki sýndu niðurstöður að sjúklingafræðsla getur leitt af 

sér betri viðbrögð við einkennum frá hjarta, betri meðferðarheldni og aukna 

sálfélagslega vellíðan.  

Alm-Roijer o.fl. (2004) gerðu rannsókn á svipuðu efni og Ghisi og félagar en 

notuðu aðra rannsóknaraðferð. Alls tóku 392 einstaklingar þátt í rannsókninni, en 

80% þeirra voru karlmenn. Allir þátttakendur voru undir 71 árs gamlir, höfðu upplifað 

atvik tengt kransæðasjúkdómnum og fengið endurhæfingu í kjölfarið. Gagnasöfnun 

fór fram að minnsta kosti sex mánuðum eftir atvikið. Allir þátttakendur fóru í viðtal 

og líkamsskoðun og fengu svo afhentan spurningalista til að svara sjálfir. 347 

einstaklingar eða 88,5 % þátttakenda svöruðu spurningalistanum. Rannsóknin leiddi í 

ljós marktæk tengsl á milli almennrar þekkingar á áhættuþáttum kransæðasjúkdóms 

og lífsstílsbreytinga, svo sem þyngdartaps, aukinnar hreyfingar, betri streitustjórnunar 

og betra mataræðis. Auk þess sýndi rannsóknin fram á að aukin þekking einstaklinga 

gerði þá líklegri til að taka blóðþrýstingslækkandi lyf. 

 Af þessu sést að margar rannsóknir benda til þess að þegar þekking 

kransæðasjúklinga á kransæðasjúkdómnum eykst, aukast líkurnar á því að þeir breyti 

lífsstíl sínum. Erfitt er þó fyrir einstaklinga að fækka áhættuþáttum sínum með 

lífsstílsbreytingum ef þeir hafa ekki nægilega þekkingu á þeim. Það má því segja að 

þekking sé forsenda þess að kransæðasjúklingar breyti lífsstíl sínum og fækki 
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áhættuþáttum. Það er því gríðarlega mikilvægt að þeir sem veita sjúklingafræðslu 

meti þekkingu skjólstæðinga sinna til að átta sig á fræðsluþörfum þeirra, því án 

þekkingar verður ekki mikill árangur. Með því að meta þekkingu kransæðasjúklinga 

er hægt að gera umbætur á fræðsluaðferðunum í samræmi við matið og nota þannig 

gagnreyndar fræðsluaðferðir í kjölfarið. Þannig er hægt að gera fræðslu skjólstæðinga 

betri, skilvirkari og árangursríkari (Worral, 2017; Thanavaro, Thanavaro og Delicath, 

2010). 

2.2.2. Lífsstílsbreytingar. 

Þekking ein og sér er ekki nóg til að viðhalda heilbrigði kransæðasjúklinga, 

því mörgum getur reynst erfitt að breyta lífsstíl sínum til hins betra og viðhalda 

honum. Ýmsar hindranir geta staðið í vegi fyrir einstaklingum og haft áhrif á hvaða 

hegðun er breytt og hversu vel breytingunni er viðhaldið. Mögulegir áhrifaþættir eru 

til dæmis fjölskylduaðstæður, félagslegur stuðningur, kostnaður, möguleikar á 

endurhæfingu, trú um orsakir veikindanna, innri sálræn viðbrögð og bjargráð 

(Murray, Craigs, Hill, Honey og House, 2012). Andlegir þættir eins og kvíði og 

afneitun geta verið hamlandi, en einnig geta líkamlegir þættir verið hindrun eins og 

orkuleysi, skert hreyfigeta og líkamleg óþægindi.  

Félagslegur stuðningur getur haft mikil áhrif en rannsóknir sýna að skortur á 

félagslegum stuðningi eykur dánartíðni og líkur á fylgisjúkdómum (Mookadam og 

Arthur, 2004). Einstaklingum sem fá viðunandi stuðning frá fjölskyldu eða 

heilbrigðisstarfsfólki gengur oft betur að viðhalda heilbrigðum lífsstíl (Tawalbeh, 

Tubaishat, Batiha, Al-Azzam og AlBashtawy, 2015). Fjölskyldan getur þó einnig haft 

hamlandi áhrif, til dæmis ef önnur veikindi eru innan fjölskyldunnar sem kalla á 

athygli einstaklingsins. En ef sjúklingurinn upplifir stuðning frá fjölskyldu getur það 

aukið líkur á að hann nái að breyta og viðhalda lífsstílnum (Wagner, Nielsen, Errboe 



  11 

og Haahr, 2017).  

Vísbendingar eru um að trú á eigin getu geti haft jákvæð áhrif á heilsufar 

sjúklinga (O’Neil, Berk, Davis, og Stafford, 2013). Gerð var þversniðsrannsókn í 

Hong Kong en tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tengsl félagslegs stuðnings og 

trú kransæðasjúklinga á eigin getu til að bæta hreyfingu og mataræði. Úrtak 

rannsóknarinnar samanstóð af 85 manns, meðalaldurinn var 64,5 ár og 77% 

þátttakenda voru karlkyns. Sjúklingarnir voru einstaklingar sem höfðu nýlega 

upplifað atvik tengt kransæðasjúkdómi, svo sem hjartaöng (e. angina pectoris) eða 

kransæðastíflu, og höfðu byrjað í hjartaendurhæfingu innan tveggja vikna eftir 

atvikið. Meðalbiðtími eftir endurhæfingu var níu vikur frá útskrift af sjúkrahúsi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að félagslegur stuðningur getur aukið sjálfsöryggi 

sjúklinga til að takast á við lífsstílsbreytingarnar. Meðal annars kom í ljós að þeir sem 

voru giftir voru líklegri til að hafa meiri trú á eigin getu til að stunda hreyfingu (Chair, 

Wong, Tang, Wang og Cheng, 2015).  

Í sumum tilfellum geta einstaklingar þurft að að breyta lífsstíl sínum að miklu 

leyti. Í þeim tilfellum er það ef til vill vænlegra til vinnings að gera ekki of miklar 

breytingar í einu, heldur breyta lífsstílnum smátt og smátt í þrepum. Að auki þróast 

lífsstíll einstaklinga á löngum tíma, og verður honum því ekki breytt á einni nóttu. 

Sjúklingar og þeir sem veita sjúklingafræðslu verða að gera sér grein fyrir því að 

ferlið krefst tíma og þolinmæði og að búast megi við bakföllum. Það er því mikilvægt 

að sjúklingar fái stuðning og aðhald frá maka, fjölskyldu, vinum og 

heilbrigðisstarfsfólki (West, 2012; Wagner o.fl., 2017).  

Viðhorf sjúklings og trú hans um orsakir og afleiðingar sjúkdómsins geta haft 

áhrif á hvernig honum vegnar og hvort hann muni breyta lífsstíl sínum til frambúðar. 

Því getur vönduð fræðsla sem miðar að þörfum og viðhorfum sjúklingsins bætt 
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lífsgæði hans (Petrie, Cameron, Ellis, Buick og Weinman, 2002; Wiles og Kinmonth, 

2001). Ef einstaklingar sem hafa fengið kransæðastíflu líta á atvikið sem 

tilviljanakenndan atburð frekar en einkenni undirliggjandi, langvinns sjúkdóms, eru 

þeir ólíklegri til að breyta lífsstíl sínum til frambúðar (Wiles og Kinmonth, 2001).  

Petrie o.fl. (2002) gerðu samanburðarrannsókn á þessu efni. Þau könnuðu áhrif 

fræðslu sem beindist að viðhorfum sjúklinga til kransæðastíflu og markmiðið var að 

athuga hvort fræðslan gæti stuðlað að hraðara bataferli og minni fötlun (e. disability) 

vegna sjúkdómsins. 65 einstaklingar tóku þátt. Þeir höfðu allir nýlega fengið 

kransæðastíflu í fyrsta skiptið og höfðu aldrei fengið fræðslu um 

kransæðasjúkdóminn. Þátttakendunum var raðað af handahófi í viðmiðunarhóp og 

íhlutunarhóp. Allir þátttakendur fengu hefðbundna sjúklingafræðslu og 

hjartaendurhæfingu en íhlutunarhópurinn fékk auk þess þrjú viðtöl hjá sálfræðingi, 

sem stóðu í 30-40 mínútur. Þessi viðtöl beindust að viðhorfum þátttakendanna til 

sjúkdómsins og orskaka hans. Einnig var útbúin skrifleg áætlun um bataferlið fyrir 

þátttakendur í íhlutunarhópnum. Áætlunin innihélt þætti sem voru viðeigandi fyrir 

einstaklinginn og hans aðstæður, svo sem mataræði, hreyfingu og endurkomu inn á 

vinnumarkaðinn. Í viðtölunum var stuðlað að aukinni trú þátttakenda á stjórn 

ástandsins, frætt var um einkenni sem eru sértæk fyrir sjúkdóminn og einnig voru 

áhyggjur þátttakenda ræddar, til dæmis hvað varðar heimkomu af sjúkrahúsi og lyf. 

Niðurstöður leiddu í ljós að viðhorf þátttakenda í íhlutunarhópnum urðu töluvert 

jákvæðari eftir íhlutunina. Þeir höfðu til dæmis höfðu meiri trú á að hægt væri að 

stjórna sjúkdómnum, höfðu minni áhyggjur af einkennum og minni trú á að 

sjúkdómurinn myndi valda þeim alvarlegum afleiðingum sem myndu vara í langan 

eða óákveðinn tíma. Auk þess töldu þeir sig fyrr tilbúnari til að fara heim af 

sjúkrahúsi heldur en þátttakendur í viðmiðunarhópnum, höfðu betri skilning á 
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sjúkdómnum og töldu sig líklegri til þess að taka þátt í endurhæfingu eftir útskrift af 

sjúkrahúsi. Íhlutunin hafði þau áhrif að þátttakendur fóru fyrr á vinnumarkaðinn, tóku 

frekar þátt í endurhæfingu og fundu sjaldnar fyrir einkennum kransæðasjúkdómsins. 

Þessi rannsókn er frá árinu 2002 og er því orðin 17 ára gömul þegar þessi ritgerð er 

skrifuð, en ætti þó að vera ennþá viðeigandi því reikna má með því að áhrif 

sálfræðilegrar íhlutunar breytist ekki mikið með tímanum. 

 Ýmis líkön hafa verið þróuð til þess að skýra og sjá fyrir heilbrigðishegðun 

einstaklinga. Heilsulíkanið „health belief model” er notað til að heilbrigðisstarfsfólk 

eigi betra með að átta sig á hversu líklegt er að einstaklingur breyti lífsstíl sínum eða 

heilsutengdri hegðun. Líkanið er þrískipt, en fyrsti hlutinn tekur inn 

einstaklingsbundin viðhorf til sjúkdómsins, það er að segja hversu alvarlegum augum 

einstaklingurinn lítur á sjúkdóminn og hversu líklegt hann telur að hann fái 

sjúkdóminn. Í næsti hluta líkansins koma inn lýðfræðilegir og félagslegir þættir, svo 

sem kyn, aldur, stétt og fleira. Þessir þættir ásamt utanaðkomandi hvatningu til 

aðgerða hafa áhrif á hvernig einstaklingurinn skynjar ógnina af sjúkdómnum. Í þriðja 

hlutanum vegur og metur einstaklingurinn ágóðann og hindranirnar fyrir því að breyta 

heilsuhegðun sinni. Samkvæmt líkaninu hafa allir þessir þættir áhrif á hversu líklegt 

er að einstaklingurinn breyti heilsuhegðun sinni samkvæmt ráðleggingum (Richards 

og Gramet, 2017).    

  2.2.3. Fræðsluaðferðir.  

Redman (2007) lýsir árangursríkri sjúklingafræðslu sem fimm þrepa ferli. 

Mynd 1 sýnir þrepin fimm á skematískan hátt. 

 

 

 



  14 

Mynd 1. 

 

Sjúklingafræðslan fer þó ekki í gegnum þessi þrep í ákveðinni röð heldur er 

oft þörf á að hoppa fram og til baka í gegnum þrepin. Fyrsta þrepið felur í sér mat á 

fræðsluþörfum sjúklingsins. Til þess að fræðslan beri árangur þarf sá sem fræðir að 

meta þarfir þess sem fræðsluna á að fá. Hann þarf að meta þekkingu skjólstæðingsins 

og hafa í huga hvað það er sem sjúklingurinn þarf að vita og hvað það er sem hann 

vill vita. Einnig þarf sá sem fræðir að þekkja hvaða aðferðir til náms henta 

sjúklingnum best (Kitchie, 2017; Redman, 2007). Nauðsynlegt er að gera fræðsluna 

einstaklingsmiðaða með þessum hætti til að fræðslan skili árangri. Þannig sparast tími 

og orka bæði skjólstæðingsins og þess sem fræðir, meðferðarsambandið milli þeirra 

styrkist, og þetta hvetur einnig skjólstæðinginn til að læra, því áherslan er á hans 

einstaklingsbundnu þarfir (Kitchie, 2017). 

Annað þrepið felur í sér mat á áhugahvöt. Meta þarf hversu tilbúinn 

sjúklingurinn er til að meðtaka fræðsluna (Redman, 2007). Forsenda þess að 

lífsstílsbreytingarnar verði varanlegar er að sjúklingurinn taki ákvörðun sjálfur um að 

breyta lífsstíl sínum. Sjúklingurinn þarf að finna áhugahvöt hjá sjálfum sér til að gera 

breytingar (West, 2012). Einnig eru til staðar ýmsar hindranir sem takmarka getu 

sjúklingsins til að læra, svo sem heilsulæsi, tungumál, líkamlegar og sálfræðilegar 
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hömlur, og því er mikilvægt að sá sem fræðir þekki þessar hindranir og geti sniðið 

fræðsluna með tilliti til þessa þátta (Beagley, 2011).  

Þriðja þrepið felur í sér markmiðasetningu með sjúklingnum. Á fjórða þrepinu 

fer svo sjálf fræðslan fram og á fimmta þrepinu fer fram mat á fræðslu og fræðsla 

endurtekin ef þörf er á (Redman, 2007). Mat á fræðslunni er ekki eingöngu 

framkvæmt í lok fræðsluferlisins, heldur er matið notað í gegnum allt ferlið til að 

meta hvort fræðslan sé á réttri leið eða hvort þurfi að breyta fræðsluaðferðum eða 

áherslum fræðslunnar (Worral, 2017). Nauðsynlegt er að meta þekkingu 

skjólstæðingsins eftir að fræðsla hefur verið veitt til að tryggja að fræðslan hafi borið 

árangur, því þótt góð fræðsla hafi fram er ekki víst að sjúklingurinn hafi meðtekið 

fræðsluna. Það þarf því að meta skilning sjúklingsins, til dæmis með því að biðja hann 

um að segja frá því sem hann hefur lært, en einnig þarf að meta útkomu fræðslunnar. 

Það er hvort fræðslan hafi leitt af sér langvarandi breytingar, til dæmis á hegðun 

sjúklingsins eða færni (London, 2009; Worral, 2017).  

2.2.4. Fræðsluþarfir kransæðasjúklinga. 

Samkvæmt London (2009) eru fjögur grunnatriði sem allir sjúklingar þurfa að 

fá út úr sjúklingafræðslu. Það er að geta tekið upplýstar ákvarðanir, þróa getu til 

sjálfsumönnunar, þekkja vandamál og vita hvernig eigi að bregðast við þeim, og fá 

spurningum sínum svarað. Langtímamarkmið sjúklingafræðslunnar er svo að bæta 

heilsuhegðun sjúklingsins sem leiðir af sér betri heilsutengda útkomu. Þetta lýsir 

nokkuð vel þeim atriðum sem kransæðasjúklingar þurfa að fá út úr sinni fræðslu. 

Það er mikilvægt fyrir kransæðasjúklinga að hafa þá þekkingu sem nauðsynleg 

er til að geta breytt lífsstíl sínum. Sjúklingarnir þurfa að hafa góða þekkingu á 

áhættuþáttum sjúkdómsins og hvað felst í þeim lífsstíl sem nauðsynlegur er til að 

halda sjúkdómnum í skefjum. Einnig er mikilvægt að sjúklingar þekki einkenni 
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sjúkdómsins og viti hvernig eigi að bregðast við þeim, til dæmis hvaða lyf þeir eigi að 

taka og hvenær skuli leita á bráðamóttöku (West, 2012). London (2009) telur að 

mikilvægt sé að sjúklingar fái spurningum sínum svarað, en það er einmitt lykilatriði 

að veita sjúklingum fræðslu um það sem þeir vilja sjálfir fræðast um (Redman, 2007).  

Hafa þarf í huga að hjúkrunarfræðingar og sjúklingar hafa ekki alltaf sömu 

skoðun á því hvaða atriði fræðslunnar eru mikilvægust. Ýmsir aðilar hafa rannsakað 

hvað það er sem kransæðasjúklingar vilja helst fræðast um, sem og muninn á 

viðhorfum hjúkrunarfræðinga og sjúklinga til fræðslu. Eshah (2011) skoðaði 

fræðsluþarfir sjúklinga í Jórdaníu eftir brátt kransæðaheilkenni. Alls tóku 150 

sjúklingar þátt og voru þeir á aldrinum 25-80 ára. Þjálfaðir rannsóknaraðilar tóku 

viðtöl við sjúklingana innan þriggja daga frá útskrift þeirra af sjúkrahúsi. Einnig fylltu 

sjúklingar út eyðublöð varðandi félagslega og lýðfræðilega stöðu þeirra ásamt 

heilsufarsupplýsingum. Til að meta fræðsluþarfir sjúklinganna var notaður Patient 

learning needs mælikvarðinn (PLNS). Mælikvarðinn inniheldur 40 atriði sem 

sjúklingafræðsla felur í sér, og voru sjúklingarnir beðnir um að gefa atriðunum 

einkunn frá 1-5 eftir mikilvægi. Þau tíu atriði sem voru metin mikilvægust féllu öll 

undir flokkana lyfjagjöf og meðferð og athafnir daglegs lífs. Töldu sjúklingar 

mikilvægt að fá upplýsingar um lyfin sem þeir þurftu að taka inn, aukaverkanir þeirra 

og af hverju skuli taka þau og hvernig. Sömuleiðis fannst þeim mikilvægt að vita 

hvernig hreyfing væri ekki æskileg fyrir þá, hvað felist í mataræðinu sem þeir þurfi að 

tileinka sér og hver sé tilgangur meðferðarinnar sem þeir fái. 

Kilonzo og O’Connell (2011) könnuðu fræðsluþarfir sjúklinga eftir 

kransæðaþræðingu út frá viðhorfum sjúklinganna sjálfra og hjúkrunarfræðinga. 

Rannsóknin var gerð á hjartadeild á Írlandi og tóku alls 33 sjúklingar þátt og 13 

hjúkrunarfræðingar. Notað var NIS-PTCA líkanið sem inniheldur 24 atriði tengd 
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sjúklingafræðslu, og voru þátttakendur beðnir um að meta mikilvægi þessara atriða og 

hversu vel þeim fannst fræðslan sem sjúklingarnir fengu hafa tekið á þeim. 

Hjúkrunarfræðingarnir og sjúklingarnir virtust ekki hafa sömu skoðun á því hvaða 

atriði fræðslunnar væru mikilvægust. Sjúklingarnir vildu helst fá fræðslu um það sem 

tengdist núverandi ástand þeirra eins og upplýsingar um sjúkdóminn og einkenni 

hans. Sjúklingarnir töldu fræðslu um reykingar einnig mjög mikilvæga, en lögðu að 

öðru leyti minni áherslu á fyrirbyggjandi meðferð sem felst í lífsstílsbreytingum. 

Hjúkrunarfræðingarnir aftur á móti töldu mikilvægast að sjúklingarnir fengju fræðslu 

um fyrirbyggjandi aðgerðir, svo sem reykingar, mataræði og hreyfingu.  

Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á Íslandi þar sem 

fræðsluþarfir kransæðasjúklinga voru kannaðar. Lagður var spurningalisti fyrir 87 

einstaklinga sem allir höfðu fengið kransæðastíflu. Meirihluti þátttakenda var 

karlkyns eða 76%. Rannsóknin leiddi í ljós að sjúklingar töldu mikilvægast að fá 

fræðslu um líkamlega áreynslu, kransæðastíflu og einkenni hennar og hvernig eigi að 

bregðast við hjartverk. Aftur á móti fannst þeim að fræðslan sem þeir fengu hafi snúið 

mest að áhættuþáttum kransæðasjúkdómsins. Töluverður tími hefur liðinn síðan þessi 

rannsókn var gerð, en hún er þó ennþá sú eina sem hefur verið gerð um þetta efni á 

Íslandi. Því þarf að velta fyrir sér hvort niðurstöðurnar séu enn í gildi. Líklegt er að 

fræðsluþarfir kransæðasjúklinga breytist ekki mikið en aftur á móti er ekki ólíklegt að 

fræðslan sem sjúklingar fá eftir kransæðastíflu hafi breyst (Guðlaug Rakel 

Guðjónsdóttir og Sigríður Lóa Rúnarsdóttir, 1993). Þessar rannsóknir sýna þó að 

mikilvægt er að kanna óskir og væntingar sjúklinga til fræðslunnar.  

Ofangreindar rannsóknir fjalla þó eingöngu fræðsluþarfir sjúklinganna stuttu 

eftir inngrip vegna kransæðasjúkdómsins, en verið getur að fræðsluþarfirnar breytist 

eftir því sem lengra líður frá sjúkrahúslegunni. Rannsókn sem gerð var í Færeyjum 
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sýndi að sjúklingar áttu erfitt með að meðtaka upplýsingar svo fljótt eftir inngrip 

vegna þreytu eða álags sem bendir til að ekki sé fullnægjandi að veita sjúklingum 

eingöngu fræðslu í sjúkrahúslegunni, heldur þarf áframhaldandi stuðning og fræðslu 

eftir að sjúklingur útskrifast heim af sjúkrahúsinu (Askham o.fl. 2010). 

2.2.5. Hjúkrunarfræðingar sem fræðarar. 

Það er ljóst að af því sem hefur verið rætt hér á undan að það getur skipt 

sköpum fyrir einstaklinga með kransæðasjúkdóm að hafa góða þekkingu á 

sjúkdómnum sem og að viðhalda góðum lífsstíl og fylgja meðferðinni. 

Hjúkrunarfræðingar hafa því mikilvægu hlutverki að gegna á þessu sviði með því að 

veita góða sjúklingafræðslu. Því er mikilvægt að vandað sé til hennar. Til að byrja 

með er gott að hafa í huga hvað einkennir góðan fræðara. Svavarsdottir, 

Sigurdardottir og Steinsbekk (2016) rannsökuðu þetta út frá sjónarhorni sjúklinga. 

Þátttakendur voru alls 17 og voru allir einstaklingar með kransæðasjúkdóm og höfðu 

farið í kransæðaþræðingu innan tveggja ára. Þeir höfðu einnig fengið formlega 

fræðslu eftir sjúkrahúsdvölina. Þátttakendum fannst í fyrsta lagi traust til þess sem 

fræðir og trúverðugleiki sérlega mikilvægir þættir. Töldu þeir sig geta treyst þeim sem 

fræðir ef hann væri með örugga framkomu og öruggur í að svara spurningum og 

útskýra, og legði sig fram við að hlusta á skoðanir sjúklingsins. Þátttakendum fannst 

ekki lykilatriði hvaða stétt fræðarinn tilheyrði en fannst það hjálplegt ef hann hefði 

reynslu og sérþekkingu á sviðinu. Þátttakendum fannst flestum að þeir ættu 

auðveldara með að treysta fræðaranum ef þeir náðu góðum tengslum við hann. Í öðru 

lagi fannst flestum þátttakendum mikilvægt að sá sem fræðir legði áherslu á að miða 

fræðsluna að einstaklingsþörfum þeirra og þeirra persónulegu aðstæðum. Þátttakendur 

nefndu til dæmis mikilvægi þess að sá sem fræðir útskýri og svari spurningum á þann 

hátt sem sjúklingurinn skilur, velji tíma og aðstæður fyrir fræðsluna sem hentar 
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sjúklingnum, hvetji sjúklinginn áfram og ýti auk þess undir sjálfræði og sjálfstæði 

hans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20 

3. kafli: Aðferðafræði 

3.1. Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið þessarar ritgerðar er kerfisbundin heimildasamantekt. 

Samkvæmt skilgreiningu Cochrane Library (e.d.) er tilgangurinn með kerfisbundinni 

heimildasamantekt „að bera kennsl á, meta og mynda heild úr öllum þeim vísindalegu 

rannsóknum sem standast fyrirfram ákveðin skilyrði til þess að svara ákveðinni 

rannsóknarspurningu”. Í þessari aðferð felast fimm skref: Mótun 

rannsóknarspurningar, koma auga á viðeigandi heimildir, meta gæði heimildanna, 

taka saman niðurstöður og að lokum túlka niðurstöður (Khan, Kunz, Kleijnen og 

Antes, 2003). Þessum fimm skrefum var fylgt í þessari heimildasamantekt og er 

markmiðið með þessu kafla að sýna með rökréttum hætti hvernig að var staðið í 

hverju skrefi.  

Þegar kerfisbundin heimildasamantekt er notuð þarf að viðhafa vönduð og 

nákvæm, vísindaleg vinnubrögð og skrá og geta aðferðarinnar nákvæmlega (Piper, 

2013). Lesandi á að geta séð hvernig heimildaleitin var gerð, endurtekið hana og 

fengið sömu leitarniðurstöður (Strech og Sofaer, 2012). Því þarf meðal annars 

rannsóknarspurningin að vera skýr, markmið rannsóknarinnar þurfa að koma fram, og 

greina þarf skýrt frá þátttöku- og útilokunarskilyrðum og leitaraðferð. Þetta er gert til 

þess að lágmarka hlutdrægni rannsakanda (Bettany-Saltikov, 2010).  

Þegar þessi rannsóknaraðferð er notuð takmarkast leitarniðurstöður við 

nákvæm leitarorð og þátttöku- og útilokunarskilyrði sem gerir það að verkum að 

auðveldara verður að finna heimildir sem svara rannsóknarspurningunni sem sett var 

til grundvallar úr þeim hafsjó af rannsóknum sem fyrir liggja. Með kerfisbundinni 

heimildasamantekt getur rannsakandinn fengið ákveðna yfirsýn yfir þær heimildir 

sem liggja fyrir um ákveðið efni, metið þær á gagnrýnan hátt, komist að niðurstöðu og 
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fengið svar við rannsóknarspurningu. Vegna þess hve nákvæm þessi 

rannsóknaraðferð er getur hún veitt áreiðanlegar og óhlutdrægar niðurstöður. Þessi 

aðferð veitir einnig upplýsingar um það hvort frekari rannsókna á efninu sé þörf 

(Piper, 2013). Þessi rannsóknaraðferð hentar vel í þessu tilfelli því hún er ekki 

tímafrek en veitir áreiðanlegar upplýsingar um hvað við vitum um þekkingu 

kransæðasjúklinga á sjúkdómnum.  

3.2. Markmið og tilgangur 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna þekkingu einstaklinga með greindan 

kransæðasjúkdóm á sjúkdómnum. Ávinningurinn af því að kanna þekkingu 

kransæðasjúklinga er sá að með þeirri vitneskju er hægt að veita þeim betri 

sjúklingafræðslu og stuðning til að breyta lífsstíl sínum og heilsutengdri hegðun. Það 

leiðir svo ef til vill af sér fækkun á dauðsföllum af völdum sjúkdómsins. 

3.3. Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar þessarar ritgerðar er: Hver 

er þekking kransæðasjúklinga á kransæðasjúkdómnum? 

Góð rannsóknarspurning er grunnurinn að vísindalegum rannsóknum og fyrsta 

skrefið í kerfisbundinni heimildasamantekt samkvæmt Khan o.fl. (2003). Ef 

rannsóknarspurningin er vel uppbyggð og orðuð á skýran hátt auðveldar það  

rannsóknina og gerir leitina að svörum hnitmiðaðri. Gagnlegt er að setja upp töflu 

samkvæmt PICO viðmiðinu, en PICO stendur fyrir sjúklingur (e. patient) eða 

vandamál (e. problem), íhlutun (e. intervention), samanburður (e. comparison) og 

útkoma (e. outcomes). Þannig lýsir taflan hópi þátttakenda eða vandamáli sem 

rannsóknin beinist að, inngripinu sem á að kanna, samanburði ef það á við, og svo 

útkomu. Þegar búið er að setja upp töflu af þessu tagi er auðvelt að mynda skýra 

rannsóknarspurningu og einnig gefur taflan góðan grunn fyrir þátttöku- og 
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útilokunarskilyrði rannsóknarinnar (Centre for Evidence-Based Medicine, 2018; 

Bettany-Saltikov, 2010).  

Tafla 1. 

Rannsóknarspurning samkvæmt PICO viðmiði 

Þátttakendur Inngrip Samanburður Útkoma 

– Fullorðnir 
einstaklingar með 
kransæðasjúkdóm  

– Fræðsla 
– 2. stigs 

forvarnir 

– Fræðsla 
– Engin 

fræðsla 

– Sjúkdómstengd 
þekking 

 

3.4. Skilyrði fyrir vali á rannsóknum 

 Þátttöku- og útilokunarskilyrði fyrir vali á rannsóknum verða að vera skýr til 

þess að niðurstöður úr heimildaleitinni verði viðeigandi og skili sem bestum árangri  

(Bettany-Saltikov, 2010). Þátttökuskilyrði sem sett voru fram í þessari ritgerð voru að 

rannsóknirnar skyldu vera skrifaðar á ensku, skyldu beinast að fullorðnum 

einstaklingum með greindan kransæðasjúkdóm, markmið þeirra skyldi vera að meta 

þekkingu á kransæðasjúkdómnum og inngrip í rannsóknum skyldi vera fræðsla og 

annars stigs forvarnir. Rannsóknir sem beindust að börnum og einstaklingum með 

aðra sjúkdóma en kransæðasjúkdóm voru útilokaðar, sem og rannsóknir sem 

rannsökuðu fyrsta stigs forvarnir. Einnig voru útilokaðar greinar sem skrifaðar voru á 

öðru tungumáli en ensku og þær sem voru óaðgengilegar bókasafni Háskólans á 

Akureyri. Leitast var eftir því að finna rannsóknargreinar sem sýna nýjustu 

þekkinguna á efninu og voru því greinar eldri en tíu ára útilokaðar. Auk þess var það 

haft sem þátttökuskilyrði að greinar skyldu vera birtar í ritrýndu fræðitímariti til að 

tryggja gæði rannsóknanna. Þátttöku- og útilokunarskilyrði má sjá betur í töflu 2. 
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Tafla 2. 

Þátttökuskilyrði (e. inclusion criteria) Útilokunarskilyrði (e. exclusion 
critera) 

– Einstaklingar 18 ára og eldri 

– Greindur kransæðasjúkdómur 

– Tímabil 2008-2018 

– Annars stigs forvarnir 

– Rannsóknargreinar skrifaðar á 

ensku 

– Rannsóknir sem meta þekkingu 

sem útkomu 

– Ritrýndar fræðigreinar 

– Frumrannsóknir 

– Aðrir sjúkdómar en 

kransæðasjúkdómar 

– Fyrsta stigs forvarnir 

– Greinar í tímaritum sem eru 

óaðgengileg bókasafni HA 

– Heimildasamantektir 

 

3.5. Heimildaleit 

 Við gagnasöfnun var notast við leitarvélina PubMed og fór gagnasöfnun fram 

í mars 2018. Fyrsta leitarorðið, coronary disease, var fundið undir MeSH major topic, 

og var það svo tengt við leitarorðin knowledge og education. Samsetningu leitarorða 

og fjöldi niðurstaða má sjá í töflu 3. Alls fundust 373 greinar með þessum leitarorðum 

í leitarvél PubMed. Út frá þátttöku- og útilokunarskilyrðum voru útilokaðar 333 

greinar eftir skimun á titlum og útdráttum. Lesnar voru 40 greinar og eftir útilokun 

stóðu eftir fimm niðurstöður. Hér á eftir má sjá í flæðiriti hvernig niðurstöður úr 

heimildaleit voru greindar og útilokaðar eftir þátttöku- og útilokunarskilyrðum. 
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Tafla 3. 

Leitarorð í gagnasöfnum 
PubMed 

niðurstöður 

Coronary disease 159616 

AND knowledge  2286 

AND education  373 

Lokaniðurstöður 373 

 

Flæðirit 

Leit í gagnagrunni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
uð

ke
nn

in
g 

Sk
im

un
 

H
æ

fn
i 

Greinar sem komu upp í leit 
í gagnagrunni Pubmed með 

ákveðnum leitarorðum 
(n=373) 

Útdrættir úr greinum 
skimaðir (n=93) 

Lesnar greinar (n=40) 

Greinar sem samsvöruðu 
þátttöku- og 

útilokunarskilyrðum voru 
teknar í niðurstöðu (n=5) 

Útilokaðar eftir skimun á 
heiti greinar (n=280) 

Útilokaðar greinar eftir 
skimun á útdráttum (n=53) 

Útilokaðar greinar eftir 
lestur á greinum (n=35) 
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3.6. Heimildaleit og siðfræði 

 Þeim sem framkvæma vísindalegar rannsóknir ber skylda til þess að fylgja 

reglum varðandi aðferðarfræði til þess að tryggja vísindalega niðurstöðu, en ekki síst 

þarf að fylgja reglum siðfræðinnar. Þegar viðfangsefni rannsókna er fólk er 

nauðsynlegt að vernda hag þátttakenda í einu og öllu, þá sérstaklega ber að tryggja 

sjálfræði einstaklingsins, skaðleysi, velferð og réttlæti, en þessi fjögur atriði eiga að 

vera siðferðilegar forsendur allra vísindarannsókna. Til þess að uppfylla þessi atriði 

þarf að veita þátttakendum nægilegar upplýsingar, tryggja að val þeirra til þátttöku sé 

frjálst og óþvingað, og útiloka alla óvissu og áhættu við rannsóknina. Rannsakendur 

þurfa ennfremur að búa yfir faglegri ábyrgð og hæfni og tryggja þagnarskyldu og 

persónuvernd þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013; Vilhjálmur Árnason, 2003). Í 

kerfisbundinni heimildasamantekt er fólk ekki viðfangsefnið, heldur eldri rannsóknir 

sem liggja fyrir um efnið. Í þessu tilfelli þarf því ekki að hugsa um hag þátttakenda.  

3.7. Úrvinnsla og greining gagna 

 Þegar búið er að finna þær rannsóknir sem falla undir þátttökukilyrði 

heimildasamantektarinnar eru niðurstöður hverrar rannsóknar greindar og dregnar út 

viðeigandi upplýsingar sem þarf til að svara rannsóknarspurningunni. Lýsa þarf hverri 

rannsókn vandlega. Geta þarf markmiðs rannsóknarinnar, rannsóknarsniðs og lýsa 

þarf þátttakendum og hópaskiptingum ef við á og svo niðurstöðum (Bettany-Saltikov, 

2010). Í fjórða kafla eru helstu upplýsingar hverrar rannsóknar settar fram í töflu en 

hverri og einni er svo betur lýst í texta þar á eftir. Næst eru niðurstöður rannsóknanna 

dregnar saman með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var 

upp með í byrjun. Skoðað er hvort ákveðin þemu sjást á milli rannsóknanna og hvort 

niðurstöður þeirra bendi í ákveðna átt eða í ólíkar áttir.  
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4. kafli: Niðurstöður 

Alls fundust fimm rannsóknargreinar með heimildaleit í gagnagrunni PubMed, 

sem uppfylltu þátttöku- og útilokunarskilyrðin sem skilgreind voru í þriðja kafla. Í 

þessum kafla er markmiðið að greina frá þessum rannsóknargreinum og niðurstöðum 

þeirra. Niðurstöðurnar voru greindar og flokkaðar eftir sameiginlegum þemum sem 

birtust. Þemun voru áhættuþættir, meingerð, meðferð og inngrip, tengsl við 

lýðfræðilega þætti og stig þekkingar. Hverju þema verður gert skil hér á eftir. Í töflu 4 

má sjá helstu upplýsingar um þær greinar sem notaðar voru í heimildasamantektinni. 
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Tafla 4. 

Samantekt úr kerfisbundinni heimildaleit 

Höfundar, ártal og 
titill greinar 

Markmið Rannsóknarsnið 
og aðferð 

Þátttakendur 
 

Niðurstöður Kostir og gallar 
 

Österberg, Baigi, 
Bering og Fridlund. 
(2010). Knowledge of 
heart disease risk in 
patients declining 
rehabilitation.  

Kanna viðhorf til og 
þekkingu á 
áhættuþáttum hjá 
einstaklingum með 
kransæðasjúkdóm í 
Svíþjóð sem mæta 
ekki í 
hjartaendurhæfingu.  

Lýsandi 
samanburðar-
rannsókn. 
Þátttakendur 
svöruðu 
spurningalista um 
kransæðasjúkdóm-
inn. 

Einstaklingar sem höfðu 
fengið meðferð við 
kransæðastíflu, og/eða 
farið í 
kransæðahjáveituaðgerð 
eða kransæðavíkkun, og 
höfðu afþakkað 
hjartaendurhæfingu árið 
2004 (n=106). 

Þátttakendur höfðu 
minnsta þekkingu á 
þunglyndi, félagslegri 
einangrun, sykursýki og 
erfðaþáttum, en að öðru 
leyti höfðu þátttakendur 
góða þekkingu á því 
hvað telst til áhættuþátta 
sjúkdómsins. 

Próffræðilegir 
eiginleikar 
spurningalistans  
liggja ekki fyrir. 

Chan, Lopez, og 
Chung. (2011). A 
survey of coronary 
heart disease 
knowledge in a sample 
of Hong Kong Chinese. 

Kanna þekkingu á 
kransæðasjúkdóm 
hjá einstaklingum í 
áhættu á að fá 
sjúkdóminn og 
einstaklingum í 
hjartaendurhæfingu í 
Hong kong. 

Lýsandi 
þversniðsrannsókn. 
Þátttakendur 
svöruðu 
spurningalista um 
kransæðasjúkdóm-
inn. 

Þátttakendum var skipt í 
3 hópa: 1) einstaklingar 
með litla áhættu á 
kransæðasjúkdómnum 
(n=236), 2) einstaklingar 
með mikla áhættu 
(n=114), 3) einstaklingar 
sem höfðu fengið 
kransæðastíflu og tekið 
þátt í hjartaendurhæfingu 
(n=113). 

Þátttakendur í hópi 3 
höfðu nokkuð góða 
þekkingu á atriðum 
spurningalistans og 
höfðu meiri þekkingu en 
þátttakendur í hópi 1 og 
2. Minnst þekking var á 
einkennum og áhrifum 
sykursýki og erfða. 

Notað var snjóbolta- 
og hentugleikaúrtak.   
Viðurkenndur 
spurningalisti með 
góða próffræðilega 
eiginleika var 
notaður. 
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Ghisi, Oh, Thomas og 
Benetti. (2013). 
Assessment of patient 
knowledge of cardiac 
rehabilitation: Brazil vs 
Canada. 

Lýsa og bera saman 
þekkingu 
kransæðasjúklinga í 
hjartaendurhæfingu í 
Brasilíu og Kanada á 
þáttum tengdum 
kransæðasjúkdómi. 

Þversniðs- og 
samanburðar-
rannsókn. 
Þátttakendur 
svöruðu 
spurningalista um 
lýðfræðilega þætti 
og 
spurningalistanum 
CADE-Q um 
kransæðasjúkdóm-
inn.  

Kransæðasjúklingar í 
hjartaendurhæfingu 
(n=600). Helmingur 
þátttakenda voru 
kanadískir (n=300) og 
helmingur brasilískir 
(n=300).  

Kanadísku 
þátttakendurnir sýndu 
meiri þekkingu en þeir 
brasilísku. Í báðum 
hópum var mesta 
þekkingin á hreyfingu, 
og minnst á meingerð og 
einkenni. 

Úrtakið var ekki 
handahófskennt og 
endurhæfingin sem 
þátttakendur fengu í 
Brasilíu og Kanada 
var ólík sem gæti 
haft áhrif á 
niðurstöður. 
Viðurkenndur spurn-
ingalisti með góða 
próffræðilega eigin-
leika var notaður. 

Haseeb o.fl. 
(2016). Predictors of 
knowledge of coronary 
intervention in a group 
of PCI patients. 

Kanna þekkingu 
kransæðasjúklinga í 
Pakistan sem fara í 
kransæðavíkkun á 
áhættuþáttum 
kransæðasjúkdóms 
og meðferð hans. 

 

Lýsandi 
þversniðsrannsókn. 
Staðlaður 
spurningalisti um 
kransæðasjúkdóm-
inn var notaður í 
viðtölum við 
þátttakendur.  

Einstaklingar 
inniliggjandi á 
hjartadeild til að gangast 
undir kransæðavíkkun 
(n=600). 

Þátttakendur höfðu mjög 
takmarkaða þekkingu á 
áhættuþáttum og 
meðferð 
kransæðasjúkdóms. 

Úrtakið er ekki 
endilega lýsandi 
fyrir þjóðina. Meiri-
hluti þátttakenda 
hafði lága félagshag-
fræðilega stöðu. 
Þekking var e.t.v. 
ofmetin vegna 
orðalags í spurninga-
listanum.  
Próffræðilegir 
eiginleikar 
spurningalistans 
liggja ekki fyrir. 
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Kayaniyil o.fl. (2009). 
Degree and correlates 
of cardiac knowledge 
and  
awareness among 
cardiac inpatients. 

Kanna þekkingu 
kransæðasjúklinga í 
Kanada á 
einkennum, 
áhættuþáttum og 
meðferð kransæða-
sjúkdóms og kanna 
tengsl þekkingar við 
lýðfræðilega, 
klíníska og sál-
félagslega þætti. 

Þversniðsrannsókn.  
Þátttakendur 
svöruðu spurninga-
lista um  lýðfræði-
lega, klíníska og 
sálfélagslega þætti, 
og um kransæða-
sjúkdóminn. 
 

Þátttakendur (n=1308) 
voru einstaklingar með 
greindan kransæða-
sjúkdóm.  

Þátttakendur höfðu 
nokkuð góða þekkingu á 
atriðum spurningalistans. 
Minnsta þekkingin var á 
meðferð við 
kransæðasjúkdómi. 

Styrkleiki 
rannsóknarinnar er 
úrtaksstærð. Ekki er 
vitað um próf-
fræðilega eiginleika 
spurningalistans.  
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4.1. Samantekt á rannsóknargreinum 

4.1.1. Knowledge of heart disease risk in patients declining rehabilitation.  

Österberg, Baigi, Bering og Fridlund (2010) gerðu rannsókn þar sem markmiðið var 

að kanna viðhorf og þekkingu á áhættuþáttum hjá kransæðasjúklingum sem tóku ekki þátt í 

hjartaendurhæfingu. Rannsóknin var lýsandi samanburðarrannsókn. Þátttakendur veittu 

upplýst samþykki og svo var spurningalisti sendur til þátttakenda með pósti með upplýsingum 

um rannsóknina. Spurningalistinn hafði verið prófaður áður á svipuðum vettvangi en þó liggja 

ekki fyrir próffræðilegir eiginleikar hans. Spurningalistanum var skipt upp eftir níu 

áhættuþáttum. Allar spurningar í spurningalistanum mældu þekkingu á áhættuþáttum eða 

viðhorf til þeirra. 

 Í úrtaki voru einstaklingar (n=117) sem höfðu fengið inngrip vegna 

kransæðasjúkdóms á sjúkrahúsi í Svíþjóð árið 2004 en afþökkuðu endurhæfingu í kjölfarið. 

Þátttakendur sem skiluðu fullkláruðum spurningalista voru alls 106 og 31% þeirra voru konur. 

Þátttakendur voru á aldrinum 33-79 og var meðalaldurinn 64 ár. Af öllum þátttakendum sem 

luku þátttöku (n=106) höfðu meirihluti þeirra undir átta ára menntun eða 66%. 

Helstu niðurstöður voru að þátttakendur höfðu litla þekkingu á líffræðilegum orsökum 

sjúkdómsins og áhrifum erfða og félagslegra og andlegra þátta. Færri en 30% höfðu þekkingu 

á þunglyndi, félagslegri einangrun, sykursýki og erfðaþáttum. Ekki voru gefin upp heildarstig 

þátttakenda en gefið var upp hlutfall réttra svara við hverri spurningu. Spurningarnar sem 

mældu þekkingu voru tvenns konar. Í fyrsta lagi áttu þátttakendur að merkja við þau atriði 

sem þeir töldu vera áhættuþáttur kransæðasjúkdóms og var meðaltal réttra svara við þeim 

spurningum 85%. Í öðru lagi  áttu þátttakendur að svara hvort þeir hefðu þekkingu á sömu 

áhættuþáttum. Meðaltal réttra svara var 53,8%. Við meirihluta spurninganna voru rétt svör 

yfir 70%. Miðað við þessar tölur virðist sem þátttakendur séu nokkuð meðvitaðir um 
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áhættuþætti kransæðasjúkdóms en vanti dýpri þekkingu á þeim.  

 Að mati rannsakenda höfðu þátttakendur litla þekkingu á áhættuþáttum 

kransæðasjúkdóms. Samkvæmt þeim er mikilvægt að leggja áherslu á andlega og félagslega 

þætti í forvörnum gegn kransæðasjúkdómnum, eins og að minnka þunglyndi og félagslega 

einangrun sjúklinga. Endurhæfing getur verið góð leið til þess að auka þekkingu 

kransæðasjúklinga sem og gott tækifæri til að minnka félagslega einangrun þeirra og þannig 

minnkað líkur á þunglyndi. 

4.1.2. A survey of coronary heart disease knowledge in a sample of Hong Kong 

Chinese. 

Chan, Lopez, og Chung (2011) könnuðu þekkingu á kransæðasjúkdómnum hjá á 

fimmta hundrað íbúa í Hong Kong (n=467). Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn. 

Þátttakendur voru valdir með snjóbolta- og hentugleikaúrtaki sem þýðir að úrtakið var ekki 

valið af handahófi, en það getur aukið líkur á kerfisbundinni skekkju (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013). Þátttakendur fengu upplýsingar um rannsóknina, veittu skriflegt 

samþykki og fengu síðan spurningalista til að fylla út. Spurningalistinn var hannaður og 

forprófaður af rannsakendum og gaf forprófun til kynna góðan innri áreiðanleika. 

Spurningalistinn kom inn á þrjú svið þekkingar á kransæðasjúkdómnum, það er að segj þróun 

sjúkdómsins, einkenni og áhættuþætti. Auk þess svöruðu þátttakendur spurningum um kyn, 

aldur, menntun, atvinnu og heilsufarssögu.  

Þátttakendum var skipt í þrjá hópa: 1) einstaklingar með litla áhættu á 

kransæðasjúkdómnum (n=236), 2) einstaklingar í mikilli áhættu (n=114) og 3) einstaklingar 

sem höfðu fengið kransæðastíflu og tekið þátt í hjartaendurhæfingu (n=113). Þekking þessara 

hópa var borin saman og var þekking einnig skoðuð í samhengi við kyn og aldur þátttakenda. 

Í þessari heimildasamantekt var aðallega skoðuð þekking þátttakenda í hópi 3 vegna þátttöku- 

og útilokunarskilyrða sem skilgreind voru í þriðja kafla. Í hópi 3 voru konur einungis 15% 
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þátttakenda og meðalaldur var 60,6. Af öllum þátttakendum höfðu 2,7% enga formlega 

menntun, 28,3% höfðu grunnmenntun, 58,4% höfðu framhaldsmenntun og 10,6% höfðu lokið 

háskólaprófi.  

Helstu niðurstöður voru þær að þátttakendur sem höfðu fengið kransæðastíflu höfðu 

meiri þekkingu en þátttakendur í hópi 1 og 2. Konur og eldri þátttakendur í hópi 1 höfðu meiri 

þekkingu. Tengsl þekkingar við kyn og aldur voru einungis könnuð í hópi þátttakenda með 

litla áhættu á kransæðasjúkdómnum vegna smæðar hinna hópanna. Þátttakendur í hópi 3 

höfðu nokkuð góða þekkingu á innihaldi spurningalistans. Við einungis tveimur spurningum 

voru rétt svör undir 75%. 13 spurningar voru um orsakatengsl kransæðasjúkdóms og í þeim 

hluta spurningalistans voru rétt svör yfir 90% við sjö spurningum, en við hinum sex 

spurningunum voru rétt svör yfir 75%. Langfæstu réttu svörin (31,8%) voru við 

fullyrðingunni: „Kransæðasjúkdómur veldur óþægindum í kjálka”. Þess utan voru fæst rétt 

svör við fullyrðingunum: „Kransæðasjúkdómur veldur verk/doða í handleggjum/öxlum” 

(69,9%), „hár aldur eykur líkurnar á kransæðasjúkdómi” (75,2%), „sykursýki eykur líkurnar á 

kransæðasjúkdómi” (77%) og „fjölskyldusaga um kransæðasjúkdóm eykur líkurnar á 

kransæðasjúkdómi” (79,6%).  

Rannsakendur telja mögulegt að þátttakendur í hópi 2 og 3 hafi meiri þekkingu á 

kransæðasjúkdómnum en þátttakendur í hópi 1 vegna þess að þeir hafi hlotið fræðslu frá 

heilbrigðisstarfsfólki í endurhæfingu eða sjúkrahúsdvöl og vegna þess að þeir hafi meiri 

hvatningu til þess að leita sér upplýsinga um sjúkdóminn vegna áhættuþátta sinna. 

4.1.3. Assessment of patient knowledge of cardiac rehabilitation: Brazil vs 

Canada. 

Markmiðið með rannsókn Ghisi, Oh, Thomas og Benetti (2013) var að lýsa og bera 

saman þekkingu kransæðasjúklinga á sjúkdómnum í Brasilíu og Kanada.  

Rannsóknin er þversniðs- og samanburðarrannsókn. Gagnasöfnun fór fram í báðum löndum 
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árið 2009, á fjórum mánuðum í Brasilíu og á þremur mánuðum í Kanada. Þátttakendur gáfu 

upplýst samþykki og svöruðu svo annars vegar spurningalista um lýðfræðilega þætti og hins 

vegar spurningalistanum CADE-Q um kransæðasjúkdóminn, en CADE-Q spurningalistinn er 

viðurkenndur spurningalisti með góða próffræðilega eiginleika. Auk þess voru upplýsingar 

fengnar úr sjúkraskrám þátttakenda. Spurningalistinn CADE-Q samanstendur af fjórum 

flokkum: 1) meingerð og einkenni, 2) áhættuþættir og lífsstíll, 3) greining, meðferð og 

lyfjagjöf og 4) hreyfing. Alls voru þetta 19 spurningar um kransæðasjúkdóminn. 

Allir þátttakendur (n=600) voru greindir með kransæðasjúkdóm og voru þátttakendur í 

hjartaendurhæfingu. Helmingur þátttakenda (n=300) voru brasilískir og helmingur (n=300) 

kanadískir. 189 af brasilísku þátttakendunum voru innan einkarekna heilbrigðiskerfisins en 

111 voru innan opinbera heilbrigðiskerfisins. Talsvert færri þátttakendur voru konur, eða 

24,3% í brasilíska úrtakinu og 21,3% í því kanadíska. Meðalaldur þátttakenda var um 64 ár í 

báðum hópum.  

Helstu niðurstöður voru þær að kanadísku þátttakendurnir sýndu meiri þekkingu en 

brasilísku þátttakendurnir á 13 af 19 spurningum og var því heildarþekking marktækt hærri 

hjá kanadíska úrtakinu (P=<0,01). Í báðum hópum var mesta þekkingin í þeim hluta 

spurningalistans sem snérist um hreyfingu, en minnst í hlutanum um meingerð og einkenni. 

Meðaltal heildarstiga fyrir allt úrtakið var 41,42 ± 9,3 af 57 mögulegum sem rannsakendur 

töldu mjög gott. Þátttakendur yngri en 65 ára sýndu meiri þekkingu en eldri þátttakendur, og 

karlkyns þátttakendur sýndu meiri þekkingu en konur. Þeir sem höfðu varið lengri tíma í 

endurhæfingu höfðu meiri þekkingu, og einnig kom í ljós að þátttakendur með hærri menntun 

og fjölskyldutekjur höfðu meiri þekkingu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sönnuðu tilgátu rannsakenda um að einstaklingar hafi 

meiri þekkingu í landi þar sem tekjur eru hærri. Auk þess gefa niðurstöður til kynna að 

hjartaendurhæfing geti haft jákvæð áhrif á þekkingu sjúklinga sem getur svo leitt af sér 
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lífsstílsbreytingar. 

4.1.4. Predictors of knowledge of coronary intervention in a group of PCI 

patients.  

Haseeb o.fl. (2016) könnuðu þekkingu kransæðasjúklinga á áhættuþáttum sjúkdómsins 

og á meðferð eftir inngrip vegna kransæðasjúkdóms. Rannsóknin var lýsandi 

þversniðsrannsókn og stóð frá júlí 2013 til maí 2015. Staðlaður spurningalisti var notaður í 

viðtölum við þátttakendur. Spurningalistinn var hannaður fyrir rannsóknina og var byggður á 

fyrri rannsóknum en ekki liggja fyrir próffræðilegir eiginleikar hans. Spurningalistinn 

samanstóð af þremur flokkum: 1) lýðfræðilegir þættir, 2) þekking á kransæðasjúkdómnum og 

3) þekking á meðferð eftir inngrip vegna kransæðasjúkdóms. Þátttakendur voru inniliggjandi 

einstaklingar á hjartadeild í Pakistan og gengust undir kransæðavíkkun (n=600). Þátttakendur 

voru á aldrinum 30-80 ára og 37,5% voru konur. 40,2% þátttakenda höfðu enga menntun, 

24,2% höfðu lokið grunnskóla, 13,5% höfðu framhaldsskólamenntun og 22,1% voru með 

háskólapróf. 

Þekking þátttakenda á atriðum spurningalistans er ekki reiknuð á tölulegan hátt nema í 

einni spurningu svo erfitt er að átta sig á heildarþekkingu þátttakenda. Auk þess er ekki gefið 

upp hlutfall réttra svara heldur eru gefin upp hlutföll allra svara og því gæti einstaklingur sem 

ekki hefur þekkingu á efninu átt erfitt með að átta sig á hvaða svarmöguleiki er réttur og þar 

með hversu margir svöruðu spurningunni rétt. En helstu niðurstöður voru þær að þátttakendur 

höfðu ekki nægilega þekkingu á kransæðasjúkdómnum samkvæmt rannsakendum. Meðaltal 

heildarstiga fyrir spurningu um áhættuþætti var 4,42 af tíu mögulegum hjá einstaklingum án 

menntunar, en 8,59 (P=0,01) hjá einstaklingum með háskólagráðu. Einstaklingar með meiri 

menntun og hærri tekjur höfðu meiri þekkingu. Einungis 28% þátttakenda töldu hreyfingu 

lykilþátt í endurhæfingu eftir kransæðavíkkun. 
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4.1.5. Degree and correlates of cardiac knowledge and awareness among cardiac 

inpatients. 

Kayaniyil o.fl. (2009) könnuðu þekkingu kransæðasjúklinga á einkennum, 

áhættuþáttum og meðferð kransæðasjúkdóms og könnuðu tengsl þekkingar við lýðfræðilega, 

klíníska og sálfélagslega þætti. Rannsóknin var þversniðsrannsókn þar sem þátttakendur gáfu 

upplýst samþykki og svöruðu svo spurningalista um  lýðfræðilega, klíníska og sálfélagslega 

þætti og síðan um áhættuþætti, einkenni og meðferð kransæðasjúkdómsins. Ekki var notaður 

viðurkenndur spurningalisti en þó var spurningalistinn að hluta til byggður á öðrum 

viðurkenndum spurningalistum. Upplýsingar um heilsufar þátttakenda voru fengnar úr 

sjúkraskrám og frá sjúklingunum sjálfum. Þátttakendur (n=1308) voru frá 11 stofnunum fyrir 

bráðatilvik í Ontario í Kanada og voru allir með greindan kransæðasjúkdóm. Konur voru 27% 

þátttakenda. Aldur þátttakenda var á bilinu 34 til 96 ára en meðalaldur var 65 ár. 26,1% 

þátttakenda höfðu ekki lokið framhaldsskólaprófi.  

Helstu niðurstöður voru þær að þekking þátttakenda var nokkuð góð en ekki 

fullnægjandi samkvæmt rannsakendum. Meðaltal heildarstiga mældist 16,67 ± 2,59 af 23 

mögulegum, en u.þ.b. 72% af öllum svörum reyndust rétt. Ekki mældist marktækur munur á 

þekkingu milli kynja eða kynþátta. Einstaklingar með minni menntun og lægri tekjur höfðu 

minni þekkingu. Ekki mældust tengsl á milli aukinnar þekkingar og færri áhættuþátta. 

Í rannsóknargreininni eru ekki gefin upp hlutföll réttra svara við einstökum 

spurningum, en fram kom að þær spurningar sem oftast var svarað rétt voru: „dagleg inntaka 

hjartamagnýls er ráðlögð til þess að minnka áhættu á hjartasjúkdómum”, „lífsstílsbreytingar 

geta minnkað líkur á dauðsfalli af völdum hjartasjúkdóma”, „hjartaáfall orsakast af hindrun 

blóðflæðis til hluta hjartans” og „æðakölkun hefst á því að fitulög safnast fyrir í 

slagæðaveggjum”. Þær spurningar sem oftast var svarað rangt voru: „nitroglycerin gagnast 

ekki í hjartaáfalli”, „kransæðavíkkun er ekki notuð til greiningar á kransæðasjúkdómi”, 
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„kransæðamyndataka getur ekki bætt blóðflæði í gegnum þröngar eða stíflaðar slagæðar” og 

„kransæðahjáveituaðgerð getur bætt blóðflæði í gegnum stíflaðar slagæðar”. Af þessu má ráða 

að þátttakendur höfðu góða þekkingu á meingerð sjúkdómsins en höfðu litla þekkingu á 

meðferð hans. 

4.2. Greining á niðurstöðum heimildasamantektar 

Við greiningu gagna komu fram fimm þemu: áhættuþættir, meingerð, meðferð og 

inngrip, tengsl við lýðfræðilega þætti og stig þekkingar. Undirþemu áhættuþátta voru 

sykursýki, erfðir, hreyfing, blóðfitugildi og mataræði. Í þessum kafla verður greint frá þessum 

þemum.  

4.2.1. Þekking á áhættuþáttum.  

Allar fimm rannsóknirnar könnuðu þekkingu þátttakenda á áhættuþáttum. Í þeim hluta 

spurningalista Ghisi o.fl. (2013) sem mældi þekkingu á áhættuþáttum og lífsstíl var meðaltal 

stigafjölda hjá brasilíska úrtakinu 16,33 ± 3,8 af 24 mögulegum og 17,26 ± 3,9 hjá því 

kanadíska. Var því meðaltalið 68% og 72% af hámarksstigafjölda. Í rannsókn Chan o.fl. 

(2011) mældu 13 spurningar þekkingu á orsakaþáttum kransæðasjúkdóms. Ekki var gefið upp 

meðaltal stigafjölda heldur miðgildi sem gerir það að verkum að ef til vill er ónákvæmt að 

bera það saman við meðaltal stigafjölda í öðrum rannsóknum. Miðgildi stigafjölda fyrir 

spurningar um orsakaþætti var 48 af 52 mögulegum, eða 92,3%.  

Í einni spurningu í rannsókn Haseeb o.fl. (2016) áttu þátttakendur að merkja við þá 

áhættuþætti kransæðasjúkdóms sem þeir könnuðust við. Áhættuþættirnir sem taldir voru upp 

voru tíu og því var mest hægt að fá tíu stig fyrir spurninguna. Meðaltal stiga var 6,16 ± 1,32, 

eða 62% af mögulegum stigum. Allar spurningar í spurningalista Österberg o.fl. (2010) 

mældu þekkingu á áhættuþáttum. Eins og kom fram í kafla 4.1.1. höfðu þátttakendur frekar 

góða þekkingu á því hvað telst til áhættuþátta kransæðasjúkdómsins en að meðaltali voru rétt 
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svör um áhættuþætti 85%. Aftur á móti töldu þátttakendur sig ekki hafa nægilega þekkingu á 

þessum áhættuþáttum.  

Ekki var gefið upp þekkingarstig á ákveðnum atriðum spurningalistans í rannsókn 

Kayaniyil o.fl. (2009). Þekking á einstökum áhættuþáttum var mismunandi á milli rannsókna 

en nokkur undirþemu komu í ljós, þ.e. sykursýki, erfðir, hreyfing, blóðfitugildi og mataræði. 

 

Sykursýki 

Þrjár rannsóknir sýndu að þátttakendur höfðu minni þekkingu á sykursýki en öðrum 

áhættuþáttum. Voru það rannsóknir Österberg o.fl. (2010), Chan o.fl. (2011) og Haseeb o.fl. 

(2016). Í rannsókn Österberg o.fl. (2010) var fullyrðingin: „Ég tel að sykursýki sé 

áhættuþáttur fyrir kransæðasjúkdómi”. Þessu svöruðu 63% þátttakenda játandi. Þegar spurt 

var hvort þátttakendur hefðu þekkingu á sykursýki og mikilvægi hennar í forvörnum gegn 

kransæðasjúkdómi svöruðu einungis 27% þátttakenda játandi. Í spurningalista Chan o.fl. 

(2011) áttu þátttakendur að merkja við hversu sammála þeir voru eftirfarandi fullyrðingu: 

„Sykursýki eykur líkurnar á kransæðasjúkdómi”. 77% þátttakenda með greindan 

kransæðasjúkdóm, þ.e. í hópi 3, svöruðu spurningunni rétt. Sömu þátttakendur höfðu almennt 

góða þekkingu á áhættuþáttum kransæðasjúkdóms og voru rétt svör yfirleitt yfir 90%. Af 

áhættuþáttum reyndist minnst þekkingin á sykursýki og áhrifum aldurs á kransæðasjúkdóm. Í 

rannsókn Haseeb o.fl. (2016) var spurningin: „Ertu meðvitaður um eftirfarandi áhættuþætti 

kransæðasjúkdóms?” Einungis 25% þátttakenda svöruðu játandi við sykursýki. Hvorki 

rannsókn Kayaniyil o.fl. (2009) né Ghisi o.fl. (2013) skoðuðu þekkingu á sykursýki. 

 

Erfðir 

Í rannsókn Chan o.fl. (2011) og Österberg o.fl. (2010) var einna minnst þekking á 

áhrifum erfða á þróun kransæðasjúkdóms. Í rannsókn Chan o.fl. (2011) var spurt: 
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„Fjölskyldusaga um kransæðasjúkdóm eykur líkurnar á kransæðasjúkdómi”. 79,6% af 

þátttakendum í hópi 3 svöruðu þessari spurningu rétt. Í rannsókn Österberg o.fl. (2010) var 

fullyrðingin: „Ég tel að erfðir séu áhættuþáttur fyrir kransæðasjúkdómi” sem 85% þátttakenda 

svöruðu rétt, en einungis 28% játuðu því að hafa þekkingu á erfðum og mikilvægi þeirra í 

forvörnum gegn kransæðasjúkdómnum.  

 Í rannsókn Ghisi o.fl. (2013) var ekki spurt um erfðir. Í rannsókn Haseeb o.fl. (2016) 

var spurt: „Ertu meðvitaður um eftirfarandi áhættuþætti kransæðasjúkdóms?” Við þeirri 

spurningu játuðu einungis 366 af 600 að fjölskyldusaga væri áhættuþáttur kransæðasjúkdóms. 

 

Hreyfing 

Í rannsókn Ghisi o.fl. (2013) sást mesta þekkingin í þeim hluta spurningalistans sem 

snéri að hreyfingu, en meðaltal stigafjölda var 16,87 ± 4,0 af 24 mögulegum stigum í 

brasilíska úrtakinu og 19,63 ± 3,8 í kanadíska úrtakinu. Þó var ein spurning um hreyfingu sem 

bæði brasilísku og kanadísku þátttakendurnir höfðu einna minnsta þekkingu á, en það var 

spurningin: „Undir hvað kringumstæðum myndir þú forðast að stunda þína reglubundnu 

hreyfingu?” Í spurningu um áhættuþætti í rannsókn Haseeb o.fl. (2016) nefndu fæstir 

kyrrsetulífsstíl sem áhættuþátt, eða 19% þátttakenda. Auk þess töldu aðeins 30% að hreyfing 

gæti komið í veg fyrir kransæðasjúkdóm. Einungis 9-13% þátttakenda þekktu ráðleggingar 

varðandi hreyfingu eftir inngrip vegna kransæðasjúkdóms.  

Við fullyrðingunni „kransæðasjúkdómur er oft tengdur við hreyfingarleysi” í rannsókn 

Chan o.fl. (2011) voru rétt svör 96,4%. Í rannsókn Österberg o.fl. (2010) svöruðu 95% að 

hreyfingarleysi væri einn af áhættuþáttum kransæðasjúkdóms. Einungis 84% þátttakenda 

töldu sig þó hafa þekkingu á hreyfingu og mikilvægi þess í forvörnum gegn 

kransæðasjúkdómi. 
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Blóðfitugildi 

Í rannsókn Chan o.fl. (2011) svöruðu 98,3% þátttakenda í hópi 3 að hækkað 

blóðfitugildi væri tengt við kransæðasjúkdóm. Spurt var um blóðfitugildi í rannsókn 

Kayaniyil o.fl. (2009). Upplýsingar vantar um hlutfall réttra svara en fram kom að sú spurning 

var hvorki ein af þeim fjórum sem oftast var svarað rétt eða ein  þeim fjórum sem oftast var 

svarað rangt. Í rannsókn Haseeb o.fl. (2016) svöruðu 28% að hækkað blóðfitugildi væri 

áhættuþáttur kransæðasjúkdóms. Ghisi o.fl. (2013) athuguðu þekkingu þátttakenda á 

kjörblóðfitugildi kransæðasjúklinga og kom í ljós að þátttakendur höfðu einna minnsta 

þekkingu á þessu atriði spurningalistans. Þátttakendur höfðu þó góða þekkingu á stjórnun 

blóðfitugildis miðað við önnur atriði spurningalistans. Ekki var spurt um blóðfitugildi í 

rannsókn Österberg o.fl. (2010). 

 

Mataræði 

Í rannsókn Ghisi o.fl. (2013) var spurt um hvers konar mataræði væri ráðlagt 

kransæðasjúklingum. Af 19 spurningum spurningalistans reyndist minnsta þekkingin á þessu 

atriði í kanadíska úrtakinu. Í brasilíska úrtakinu var sjötta minnsta þekkingin á þessu atriði. Í 

rannsókn Chan o.fl. (2011) hljómaði spurningin um mataræði svo: „Slæmt mataræði eykur 

líkur á kransæðasjúkdómi”. Þátttakendur höfðu góða þekkingu á þessu atriði en 92,9% 

svöruðu spurningunni rétt. Sama spurning kom fram í rannsókn Österberg o.fl. (2010) og voru 

rétt svör 95%. Aftur á móti svöruðu einungis 73% að þeir hefðu þekkingu á mataræði og 

mikilvægi þess í forvörnum gegn kransæðasjúkdómi. Í rannsókn Haseeb o.fl. (2016) svöruðu 

einungis 24% þátttakenda að fituríkt mataræði væri áhættuþáttur kransæðasjúkdóms. Auk 

þess var takmörkuð þekking á ráðlögðu mataræði eftir kransæðavíkkun þar sem einungis 41% 

og færri voru meðvitaðir um helstu ráðleggingar um breytt mataræði til betra lífs. 
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4.2.2. Þekking á inngripum og meðferð vegna kransæðasjúkdóms. 

 Þrjár rannsóknir spurðu um inngrip og meðferð vegna kransæðasjúkdóms, til dæmis 

lyfjameðferð, kransæðavíkkun og kransæðahjáveituaðgerð, og lífstílsbreytingar eftir inngrip. Í 

rannsókn Ghisi o.fl. (2013) var spurt hvaða inngrip geta bætt lífsgæði sjúklinga eftir atvik 

tengt kransæðasjúkdómnum. Bæði þátttakendur frá Brasilíu og Kanada skoruðu einna hæst á 

þessari spurningu. Auk þess var spurt um notkun lyfsins „nitroglycerin” og var einna minnst 

þekking á þessu atriði í brasilíska úrtakinu. Í rannsókn Kayaniyil o.fl. (2009) snéru þær fjórar 

spurningar sem oftast var svarað rangt allar um meðferð við kransæðasjúkdómi, svo sem 

nitroglycerin, kransæðavíkkun, kransæðahjáveituaðgerð og æðamyndatöku. Í sömu rannsókn 

var þó spurningu um hjartamagnýl oftast svarað rétt. Haseeb o.fl. (2016) spurðu nokkurra 

spurninga um þetta efni og kom fram lítil þekking þátttakenda á efninu. Sem dæmi gátu 

einungis 11% skilgreint kransæðavíkkun á réttan hátt. 39-56% þátttakenda sögðust vera 

meðvitaðir um þær lífsstílsbreytingar sem taldar voru upp sem hluti af meðferð eftir ísetningu 

stoðnets. 

Í rannsóknum Chan o.fl. (2011) og Österberg o.fl. (2010) var ekki spurt um inngrip. 

4.2.3. Þekking á meingerð. 

 Í rannsókn Kayaniyil o.fl. (2009) voru tvær af fjórum spurningum sem oftast var 

svarað rétt um meingerð sjúkdómsins. Chan o.fl. (2011) spurðu einnig um meingerð og 

reyndist vera mesta þekkingin á því atriði af öllum spurningalistanum, en þeirri spurningu 

svöruðu 99,1% þátttakenda í hópi 3 rétt. Ghisi o.fl. (2013) spurðu tveggja spurninga um 

meingerð kransæðasjúkdómsins en í brasilíska úrtakinu var fjórða minnsta þekkingin á annarri 

spurningunni. Í rannsóknum Österberg o.fl. (2010) og Haseeb o.fl. (2016) var ekki spurt um 

meingerð.  
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4.2.4. Tengsl þekkingar við lýðfræðilega þætti. 

Þrjár af fimm rannsóknunum skoðuðu tengsl þekkingar við menntun og tekjur. 

Rannsóknir Chan o.fl. (2011) og Österberg (2010) skoðuðu ekki slík tengsl. Hinar 

rannsóknirnar sýndu allar að einstaklingar með hærra menntunarstig og hærri tekjur höfðu 

meiri þekkingu á kransæðasjúkdómnum.  

 Í öllum rannsóknunum nema rannsókn Österberg o.fl. (2010) var skoðað hvort munur 

væri á þekkingu á milli kynja en niðurstöðurnar voru ekki einhliða. Í niðurstöðum Haseeb o.fl. 

(2016) og Chan o.fl. (2011) kom fram að konur höfðu meiri þekkingu en karlar (P=0,052), en 

það var þó eingöngu mælt í hópi þátttakenda með litla áhættu á kransæðasjúkdómi. Í rannsókn 

Kayaniyil o.fl. (2009) kom fram að ekki var munur á þekkingu á milli kynja, en í rannsókn 

Ghisi o.fl. (2013) reyndust karlar hafa meiri þekkingu en konur. 

 Auk þess skoðuðu Chan o.fl. (2011) og Ghisi o.fl. (2013) hvort tengsl væru á milli 

aldurs og þekkingar á kransæðasjúkdómnum, og sýndu rannsóknirnar ekki sömu niðurstöðu. Í 

þeirri fyrri höfðu eldri þátttakendur meiri þekkingu en þeir yngri, en því var öfugt farið í 

rannsókn Ghisi og félaga. Í rannsókn Chan og félaga voru þessi tengsl þó eingöngu athuguð í 

hópi þátttakenda sem höfðu litla áhættu á kransæðasjúkdómi. Ef til vill getur það því verið 

ómarktækt að bera þessar niðurstöður saman vegna mismunandi bakgrunns þátttakenda. 

4.2.5. Stig þekkingar. 

Þátttakendur í rannsókn Chan o.fl. (2011) skoruðu frekar hátt á spurningalistanum. Í 

spurningalistanum voru 19 spurningar og við níu þeirra var hlutfall réttra svara yfir 90%. 

Einungis ein spurning hafði rétt svör undir 69%. Meðaltal réttra svara var 85,5%. Þátttakendur 

gátu mest fengið 76 stig samanlagt fyrir spurningalistann og var miðgildi heildarstiga allra 

þátttakenda 68, eða 89,5% af hámarksstigafjölda. 

Ghisi o.fl. (2013) notuðu CADE-Q spurningalistann sem samanstendur einnig af 19 

spurningum. Þátttakendur gátu fengið 57 stig að hámarki fyrir allar spurningarnar. Meðaltal 
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heildarstiga í öllu úrtakinu var 41,42 ± 9,3, eða 72,3% sem flokkast sem mjög gott samkvæmt 

rannsakendum. Meðaltal heildarstiga var hærra hjá kanadíska hópnum, eða 43,49 ± 9,4 en 

39,34 ± 9,1 hjá brasilíska hópnum (P=0,01).  

Eins og áður kom fram er erfitt að meta heildarþekkingu þátttakenda í rannsókn 

Haseeb o.fl. (2016) en í einni spurningu um áhættuþætti voru reiknuð út heildarstig 

þátttakenda og var meðaltal stiga 6,16 ± 1,32 af tíu. Ætla má þó að einhverjir þátttakendur 

merki við fleiri áhættuþætti en þeir kannist við í raun og veru og þekking sé því ef til vill 

ofmetin. Í þriðja hluta spurningalistans var skoðuð þekking þátttakenda á meðferð 

kransæðasjúkdóms eftir inngrip á sjúkrahúsi. Í öllum spurningunum nema einni áttu 

þátttakendur að merkja við þá þætti sem þeir könnuðust við. Hæsta svarhlutfallið í öllum 

spurningunum var 56%.  

Spurningalistinn í rannsókn Österberg o.fl. (2010) samanstóð af 21 spurningu. Ekki 

var reiknuð út heildarþekking þátttakenda en gefin voru upp hlutföll réttra svara við hverri 

spurningu. Eins og hefur komið fram voru rétt svör yfir 70% við meirihluta spurninganna. 

Nánar tiltekið, við sex spurningum var hlutfall réttra svara yfir 90%, við sex spurningum var 

hlutfallið 71-90%, við fimm spurningum var hlutfallið 51-70% og við fjórum spurningum var 

hlutfall réttra svara 23-50%.  

Í spurningalistanum sem notaður var í rannsókn Kayaniyil o.fl. (2009) voru 23 

spurningar, þar af 20 rétt/rangt spurningar. Mest var hægt að fá 23 stig fyrir spurningalistann, 

en meðaltal heildarþekkingar þátttakenda var 16,67 ± 2,59. Stig þátttakenda voru á bilinu 7-

22. 
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5. kafli: Umræður 

 Niðurstöður rannsóknargreinanna fimm sýndu ýmislegt sameiginlegt varðandi 

þekkingu fólks á kransæðasjúkdómnum. Til að mynda sýndu þrjár rannsóknir að þátttakendur 

höfðu minni þekkingu á sykursýki en öðrum áhættuþáttum. Það er athyglisvert í ljósi þess að 

tíðni sykursýki af tegund tvö hefur aukist á undanförnum áratugum um allan heim (World 

Health Organization, 2016). Þátttakendur rannsóknanna höfðu nokkuð góða þekkingu á 

hreyfingu, nema þátttakendur í rannsókn Haseeb o.fl. (2016) þar sem aðeins 19% þátttakenda 

nefndu kyrrsetulífsstíl sem áhættuþátt kransæðasjúkdóms. Svo virðist sem þátttakendur 

rannsóknanna séu nokkuð meðvitaðir um mikilvægi mataræðis í forvörnum gegn 

kransæðasjúkdómnum og sama mætti segja um flesta áhættuþætti sjúkdómsins, en 

þátttakendum vantaði þó gjarnan dýpri þekkingu á þessum þáttum. Það er því eitthvað sem 

þyrfti að bæta úr, enda erfitt fyrir einstaklinga að breyta lífsstíl sínum og fækka áhættuþáttum 

sjúkdómsins ef þeir hafa einungis yfirborðslæga þekkingu á þeim. 

Það verður þó að hafa í huga að í rannsóknunum fimm voru notaðir mismunandi 

spurningalistar og spurningarnar orðaðar á mismunandi hátt sem getur haft áhrif á svör og 

samanburð. Því er ónákvæmt að bera saman þekkingu einstaklinga á einstökum atriðum þegar 

spurningarnar sem þeir svara eru ekki eins. Innihald spurningalistanna var þó svipað þótt 

spurningar væru orðaðar á mismunandi hátt.  

Í aðeins einni rannsókn var spurt um þunglyndi og félagslega einangrun sem 

áhættuþætti fyrir kransæðasjúkdóm og var lítil þekking á þessum atriðum meðal þátttakenda. 

Þetta gæti bent til þess að þessir áhættuþættir séu almennt ekki vel þekktir og ekki sé lögð 

mikil áhersla á þá í fræðslu um kransæðasjúkdóminn. Ýmsar rannsóknir hafa hins vegar bent 

til þess að þunglyndi geti bæði aukið hættuna á kransæðasjúkdómi og haft neikvæð áhrif á 

þróun hans (Lett o.fl. 2004), en sannað er þunglyndi eykur líkur á verri útkomu hjá 

kransæðasjúklingum. Það er því mikilvægt að hugað sé að andlegum áhættuþáttum í 
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forvörnum gegn kransæðasjúkdómnum. 

Heildarþekking þátttakenda í rannsóknunum var mismikil og eins var misjafnt hvað 

rannsakendur töldu vera góða þekkingu. Þegar spurningalistinn CADE-Q sem notaður var í 

rannsókn Ghisi o.fl. (2013) var hannaður var sett upp viðmið út frá fyrri rannsóknum um hvað 

flokkast gæti sem góð þekking. Miðað við þá flokkun var meðalþekking þátttakenda í 

rannsóknunum ýmist „viðunandi”, „góð” eða „framúrskarandi” (Ghisi o.fl., 2010). 

Bakgrunnur þátttakenda getur þó haft áhrif þegar heildarþekking einstaklinga er metin. 

Þátttakendur rannsóknanna voru frá mismunandi löndum, úr mismunandi þjóðfélagsstéttum, 

með mismunandi menntunarstig, tekjur, aldur og kyn en rannsóknir sýna að heilsulæsi er oft 

verri hjá eldri og tekjulægri einstaklingum og einstaklingum með minni menntun (Ghisi, 

Chaves, Britto og Oh, 2017). Þetta er í takt við niðurstöður sumra rannsóknanna í 

heimildasamantektinni. Til að mynda sýndu tvær rannsóknir að konur höfðu meiri þekkingu 

en karlar og þrjár rannsóknir sýndu að einstaklingar með minni menntun og lægri tekjur höfðu 

minni þekkingu á kransæðasjúkdómnum. Auk þess höfðu þátttakendur rannsóknanna fimm 

hlotið mismikla fræðslu um kransæðasjúkdóminn. Sumir höfðu tekið þátt í 

hjartaendurhæfingu en aðrir ekki, og getur það haft áhrif á þekkingu þeirra. Það er þó erfitt að 

dæma um áhrif fræðslunnar eða endurhæfingu út frá þessari heimildasamantekt en til þess 

þyrfti fræðsla þátttakenda og spurningalistar að vera samanburðarhæfari. 

Þátttakendur í rannsókn Haseeb o.fl. (2016) skoruðu ekki hátt þar sem hæsta hlutfall 

jákvæðra svara var einungis 56%. Rannsóknin var gerð í Pakistan sem er vanþróað og fátækt 

land, og stór hluti þátttakenda í rannsókninni hafði enga menntun. Það útskýrir líklega 

takmarkaða þekkingu þátttakenda. Þátttakendur höfðu ekki hlotið hjartaendurhæfingu fyrir 

þátttöku í rannsókninni, en ef til vill höfðu einhverjir þeirra hlotið einhverja fræðslu áður. Í 

rannsókn Österberg o.fl. (2010) höfðu 66% þátttakenda minna en átta ára menntun. 

Þátttakendurnir sem voru búsettir í Svíþjóð, höfðu hlotið meðferð við kransæðasjúkdómi en 
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höfðu hafnað endurhæfingu. Þátttakendurnir töldu sig ekki hafa mikla þekkingu á 

áhættuþáttum sjúkdómsins. Ef til vill hefði þetta horft öðruvísi við ef þátttakendurnir hefðu 

tekið þátt í endurhæfingu. 

Þátttakendur í rannsókn Ghisi o.fl. (2011) voru í hjartaendurhæfingu á meðan 

rannsókninni stóð og stór hluti þeirra hafði lokið háskólaprófi. Miðað við niðurstöður 

rannsóknarinnar hefur fræðsla jákvæð áhrif á þekkingu því þekking þátttakenda mældist meiri 

hjá þeim sem höfðu verið lengur í endurhæfingu. Kanadísku þátttakendurnir höfðu einnig 

aðeins meiri þekkingu á kransæðasjúkdómnum en þeir brasilísku, sem skýrist líklega með 

mismun á menntun þátttakenda og ólíkri stöðu landanna tveggja. 

Þátttakendur í hópi 3 í rannsókn Chan o.fl. (2011) voru búsettir í Hong Kong og höfðu 

tekið þátt í hjartaendurhæfingu. Ekki nema 10,6% þátttakenda höfðu lokið háskólaprófi en 

meirihluti hafði lokið framhaldsskólanámi. Meðaltal heildarstiga þátttakendanna var frekar 

hátt eða 89,5% af hámarksstigafjölda. Þessir þátttakendur fengu því hlutfallslega fleiri stig en 

þátttakendur í rannsókn Ghisi o.fl. (2011), en meðaltal stigafjölda þeirra var 68% og 72% af 

hámarksstigafjölda. Ef til vill skýrist þessi munur af mismunandi spurningalistum, en 

spurningalisti Chan og félaga er frekar til þess fallinn að ofmeta þekkingu einstaklinga heldur 

en CADE-Q spurningalistinn í rannsókn Ghisi og félaga. 

Meðaltal heildarstiga þátttakenda í rannsókn Kayaniyil o.fl. (2009) var 72,5% af 

hámarksstigafjölda. Þátttakendur voru búsettir í Kanada, og 26,1% þeirra höfðu lokið minna 

en framhaldsskólaprófi. Þátttakendur höfðu ekki hlotið hjartaendurhæfingu fyrir þátttöku í 

rannsókninni, en ef til vill höfðu einhverjir þeirra hlotið einhverja fræðslu áður. Það má því 

segja að þekking þátttakendanna sé nokkuð góð miðað við að hafa ekki tekið þátt í 

hjartaendurhæfingu. 
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Lokaorð 

Þátttakendur rannsóknanna fimm höfðu almennt nokkuð góða þekkingu á 

kransæðasjúkdómnum ef horft er til hlutfalls heildarstiga af mögulegum stigafjölda 

spurningalistanna. Undanskildir eru þátttakendur í rannsókn Haseeb o.fl. (2016) sem höfðu 

áberandi litla þekkingu. Það getur þó verið huglægt og aðstæðubundið hvað telst vera góð 

þekking. Eins og kom fram í öðrum kafla er nauðsynlegt að einstaklingar með greindan 

kransæðasjúkdóm hafi góða þekkingu á sjúkdómnum til þess að þeir geti breytt lífsstíl sínum 

og þar með aukið lífslíkur sínar. Þar sem kransæðasjúkdómur er ein helsta dánarorsök um 

allan heim ætti heilbrigðisstarfsfólk að setja markið hærra en tölurnar í þessum rannsóknum 

sýna. Að auki er ljóst að hafa verður í huga lýðfræðilegan bakgrunn einstaklinga þegar 

heilbrigðisstarfsfólk veitir skjólstæðingum sínum sjúklingafræðslu þar sem þættir eins og 

menntun, tekjur og aldur geta haft áhrif á heilsulæsi og þekkingu fólks. 

Það eru nokkrar takmarkanir á þessari heimildasamantekt. Til að minnka líkur á 

hlutdrægni er ákjósanlegra að minnsta kosti tveir einstaklingar meti og velji þær greinar sem 

notaðar eru í heimildasamantektinni, en vegna eðlis þessa verkefnis var aðeins einn 

rannsakandi sem framkvæmdi þetta ferli (Bettany-Saltikov, 2010). Í þessu verkefni voru 

einungis skoðaðar fimm rannsóknargreinar sem gerir það að verkum að varlega þarf að fara í 

að draga ályktanir út frá niðurstöðum. Auk þess var einungis leitað í einum gagnagrunni. Eins 

hefur þetta efni ekki verið mikið rannsakað og því er erfitt að finna rannsóknir sem eru 

samanburðarhæfar. Til þess að fá nákvæmari niðurstöður væri ákjósanlegra að finna 

rannsóknir sem allar nota sama áreiðanleikaprófaða spurningalistann.  
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