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Útdráttur
Bakgrunnur: Alzheimer sjúkdómurinn er form heilabilunar og eru
fylgikvillar sjúkdómsins flóknir og erfiðir. Áhrif sjúkdómsins á nánustu
aðstandendur lýsa sér í þungbærri sorg sem hefur áhrif á andlega og
líkamlega heilsu þeirra.
Tilgangur: Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna áhrif Alzheimer
sjúkdómsins á nánustu aðstandendur látinna einstaklinga ásamt reynslu þeirra
af þjónustu sem veitt var í sjúkdómsferlinu.
Aðferðafræði: Valin var eigindleg rannsóknaraðferð. Viðtöl voru tekin við
fjórtán einstaklinga þar sem stuðst var við hálfstaðlaðan viðtalsramma.
Textinn var flokkaður samkvæmt innihaldi og sameinaður í yfir og
undirþemu sem lýstu áhrifum Alzheimer sjúkdómsins á aðstandendur.
Niðurstöður: Helstu niðurstöður gáfu vísbendingar um að djúp sorg litaði
allt ferlið. Hún fylgdi öllum gjörðum og ákvörðunum aðstandenda og eftir
andlát tók við nýtt sorgarferli. Erfiðast og sárast var þegar óhjákvæmilegt var
að flytja foreldri sitt eða maka inn á öldrunarheimili. Þemagreining sýndi
fimm meginþemu: Erfiðleikar og óöryggi; hlutverkaskipting innan
fjölskyldunnar; stöðug upplifun missis; áhrif sjúkdóms á líðan aðstandenda;
þjónusta í sjúkdómsferli. Undir hverju þema voru nokkur undirþemu. Að
lokum voru þemu sameinuð í eitt kjarnaþema sem endurspeglaði þau áhrif
sem Alzheimer sjúkdómurinn hafði á nánustu aðstandendur: Erfiðleikar og
óöryggi einkenna tímabilið og hlutverk einstaklinga breytist hratt og
örugglega, missirinn stigmagnast út sjúkdómsferlið og situr lengi eftir. Áhrif
sjúkdómsins eru greinileg og brýnt er að veita góðan stuðning og aðstoð í
sjúkdómsferlinu.
Ályktun: Heilbrigðisstarfsfólk veitir aðstandendum einstaklinga með
Alzheimer stuðning og þjónustu í gegnum tímabil sem einkennast af sorg,
óöryggi og hjálparleysi, oft í langan tíma. Mikilvægt er því að stuðla að
góðum samskiptum milli starfsfólks öldrunaheimila og aðstandenda, sem
einkennast af virðingu og nærgætni. Frekari rannsókna er þörf á Alzheimer
sjúkdómnum og þeirri umönnun sem honum fylgir. Auka þarf þekkingu á
áhrifum sjúkdómsins og efla aðstoð og fræðslu til aðstandenda.
Lykilorð: Aðstandendur,
hjúkrunarheimili, samskipti.
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Abstract
Background: Alzheimer’s disease is a form of dementia which complications
are complex and troublesome. The influence of Alzheimer’s disease on close
relatives of individuals with Alzheimer´s can be described as overwhelming
grief affecting their psychological and physical health.
Aim: The main aim was to examine the influence of Alzheimer’s disease
on close relatives of deceased individuals, and their experience of the service
provided during the disease.
Methodology: A qualitative method was chosen. Fourteen interviews were
conducted using a semi-structured interview-frame and analysed with the
methods of content analysis. The text was categorised into themes according
to its content.
Results: The main results indicated that deep grief is present throughout
the whole disease process. All decisions and actions of the patient’s relatives
were shaped by sadness. The most difficult and hurtful part of the process
was having to transfer a parent or a spouse to a nursing home. Five themes
emerged: Distress and insecurity; changes in family´s role; constant feelings
of loss; the impact of the disease on relatives’ well-being; service during the
disease process. Under each theme there were several sub-themes. Finally,
findings were combined into one core theme reflecting the impact of the
Alzheimer´s disease on the relatives: The disease period is characterised by
distress and insecurities, constant changes in roles within the family, feelings
of loss increasing constantly throughout the process and lasting for a long
time. The impact of the disease is clear and there is an urgent need to provide
adequete support from diagnosis of the disease to the end of life.
Conclusion: Health care is provided to relatives of individuals with
Alzheimer´s disease throughout a period characterised of sadness,
insecurities, and helplessness, often lasting over a long time. It is, therefore,
important to facilitate pleasant and respectful communications between
nursing staff in nursing homes and the relatives of an individual with
Alzheimer. While Alzheimer’s disease needs to be researched further, the
patient’s relatives need to receive more education and assistance about it
influence and what it may entail.
Key words: Relatives, Alzheimer, distress, health, difficulties, nursing home,
communications.

Þessi rannsókn er tileinkuð ömmu minni, Hebu Bjarg Helgadóttur. Hún
var ekki gefin fyrir læti en þótti gaman að hlægja. Hún var ekki hugrökk en
faðmur hennar veitti öryggi. Rödd hennar var jafn ljúf og hún sjálf. Hún bar
af, allstaðar.
Do not ask me to remember,
Don´t try to make me understand,
Let me rest and know you´re with me,
Kiss my cheek and hold my hand.
I´m confused beyond your concept,
I am sad and sick and lost,
All I know is that I need you,
To be with me at all cost.
Do not lose your patience with me,
Do not scold or curse or cry,
I can´t help the way I´m acting,
Can´t be different though I try.
Just remember that I need you,
That the best of me is gone,
Please don´t fail to stand beside me,
Love me´til my life is done.
-

Owen Darnell
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Þakkir
Fyrst og fremst vil ég þakka þeim fjórtán einstaklingum sem tóku þátt í
þessari rannsókn. Án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að
veruleika. Ég þakka fyrir dýrmætar upplýsingar, traustið og
einlægnina. Ég þakka leiðbeinanda mínum dr. Elísubet Hjörleifsdóttir
fyrir leiðsögn og stuðning. Ég vil þakka Elísu Tryggvadóttir og
Hrafnhildi Gunnþórsdóttir fyrir óbilandi stuðning, þolinmæði, hvatingu
og gleði, einnig vil ég þakka bróðir mínum Elís Orra Guðbjartssyni
fyrir yfirlestur og aðstoð við þýðingu.

Kafli 1 - Inngangur
Fjölgun aldraðra er tilkomin vegna hærri lífaldurs og því er líklegt að
einstaklingum með heilabilanir líkt og Alzheimer sjúkdóminn fjölgi
hratt og örugglega. Í dag eru rúmlega 46 milljónir einstaklinga með
heilabilun og talið er að árið 2030 verði þeir orðnir um 74 milljónir og
2050 verði tala þeirra einstaklinga sem hafa heilabilun um 131 milljón.
Að því gefnu má áætla að fjölgun einstaklinga með heilabilun nánast
tvöfaldist á tuttugu ára fresti (Alzheimer´s Disease International,
2015).
Til að skilja hvaða áhrif og afleiðingar Alzheimer sjúkdómurinn
getur haft á aðstandendur þess sem veikur er þarf fyrst að afla sér
þekkingar á því hvað um er að ræða, hvernig sjúkdómurinn hagar sér,
hvernig hann þróast og hver birtingarmynd hans er. Alzheimer er form
heilabilunar þar sem skerðing verður á heilastarfsemi sem veldur því
að einstaklingar missa smám saman getu til þess að framkvæma
daglegar athafnir og ákveðin persónuleikabreyting á sér stað sem
einkennist af minnis- og rökleysi. Tilfinningar eins og pirringur, kvíði
og þunglyndi er algengur fylgikvilli sjúkdómsins, og að lokum geta
komið upp ranghugmyndir og ofskynjanir sem leiða til ofsahræðslu
(Borghi, Castro, Marcon og Carreira, 2013; Lavretsky, 2005). Ekki er
til neitt sérstakt próf sem metur sjúkdóminn heldur felst greiningin í
útilokunum á öðrum þáttum sem einnig geta valdið vitglöpum, svo
sem heilablóðfall og æxli. Ekki hefur verið sett fram nákvæm skýring á
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því hvað það er sem veldur Alzheimer en taugafrumumissir á sér stað
sem er sýnilegri í ákveðnum svæðum heilans heldur en öðrum. Þetta er
ákveðinn afbrigðileiki sem felur í sér að prótein leggjast á taugamót og
loka á samskiptaleiðir frumna í heila (e. amyloid plaques) sem leiðir til
þornunar og dauða og veldur að lokum rýrnun. Einnig er afbrigðileiki í
uppbyggingu svokallaðra taupróteina sem veldur því að frymispípla
getur ekki fært næringarefni milli taugafrumna (e. neurofibrillary
tangles). Gen skipta máli í mörgum sjúkdómum og er þessi sjúkdómur
engin undantekning en talið er að hann komi til bæði vegna erfða- og
umhverfisþátta sem sameinast á einhvern hátt til þess að virkja þetta
eyðileggjandi ferli (Van Horn, 2003).
Rannsóknir hafa sýnt að nánustu aðstandendur Alzheimer
sjúklinga verða fyrir mikilli streitu sem hefur gríðarleg áhrif á andlega
og líkamlega heilsu þeirra. Kvíði, þunglyndi og þungbær sorg eru
tilfinningar sem herja á aðstandendur og auðveldar þeim ekki að takast
á við breytingarnar sem sjúkdómurinn hefur í för með sér (Poulin o.fl.,
2010; Sansoni, Anderson, Varona og Varela, 2013). Umönnun
Alzheimers sjúklinga fer að mestu leyti fram innan veggja heimilisins
og bera aðstandendur mestan þunga af henni. Álagið á aðstandendur
minnkar við stofnanavistun en hverfur ekki því þeir halda áfram að
sinna sínum nánasta (Habermann, Hines og David, 2013). Getur þetta
reynst aðstandendum erfitt, algengt er að nánustu aðstandendur séu
þannig staddir að þeir eru enn með forsjá barna sinna og vinni utan
heimilis. Því er ekki sjálfgefið að einstaklingar eigi auðvelt með að
finna jafnvægi milli þess að sinna börnum sínum sem og eigin þörfum,
staðið sína plikt á heimilinu jafnt og í vinnunni, og þar að auki hugsað
um veikan ástvin (Habermann, o.fl., 2013). Sýnt hefur verið fram á að
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yfir 70% aðstandanda Alzheimer sjúklinga hafa þurft að minnka við
sig eða taka sér leyfi frá vinnu, og í einstaka tilfellum segja starfi sínu
lausu sökum álags og tímaskorts (Habermann, o.fl., 2013).

Bakgrunnur viðfangsefnis
Nafn sjúkdómsins er kennt við þýska lækninn Alois Alzheimer sem
lýsti honum fyrst árið 1907. Hann sinnti konu að nafni Auguste Deter
sem var 51 árs gömul og voru einkenni hennar minnisskerðing,
afbrýðisemi gagnvart eiginmanni, tjáningarörðuleikar, misáttun,
skynvilla og persónuleikabreytingar. Einkennin fóru stigversnandi þar
til hún lést 55 ára að aldri. Alois Alzheimer krufði heila hennar og sá
óeðlilega rýrnun sem stafaði af taugafrumumissi. Greiningaraðferðir
Alzheimer

sjúkdómsins

eru

enn

í

dag

byggðar

á

sömu

grundvallaratriðum og Alois Alzheimer lýsti 1907 (Cipriani, Dolciotti,
Picchi og Bonuccelli, 2011).
Alzheimer

er

algengasta

tegund

heilabilunar

en

sjúkdómseinkennin eru breytileg á milli einstaklinga. Fyrsta einkennið,
sem er einnig það algengasta, er að einstaklingar missa smám saman
getu til þess að muna nýjar upplýsingar. Þetta minnistap á sér stað
þegar taugafrumur heilans sem taka þátt í að móta nýjar minningar
rýrna og á endanum deyja. Önnur einkenni sjúkdómsins eru
minnisleysi sem truflar daglegt líf, erfiðleikar við að skipuleggja sig
eða leysa úr vandamálum, ásamt erfiðleikum við að leysa verkefni sem
leyst voru áður án erfiðis. Tímaskyn ruglast, tjáning skerðist,
eirðarleysi er til staðar, viðkomandi einangrast frá umhverfinu og
breytingar á skapi koma fram svo eitthvað sé nefnt. Eftir því sem
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sjúkdómurinn ágerist verða einkennin meiri og ágengari og þannig
minnkar hugræn og hagnýt geta einstaklinganna. Þetta veldur því að
einstaklingarnir verða alltaf meira og meira ósjálfbjarga og missa
smám saman getu til þess að framkvæma athafnir daglegs lífs eins og
að klæða sig, baða sig, borða, og fara á salernið. Algengt er að með
tímanum missi einstaklingar einnig þá hæfni að geta haldið uppi
samræðum við fjölskyldu og vini, og í verstu mögulegu tilvikunum
þekkir viðkomandi ekki ástvini sína (Alzheimers Association, 2015).
Sjúkdómurinn á sér þrjú stig sem eru flokkuð eftir vægi
einkenna. Fyrsta stig sjúkdómsins spannar yfirleitt fyrstu tvö árin og þá
fer að koma fram skerðing á minni, sérstaklega nýskeðum atburðum,
ruglingur á stað og stund eins og dögum, mánuðum og ári. Einnig
byrja að koma fram breytingar á skapi og hegðun sem birtast í kvíða og
leiða. Annað stigið varir frá öðru ári að fimmta ári og þá eiga sér stað
miklar skerðingar á minni sem koma fram í erfiðleikum við daglegar
athafnir, verkstoli, málstoli, túlkunarstoli, ráfi, svefntruflunum,
síendurteknum

spurningum,

persónuleikabreytingum.

Á

ofskynjunum
þessu
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og
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greinilegum
óalgengt

að

einstaklingar verði ófærir um að búa einir í eigin húsnæði. Þriðja og
síðasta stigið er frá fimmta ári að andláti en þá eru einstaklingar búnir
að missa alla skynjun á stað og stund, þeir eiga í erfiðleikum með að
átta sig á umhverfi sínu og að muna eftir fjölskyldumeðlimum og
vinum, eiga í erfiðleikum með að kyngja og þurfa aðstoð við allar
daglegar athafnir (World Health Organization, WHO, 2012).
Krefjandi aðstæður náinna aðstandanda einstaklinga með
Alzheimer sjúkdóminn ógna andlegri og líkamlegri heilsu þeirra. Það
sem meðal annars getur ógnað líkamlegri heilsu aðstandanda er skortur
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á tíma ásamt streitutengdum lífeðlislegum breytingum. Tími vinnst
ekki til að mæta þeirra þörfum, má þar nefna reglubundnar hreyfingar
og tíma til að undirbúa næringaríkar máltíðir. Ein helsta lífeðlislega
breytingin

í

tengslum

við

streitu

er

aukin

framleiðsla

af

streituhormóninu kortisól en einnig eru bólgur, of hár blóðþrýsingur og
mynstur efnaskipta sem geta aukið hættu á hjarta- og æðasjúkdómum
algengar afleiðingar (Richardson, Lee, Berg-Weger og Grossberg,
2013). Komið hefur fram að þunglyndi ógnar einna helst andlegri
heilsu aðstandenda Alzheimer sjúklinga ásamt félagslegri einangrun,
einmanaleika, kvíða og svefntruflana (Richardson o.fl., 2013). Makar
einstaklinga sem glíma við heilabilun eru fjórum sinnum líklegri til
þess að þróa með sér þunglyndi heldur en þeir sem ekki eiga maka með
heilabilun og tvisvar sinnum líklegri til þess að sækja meðferð og fá
uppáskrifuð

lyf

til

þess

að

takast

á

við

andlegt

álag.

Fjölskyldumeðlimir sér í lagi fullorðnir upplifa oft á tíðum mikið
þunglyndi og sorg þegar ástvinur þeirra sem er með Alzheimer
sjúkdóm flyst á hjúkrunarheimili, sú ákvörðun reynist aðstandendum
oft þungbær og erfið (Richardson o.fl., 2013).
Sýnt hefur verið fram á að bæði konur og karlar geta upplifað
sömu tilfinninguna er varðar ábyrgð þegar foreldri veikist en svo
virðist sem karlar taki með öðrum hætti á veikindum foreldris en konur
(McDonnell og Ryan, 2014). Talið er að konur hafi frekar tilhneigingu
til þess að hafa mun meiri áhyggjur af hlutum og aðstæðum sem þær
geta ekki stjórnað og því upplifi þær töluvert meiri kvíða og finni
frekar til þunglyndiseinkenna. Einnig er talið að þær séu viðkvæmari
fyrir því þungbæra álagi sem fylgir því að horfa upp á og hugsa um
veikt foreldri. Á móti er talið að karlmenn einblíni ekki eins mikið á
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veikindin og nái frekar að halda áhyggjum af hlutum sem þeir fá ekki
breytt í skefjum, og upplifi því minni andlega og líkamlega streitu
(McDonnell og Ryan, 2014). Madsen og Birkelund (2013) gerðu
eigindlega rannsókn sem sýndi að synir foreldris með Alzheimer
sjúkdóm upplifðu á svipaðan hátt stigversnun sjúkdómsins, eins og
dætur, en áttu auðveldara með að takast á við aðstæður þegar andlát
bar að höndum. Upplifun dætra fólst einna helst í hlutverkaskiptingu,
það er að segja að finnast þær vera orðnar foreldri foreldri síns. Eins
upplifðu þær erfiðleika við að horfa á manneskjuna fjara frá þeim og
takast á við persónuleikabreytinguna sem sjúkdómnum fylgdi (Madsen
og Birkelund, 2013). Þetta er í samræmi við megindlega rannsókn
Ourada og Walker (2014) þar sem niðurstöður sýndu hvað
hlutverkaskipting foreldris og barns getur reynst erfið.
Áhersla á velferð aðstandenda sem eru í umönnunarhlutverki
hefur farið vaxandi í gegnum tíðina. Lengi var ekki hugsað um
orsakasamband þess að vera á vakt allan sólarhringinn og að þurfa
aðlagast breyttum aðstæðum gæti komið niður á bæði lífi og
lífsgæðum einstaklinga (Poulin o.fl., 2010). Velferð aðstandenda er
stór þáttur í umönnunarferlinu og mikilvægt að hlúa að andlegri og
líkamlegri heilsu þeirra. Þrátt fyrir að erfiðir sjúkdómar taki á alla
fjölskylduna fellur það alla jafna í skaut eins aðila að sinna viðkomandi
hvað mest og veita aðal umönnun (Rodriguez-Sanchez, o.fl., 2011). Sá
aðili stendur frammi fyrir róttækum breytingum hvað varðar hlutverk
sitt í lífinu og skyndilega ber maki eða barn alla ábyrgð á lífi og
velferð ástvinar síns. Fullorðið fólk sem verður helsti umönnunaraðili
foreldris upplifir oft skert lífsgæði sem hefur bein áhrif á nánasta
kjarna þess sem eru maki og börn (Pinquart og Sorensen, 2004). Sýnt
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hefur verið fram á að aðstandendur sem hugsa um fjölskyldumeðlim
með Alzheimer sjúkdóm upplifa streitu í mun meiri mæli en þeir sem
sjá um veikan fjölskyldumeðlim með óskert minni (Pinquart og
Sorensen, 2004; Sequeira, 2012; Vellone, Piras, Talucci og Cohen,
2008) og má rekja það til persónuleikabreytinganna og stöðugrar
umsjá, einnig að þeirri staðreynd að sýnileg framför verður aldrei
heldur versnar ástandið stöðugt (Pinquart og Sorensen, 2004).
Afleiðingar sjúkdómsins herja ekki einungis á þann sem
greininguna

fær

heldur

alla

sem

næst

honum

standa.

Persónuleikabreyting einstaklingsins er óumflýgjanleg en birtist með
mismunandi hætti og er mislengi að taka yfir. Aðstandendur upplifa oft
á tíðum mikinn vanmátt og mikla sorg. Sorgarferli þeirra byrjar þannig
ekki við andlát ástvinarins, heldur fylgir það öllu sjúkdómsferlinu.
Alzheimer sjúkdómurinn er óútreiknanlegur og veldur því að vinir og
fjölskylda þurfa stöðugt að vera að aðlaga sig að breyttum aðstæðum.
Hann ræður bæði ferðinni og hraðanum, og það er undir öðrum komið
að fylgja, gefast ekki upp, og reyna eftir bestu getu að halda í við
breyttan ástvin (Poulin o.fl., 2010; Vellone o.fl., 2008; García-Alberca
o.fl., 2012).

Sorgarferli i kjölfar veikinda
Sorg er tilfinningalegt viðbragð við missi eða breytingum (KüblerRoss og Kessler, 2014). Lengi voru sorg og sorgarviðbrögð einungis
tengd við tilfinningar sem einstaklingar upplifðu eftir að hafa misst
ástvin. En undanfarna áratugi hafa rannsóknir beint sjónum sínum að
þeim þáttum sem valda sorg þeirra sem hugsa um veikan ástvin og
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hafa neikvæð áhrif á líf og lífsgæði umönnunaraðila (Garand, o.fl.,
2012). Sorginni er gjarnan líkt við það að vera staddur eða stödd úti á
sjó. Við tekur alda eftir öldu sem umlykur einstaklinginn, og í hvert
sinn sem öldugangurinn er talinn afstaðinn hefst annar öldugangur en
með tímanum tekst þó flestum að ná jafnvægi. Umönnunaraðilar sem
hugsa um veikan ástvin eru líklegri til þess að finna fyrir dýpri sorg en
aðrir, að hluta til vegna þess að þeir voru búnir að ráðstafa sínu lífi
algjörlega út frá þeim veika og eyða miklum tíma með viðkomandi
(Miller, 2011). Samkvæmt Miller (2011) er ekki er óalgengt að þeir
sem hafa verið í umönnunarhlutverkinu fari aftur á bak og áfram í
huganum um síðustu daga ástvinar og hvernig þeim var háttað. Sérhver
einstaklingur og sérhver fjölskylda syrgir á mismunandi hátt. Sumir
finna fyrir kvíða á meðan aðrir hafa áhyggjur af því að þeir séu ekki að
fylgja einhverri ákveðinni leið. Miller leggur áherslu á að í sorginni þá
sé engin ein leið, og engin leið réttari en önnur til að takast á við hana.
Það er eðlilegt að tilfinningar rekist á og skarist. Hver einstaklingur
syrgir á sinn hátt og tekur sér eins mikinn tíma og nauðsynlegt er til
þess að sættast við missinn.
Einnig hefur verið sett fram skilgreining á sorgarviðbrögðum
þegar syrgt er fyrirfram (e. anticipatory grief). Einstaklingurinn
upplifir missi og sorg fyrir andlát ástvinar, það er þegar viðkomandi er
enn til staðar en andlega fjarverandi. Þessi sorg á sér einna helst stað
hjá aðstandendum Alzheimer sjúklinga, þar sem persónuleika- og
hegðunarbreytingar reynast aðstandendum erfiðar og mikið álag fylgir
því að syrgja hverja breytingu fyrir sig (Miller, 2011). Sú kenning sem
hvað mest er vitnað í þegar fjallað er um sorg og sorgarferli er kenning
Elisabeth Kübler-Ross. Hún setti fram kenningu árið 1969 um
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sorgarferli sem aðskilur harmþrungna sorg niður í fimm stig sem eru:
afneitun, reiði, sáttaleitun, þunglyndi og sátt við dauðann. Hún bendir
þó á að ferlið sé einstaklingsbundið það séu ekki allir sem upplifa
stigin í sömu röð né upplifa öll stigin yfirhöfuð. Misjafnt er hvað hver
og einn staldrar lengi við á hverju stigi því það sem getur reynst einum
syrgjanda stutt upplifun getur annar upplifað yfir lengra tímabil
(Kübler-Ross og Kessler, 2014). Kenning Worden svipar til kenningu
Kübler-Ross þar sem hann segir einstaklinga í sorgarferli þurfa að fara
í gegnum fjögur verkefni. Fyrstu þrjú verkefnin miðast að því að
samþykkja og sættast við missinn og aðlagast þannig lífinu án
manneskjunnar sem farin er. Fjórða og síðasta verkefnið er að einblína
ást sinni og orku á annað viðfangsefni og ná þannig tökum á sorginni.
Líkt og Kübler-Ross vildi hann meina að hægt væri að fara á milli
þessara verkefna en taldi þó að ef einhverjum hluta yrði sleppt myndi
einstaklingurinn aðeins ná að gróa sára sinna að hluta til (Worden,
2008).
Í kerfisbundinni heimildasamantekt Chan, Livingston, Jones og
Sampson (2013) voru greindar 31 rannsókn á sorg sem framkvæmdar
höfðu verið á árabilinu 1992-2009, þar af voru 17 megindlegar, 11
eigindlegar og 3 með blönduðum aðferðum. Niðurstöður leiddu í ljós
að umönnunaraðilar upplifa sorg í framhaldi af hverri breytingu hjá
ástvini sínum sem veikur er. Sorgin á sér margvíslegar myndir og felst
sorgin ekki einungis í neikvæðum breytingum ástvinar, að auki er um
að ræða að viðkomandi syrgir félagsskapinn og sambandið við þann
veika ásamt perónulegu frelsi og óvissu um framtíðina. Þessar
niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Warchol-Biedermann og
félaga (2014) þar sem úrtakið var 151 aðstandendur Alzheimer
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sjúklinga bæði makar og uppkomin börn. Niðurstöður sýndu að 56%
þátttakenda greindu frá erfiðleikum við að flétta saman vinnu og
umönnun, 43% þurftu að minnka við sig vinnu og 13% segja starfi
sínu lausu. Rúmlega helmingur þátttakenda sögðu helming frítíma síns
fara í umönnun en 47% greindu frá því að 50-100% af frítíma þeirra
færi í að gegna umönnunarhlutverki. Sorgin sem fylgdi sjúkdómnum
var tengd við þungbært álag og stigbundinn missi ástvinar. Það sem
jók á sorg aðstandanda var einnig sú staðreynd að sjúkdómurinn myndi
ekki ganga til baka heldur var þetta langvarandi og síversnandi ástand
(Warchol-Biedermann o.fl., 2014).
Megindleg rannsókn Garand o.fl. (2012) skoðaði fyrirsjáanlega
sorg aðstandenda fyrstu árin eftir greiningu Alzheimer. Í rannsókninni
voru 30 aðstandendur Alzheimer sjúklinga og 43 aðstandendur
einstaklinga með milda vitsmunaskerðingu. Niðurstöður sýndu að
umönnunaraðilar þeirra einstaklinga með vitsmunarlega skerðingu
voru í flestum tilfellum makar, en umönnunaraðilar Alzheimer
sjúklinga voru í flestum tilfellum konur þá dætur, tengdadætur og
eiginkonur. Aðstandendur Alzheimer sjúklinga fundu marktækt meira
fyrir sorgarviðbrögðum, áttu erfiðara með að takast á við veikindin og
fundu meira fyrir aðskilnaði og einmannaleika. Bæði kynin upplifðu
sorg, en á öðruvísi hátt og má rekja það til umönnunarhlutverksins.
Konur sinntu því hlutverki mun meira en karlar og því voru þeir ekki
eins meðvitaðir um það hvað fólst í að veita langtíma umönnun og
margir hverjir áttuðu sig ekki á því hvað framundan var (Garand, o.fl.,
2012).
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Lífsgæði aðstandenda sjúklinga með Alzheimer
Óformlegir umönnunaraðilar (e. informal caregivers) eru í langflestum
tilvikum makar eða uppkomin börn og veita þau meirihluta umönnunar
(Wennberg, Streetman-Loy og Pham, 2015). Því fylgir streita og álag
sem stafar af líkamlegum, andlegum, tilfinningalegum, félagslegum og
fjárhagslegum áskorunum. Það er því hægt að tengja áhrif
fjárhagstöðugleika,

heilsu

og

lífsgæða

ásamt

lyndisröskunum,

svefnröskunum, félagslegri einangrun og einmannaleika við álag sem
fylgir því að hugsa um veikan ástvin (Wennberg, o.fl., 2015). Lífsgæði
hafa verið skilgreind á ýmsa vegu þar sem áhrifaþættir eru taldir vera:
tekjur, húsnæði, líkamleg virkni, getan til að vinna, félagsleg staða,
stuðningsnet og lífsánægja (Vellone o.fl., 2008). Sýnt hefur verið fram
á að helstu þættir sem draga úr lífsgæðum aðstandenda eru
fjárhagserfiðleikar, ósætti innan fjölskyldunar, og erfið hegðun
sjúklings. Þegar sjúklingurinn upplifir ofskynjanir, svefnleysi, óróleika
eða vanlíðan finna aðstandendur oftar fyrir vanlíðan og streitu.
Þunglyndi, kvíði og streita eru því talin vera algeng afleiðing hjá
aðstandendum Alzheimer sjúklings og má rekja það til breytt
sambands við sjúklinginn (Vellone o.fl., 2008).
Vellone o.fl. (2008) gerðu eigindlega rannsókn með túlkandi
fyrirbærafræði (e. hermeneutic phenomenology) þar sem tilgangurinn
var að lýsa merkingu lífsgæða hjá aðstandendum einstaklinga með
Alzheimer og bera kennsl á þá þætti sem hefðu áhrif á lífsgæði þeirra.
Þátttakendur voru 32, 11 karlmenn og 21 kona. Niðurstöður sýndu að
fyrir flesta þýddi lífsgæði æðruleysi, ró og vellíðan. Um helmingur
þátttakenda talaði um frelsi bæði til þess að fá að ferðast eða plana
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fram í tímann, sem var erfitt þegar viðvera aðstandanda var nauðsynleg
öllum stundum, og frelsi til að hugsa um eitthvað annað án þess að fá
sektarkennd. Þrátt fyrir að einhverjir þátttakendanna tengdu lífsgæði
fyrst og fremst við sálræna þætti voru aðrir sem minntust á góða
líkamlega heilsu og fjárhagslegt öryggi. Þeir þættir sem höfðu áhrif á
lífsgæði aðstandenda til betrunar voru einna helst þegar þeim veika
leið vel eða átti góðan dag, eða þegar þeir gátu kúplað sig út og varið
deginum í sjálfan sig ásamt því að fá stuðning. Þeir þættir sem höfðu
verri áhrif voru áhyggjur af framvindu sjúkdómsins og óvissan, einnig
sú vitneskja að sjúkdómurinn átti aðeins eftir að versna en vita ekki á
hvaða hraða né hvernig hann myndi þróast enn frekar. Streita var
áhrifavaldur og upplifðu aðstandendur streitu vegna vanlíðunar,
persónuleikabreytinga sjúklings og þrálátum hugsunum um versnandi
ástand

(Vellone

o.fl.,

2008).

Samhljómur

er

í

niðurstöðum

langtímarannsóknar Välimäki o.fl. (2016), og fyrrgreindri rannsókn,
sem sýndi að heilsutengd lífsgæði umönnunaraðila voru ekki
fullnægjandi. Lífsgæði umönnunaraðila fóru minnkandi snemma, eða
fljótlega eftir greiningu ástvinar, og á fyrstu stigum sjúkdómsins fóru
aðstandendur að finna fyrir breytingum sem skertu lífsgæði þeirra
(Välimäki o.fl., 2016).
Duggleby,

Swindle,

Peacock

og

Ghosh

(2011)

gerðu

þversniðsrannsókn með blandaðri aðferð. Tilgangur rannsóknarinnar
var að kanna þætti sem tengdust lífsgæðum umönnunaraðila eins og
lýðfræðilega þætti, reynslu þeirra og von. Hvaða þættir hefðu áhrif og
hvernig tekist væri á við þær breytingar sem fjölskyldan stóð frammi
fyrir. Í rannsókninni tóku 80 einstaklingar þátt, 67 konur og 13
karlmenn, sem voru helstu umönnunaraðilar Alzheimer sjúklings og
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veittu þeim fjárhagslegt, tilfinningalegt og líkamlegt öryggi. Í
megindlega hluta rannsóknarinnar voru lýðfræðilegar spurningar
fengnar hjá fjölskyldumeðlimum. Notast var við Herth Hope Index
spurningalista til að kanna eftirfarandi þætti tengda von: framtíð,
jákvæðni og eftirvæntingu, og tengsl. Einnig var notast við annan
spurningarlista sem var stutt útgáfa af lífsgæðastuðli WHO, The World
Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOLBREF) sem
metur líkamlega og andlega heilsu ásamt félagslegum tengslum og
umhverfi. Í lokin voru svo fimm opnar spurningar og snéri sú fyrsta að
mestu breytingunni sem umönnunaraðili hefði upplifað við að hugsa
um veikan fjölskyldumeðlim. Langflestir greindu frá því hvernig
samband þeirra við hinn veika hafði tekið breytingum, einangrun,
slæmri andlegri heilsu og skorti á nægjanlegum svefni. Í næstu
spurningu voru þátttakendur beðnir um að segja frá því hvernig tekist
væri á við þær breytingar sem herjuðu á. Flestir lýstu mikilvægi þess
að taka einn dag í einu, sækja sér aðstoð og þekkingu er varðaði
sjúkdóminn og reyna eftir fremsta megni að huga að eigin heilsu. Þar á
eftir kom spurning sem snéri að því hvað það væri helst sem
viðkomandi teldi að hefði haft áhrif á skert lífsgæði þeirra. Svöruðu
margir hverjir að þar sem enginn annar hefði tekið ábyrgð á
sjúklingnum hefðu þeir ekki haft neitt val. Því næst var spurt hvort
viðkomandi teldi að eitthvað gæti hjálpað þeim í þessum aðstæðum.
Svörin gáfu til kynna að meiri stuðningur við fjölskyldu og vini,
aðgengi að viðeigandi þjónustu og þekkingu, samúð og skilningur væri
það sem mestu máli skipti. Í lokin fengu þátttakendur tækifæri til þess
að bæta einhverju við og kom þá fram að pirringur og einmanaleiki
voru til staðar ásamt þakklæti fyrir það að eiga góða að. Niðurstöður
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sýndu að vonin gengdi mikilvægu hlutverki varðandi lífsgæði
umönnunaraðila, sem undirstrikar mikilvægi þess að þróa leiðir til að
efla vonina meðal fjölskyldu umönnunaraðila og virkja leiðir að
upplýsingum og þekkingu til að auka skilning á sjúkdómnum og þeim
breytingum sem honum fylgir (Duggleby, o.fl., 2011).

Áhrif Alzheimerssjúkdómsins á aðstandendur
Conda-Sala, Garre-Olmo, Turró-Garriga, Vilalta-Franch og LópezPousa (2010) framkvæmdu megindlega þversniðsrannsókn til að kanna
mismunandi

upplifun

maka

og

uppkominna

barna

í

umönnunarhlutverki Alzheimer sjúklinga. Rannsókin innihélt 112
maka og 139 uppkomin börn. Niðurstöður leiddu í ljós að makar voru
að jafnaði við betri andlega heilsu en uppkomin börn við betri
líkamlega heilsu. Uppkomin börn fundu meira fyrir kvíða og
þunglyndiseinkennum, sektarkennd og áttu í meiri hættu á að einangra
sig félagslega. Meðal maka fundu eiginkonur fyrir meira álagi í
umönnunarhlutverkinu en eiginmennirnir, og í aðstæðum þar sem
uppkomið barn var eini umönnunaraðili sjúklings var álagið hvað
mest. Uppkomin börn upplifðu því verri neikvæð áhrif umönnunar og
var andleg líðan einna verst hjá dætrum. Helsti munurinn á upplifun
maka og uppkominna barna mátti rekja til þess hve eðlisólíkt samband
þeirra var. Maki titlaði umönnun sem hluta af hjúskaparskyldu en fyrir
fullorðinn einstakling sem tók að sér umönnun foreldris fólst
hlutverkaskipting í umtalsverðum breytingum á lífsháttum (CondeSala, o.fl., 2010).
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Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Navab, Negarandeh og
Peyrovi (2012) á átta umönnunaraðilum einstaklinga með Alzheimer
sýndu að minning fortíðar og ótti við framtíðina var lýsandi í gegnum
alla rannsóknina. Þátttakendur sem voru makar eða uppkomin börn
sjúklinga töluðu mikið um fyrri aðstæður og báru þær saman við
núverandi aðstæður, sem leiddi til sektarkenndar, sorgar og ótta. Þeir
upplifðu ekki aðeins sorg og söknuð vegna gamalla minninga heldur
einnig ótta við framtíðina, því þeir voru hræddir við óhjákvæmilegt
ástand ástvinar. Þessi eyðileggjandi hringrás og stöðugur samanburður
á fortíð og framtíð tók óhemju mikla orku frá umönnunaraðilum og
leiddi til neikvæðra andlegrar afleiðinga. Umönnunaraðilar áttu það til
að yfirfara fortíðina til þess að reyna að finna orsök á veikindum
ástvinar og veltu stöðugt fyrir sér hvernig sjúkdómurinn breytti öllu.
Mikill tími og orka fór í hlutverk umönnunaraðila sem skapaði streitu,
sér í lagi þar sem hnignun ástvinar var stöðug og engin framför.
Þátttakendur töluðu mikið um að ástvinurinn væri að fara aftur til
fortíðar og fannst hann oft á tíðum vera staddur á allt öðrum tíma. Með
framvindu sjúkdómsins var streituvaldurinn meiri og þetta ferðalag til
fortíðar aðskildi umönnunaraðilann og gerði hann á tímum ókunnugan
þó þátttakendur hafi oft tekið þátt í ferðalaginu þar sem þau nutu þess
að sjá viðkomandi ánægðan en einnig til að flýja raunveruleikann, þó
ekki nema um stund (Navab, o.fl., 2012).
Akpınar, Küçükgüçlü og Yener (2011) skoðuðu ólík áhrif
umönnunarhlutverks Alzheimer sjúklinga á milli kynja. Alls tóku 193
einstaklingar þátt, 120 konur og 72 karlar. Makar voru 34% af
úrtakinu, 37% voru dætur, 22% synir og 7% voru aðrir
fjölskyldumeðlimir,

svo

sem

barnabörn
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og

tengdadætur.

Umönnunartími var misjafn en 21% þátttakenda hafði veitt umönnun í
minna en eitt ár, 61% í eitt til fimm ár og 18% í sex ár eða lengur.
Niðurstöður sýndu að konur upplifðu meira álag og streitu varðandi
umönnun og það tók meira á þær líkamlega og félagslega. Ástæður
niðurstaðna eru taldar vera tilkomanar vegna þess að konur uppfylltu
frekar allar þarfir viðkomandi Alzheimer sjúklings og eyddu meiri tíma
í að sinna einstaklingnum. Einnig voru konur taldar taka sér sjaldnar frí
frá umönnunarhlutverkinu sem gat hæglega aukið streitu og ýtt undir
félagslega einangrun (Akpınar, o.fl., 2011).
Í samanburðarrannsókn Borghi o.fl. (2013) var sjónum beint að
því að bera saman það álag og afleiðingar sem Alzheimer
sjúksómurinn hafði á þá einstaklinga sem báru mestan þungann af
umönnunarhlutverkinu á móti þeim sem minna hugsuðu um þann sem
veikur var. Úrtak rannsóknarinnar samanstóð af 40 þátttakendum, 20 í
hvorum

hóp,
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konum

og

fjórum

körlum.

Niðurstöður

rannsóknarinnar sýndu að helstu umönnunaraðilar Alzheimer sjúklinga
fundu meira fyrir þreytu og stressi og

áttu í meiri hættu á

lyndisröskunum og heilsufarsvanda eins og of háum blóðþrýsting,
meltingarörðugleikum

og

öndunarörðugleikum.

Höfundar

rannsóknarinnar ályktuðu sem svo að niðurstöður gæfu vísbendingar
um að helsti umönnunaraðilinn upplifði hlé á sínu hefðbundna lífi
þegar fjölskyldumeðlimurinn veiktist. Hann þurfti að ýta flestu til
hliðar svo hægt væri að sinna öllu því sem tengdist þeim veika alveg
sama hvað annað bjátaði á. Veiki fjölskyldumeðlimurinn var kominn í
forgang og flest annað varð að bíða. Þeir einstaklingar sem sinntu
veikum fjölskyldumeðlim en voru þó ekki helstu umönnunaraðilar
fundu fyrir stressi og vanlíðan en ekki í sama magni og var það talið
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vera vegna þess að tíminn var styttri sem var eytt í umönnun hjá þeim
hópi. Þeir sem sinntu einstakling til skammstíma eða stuttan tíma í einu
fundu minna fyrir andlegu og líkamlegu álagi (Borghi o.fl., 2013).
Tilgangur rannsóknar Wojtyna og Popiołek (2015) var að meta
skynjun á þeim þáttum sem snéru að skynjun sársauka hjá
umönnunaraðilum Alzheimer sjúklinga og hvernig tekist væri á við
sársaukann með noktun verkjalyfja. Rannsóknin innihélt 127
þátttakendur, þar af 82 uppkomin börn, 39 maka og 6 vini.
Spurningalistar voru notaðir til þess að meta styrkleika varðandi
skynjun á eigin sársauka, tilfinningaleg tengsl milli umönnunaraðila og
sjúklings, skilning á erfiðri reynslu, þunglyndi og líkamlegum kvillum.
Mikill meirihluti þátttakenda 87,4 greindu frá sársauka en 93% tóku
verkjalyf án samráðs við lækni að minnsta kosti einu sinni í viku og
8% daglega. Þunglyndi var á meðal 35,3% þátttakenda og tæpur
helmingur umönnunaraðila hafði að minnsta kosti einn langvarandi
sjúkdóm,

32,3%

voru

með

of

háan

blóðþrýsting,

15,7%

öndunarfærakvilla, 20,4% sykursýki og 9,4% tóku lyf við þunglyndi.
Þeir verkir sem þátttakendur greindu hvað mest frá voru verkir í baki
og höfuðverkur. Telja höfundar rannsóknarinnar að sársauki sem stafar
af álagi umönnunaraðila geti orðið til þess að þeir grípi til óhóflegrar
notkunar verkjalyfja til þess að reyna takast á við sársaukann og álagið
(Wojtyna og Popiołek, 2015).

Úrræði
Eins og fram hefur komið hér að ofan hefur Alzheimer sjúkdómurinn
margvísleg áhrif á aðstandendur og þykir afar mikilvægt að tryggja
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velferð

þeirra

og

veita

þeim

stuðning.

Aðstandendur

og

umönnunaraðilar þurfa á persónulegum stuðning að halda og hafa
rannsóknir sýnt að þjónusta getur minnkað byrði og aukið lífsgæði.
Samkvæmt

lögum

Alþingis

nr.

40/1991

um

félagsþjónustu

sveitarfélaga er kveðið á um að sveitastjórn verði að tryggja að aldraðir
geti búið við eðlilegt heimilislíf svo lengi sem verða má. Jafnframt að
tryggja verði stofnanaþjónustu þegar hennar er þörf (Alþingi, 2009).
Sett var af stað sérstök heilabilunareining árið 1998 innan
öldrunarsviðs sjúkrahúss Reykjavíkur, síðar Landspítala. Þessi
þjónustukeðja er fyrir aldraða með heilabilun og aðstandendur þeirra.
Einingin, sem í dag er staðsett á Landakoti, skiptist meðal annars í
minnismóttöku, tvær legudeildir, stuðningshópa fyrir aðstandendur, og
þjónustusamninga við þrjár dagvistanir og eitt stoðbýli sem sjúklingar
og aðstandendur geta nýtt sér á mismunandi stigum sjúkdómsins.
Markmið þjónustukeðjunnar er að veita sjúklingum og aðstandendum
meðferð, stuðning og fræðslu allt frá sömu aðilum í gegnum allt
sjúkdómsferlið. Á minnismóttöku fer fram greining á heilabilun,
meðferð og eftirlit, og fá aðstandendur viðtal og aðstoð félagsráðgjafa.
Gert er ráð fyrir því að einstaklingar komi tvisvar á minnismóttöku.
Fyrst í skoðun, rannsóknir og mat á meðan aðstandendur fara í viðtal
hjá félagsráðgjafa, og í seinna skiptið er farið yfir niðurstöður fyrri
skoðunar og rætt um viðeigandi úrræði og næstu skref sem gætu verið
heimaþjónusta, dagvistun eða stuðningshópar (Hanna Lára Steinsson,
2002). Stærri sveitafélög landsins bjóða flest upp á dagdvöl, sem er
tímabundið úrræði fyrir einstaklinga með heilabilun og búa í
heimahúsum. Innifalið í þjónustunni er akstur á milli staða. Meðal
annars er boðið upp á tómstundaiðkun og léttar líkamsæfingar ásamt
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aðstoð við böðun og heitar máltíðir, einnig er hjúkrunar og
læknisþjónusta veitt í dagdvöl. Markmið dagvistarinnar er að þjálfa
líkamlega og andlega færni sem er enn til staðar (Velferðarnáðuneytið,
2016). Aðstandendur geta nýtt sér aðstoð heimaþjónustu, en á Íslandi
eru lög er varða skyldu sveitafélaga til að veita heimaþjónustu til þeirra
sem þurfa. Þjónustan er veitt einstaklingum sem búa í heimahúsum og
eiga erfitt með að hugsa um sjálfan sig og heimilishald
(Alzheimerssamtökin, 2016). Eins er hvíldarinnlögn í boði en hún er
nauðsynleg bæði Alzheimer sjúklingnum og aðstandendum, þar sem
verið er að styðja sjálfstæða búsetu en veita aðstandendum ákveðna
hvíld eða létta undir hjá þeim (Velferðaráðuneytið, 2016).
Stuðningshópar hafa sýnt sig að vera úrræði sem aðstandendur
nýta sér, þar er boðið upp á blöndu af stuðningi og fræðslu, en þeir
hafa verið starfræktir á Íslandi frá árinu 1997 (Hanna Lára Steinsson,
2002). Samkvæmt Hornillos og Crespo (2011) geta stuðningshópar
veitt aðstandendum tækifæri til þess að deila persónulegri reynslu, tjá
tilfinningar og ræða við einstaklinga í sömu stöðu sem eru að fara
gegnum svipaða reynslu. Hóparnir geta ýmist verið opnir eða lokaðir
og með áherslu á fræðslu frá fagaðila eða aðeins til þess að deila
persónulegum vandamálum eða áhyggjum.

Samantekt
Nánustu aðstandendur Alzheimer sjúklinga þurfa að fórna ýmsu þegar
kemur að umönnunarhlutverkinu sem er erfitt og íþyngjandi.
Hlutverkið er krefjandi og tekur bæði á líkama og sál. Samkvæmt
fyrrgreindum rannsóknum veldur umönnunarhlutverkið álagi sem

31

hefur slæmar afleiðingar í för með sér. Meirihluti frítímans fer í
umönnun og margir hverjir þurfa að minnka við sig vinnu svo hægt sé
að sinna ástvini á sem sómasamlegastan hátt. Veikindin herja á og
sektarkennd fylgir hverri hugsun. Einstaklingar eiga miserfitt með að
takast á við álagið sem fylgir sjúkdómnum og fyrir suma er það þeim
ofviða. Lyndisraskanir, kvíði og streituviðbrögð gera vart við sig, sem
ógnar andlegri og líkamlegri heilsu þeirra. Sorgin fylgir þeim út
sjúkdómsferlið og stafar af persónuleikabreytingum og breyttu
sambandi við ástvin. Mikilvægt er að huga að velferð aðstandenda og
reyna tryggja eftir bestu getu að þeir fái þann stuðning sem þeir þurfa á
að halda.

Skilgreining viðfangsefnis
Þegar lífsógnandi sjúkdómur hertekur ástvin upplifa aðstandendur sorg
og óöryggi. Erfiðir tímar eru framundan bæði hjá þeim veika og
fjölskyldu hans og mikil þörf fyrir tilfinningalegan stuðning og
skilning.
Rannsóknir hafa sýnt að aðstandendur horfast í augu við
algjörlega nýjan veruleika og velferð þeirra sem hugsa um ástvin með
Alzheimer er ógnað og kemur niður á bæði andlegri og líkamlegri
heilsu

þeirra

(Rodriguez-Sanchez,

2011).

Sjúkdómnum

fylgir

vanmáttur og aðstandur upplifa sorg út allt sjúkdómslferlið (Garand
o.fl., 2012). Einstaklingar syrgja á mismunandi hátt og þurfa
mislangan tíma til þess að skilja sjúkdóminn og sættast við hann
(Miller, 2011). Með það í huga telur höfundur mikilvægt að kanna
reynslu aðstandenda af Alzheimer sjúkdómnum og ánægju þeirra af
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þjónustunni sem þeim býðst. Skoða hvað má betur fara og hvaða þættir
eru að skila árangri svo hægt sé að vinna út frá því.

Tilgangur rannsóknarinnar og markmið
Megin tilgangur rannsóknarinnar er að kanna áhrif Alzheimer
sjúkdómsins á nánustu aðstandendur látinna einstaklinga ásamt því að
kanna reynslu þeirra af þeirri þjónustu sem veitt var í sjúkdómsferlinu.
Markmiðið er að fá innsýn í hvað heilbrigðisfólk gæti gert betur til
þess að mæta þörfum aðstandenda og þeim sem eru með sjúkdóminn,
eins hvað mætti betur fara í þjónustu við þessa einstaklinga og þeirra
nánustu aðstandendur.

Rannsóknarspurningar
-

Hver er reynsla aðstandenda af Alzheimer sjúkdómnum?

-

Hver er reynsla aðstandenda af eigin hlutverki í sjúkdómsferli
foreldris eða maka?

-

Hver er reynsla aðstandenda af missi foreldris eða maka úr
Alzheimer?

-

Hvaða áhrif hafði sjúkdómurinn á líf aðstandenda?

-

Hver er reynsla aðstandenda af þjónustu hjúkrunarheimila?

Vísindalegt gildi rannsóknar
Helstu gildi þessarar rannsóknar eru þau að þrátt fyrir aukna áherslu á
velferð unönnunaraðila sjúklinga með Alzheimer (García-Alberca o.fl.,
2012; Poulin o.fl., 2010; Vellone o.fl., 2008) þá er áberandi skortur á
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íslenskum rannsóknum þar sem sjónum er beint að aðstandendum
sjúklinga með Alzheimer. Þessir umönnunaraðilar eru á vakt allan
sólahringinn um leið og þeir þurfa að aðlagast breyttum aðstæðum sem
getur komið niður á bæði lífi og lífsgæðum þeirra (Poulin o.fl., 2010).
Mikilvægt er að hefja rannsóknir á þessu í ljósi þess sem erlendar
rannsóknir hafa sýnt og ber saman um. Nánustu aðstandendur
Alzheimer sjúklinga eru undir stöðugu álagi sem hefur þær afleiðingar
að streitu einkenni aukast og andleg og líkamleg heilsa bilar. Erfiðar
tilfinningar í formi kvíða, þunglyndis og þungbærrar sorgar herja á
aðstandendur og auðveldar þeim ekki að takast á við breytingarnar sem
sjúkdómurinn hefur í för með sér (Poulin o.fl., 2010; Sansoni o.fl.,
2013).
Með því að kanna viðhorf og reynslu nánustu aðstandenda
sjúklinga sem greinst með Alzheimer sjúkdóminn má nálgast dýrmæta
þekkingu sem heilbrigðsstarfsfólk getur nýtt sér. Niðurstöður geta
vonandi sýnt hvernig bæta megi þjónustu almennt ásamt hjúkrun og
stuðningi við þessa sjúklinga og þeirra nánustu. Ennfremur má segja
að hagnýtt gildi rannsóknarinnar sé það að niðurstöður geta gefið
vísbendingar um þætti sem tengjast þjónustu, umönnun og öðrum
stuðningi sem þarfnast frekari skoðunar.

Rökstuðningur fyrir vali á rannsóknaraðferð
Til að leita svara við rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með
var valin eigindleg rannsóknaraðferð þar sem viðtöl voru notuð til að
afla gagna með notkun hálfstaðlaðs viðtalsramma. Eigindlegar
rannsóknir leitast við að fá innsýn í reynsluheim fólks af ákveðnu
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fyrirbæri ásamt því að leggja áherslu á að reyna að skilja þá merkingu
sem einstaklingur eða hópar setja á ákveðna félagslega eða mannlega
þætti (Creswell, 2014). Þessi aðferð þótti henta einna best þar sem
markmiðið var að kanna og túlka reynslu og ánægju aðstandenda.

Skilgreining meginhugtaka
Alzheimer: Form heilabilunar sem veldur taugafrumumissi á
ákveðnum svæðum heilans (Borghi, o.fl., 2013)
Aðstandandi: Í þessari rannsókn er aðstandandi nánasti aðili
einstaklings sem látist hefur úr Alzheimer.
Lífsgæði: Felur í sér líkamlega og andlega heilsu ásamt félagslegri
stöðu og umhverfi (WHO, 1997).
Hjúkrunarheimili: Heimili fyrir einstaklinga 67 ára og eldri sem
ekki hafa getu til þess að hugsa um sig sjálfir (Lög um málefni
aldraðra, nr.125/1999).

Takmarkanir rannsóknarinnar
Reynt var eftir fremsta megni að halda takmörkunum í lágmarki en þó
er vert að taka fram að þetta er frumraun höfundar í vísindavinnu á
þessu stigi. Fylgt var ráðleggingum sem Grove, Burns og Gray (2013)
settu fram ef um er að ræða reynsluleysi rannsakanda í eigindlegum
rannsóknum. Höfundur fór yfir öll atriði rannsóknarvinnunnar með
leiðbeinanda sínum. Leiðbeinandi fór yfir mikilvæg atriði sem tryggði
það að viðtölin skiluðu árangri, þar með talin þjálfun í að taka viðtöl
þar sem afla ætti gagna um viðkvæmt efni eins og hér var til skoðunar.
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Höfundur naut svo leiðsagnar leiðbeinanda í fyrstu tveimur
viðtölunum.
Einnig má líta á það sem ákveðna takmörkun að verið var að afla
upplýsinga þar sem liðinn var ákveðinn tími frá þeirri reynslu sem
þátttakendur voru beðnir um að lýsa. Tekið var tillit til þess og
höfundur var sérstaklega undirbúinn fyrir það hvernig stýra skyldi
viðtölum þar sem að viðmælendur gætu átt miserfitt með að muna eftir
því sem átti sér stað og miserfitt með að tjá sig um það sökum sorgar
og annarra vanlíðunar (Addington-Hall og McPherson, 2001). Til að
draga frekar úr þessari takmörkun og tryggja réttmæti og áreiðanleika
niðurstaðna var hugað að því að viðtölin væru ekki tekin stuttu eftir
andlát og að ekki væri liðinn of langur tími frá andláti sem gæti haft
áhrif á gildi rannsóknarinnar (Pivodic o.fl., 2016).
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Kafli 2 - Aðferðarfræði
Rannsóknaraðferð
Með eigindlegri aðferð var könnuð líðan og reynsla nánustu
aðstandenda sjúklinga með Alzheimer sjúkdóm. Þessi aðferð gerði
rannsakanda kleift að hlusta á og heyra raddir þeirra sem höfðu
reynsluna af því að ganga í gegnum sjúkdómstímabilið með sínum
ástvini frá upphafi til enda. Í lýsingu þátttakenda leitaðist höfundur við
að kanna og skilja þá merkingu sem þátttakendur settu á félagslega og
mannlega þætti tengda þessari ákveðnu reynslu (Creswell, 2014;
Leung, 2015). Jafnframt nálgaðist höfundur verkefnið með það í huga,
sem fræðimenn eru sammála um, að ekki sé til neinn einn
raunveruleiki heldur eigi hver og einn einstaklingur sinn eigin
raunveruleika (Crewswell, 2014; Grove o.fl., 2013). Eins og algengast
er

innan

eigindlegra

rannsókna

eru

viðtöl

ein

helsta

gagnasöfnunaraðferðin og var þeirri aðferð beitt í þessari rannsókn
með notkun fyrirfram ákveðins

viðtalsramma

(Fylgiskjal 1).

Hálfstaðlaður viðtalsrammi dregur fram þær upplýsingar sem lúta að
rannsóknarspurningunum. Viðtölin verða að vera afar vel undurbúin og
allar breytingar líkt og viðbótaspurningar verða að byggja á rökhugsun
(Grove o.fl., 2013).

Úrtak
Þátttakendur voru valdir í samvinnu við stjórnendur á þeim
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hjúkrunarheimilum þar sem þjónusta, meðferð og umönnun hafði verið
veitt og í samvinnu við stuðningssamtök. Úrtakið var hentugleikaúrtak
þar

sem

þátttakendur

voru

valdir

með

tilliti

til

markmiðs

rannsóknarinnar. Skilyrði fyrir þátttöku var að hafa náð 25 ára aldri og
að hafa verið nánasti aðstandandi einstaklings sem látinn var úr
Alzheimer sjúkdómnum. Að minnsta kosti þrír mánuðir þurftu að hafa
liðið frá andláti en þó ekki meira en eitt ár. Eftirfarandi þættir
útilokuðu þátttöku í rannsókninni: tungumálaörðugleikar, geðvandamál
og ef aðstandendur voru búsettir erlendis. Til að tryggja breiða og sem
víðtækasta mynd af fyrirbærinu og tryggja ákveðna mettun í lýsingum
á reynslu þátttakenda var stefnt að því að fá 14 viðmælendur
(Creswell, 1998).

Framkvæmd
Þegar leyfi Vísindasiðanefndar var komið (Fylgiskjal 2a) og stjórnenda
þeirra stofnana sem hlut áttu að rannsókninni var sent út kynningarbréf
um rannsóknina sem fól einnig í sér ósk um þátttöku (Fylgiskjal 3).
Stjórnendur sendu út kynningarbréfið og samkvæmt þeirra ósk fengu
þeir heimild til að útiloka þátttakendur ef gild rök væru fyrir því. Í
kynningabréfinu til væntanlegra þátttakenda var skýrt frá ávinningi og
áhættu rannsóknarinnar og tekið fram að með því að samþykkja
þátttöku væri það af fúsum og frjálsum vilja og sérstaklega tekið fram
að ávallt væri hægt að hætta í rannsókninni án nokkurs skaða fyrir
viðkomandi. Tekið var skýrt fram hvernig tryggð yrði varðveisla
persónu- og heilsufarslegra upplýsinga þess látna. Upplýsingarnar um
rannsóknina og beiðni um þátttöku var undirritað af rannsakanda og
leiðbeinanda rannsóknarinnar. Höfundur og leiðbeinandi höfðu ekki
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aðgang að persónu- og heilsufarslegum upplýsingum um þann látna.
Algjör nafnleynd var tryggð með því að hverjum viðmælenda var gefið
númer sem ekki var hægt að tengja við nafn til að fyrirbyggja að hægt
yrði að rekja viðtalið til viðkomandi. Tekið var skýrt fram hvernig
tryggð yrði varðveisla og eyðing gagna samkvæmt lögum um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (Lög nr. 77/2000) og
þagnarskyldu (Lög nr. 34/2012). Bréfin voru send annað hvort heim til
aðstandenda eða gegnum netfang og þeir beðnir um að hafa samband
við rannsakanda til að gefa kost á sér í rannsóknina innan tveggja
vikna. Greint var frá því að vera kynni að draga þyrfti heppilegan
fjölda þátttakenda úr potti ef margir gæfu kost á sér en öllum yrði
svarað.
Í heildina voru send út 40 beiðnir um þátttöku frá þeim
stofnunum sem tóku þátt en þar af gáfu sjö einstaklingar kost á sér í
rannsóknina. Þrír einstaklingar höfðu samband til þess að láta vita að
þeir treystu sér ekki til þess að taka þátt í rannsókninni og ræða sína
reynslu. Einnig höfðu sjö einstaklingar samband og létu vita að ekki
hafi verið um Alzheimer að ræða í þeirra tilviki heldur annan
heilabilunarsjúkdóm

og

23

svöruðu

ekki

kynningarbréfi

né

ítrekunarpósti. Afhending kynningarbréfa hófst í febrúar 2017 og var
ítrekunarpóstur sendur út um miðjan maí sama ár með litlum árangri.
Ákveðið var að senda út fleiri kynningarbréf í byrjun desember 2017,
sem skilaði 34 þátttakendum til viðbótar (Fylgiskjal 2b). Fjórir af þeim
greindu frá því að um annan heilabilunarsjúkdóm en Alzheimer hefði
verið að ræða, þrír áttu annað hvort ástvin enn á lífi eða hann var með
annan sjúkdóm en Alzheimer. Þeir voru því útilokaðir frá þátttöku. Af
þeim 27 einstaklingum sem eftir stóðu voru valdir sjö einstaklingar af
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handahófi til þátttöku. Í heildar úrtakinu voru því tólf konur og tveir
karlar.

Gagnasöfnun
Gagnasöfnun fór fram með viðtölum við 14 einstaklinga sem allir
höfðu verið nánasti aðstandandi og umönnunaraðili ástvinar sem hafði
greinst með og látist úr Alzheimer. Stuðst var við hálfstaðlaðan
viðtalsramma í viðtölum sem innihélt nokkrar megin spurningar og
hver spurning stóð fyrir nokkrum ítarspurningum til að fanga betur
líðan og reynslu þátttakenda ef það hafði ekki komið fram (Polit o.fl.,
2001) (Fylgiskjal 1). Viðtalsrammi varð fyrir valinu þar sem hann gaf
spyrjanda betra færi á að stjórna viðtalinu og halda viðtalinu innan
tilgangs rannsóknarinnar (Creswell, 2014). Í upphafi viðtals skrifaði
þátttakandi undir samþykkisyfirlýsingu (Fylgiskjal 4). Þá var hugað
vel að því að undirbúa viðtölin vel, tryggja rólegt umhverfi og að skapa
notalegt og afslappað andrúmsloft strax í byrjun með réttri
samskiptatækni. Hverju viðtali lauk á því að helstu efnisatriði voru
dregin saman, þátttakanda boðið að bæta við frásögn sína ef það væri
eitthvað sem ekki hafði verið spurt um en viðmælanda þætti
sérstaklega mikilvægt. Eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda
(Helga Jónsdóttir, 2013).
Viðtölin fóru fram á tímabilinu janúar–mars 2017 og frá janúarfebrúar 2018. Við skrásetningu voru þátttakendum gefin númer og því
koma nöfn þeirra aldrei fram. Flestir þátttakendur óskuðu eftir því að
fá rannsakanda inn á eigin heimili og taka viðtalið þar. Viðtölin tóku
41–86 mínútur og voru tekin upp í stafrænu formi. Eftir hvert viðtal
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voru þau flutt í tölvu rannsakanda, skrifuð orðrétt niður og upptökum
síðan eytt. Gögnin voru vistuð í tölvu leiðbeinanda til frekari úrvinnslu
fyrir birtingu á rannsókninni. Eftir það eru þau vistuð í tölvu
leiðbeinanda, sem jafnframt er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, í fimm
ár, þá verður þeim eytt.

Gagnagreining
Framkvæmd var innihaldsgreining á því sem kom fram í lýsingu
þátttakenda þar sem leitast var við að ná fram dýpt, þekkingu og
skilningi á fyrirbærinu. Stuðst var við kenningar Graneheims og
Lundmans (2004) og Bengtssons (2016) við greiningu gagna.
Rannsakandi og ábyrgðarmaður lásu gögnin í sitthvoru lagi og ræddu
svo saman um hvað þeim fannst vera augljóst í textanum og skráðu hjá
sér. Næst var undirliggjandi merking textans dregin fram, gögn voru
stöðugt borin saman og túlkuð og einstaka þáttum gefin kóði eftir
merkinu þeirra. Framkvæmd var flokkun kóðanna þar sem einhverjir
gátu runnið saman og aðrir fengið ný nöfn og svo búin til þemu út frá
kóðunum (Bengtsson, 2016; Grove o.fl., 2013). Í gegnum allt
greiningarferlið báru rannsakandi og leiðbeinandi saman flokkun
textans og gættu þess að upplýsingar færu ekki framhjá þeim eða að
samhengi gagna glataðist. Stuðst var við hugmyndir Creswell (2014)
og Bengtsson (2016) sem segja að gagnagreiningarferli eigindlegra
rannsókna leiði vanalega af sér fimm til sjö þemu sem eigi að vera
yfirgripsmikil og ná að draga fram það helsta sem er sameiginlegt í
lýsingu viðmælanda á reynslu þeirra og viðhorfum. Í ljósi þess var að
lokum undirliggjandi merking allra flokka dregin saman í eitt
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meginþema sem lýsti þeim andlegu og líkamlegu áhrifum sem
Alzheimer sjúkdómurinn hafði á aðstandendur og reynslu af þjónustu
sem veitt var í sjúkdómsferlinu. Í gegnum allt greiningarferlið báru
rannsakandi og leiðbeinandi rannsóknarinnar saman flokkun textans og
gerðu breytingar þar sem þess var þörf áður en fullkomin sátt var á
milli beggja aðila um niðurstöðurnar (Graneheim og Lundman, 2004).

Réttmæti og áreiðanleiki
Kjarni réttmætis og áreiðanleika eigindlegra rannsókna er að skilja og
bera kennsl á mynstur orða án þess að skerða verðmæti frásagnar. Til
að tryggja áreiðanleika þarf að huga með nákvæmni að nokkrum
mikilvægum atriðum sem geta verið krefjandi og þarfnast innsæis
(Leung, 2015; Polit og Beck, 2012).
Helstu atriðin sem höfundur gætti sérstaklega að til að uppfylla
skilyrði um réttmæti og áreiðanleika voru meðal annars að verja
góðum tíma í undirbúning og heimildarvinnu. Óskað var reglulega eftir
staðfestingu þátttakenda á lýsingum þeirra, af líðan þeirra og reynslu.
Það var talið mikilvægt til að fá fullvissu á því að réttur skilningur væri
lagður í þær upplýsingar sem kæmu fram. Framkvæmdur var stöðugur
samanburður á gögnum og niðurstöður bornar saman við aðrar
rannsóknir um tengt efni og þær rökstuddar með tilvitnunum í
viðmælendur til að endurspegla sýn þeirra. Við val á úrtaki var notast
við slembiaðferð, en það var gert til þess að gefa öllum einstaklingum
jafna möguleika á að lenda í úrtakinu. Varðandi viðtalstækni fékk
höfundur ítarlega leiðsögn frá leiðbeinanda meðal annars til að hindra
að fjarlægð milli hennar og viðmælenda myndi myndast í viðtölunum.
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Höfundur og leiðbeinandi fóru jafnt og þétt yfir gögnin, báru þau
saman í gegnum alla gagnagreininguna og sammæltust að lokum um
þemu og undirþemu (Polit og Beck, 2012).

Siðfræði rannsóknarinnar
Fjórar höfuðreglur gilda um vísindarannsóknir heilbrigðisgreina og eru
það

sjálfræðisreglan,

skaðleysisreglan,

velgjörðareglan

og

réttlætisreglan (Sigurður Kristinssin, 2013).
Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir einstaklingnum og
sjálfstæði hans og undirstrikar mikilvægi þess að upplýst og óþvingað
samþykki sé til staðar. Að auki er skilmerkilega gert grein fyrir því
hvað felst í þátttöku rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2013). Í
upphafi hvers viðtals var farið yfir helstu þætti sem komu fram í
kynningarbréfi til þátttakenda. Þar var tekið fram að þeir tækju þátt af
fúsum og frjálsum vilja, þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri í
ferlinu án afleiðinga, hvernig rannsóknargögn yrðu meðhöndluð, og að
fyllsta trúnaðar væri gætt. Að lokum skrifuðu þátttakendur undir
upplýst samþykki í upphafi hvers viðtals (Fylgiskjal 4).
Skaðleysisreglan kveður á um að verja þátttakendur gegn
skaða. Hagsmunir þátttakenda þurfa ávallt að vera í fyrirrúmi og því
ónauðsynleg áhætta fyrir þátttakendur með öllu óheimil (Sigurður
Kristinsson, 2013). Fyllsta trúnaðar var heitið við framkvæmd þessarar
rannsóknar og við gagnagreiningu var nöfnum og staðháttum breytt
svo ekki yrði mögulegt að persónugreina viðtölin samkvæmt lögum
um persónuvernd og þagnarskyldu (Lög um persónuvernd og meðferð
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persónuupplýsinga nr. 77/2000; Lög um heilbrigðisstarfsmenn nr.
34/2012).
Velgjörðareglan kveður á um að rannsakandi velji ávallt þær leiðir í
rannsókn sinni sem lætur sem best af sér leiða og fórnar sem minnstu
(Sigurður Kristinsson, 2013). Ekki er talið að rannsókin hafi í för með
sér nokkrar afleiðingar fyrir þátttakendur, en þó var þess gætt að
spurningar sem bornar voru upp varðandi rannsóknina gætu vakið upp
erfiðar

minningar

og

valdið

tilfinningalegu

ójafnvægi

hjá

þátttakendum. Af þeim ástæðum var óháður fagaðili kynntur í
kynningarbréfi til þátttakenda með upplýsingum um nafn og
símanúmer, ef til þess kæmi, og bent á að velkomið væri að leita til
hans ef þörf væri á. Að auki var tekið fram að hægt væri að hafa
samband við ábyrgaðarmann rannsóknarinnar, sem var leiðbeinandi
höfundar, ef einhverjar spurningar eða vafamál kæmu upp varðandi
rannsóknina.
Réttlætisreglan kveður á um sanngirni. Felur hún í sér að hver og
einn fær það sem hann eða hún á skilið. Þessi regla kemur í veg fyrir
að minnihlutahópar verði fyrir óþarfa áhættu (Sigurður Kristinsson,
2013). Stjórnendur þeirra stofnanna og samtaka, sem þekktu til
aðstandenda, fengu heimild til að útiloka þátttakendur sem þeir töldu
að yrðu ekki færir um að taka þátt í rannsókninni. Til að sanngirni ríkti
við val þátttakenda var notast við slembiaðferð og því ekki gert upp á
milli þjóðfélagshópa, stöðu einstaklinga í samfélaginu eða annað sem
gæti átt við í þessu samhengi. Leyfi var fengið fyrir rannsókninni hjá
Vísindasiðanefnd (Fylgiskjal 2). Stjórnendur stofnanna sem tóku þátt
gáfu skriflegt samþykki sitt fyrir rannsókninni. Persónuvernd gerði
ekki athugasemd við rannsóknina.
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Kafli 3 - Niðurstöður
Alls voru tekin 14 viðtöl við nánustu aðstandendur einstaklinga sem
látist höfðu úr Alzheimersjúkdóm. Þátttakendur voru sex makar á
aldursbilinu 67-83 og átta börn á aldrinum 34-52. Öll viðtölin voru
gagnagreind.

Dánarstaður

allra

ástvina

var

hjúkrunarheimili.

Niðurstöður leiddu í ljós kjarnaþema sem endurspeglaði reynslu
aðstandanda Alzheimer sjúklinga: Erfiðleikar og óöryggi einkenna
timabilið og hlutverk einstaklinga breytist hratt og örugglega,
missirinn stigmagnast út sjúkdómsferlið og situr lengi eftir. Áhrif
sjúkdómsins eru greinileg og brýnt að veita góðan stuðning og aðstoð í
sjúkdómsferlinu. Þemagreining viðtala sýndi fram á fimm megin
þemu:
a) Erfiðleikar og óöryggi með undirþemun: óöryggi og
yfirvofandi breytingar
b) Hlutverkaskipting innan fjölskyldunar með undirþemun:
ábyrgð, álag og breytt lífsmynstur
c) Stöðug upplifun missis með undirþemun: syrgja fyrirfram og
sorg eftir andlát
d) Áhrif sjúkdóms á líðan aðstandenda með undirþemun: líkamleg
einkenni og andleg einkenni
e) Þjónusta í sjúkdómsferli með undirþemun: stuðningur við
aðstandendur, ánægja aðstandanda með þjónustu og samskipti
og upplýsingaflæði
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Erfiðleikar og óöryggi
Niðurstöður sýndu að reynsla þátttakenda af sjúkdómaferlinu hafði
almennt reynst þeim þungbær. Margar erfiðar ákvarðanir þurfti að taka
og oftar en ekki hafi sjúkdómurinn tekið mikið á aðstandendur.
Togstreita myndaðist og reyndist mörgum erfitt að finna sátt og
jafnvægi milli þess sem þeir og ástvinur þeirra vildu gera og þess sem
þurfti að gera.
Óöryggi
Tólf þátttakendur minntust á óöryggi í einhverri mynd. Óöryggi yfir
því óþekkta og hvernig þeir ættu að takast á við þær breytingar sem
yfirvofandi væru og þekktu ekki. Sjúkdómurinn hræddi fólk því það
vissi aldrei hvað tæki við. Hvaða færni færi næst eða hvað gæti
mögulega komið fyrir. Einn þátttakandinn orðaði það svo:
Öll þessi óvissa, þú vissir ekki neitt þú gast hvergi leitað og
fengið upplýsingar og hjálp og þú veist það voru
einhvernveginn allir í afneitun en samt allir í sorg og einhvern
veginn fannst mér rosalega erfitt að maður gat aldrei sett sig í
þessi spor (viðmælandi nr. 3).
Viðmælandi 8 tók í sama streng og sagði: ,,Mér fannst þetta erfitt
ég vissi í raun aldrei hverju ég átti von á.” Tveir þátttakendur minntust
ekki á óöryggi varðandi sjúkdóminn annar talaði um að svona væri nú
bara lífið, maður yrði bara að taka því sem lífið byði upp á þó hlutirnrir
færu öðruvísi en maður hefði kosið (viðmælandi nr. 6). Hinn komst
svo að orði:
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Maður bara sá að hverju stefndi, það var ekkert framundan. Ég
man að hann sagði [læknirinn] á fundi að með þennan sjúkdóm
fengi fólk aldrei bata þetta væri alltaf niður á við stundum stæði
í stað eitthvað lengi svo kæmi brött brekka niður og svo
framvegis, þannig að ég vissi við hverju ég mátti búast
(viðmælandi nr. 1).
Sex þátttakendur fundu fyrir óöryggi sem lýsti sér þannig að þau
hræddust að börn þeirra eða þau sjálf fengju síðar meir sjúkdóminn.
Þau urðu skelkuð þegar þau gleymdu eða týndu hlutum og hugsuðu í
tíma og ótíma um hvað það yrði skelfilegt að fá þennan sjúkdóm, hvað
myndi gerast og lásu sér mikið til um erfðir og áhættu. Ein
birtingarmynd óöryggis var afneitun en fimm þátttakendur greindu frá
því að einhver innan kjarnafjölskyldunar hefði í upphaf sjúkdóms og
meðan hann var að taka á sig skýrari mynd neitað greiningunni og því
neitað að ræða sjúkdóminn eða framhaldið frekar. Þetta gat myndað
mikla togstreitu og skapað andrúmsloft sem erfitt var að vinna með.
Enginn vildi heyra slæmar fréttir, títt bjargráð var að veiga sér við
óþæginlegum sannindum því það róaði sálina augnablik að treysta því
að ástandið væri ekki eins alvarlegt og raun bar vitni. Það lagaði þó
ekkert að grafa hausinn í sandinn eins og einn þátttakenda orðaði það:
,,Systir mín trúði þessu ekki og hélt þessu lengi til streitu, hún reyndi
líka seinna meir að fá annað læknismat, en svo bara springur þetta
upp” (viðmælandi nr. 13).
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Yfirvofandi breytingar
Einn þeirra þátta sem flestir töldu vera hvað erfiðast í sjúkdómsferlinu,
eða 11 þátttakendur, var breytingin á heimahögum fyrir aðstandendur
jafnt sem einstaklinginn sjálfan. Þegar sá tími var kominn að
viðkomandi gat ekki lengur búið á eigin heimili og þurfti að flytja inn á
hjúkrunarheimili reyndist aðstandendum afar þung skref að taka eins
og kom fram í eftirfarandi lýsingu:
Þetta er allt mjög sorglegt en ég man hvað mér fannst erfitt að
láta hann fara af heimilinu þegar ég var hætt að treysta mér til
að sjá alveg um hann. Ég get alveg sofið hér ein sko og allt
það, það var ekki málið það, var bara eitthvað annað, kannski
að maður er búin að vera lengi saman og eignast börnin og
svona lífið var bara í rauninni saman, við inn á sama heimili
(viðmælandi nr. 4).
Vanlíðan sem fylgdi þeirri ákvörðun að flytja ástvin af eigin
heimili kom skýrt fram í textanum og var þátttakendum tíðrætt um þau
áhrif sem það hafði á þá. Þessu var lýst sem gríðarlegri vanlíðan sem
gat leitt til reiði í eigin garð sem og sjálfsásakana eins og hér kom
fram:
Það er viðbjóður að þurfa flytja þinn af sínu eigin heimili í
rauninni inn á hjúkrunarheimili veistu það... þetta er bara,
þetta er það erfiðasta í ferlinu,… mér fannst það hræðilegt og
mér hefur sjaldan liðið jafn illa skilurðu og þá reif ég mig
alveg niður bara hvað er að þér? Gastu ekki hugsað um hann
og hvað ertu að gera honum (viðmælandi nr. 3).
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Annar þátttakandi lýsti svipuðum tilfinningum: ,,Að horfa á
mömmu sína og plata hana inn á hálfgert hæli það er ekki auðvelt ég
ætlaði að vera voða sterk en lét mágkonu mína keyra bílinn því ég grét
bara í aftursætinu eins og smákrakki” (viðmælandi nr. 9). Erfiðleikar
og vanlíðan á þessum tímapunkti í sjúkdómsferlinu einkenndust einnig
af því hversu tilfinningalega erfitt það hafði verið að vera allt í einu
kominn í þá stöðu að bera ábyrgð á velferð einstaklings sem áður fyrr
var fullfær um að bera þá ábyrgð sjálfur. Allar ákvarðanir urðu erfiðari
en áður og kröfðust oft á tíðum útskýringa sem aðstandendum fannst
nær ómögulegt að útskýra fyrir veikum ástvini. Eftirfarandi tilvitnun
endurspeglar þessa vanlíðan:
Það var skelfilegt líka því hún vildi alls ekkert fara þetta var
heljarinnar barátta... hún barðist svo gegn því, ég vil ekkert
fara þangað ég hef ekkert þangað að gera... sem auðvitað gerði
skrefin þyngri og erfiðari. Hvernig átti ég að útskýra fyrir
henni að þetta væri henni fyrir bestu… hélt bara að hún myndi
aldrei fyrirgefa... það var svona lokastöðin þar sem flestir enda
þú ert ekkert að fara þaðan, eða þú skilur, ekki heim aftur
(viðmælandi nr. 5).
Það kom skýrt fram í textanum hve þátttakendum hafði reynst
erfitt að takast á við reiðina og reiðiköstin sem var ein birtingarmynd
sjúkdómsins. Reiðin sem beindist að aðstandendum var þeim
(aðstandendum) oft ofviða, kom það fram í miklu samviskubiti yfir því
að koma ástvini inn á varanlegt pláss á hjúkrunarheimili og þá
sérstaklega þegar viðkomandi var: ,,... ósáttur og meðvitaður um hvert
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hann var að fara. Það fór aldrei af honum, hann vissi alltaf hvar hann
var og hann var reiður sko við okkur og mömmu” (viðmælandi nr. 14).
Annar lýsti þessu svona:
Það tók rosalega á, alltaf þegar maður kom var hann búin að
taka til dótið sitt, og hann reiddist svo við mann hvað eftir
annað að taka sig ekki með heim að hann ætlaði aldrei að tala
við mann aftur og nánast öskraði á mann... þessi ferill var bara
ömurlegu (viðmælandi nr. 7).

Hlutverkaskipting innan fjölskyldunnar
Hlutverkaskiptingin sem óhjákvæmilega fylgdi í kjölfar versnandi
einkenna sjúkdómsins mátti víða sjá í lýsingu þátttakenda. Textinn gaf
til kynna að mörgum aðstandendum fannst sú ábyrgð sem lögð var á þá
vera mun meiri en þeir hefðu nokkurn tímann borið, eða 10
þátttakendum, fannst þeim hún yfirþyrmandi. Nánast allt í einu þurftu
þeir að sjá um sinn nánasta sem ekki gat lengur sinnt sínum daglegu
þörfum til viðbótar því að tryggja öryggi hans og réttindi. Einnig sýndi
textinn hvernig lífsmynstur breyttist og í kjölfarið eftirsjá að þeirri
veröld sem var sem aðstandendur fundu fyrir þegar sjúkdómurinn
ágerðist.

Ábyrgð
Ellefu þátttakendur töluðu um að finna fyrir aukinni ábyrgð. Átta
þátttakendur voru börn aðstandenda sem þurftu að sinna foreldri sínu
eins og barni sínu. Allt í einu þurftu þau að stjórna og taka ákvarðanir
fyrir fullorðinn einstakling sem skildi lítið í yfirgangi ástvina. Þessu
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var lýst sem ákveðinni áhættu, ákvörðunartökur um hvað væri ástvini
þeirra fyrir bestu gat haft afleiðingar sem brutust út í reiði gagnvart
aðstandendum sem gat jafnvel varað lengi. Makar fundu einnig fyrir
aukinni ábyrð þar sem breytingin fólst einna helst í því að ekki voru
lengur tveir heilbrigðir einstaklingar í sambandi sem deildu lífinu og
tóku ákvarðanir saman heldur þurfti annar aðilinn að sjá alfarið um allt
sem tengdist hjónabandinu og lífinu. Fram kom i textanum að huga
þyrfti að mörgu til að tryggja öryggi viðkomandi, það fól meðal annars
í sér að ekki var hægt að stunda hluti sem áður þóttu sjálfsagðir: ,,Við
vorum samt dugleg að ferðast ég saknaði þess oft að geta ekki ferðast
meira en þorði ekki að fara oftar erlendis eftir greininguna”
(viðmælandi nr. 4). Fjórir þátttakendur minntust á ánægjulegar stundir
erlendis og töluðu mikið um ferðalög en bættu svo við að eftir
greiningu hefðu þau ekki treyst sér lengur til þess að fara af landi brott
með viðkomandi og því hætt að fara til útlanda. Það voru ekki einungis
utanlandsferðir sem aðstandendur þurftu að gefa upp á bátinn, heldur
einnig áhugamál sem þóttu of tímafrek: ,,Ég ætlaði að hætta en sagði
það ekki vera vegna veikindi konunnar en það var það fyrst og fremst”
(viðmælandi nr. 1). Eftirfarandi lýsing endurspeglar vel þá ábyrgð sem
þátttakendum var tíðrætt um og um leið þann missi sem fylgdi breyttu
lífsmynstri og aukinni ábyrgð:
Maður þarf að læra marga hluti alveg upp á nýtt og gefa margt
upp á bátinn við ætluðum að hætta að vinna og fara að ferðast
og fleira en það er bara einhvernveginn kippt undan manni
fótunum lífið kollvarpast og það er ofsalega erfitt að kyngja því
(viðmælandi nr. 10).
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Álag og breytt lífsmynstur
Lífsmynstur aðstandenda breyttist og greindu allir þátttakendur frá
svipuðum breytingum. Textinn leiddi í ljós að allir þátttakendur
upplifðu aukið álag í hinum ýmsu birtingarmyndum. Stöðugar
áhyggjur, óvissa um næstu skref, næstu breytingar og erfiðar
ákvarðanir voru að valda þeim miklu álagi. Níu þátttakendur töluðu
einnig um að vera bundnir yfir viðkomandi og töldu ekki öryggt að
skilja viðkomandi eftir einan og eftirlitslausa. Þeir höfðu að auki
margir hverjir lent í áföllum sem fékk þá til að víkja aldrei frá hinum
veika, eins og endurspeglast í efirfarandi lýsingu: ,,Ég fer inn á bað og
þá rennur þar af fullum krafti af báðum krönum, vaskurinn orðinn
fullur og farið að leka á gólfið og inn í þvottahús... eftir þetta þorði ég
aldrei að skilja við hana eina” (viðmælandi nr. 1). Annar sagði:
,,Hann var aldrei skilinn eftir einn heima, ef mamma þurfti að fara í
búð eða klippingu þá þurftum við að koma og vera hjá honum... hann
hefði aldrei geta verið einn, aldrei” (viðmælandi nr. 14).

Stöðug upplifun missis
Fram kom í textanum að upprifjun þátttakenda af þessari erfiðu og sáru
reynslu var einnig blönduð gleði. Allir töluðu þeir mikið um þann látna
og rifjuðu upp atvik og sögur jafn fullar af gleði og sorg, en textinn
sýndi mjög greinilega mikinn söknuð. Niðurstöður leiddu í ljós djúpa
sorg yfir örlögum ástvinarins en sömuleiðis létti yfir því að þessari
martröð væri lokið.
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Syrgja fyrirfram
Tíu þátttakendur byrjuðu að finna fyrir sorg snemma sem síðan
ágerðist með sjúkdómnum. Sumir tengdu upphaf sorgarferlilsins við
ákveðna breytingu eða atburði tengda sjúkdómnum. Nefndir voru
atburðir eins og þegar reiði og illska brutust skyndilega fram hjá
ástvini, flutningur á hjúkrunarheimili og þegar hæfni til tjáskipta voru
ekki lengur fyrir hendi. Sorginni var lýst sem löngu ferli og reyndu
flestir þátttakendur eftir bestu getu að lýsa ferlinu og finna orð sem
náðu að gefa tilfinningu fyrir ferlinu. Eftirfarandi tilvitnun nær að
varpa ljósi á þessa reynslu þátttakenda:
Þetta sorgarferli er náttúrulega búið að vera alveg
brjálæðislega langt, og það er skrítið í rauninni, að vera í
sorgarferli en samt skilurðu er þinn ástvinur lifandi, og í
rauninni þetta er rosa skrítið vegna þess að þú upplifðir alltaf
nýja sorg... það er rosa lýjandi… að panta hjólastól... og bara
þegar hann er orðinn háður hjólastól... það var alltaf svona
erfiðara og erfiðara... ef ég ætti að lýsa þessu sorgarferli
þannig þá er það eiginlega bara svolítið svona (viðmælandi 3).
Fram kom í textanum að greiningin á Alzheimer sjúkdómnum
olli flestum hugarangri, hún vakti hræðslu. Það sem á eftir kom tók þó
talsvert meira á eins og persónuleikabreyting, og öll skerðing á fyrri
kunnáttu. Það kom vel fram hve sárt það var fyrir nánustu
aðstandendur að finna vanmátt sinn þegar skyndilegar breytingar urðu
á getu og virkni ástvinar, sem hann fann líka fyrir sjálfur, eins og einn
orðaði það: ,,Þú getur lesið allt um sjúkdóminn en þú trúir því samt
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ekki að allt þetta geti gerst svo bara allt í einu ertu farin að mata
mömmu þína þetta er svo ótrúlegt” (viðmælandi nr. 9). Annar
þátttakandi lýsti sorg sinni og tengdi það því þegar faðir hennar gat
ekki með nokkru móti kynnst, myndað tengsl við, né munað eftir
nýfæddu barnabarni: ,,Það var rosalega sorglegt að sjá hann, maður
var oft hræddur og keyrði á einhverri orku sem maður vissi ekki að
maður hefði” (viðmælandi nr. 14).

Sorg eftir andlát
Ellefu þátttakendur minntust á létti eftir að ástvinur kvaddi í þeim
skilningi að viðkomandi var laus úr viðjum sjúkdómsins. Það mátti sjá
og skilja textann þannig að fyrstu viðbrögð eftir andlát voru mikill
léttir fyrir hönd ástvinar. Tíu þátttakendur skýrðu sérstaklega frá því að
það var léttir að vita að sjúkdómurinn væri dáinn líka, að hann fylgdi
ekki ástvini þeirra lengur, sem veitti þeim frið og ró. Þessi léttir náði
aðeins yfir sjúkdóminn sjálfan en sorgin sat eftir, einn þátttakandi lýsti
þessu svona: ,,Fyrir hans hönd en samt sakanði ég hans, þetta var
öðruvísi ég var auðvitað glöð að hann væri frjáls en samt var ég ennþá
sorgmædd” (viðmælandi nr. 4). Annar þátttakandi komst svo að orði:
Ég fann fyrir gríðalegum létti bara strax þegar hann deyr,
þetta var búið að vera alveg agalega agalega erfitt, en svo
bara fljótlega kom aftur sorgin og ég hélt ég væri bara að
verða geðveik, gríðarleg sorg, ég held það hafi líka bara verið
langvinn þreyta og allt svona... þetta var erfiðasta hlutverk sem
ég hef fengið (viðmælandi nr. 14).
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Sorgin reif í hjartað meðan sjúkdómurinn hrifsaði smám saman
einstaklinginn frá aðstandendum en sorgin dó ekki með viðkomandi.
Fram kom að þátttakendur höfðu haldið að þegar ástvinur fengi
hvíldina þá einhvernveginn myndi:
Maður finna fyrir létti... en mér finnst bara tíminn, mánuðirnir
á undan andlátinu svakalega erfiðir og bara rosalegt álag og
rosaleg streita... jú það er léttir að hann er laus úr bara þessu
fangelsi... en þetta er svo ofboðsleg sorg... sorgarferlið breytist
en heldur áfram einhvern veginn (viðmælandi 3).
Erfiðleikum, sorg og annarri vanlíðan var einnig lýst sem
tvöföldum missi þegar um foreldri var að ræða sem hafði látist úr
Alzheimer. Að horfa á annað foreldri keyra sig langt fram úr getu við
umönnun var lýst eins og að hafa misst báða foreldra eftir andlátið.
Ennfremur

sýndi

textinn

greinileg

langtímaáhrif

álagsins

og

sorgarinnar eins og hér kom fram: ,,Sorgin var endanlegri eftir andlát
en umönnunarhlutverkinu lauk ekkert, það breyttist bara, ég þurfti að
vera sterk fyrir mömmu hún var svo yfir sig útkeyrð” (viðmælandi nr.
9).

Áhrif sjúkdóms á líðan aðstandenda
Lesa mátti úr textanum að andleg og líkamleg einkenni spruttu fram í
ýmsum birtingarmyndum og höfðu mikil áhrif á aðstandendur. Þau
lögðust misþungt á einstaklinga en allir fundu fyrir einhverjum
einkennum þó töldu fleiri sig finna fyrir andlegum einkennum en
líkamlegum.
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Líkamleg einkenni
Sex þátttakendur fundu fyrir einkennum sem þeir tengdu ekki við
álagið sem þeir voru undir eða gerðu sér hreinlega ekki grein fyrir því,
þar sem þeir eyddu allri sinni orku í að velta öðrum hlutum fyrir sér.
Fram kom í texta að sex einstaklingar lýstu svimaköstum, doða,
magaverk, höfðuverk eða ógleði meðan átta þátttakendur töldu
líkamleg einkenni ekki eiga við sig. Allir voru sammála um það að
sjúkdómurinn gengi á orkutankinn sem hafði í för með sér
misalvarlegar afleiðingar þar með talin vefjagigt, brjósklos, vinnutap
og algjört heilsufarlegt hrun. Eftirfarandi lýsing endurspeglar reynslu
þátttakenda af því hvernig þeir tengdu líkamlega þreytu og orkuleysi
beint við sjúkdóminn: ,,Ég finn fyrir streitu, líkaminn er ótrúlega
þreyttur eftir þetta, ég hef mig ekki í líkamsrækt, mig vantar þennan
kraft, orkan er bara búin. Þetta er sjúklega orkufrekur sjúkdómur”
(viðmælandi nr. 9). Textinn sýndi jafnframt að ein ástæða þverrandi
líkamlegrar heilsu mátti tengja við svefnleysi: ,,Það fór ofsalega illa í
mig þetta rand allar nætur ég var svo svefnlaus alltaf að vakna þannig
það var algjört rugl á svefninum... ég hélt ég gæti þetta en svo bara
gaf heilsan sig” (viðmælandi nr. 8).
Andleg einkenni
Textinn sýndi að allir þátttakendur, að undanteknum einum, höfðu
fundið fyrir vanmætti, kvíða, svefnleysis og óöryggi. Þessu var lýst
sem fylgikvillum svefnleysis, að vera á vakt 24 tíma sólahringsins alla
daga ársins og vera gjörsamlega svefnvana. Einn þátttakandi nefndi
það sérstaklega að álagið væri slíkt að maður bara brynni út og þetta
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væri stórvafasamt. Annar lýsti sinni andlegu líðan á þessa leið: ,,Ég
fann alveg að ég byrjaði strax að finna fyrir ákveðnum vanmætti… og
sem sagt bara kvíða, svefnleysi og bara svona reiði… og já
náttúrulega bara kvíðin gagnvart því að maður vissi ekkert... bara
þessi brjálaða óvissa” (viðmælandi nr. 3). Andlegu álagi og andlegri
vanlíðan var jafnframt lýst sem afleiðingum af því að vera komin í þá
stöðu að fyrrum persónulegt frelsi og fyrra líferni væri nú skert. Þessu
var meðal annars lýst þannig að fá oft þá tilfinningu að vera fangi, það
væri dálítið yfirþyrmandi tilfinning að vera svona fastur. Þessi
vanlíðan var einnig blönduð sorg og samviskubiti. Eftirfarandi
tilvitnanir endurspegla þessa líðan: ,,Mér fannst ég alveg ofbosðlega
ein og yfirgefin... lífið varð takmarkað frelsi” (viðmælandi nr. 10).
,,Seinustu mánuðina grét ég mig í svefn ef ég var ekki hjá henni var ég
troðfull af samviskubiti... ég átti mér ekkert líf” (viðmælandi nr. 12).

Þjónusta í sjúkdómsferli
Mikilvægi góðrar þjónustu skein vel í gegn í niðurstöðum þessarar
rannsóknar. Textinn leiddi í ljós að tíu þátttakendur voru ósáttir við
starfsmenn og verklag þeirra á hjúkrunarheimilunum og við starfsmenn
þeirra stofnanna þar sem viðkomandi fékk þjónustu. Fram kom í
frásögn þriggja þátttakenda að þeir tryðu því að starfsfólk væri þó að
reyna gera sitt besta, en oft á tíðum vantaði margt upp á svo hægt væri
að segja að þjónustan væri góð.
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Stuðningur við aðstandendur
Tíu þátttakendur sögðu sinn helsta stuðning vera innan fjölskyldunar
og því mikilvægt að hlúa vel að henni. Tveir þátttakendur minntust að
auki á að starfsfólkið hafi verið ákveðinn stuðningur, eins og lesa má
úr þessum orðum: ,,Það var náttúrulega bæði stuðningur frá fólkinu
þarna í [hjúkrunarheimili] allt öndvegis fólk yndsilegar manneskjur og
svo auðvitað bæði börnin mín og börnin hennar” (viðmælandi 1).
Annar þátttakandi tók í sama streng: ,,... við vorum rosalega samheldin
systkinin og náttúrulega mamma og minn maki... þótt að margt mætti
betur fara eins og upp á [hjúkrunarheimili] þá var samt starfsfólkið
ákveðin stuðningur fyrir mann” (viðmælandi nr 3). Einnig kom í ljós
hjá tveimur þátttakendum að trúin á Guð hefði hjálpað þeim að takast á
við veikindin og sorgina: ,,... svo leitaði ég mikið í trúna á þessum
tíma, geri reyndar enn, en þarna leitaði ég í hana á hverjum degi”
(viðmælandi nr. 4). Fram kom í texta að mikilvægt væri að til staðar
væri skipulagður stuðningur við aðstandendur en talið var að hann væri
takmarkaður, eins og hér kom fram: ,,Það er ágætt að hafa
Alzheimerfundi en þetta fólk er allt slitið inn að beini, útslitið allir
búnir á því. Ég sá ekki neina breytingu fyrir allt þetta fólk og það var
svo yfirþyrmandi” (viðmælandi nr. 8).
Ánægja aðstandenda með þjónustu
Fram kom í texta að lýsing af reynslu allra þátttakenda af þjónustu við
aðstandendur var samofin framkomu starfsfólks hjúkrunarheimilanna
við þá og umhyggju þeirra fyrir sínum ástvini. Langflestum var tíðrætt
um það að vera í þeim aðstæðum að finnast þeir verða að gefa eftir
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stjórnina til ókunnugra var þeim erfitt, þessu var líkt við að skilja
ástvin sinn eftir berskjaldaðan og varnarlausan. Orð eins þátttakandans
endurspeglar líðan þátttakenda í þessum aðstæðum:
Mér fannst erfitt að hafa ekki stjórnina, ég var ekkert ánægð með
það sem var gert. Þetta að treysta einhverjum öðrum fyrir því sem
er þér dýrmætast og sjá að manneskjan er ekki traustsins verð, er
ekki að standa sig, og þurfa skilja pabba eftir [á öldrunarheimili]
og hafa enginn úrræði, það er ógeðslega erfitt. Þetta að
manneskjan sem á að hugsa um hann, horfir á hann og bara, don’t
care [er alveg sama] sko, fer bara í símann að gera eitthvað annað.
Þetta varnarleysi er alveg óþolandi og gerði þessa dvöl að hreinu
helvíti (viðmælandi nr. 11).
Eftirfarandi lýsing eins þátttakandans varpar enn frekar ljósi á
óánægju aðstandenda með þjónustu og umönnun. Þar koma fram þeir
þættir sem allir þátttakendur nefndu í lýsingum sínum þegar þeir
skýrðu frá hvers vegna þeir voru ekki ánægðir með þá þjónustu sem
ástvinur þeirra fékk á viðkomandi hjúkrunarheimili. Allir lögðu áherslu
á mikilvægi þess að geta treyst starfsfólkinu fyrir lífi sinna ástvina:
Ég þarf að treysta þessu fólki 100% fyrir hennar lífi alla daga,
starfsfólkið spáir ekkert of mikið í einstaklingana og vanþekkingin
er mikil. Starfsfólk orðar oft hlutina af vanvirðingu eða talar af
hvatvísi. Það er ekkert verið að spá of mikið í einstaklinginn eða
taka of mikið eftir, virðingin nær bara takmarkað (viðmælandi 12).
Þátttakendum var tíðrætt um þær væntingar sem þeir höfðu til
þeirra þjónustu og umönnunar sem yrði veitt á hjúkrunarheimilum.
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Fram kom í lýsingu flestra þátttakenda að þeim fannst deildin, sem
ástvinur þeirra fór á, bregðast sér. Færni sem enn var til staðar var
ekki örvuð vegna manneklu, göngutúrar og sjúkraþjálfun var ekki í
boði þar sem það þurfti alltaf einn starfsmann með viðkomandi
einstakling, eins var skortur á félagsstarfi. Þátttakendum fannst ekki
í lagi að þurfa að leita að starfsfólki út um alla deild til þess að finna
aðstoð og var algjörlega misboðið þegar kom fyrir að aðeins einn
starfsmaður var á vakt, í þau skipti sem ekki náðist að manna
vaktina. Jafnframt komu fram lýsingar sem sýndu að væntingar
aðstandenda um að flutningur ástvinar á hjúkrunarheimili þýddi
öryggi stóðst ekki þær væntingar. Eftirfarandi lýsing endurspeglar
þessa reynslu:
Ég fékk bara dálítið sjokk þegar hann fékk fast pláss því ég hélt
að upplifun okkar yrði betri, ég hélt að við værum að koma
honum í gott skjól, hvíla mömmu því hún gat þetta bara orðið
ekki lengur. Maður hélt að maður gæti verið áhyggjulaus en
maður var aldrei rólegur, hræðilegt þegar maður getur ekki
verið öruggur með fólkið sitt (viðmælandi nr. 14).
Samskipti og upplýsingaflæði
Misjafnt var hvernig þátttakendur upplifðu samskipti sín við starfsfólk.
Sex þátttakendur töluðu um erfiðleika við að skilja erlendar
starfsstúlkur og ræddu um mikilvægi þess að finna fyrir öryggi. Það að
skilja ekki einstakling sem hugsar um ástvin og geta ekki verið viss um
að viðkomandi skilji sjálfur hvers ætlast er af honum olli óöryggi og
kvíða: ,,Þarna var fullt af fólki sem talaði hvorki íslensku né skildi…
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ég veit það ekki maður vissi ekkert, ég fékk engar upplýsingar um neitt,
og þakka bara fyrir ef ég skildi stúlkurnar á deildinni” (viðmælandi nr.
6). Það kom skýrt fram í textanum að þó svo að eingöngu væri um
tungumálaerfiðleika að ræða sem væri ekki beint skaðlegt þá mætti
þetta vera betra:
Ég bara hafði alltaf á tilfinningunni að þær skildu ekkert, það var
svona að trufla mig og kannski verra held ég fyrir mömmu að vita
aldrei almennilega hvað ætlast var til af henni... finna ekkert
öryggi, held það sé hræðilegt... mér fannst mjög slæmur mórall á
deildinni, mikið af útlendingum þær eru þó notalegri... mér finnst
samt vanta alla blíðu í þessar íslensku (viðmælandi nr. 5).
Upplýsingaflæði var misgott og aðeins einn þátttakandi talaði
um

tengilið.

Þessi

aðili

var

tengiliður

fjölskyldunnar

á

hjúkrunarheimili og átti að sjá um að koma öllum upplýsingum áleiðis
en í þessu tilfelli var aldrei haft samband við aðstandendur.
Tengiliðurinn bauð ekki upp á samskipti, hvorki í formi símtala né
funda. Mörgum þátttakendum var tíðrætt um lyfjabreytingar og fannst
mjög óþægilegt og að það ætti ekki að eiga sér stað, að
hjúkrunarfræðingar og læknar skiptu út eða breyttu lyfjum án þess að
láta aðstandendur vita, einn þátttakandi orðaði þetta þannig að: ,,...
lyfjunum var aldrei breytt í samráði við mig stundum kom ég bara og
þá sat hún bara í stól og slefaði” (viðmælandi nr. 9). Eftirfarandi
lýsing á samskiptum starfsmanna við aðstandendur um málefni sem
vörðuðu umönnun og meðferð ástvinar endurspeglar frekar reynslu
aðstandenda: ,,... það voru bara hjúkrunarfræðingar að hringja, það
vantar tannkrem, það vantar munnskol, það vantar þetta, ertu til í að
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panta hjá tannlækni, þú veist það þarf að passa þetta” (viðmælandi nr.
3).
Eins var mikið komið inn á þörfina fyrir utanumhald og einnig
var mikið rætt þá ringlureið sem aðstandendur standa frammi fyrir
þegar ástvinur greinist. Ítrekað kom fram í lýsingum allra þátttakenda
sá skortur sem þeim fannst ríkjandi varðandi leiðsögn og ráðgjöf strax
frá þeim tíma sem sjúkdómsgreiningin lá fyrir þar til ástvinur væri
komin á varanlegt hjúkrunarheimili. Það væri afar óþægileg tilfinning
að vera alltaf á byrjunarreit og vita ekki hvert ætti að snúa sér. Textinn
leiddi skýrt í ljós þennan algjöra skort á tengilið sem héldi alfarið
utanum aðstandendur og leiðbeindi þeim með hvað hentaði hverjum og
einum best. Aðstandendur hefðu ekki burði til þess sjálfir og
takmarkaða vitneskju um hvaða úrræði væru í boði. Þekkingarleysið
virtist ríkjandi í huga aðstandenda hvað varðaði bæði úrræði og
stuðning þegar kom að einstaklingum með Alzheimer og þeirra
nánustu, eins og sjá má í eftirfarandi lýsingu:
Tímabundið úrræði er ekki boðlegt því þetta er ekkert að batna,
maður grípur tímabundið úrræði því ekkert annað er í boði, en
svo kannski þegar upp er staðið hefði maður betur átt að sleppa
því því þá kannski missti maður af einhverju öðru plássi, eða
eitthvað, það vinnur ekkert og enginn með þér (viðmælandi nr.
13).

Samantekt
Helstu

niðurstöður

rannsóknarinnar

voru

þær

að

sorgarferli

aðstandenda er langt og lýjandi sem hefur í för með sér margvíslegar
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afleiðingar. Þessar afleiðingar lögðust misþungt á þátttakendur og þeir
voru misjafnlega mikið í stakk búnir til að takast á við þær. Allir
þátttakendurnir fundu fyrir erfiðleikum varðandi sjúkdóminn sem setti
margar hindranir í götu þeirra, sem nánasta aðstandanda og helsta
umönnunaraðila. Mestur hluti þátttakenda var ekki ánægður með þær
upplýsingar sem hann fékk eftir að greining var staðfest. Ekkert
utanumhald var til staðar og allar upplýsingar þurftu aðstandendur að
afla sér sjálfir, jafnvel þótt þeir vissi ekki hvert skyldi leita eftir þeim
eða

hvert

ætti

að

snúa

sér.

Gagnsemi

fjölskyldufunda

á

hjúkrunarheimilum var lítil í ljósi þess að fáir fengu fjölskyldufund
nema beðið væri sérstaklega um hann. Fram kom að eftir ósk
aðstandenda um fjölskyldufund þá var reynslan sú að haldinn hefði
verið einn fundur. Skýrt kom fram að þátttakendum fannst skortur hafa
verið á aðgengi að upplýsingum varðandi ástvin. Sýnileiki og aðgengi
að læknum var takmarkaður en meiri hluti þátttakenda taldi aðgengi að
hjúkrunarfræðingum hefði verið mjög gott.
Flestir þátttakendur höfðu eitthvað til máls að leggja þegar talað
var um starfsfólk og verklag inn á deildum hjúkrunarheimila og
annarra stofnanna þar sem þjónusta var veitt. Aðeins einn sagði að
ekkert væri út á neitt að setja meðan öllum öðrum var mikilvægt að fá
að lýsa vinnubrögðum starfsfólk og atburðum sem þeir voru ósáttir
við.
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Kafli 4 - Umfjöllun um niðurstöður
rannsóknar
Segja má að rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í
rannsókninni hafi verið svarað vel. Megin niðurstöður rannsóknarinnar
sýndu að reynsla aðstandenda af Alzheimer sjúkdóm einkenndist af
djúpum, og oft átakanlega sterkum sorgarviðbrögðum. Sorgin birtist
við upphaf sjúkdómsins og fylgdi öllu ferlinu. Eftir andlát hélt sorgin
áfram en birtingarmynd hennar breyttist. Einnig sýndu niðurstöður
fram á að það álag sem aðstandendur urðu fyrir olli bæði breytingum á
eigin líðan og daglegum athöfnum sem er í samræmi við erlendar
rannsóknir (Poulin o.fl.,; García-Alberca o.fl., 2012). Eftirtektarvert
var að sjá þær vísbendingar sem komu fram um skort á umhyggju og
virðingu af hendi starfsfólks á hjúkrunarheimilinum sem í hlut áttu.
Endurspegla þessar lýsingar niðurstöður fyrri rannsókna á óánægju
aðstandenda með umönnun og þjónustu á hjúkrunarheimilum (Nolan
og Dellasega, 2000; Janzen, 2001; Jensen, 2004). Það er því brýnt að
heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um mikilvægi góðra og fagmannlegra
samskipta þegar kemur að því að veita umönnun og þjónustu þeim sem
koma til dvalar á hjúkrunarheimilum. Nærgætni og virðing starfsfólks
gegnir lykilhlutverki fyrir aðstandendur þegar ástvinur þarf að flytja af
heimili sínu og inn á hjúkrunarheimili og skiptir sköpum fyrir
framhaldið.
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Erfiðleikar og óöryggi
Megin niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að þátttakendur voru
almennt að upplifa óöryggi varðandi sjúkdóminn og upplifðu sig
varnarlausa. Hvert stig sjúkdómsins hrifsaði af viðkomandi færni og
getu sem erfitt var fyrir aðstandendur að horfa upp á. Ítrekað kom fram
í lýsingum þátttakenda að óhjákvæmilegar breytingar á búsetu ástvinar
olli mikilli streitu og vanlíðan hjá öllum aðilum. Djúpar og einlægar
lýsingar náðu að fanga þær erfiðu og sáru tilfinningar sem fylgdu þeirri
ákvörðun að flytja foreldri eða maka af heimili þeirra og inn á
hjúkrunarheimili. Samræmist það niðurstöðum rannsóknar Richardson
o.fl. (2013) þar sem fram kemur að ákvörðunin um að setja ástvin á
hjúkrunarheimili væri þungbær og hafði mikla sorg í för með sér. Þó
kom fram hjá einum þátttakanda að það hefði verið ákveðinn léttir sem
fólst í flutningi ástvins á hjúkrunarheimili, ábyrgðin væri þá einnig
komin yfir á starfsmenn hjúkrunarheimilis. Einnig þótti aðstandendum
erfitt að horfa upp birtingarmynd sjúkdómsins breyta hegðun og atferli
hjá sínum nánasta ástvini og reyna skilja og vinna með hverri
breytingu fyrir sig. Flestir minntust strax á skapbreytingar og hvernig
viðkomandi gat komið þeim úr jafnvægi annað hvort með dónaskap
eða síendurteknum spurningum sem fólust einna helst í því af hverju
þau gætu ekki farið heim.
Í rannsókn Sanders, Ott, Kelber og Noonan (2008) á afleiðingum
Alzheimer sýndu niðurstöður að félagsleg einangrun er verulega stór
þáttur sem birtist í hinum ýmsu myndum. Félagsleg einangrun var
einnig vel sýnileg í niðurstöðum þessarar rannsóknar og á hún því
samhjóm með fyrri rannsóknum um efnið (Rodriguez-Sanchez o.fl.,
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2011). Í lýsingu fimm þátttakenda lögðu þeir allir sérstaka áherslu á þá
staðreynd að vinir og fjölskylda hefðu horfið smátt og smátt með
sjúkdómnum og enn aðrir sögðu að ábyrgðinni hefði verið varpað
algjörlega yfir á þá sjálfa þrátt fyrir að allir í fjölskyldunni vissu að
þetta væri ekki eins manns verk.
Einnig má sjá svipaðar vísbendingar í þessari rannsókn og fyrri
rannsóknum (Moulias, Colombier, Cudennec, Moussous og Teillet,
2012; Beck, Mcllfatrick, Hasson og Leavey, 2017) um vanþekkingu
almennt í heilbrigðisþjónustu, um hvaða aðstoð er nauðsynleg og
hvernig henni skuli háttað. Allir þátttakendur þessarar rannsóknar lýstu
reynslu sinni af vanþekkingu í kerfinu. Engum hafði verið boðin
aðstoð, hvorki til þess að yfirstíga nýjar aðstæður eða taka ákvarðanir
um framhaldið, hvaða breytingar væru væntanlegar og hvernig
æskilegast væri að bregðast við.

Hlutverkaskipting innan fjölskyldunnar
Ábyrgðin sem fylgdi því hlutverki að vera nánasti aðstandandi
Alzheimer sjúklings reyndi mismikið á aðstandendur en var þeim
öllum alltaf erfið. Bakland þátttakanda var af ýmsum toga, þar sem
sumir fengu meiri hjálp en aðrir, en í öllum tilvikum bar einn
einstaklingur nær alla ábyrgð sem er í samræmi við rannsókn
Rodriguez-Sanchez o.fl. (2011) sem sýndi að þrátt fyrir að
sjúkdómurinn taki á alla fjölskyldumeðlimi verði alltaf einn
einstaklingur aðal umönnunaraðili hvort sem hann velur sér það
hlutverk eða ekki og verður viðkomandi að gera róttækar breytingar á
lífi

sínu.

Sú

breyting

sem

tók
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hlutverkaskiptinguna var að passa upp á allt. Passa að viðkomandi væri
alltaf hreinn og í hreinum fötum, fengi heitan mat, sjá um allar
læknisferðir og aðrar erindisferðir, ásamt því að huga að andlegri
heilsu viðkomandi. Þátttakendur lýstu þessu margir sem stöðugum
samningum sem voru til þess ætlaðir að koma í veg fyrir rifrildi og
pirring þegar huga þyrfti að persónulegri hirðingu og öðrum daglegum
athöfnum. Nærgætni og góðir samskiptahæfileikar var mikilvægt, ef
ekki tókst vel til gat það leitt til þess að ástvini fannst oftar en ekki
verið að troða sér um tær og koma fram við sig eins og smákrakka.
Þessu var lýst sem stanslausu áreiti.

Stöðug upplifun missis
Niðurstöður sýndu að sorgin litaði allt sjúkdómsferlið. Hún fylgdi
öllum gjörðum og ákvörðunum aðstandenda og öllum breytingum og
stigbundnu verkstoli einstaklinga. Þátttakendur voru gegnum allt
sjúkdómsferlið að syrgja og upplifa nýja sorg sem var bæði andlega og
líkanlega lýjandi. Sorgin átti sér margar birtingarmyndir sem raktar
voru í lýsingum þátttakenda til ákveðinna breytinga hjá ástvini þeirra.
Breytingarnar tengdust getumissi við daglegar athafnir, hömlun
hreyfingar og tjáningar eða breytingu á búsetu. Allt var þetta brot af
þeim áföllum sem aðstandendur þurftu að takast á við og er í
sammræmri við rannsókn Miller (2011) þar sem sjúkdómnum og
einkennum hans var líkt við öldugang og að aðstandendur yrðu að læra
að halda jafnvægi. Sorgarviðbrögð birtust í mörgum og mismunandi
tilfinningum. Þátttakendur fundu fyrir reiði bæði í garð sjúkdómsins
sem var að taka ástvininn í burtu frá þeim og skildi ekkert eftir nema
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sorg og óöryggi og einnig út í sjálfan sig og aðra fjölskyldumeðlimi
fyrir að gera ekki betur, reyna ekki meira, forgangsraða ekki í þágu
einstaklingsins og skort á skilningi. Sorgin hætti ekki við andlát heldur
breyttist birtingarmynd sorgarinnar breyst. Flestir sögðust hafa fundið
fyrir létti, þá aðallega manneskjunar vegna að þarna væri martöðinni
lokið og hún væri frjáls sem samræmist megindlegri rannsókn Hebert,
Dang og Schulz (2006) þar sem 217 þátttakendur tóku þátt og leiddu
niðustöður í ljós að 72% fundu fyrir létti við andlát. Einnig lýstu
þátttakendur í þessari rannsókn því að sorgin breyttist töluvert að því
leitinu til að verið væri að syrgja ástvinin eins og hann var áður en
sjúkdómurinn tók yfir en á sama tíma upplifa léttin við að
sjúkdómurinn væri ekki lengur til staðar. Þannig tók við nýtt
sorgarferli í annarri birtingarmynd.

Áhrif sjúkdóms á líðan aðstandenda
Niðustöður bentu til þess að afleiðingar álagsins og ábyrgðarinnar sem
lögð var á aðstandendur leiddi ekki eins mikið til líkamlegrar
vanlíðunar eins og andlegrar. Aðeins einn þátttakandi tengdi saman
líkamlega og andlega verki og sagði þá samverkandi. Helstu líkamlegu
áhrifin voru magaverkir og höfuðverkur. Fram kom í lýsingum
þátttakenda að áberandi mest var um kvíða, svefntruflanir og
svefnleysi, depurð og vanmátt að ræða þegar þeir sögðu frá sinni
andlegu vanlíðan. Samfara þessu var sterk tilfinning um að geta ekkert
gert hvorki til þess að laga ástandið né hlúa að sjálfum sér sem jók á
þessi einkenni. Niðurstöður þessarar rannsóknar eiga samhljóm með
þversniðsrannsókn Duggleby o.fl. (2011) þar sem notast var við
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blandaða aðferð. Þar kom í ljós að mesta breytingin sem aðstandendur
fundu fyrir væri breytt samband við fjölskyldumeðlimi, einangrun,
slæm andleg heilsa og lítill svef. Aðrar rannsóknir benda sömuleiðis á
helstu einkenni andlegrar og líkamlegrar vanheilsu aðstandenda
(Richardson o.fl., 2013; Wennberg, Streetman-Loy og Pham, 2015).
Niðustöður þessarar rannsóknar eru í ósamræmi við niðurstöður
Gonzalez, Polansky, Lippa, Frances og Walker (2011) og Levretsky
(2005) sem sýna fram á ríkjandi fjárhagserfiðleika aðstandanda
einstaklinga með Alzheimer. Flestir þátttakendur þessarar rannsóknar
töldu sjúkdóminn ekki hafa fjárhagslega skerðingu í för með sér.
Aðeins þrír þátttakendur greindu frá fjárhagsskerðingu vegna
tekjumissis en viðkomandi þurfti að hætta í vinnu sökum álags og
örmögnunar.

Þjónusta í sjúkdómsferli
Ef litið er til fyrri rannsókna á ánægju aðstandenda með þjónustu og
umönnun sem veitt er á hjúkrunarheimilum (Hertzberg, Ekman og
Alxelsson, 2001;Jenzen, 2001; Jensen, 2004) má sjá margt
sameiginlegt með þeim niðurstöðum og niðurstöðum þessarar
rannsóknar. Það er vert að vekja sérstaka athygli á því að 10
þátttakendur af 14 voru ósáttir við starfsmenn og verklag þeirra á
hjúkrunarheimilunum og við starfsmenn þeirra stofnanna þar sem
viðkomandi fékk þjónustu. Það er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk
hlusti á raddir þeirra þátttakenda sem lýstu neikvæðri reynslu sinni af
þjónustu og umönnun á hjúkrunarheimilinum á sterkan og áhrifmikinn
hátt. Það er jafnframt rétt að vekja athygli á því að taka ber
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niðurstöðum með ákveðinni varúð. Er þar helst að nefna að í ljósi þess
að þeir sem gáfu samþykki sitt til þátttöku gætu frekar hafa verið þeir
sem á einn eða annan hátt sátu uppi með erfiðari og sárari minningar
sem tengdust þjónustu og umönnun en þeir sem ekki gáfu kost á sér.
Þeir þátttakendur gætu því hafa haft sterkari þörf fyrir að lýsa sinni
reynslu. Benda þessar niðurstöður eindregið til þess að þörf er á frekari
rannsóknum á þessu málefni til að fá fram breiða sýn á þennan
mikilvæga þátt í umönnun einstaklinga með Alzheimer og reynslu
aðstandenda af þeirri þjónustu sem veitt er. Skortur á íslenskum
rannsóknum almennt um þetta efni sem hér er til skoðunar kemur í veg
fyrir möguleika á samanburði á ánægju aðstandenda einstaklinga með
Alzheimer hérlendis. Erlendar rannsóknir hafa hinsvegar sýnt fram á
að það skipti aðstandendur máli að starfsfólk hafi metnað, gefi af þér,
sinni vistmönnum vel og sýni virðingu í verki og tali (Holdsworth,
2015; Lundberg, Olsson og Furst, 2013). Þetta á hjómgrunn með
lýsingum þátttakenda á þeirri óánægju með þjónustu og umönnun sem
sneri beint að því að viðhalda þeirri líkamlegri og félagslegri færni
ástvinar sem enn var til staðar, en var ekki sinnt. Það reyndist
þátttakendum einnig afar erfitt og skapaði óöryggistilfinningu að hafa
þurfti fyrir því að finna starfsfólk þegar vantaði aðstoð. Samræmist
þetta niðustöðum Louge (2003) þar sem má sjá samband á milli
manneklu og óánægju aðstandenda með þjónustu við ástvini sína og þá
sjálfa inn á hjúkrunarheimilum. Hertzberg o.fl. (2001) komust að því í
eigindlegri rannsókn á þremur hjúkrunarheimilum í Svíþjóð að
aðstandendur fundu fyrir reiði og vanmætti þegar ekki voru virtar
skoðanir þeirra og engin úrbót á málum sem þeir töldu nauðsyn væru
tekin til umræðu. Að auki sýndu niðustöður Ryans (2000) fram á
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frekara samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem fram
kemur að aðstandendum fannst vanta upp á félagslega og
tilfinningalega umönnun starfsfólks.
Þátttakendur greindu frá erfiðleikum og óánægju með að skilja
erlenda starfsmenn og fannst það óþægilegt að ná ekki að mynda tengsl
við þá. Enn óþægilegra var fyrir þá að hugsa til þess að maki eða
foreldri sem þarna bjó hafði ekki tök á að mynda tengsl eða skilja til
hvers var ætlast af honum. Enn fremur var athyglisvert að sjá í
lýsingum þátttakenda hve tilfinningalega erfitt það reyndist þeim að
verða vitni að, og fylgjast með því, hve næring til ástvina þeirra var af
skornum skammti. Kemur þetta heim og saman við fjölda erlendra
rannsókna sem sýnt hafa fram á næringarskort hjá öldruðum almennt
inn á hjúkrunarheimilum (Suominen o.fl., 2005; Kucuk og Kapucu,
2017). Lítið sem ekkert er til um íslenskar rannsóknir á næringu
aldraðra og engar rannsóknir hérlendis hafa beint sjónum sínum að
næringu einstaklinga með Alzheimer. Samræmi var í lýsingum
þátttakenda

þessarar

rannsókna

og

niðurstöðum

lýsandi

þversniðsrannsóknar Gerber, Krieg, Cornuz, Guigoz og Burckhardt,
(2003) á 78 vistmönnum á 11 hjúkrunarheimilum í Sviss þar sem kom
fram að næringarskortur einstaklinga á hjúkrunarheimilum er mjög
alvarlegt vandamál. Í þessari rannsókn höfundar sýndu niðurstöður að
mikið var um næringarlausan mat svo sem þurrar kexkökur og
sykursull og oft á tíðum voru aðalmáltíðir bæði vondar og óspennandi
með litlum sem engum tilbreytingum og litlu næringargildi. Þetta eru
athyglisverðar niðurstöður og brýnt að skoða það betur að hve miklu
leyti ófullnægjandi, eða jafnvel alvarlegur skortur á næringu, á sér stað
inn á hjúkrunarheimilum. Enn fremur bendir Castellanos (2014) á að
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það eigi sér stað lífeðlislegar breytingar með auknum aldri sem geta
minnkað frásog sumra næringarefna þar með talin vítamína og
kalísum. Því er spurning hvort viðeigandi leiðbeiningar um næringu
fyrir hjúkrunarheimili ættu að fylgja hverri deild (Castellanos, 2014).
Eins var áberandi að óskir voru ekki virtar og erfitt var að þurfa biðja
endurtekið um aðstoð við ákveðnar daglegar athafnir eða óskir um að
fylgst yrði með einhverju ákveðnu sem aðstandendur höfðu áhyggjur
af. Í rannsókn Nolan og Dellasega (2000) kom jafnframt fram, eins og
í þessari rannsókn að aðstandendum skortir stuðning frá starfsfólki og
upplifa skort á þjónustu og umönnun. Þátttakendur þessarar rannsóknar
sem lýstu áhyggjum sínum af næringarskorti, eða skorti á umönnun og
eftirliti ástvina þeirra, tóku fram að hvort sem þetta var vegna
undirmönnunar eða einhvers annars þá hafði þessi framkoma
afleiðingar. Þeir lýstu því sem vondum áhrifum og upplifðu að borið
væri óvirðing fyrir þeim jafnt og ástvini þeirra.
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Notagildi rannsóknarinnar
Helsti ávinningur rannsóknarinniar felst fyrst og fremst í því að varpa
ljósi á reynslu aðstandenda sem misst hafa foreldri eða maka úr
Alzheimer sjúkdóm og hvernig þau upplifðu þá þjónustu sem þeim
stóð til boða og var veitt á sjúkdómsferlinu. Helsti ávinningur
rannsóknarinnar er að hún er innlegg í þá vísindalegu vinnu sem
nauðsynleg er að sé til staðar til að stuðla að umbótum í stuðningi og
umönnun sem veitt er einstaklingum með Alzheimer og aðstandendum
þeirra. Það er ekki síður ávinningur að varpa ljósi á reynslu og viðhorf
aðstandenda sem gegnið hafa með ástvini sínum í gegnum
sjúkdómsferlið frá upphafi til enda. Niðurstöður þessarar rannsóknar
geta hjálpað heilbrigðisstarfsfólki og öllum þeim sem á einn eða annan
hátt koma að stuðningi, ráðgjöf og umönnun einstaklinga með
Alzheimer sjúkdóm. Ekki síður geta þær vísað veginn til betri gæða í
stuðningi við aðstandendur, varpað ljósi á hvað vel er gert og hvað að
betur mætti fara. Þetta er mikilvægt ef litið er til niðurstaðna þessarar
rannsóknar þá er málefnið afar brýnt og ýmsir þættir sem krefjast
frekari skoðunar sem fyrst.
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Tillögur að framtíðarrannsóknum
1. Að

framkvæma

sambærilega

eigindlega

rannsókn

á

aðstandendum einstaklinga með Alzheimer, með stærra úrtaki
til þess að fá skarpari mynd af fyrirbærinu.
2. Að framkvæma megindlega rannsókn til að mæla streitu,
bjargráð, lífsgæði og stuðning við aðstandendur einstaklinga
með Alzheimer.
3. Að

framkvæma

sambærilega

eigindlega

rannsókn

á

aðstandendum einstaklinga með Alzheimer, með stærra úrtaki
þar sem kannað væri hvernig aðstandendur telji að hægt sé að
stuðla að betri umönnun ástvinar og hvernig upplýsingagjöf og
aðstoð myndi henta best.
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Kafli 5 - Ályktanir og lokaorð
Markmið rannsóknarinnar var að kanna þau áhrif sem Alzheimer
sjúkdómur hefur á aðstandendur ásamt því að kanna reynslu af
þjónustu sem veitt var aðstandendum á sjúkdómsferlinu. Tilgangurinn
var að varpa ljósi á það álag sem fylgir því að vera nánasti aðstandandi
einstaklings með sjúkdóminn, einnig að draga fram þá þætti sem nýtast
vel í þjónustu við einstaklingana og aðstandendur og koma auga á það
sem betur mætti fara. Í niðurstöðunum kom fram að sorgin umlykur
þessa reynslu alla og erfiðar ákvarðanir eru margar sem þarf að taka á.
Óöryggi og hjálparleysi er algengt varðandi sjúkdóminn, næstu skef og
ákvarðanatökur. Andleg líðan er töluvert verri en líkamleg og eru þar
kvíði og svefnleysi sem standa einna helst uppúr.
Vísbendingar voru um að samskipti væru almennt ekki í lagi sem
kallar á mikilvægi þess að nærgæti og aðgát skulu höfð í öllum
samskiptum við einstaklinga með Alzheimer og aðstandendur þeirra.
Heilbrigðisstarfsfólk þarf að hafa þekkingu og færni í samskiptum og
kunna til viðbótar aðferðir sem gagnlegar eru til þess að skapa traust
og mynda góð tengsl. Þá eru meiri líkur á því að einstaklingar sem
komnir eru í þær aðstæður að eiga erfitt með að tjá sig, og jafnvel
skilja til hvers er ætlast til af þeim líði betur. Þetta á jafnframt við um
aðstandendur. Einnig kom í ljós að aðgengi að læknum var af skornum
skammti og vildu aðstandendur greiðari aðgang að þeim.
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Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar þarf stuðningur og
ráðgjöf til einstaklinga með Alzheimer sjúkdóminn og þeirra
aðstandenda að vera í mun fastari skorðum en hún er í dag. Bjóða þarf
upp á úrræði sem styrkja einstaklinginn bæði andlega og líkamlega og
taka upp ákveðna stefnu í málefnum þeirra er greinast með þennan
sjúkdóm. Ekki síður þarf að hlúa betur að aðstandendum þeirra sem
greinast með Alzheimer. Sú stefna ætti að leggja áherslu á að fagfólk
veiti ráðgjöf og stuðning frá upphafi greiningar til loka lífs þessara
einstaklinga. Þar séu aðstandendur með í öllum ákvörðunatökum er
varða meðferð og framvindu og þeim sé veittur sérstakur stuðningur og
fræðsla jafnt og þétt í sjúkdómsferlinu.
Höfundur telur nauðsynlegt að halda áfram með rannsóknir sem
snúa að aðstandendum Alzheimer sjúklinga til að auka þekkingu og
aðstoð. Það er einlæg ósk mín að niðurstöður kveiki áhuga fræðimanna
til frekari rannsókna á efninu og öðru því tengt sem styrkir stöðu
aðstandenda og eflir þjónustu.
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Fylgiskjal 1

Viðtalsrammi fyrir rannsóknina:
Áhrif Alzheimer sjúkdóms á aðstandendur: Andleg og líkamleg
líðan og reynsla af þjónustu sem veitt var í sjúkdómsferlinu
Upphafsorð:
Spyrjandi: Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu einstaklinga af því
þegar foreldri greinist með sjúkdóminn Alzheimer. Við sem að rannsókninni
stöndum viljum gjarnan fá að skyggnast inn í reynslu þeirra af
sjúkdómsferlinu ásamt ánægju með þjónustu í öllu sjúkdómsferlinu.
Með viðtalinu langar mig að fá að skyggnast inn í þína reynslu af
sjúkdómsferlinu sjálfu og þína líðan og viðbrögð frá upphafi sjúkdómsins, á
sjúkdómstímabilinu og á lokatímabilinu. Einnig ef þú treystir þér til þá vildi
ég fá að ræða við þig um sorgina samfara þessari reynslu og eftir andlát
föður þíns/móður þinnar/maka þíns. Hvernig var þín líðan, hvernig hafði
sjúkdómurinn áhrif á þig og þitt líf ásamt þinni ánægju eða óánægju og/eða
hindrunum í þjónustu öldrunarheimilis/öldrunardeilda. Það skal tekið
sérstaklega fram að þær spurningar sem við höfum hér kallast hálfstaðlaðar
spurningar sem eru leiðarvísir fyrir okkur í viðtalinu og eru til þess gerðar að
opna umræðu um þína reynslu.
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Ef	
  við	
  byrjum	
  þá	
  á	
  því	
  að	
  ræða	
  almennt	
  um	
  hvenær faðir þinn/móðir
þín/maki þinn greindist með sjúkdóminn og hver viðbrögð þín voru?
Hvernig er reynsla þín af sjúkdómsferlinu almennt?
Greining
a) Getur þú lýst nánar fyrir mér reynslu þinni af því að vera aðstandandi
föður/móður/maka sem greinist með með Alzheimer sjúkdóminn?
b) Getur þú lýst líðan þinni þegar faðir þinn/móðir þín/maki þinn
greindist með Alzheimer sjúkdóminn?
c) Varstu með honum/henni eða sagði hann/hún þér frá því?
Þá langar mig að spyrja um áhrif sjúkdómsins á þitt líf
Áhrif
a) Getur þú lýst því fyrir mér hvort og þá hvernig sjúkdómsgreiningin
hafði áhrif á þína andlegu líðan? (kvíði, hræðsla, óöryggi)
b) Hafði þetta einhver áhrif á þig líkamlega? Fannstu fyrir einhverjum
líkamlegum einkennum? (doði, verkir, svimi, ógleði)
c) Hafði sjúkdómurinn í för með sér fjárhagsleg áhrif?
d) Hvað tók svo við hjá ykkur eftir greininguna?
Næst langar mig að skyggnast inn í breytingar á þínu lífi í kjölfar
sjúkdómsins
Breytingar
a) Hvernig kom þetta við þitt lífsmynstur?
b) Breytti þetta miklu hjá þér sem nánasta aðstandanda?
c) Breyttist þín daglega rútína mikið?
Nú langar mig að fá að snúa mér að því að heyra um þín viðhorf og
reynslu varðandi þjónustu og hjúkrun
öldrunarheimilisins/öldrunardeildarinnar
Þjónusta – umhverfið –hjúkrun
a) Ef við finnum jákvæðar hliðar varðandi umhverfið hvað fannst þér
virka vel á þig og hvað fannst þér hafa góð áhrif á föður þinn/móður
þína/maka þinn?
b) Er eitthvað sem þú getur nefnt í umhverfinu sem hefði mátt vera
betra?
c) Var eitthvað á deildinni að trufla líðan þína eða líðan föður
þíns/móður þinnar/maka þíns?
d) Ef upp komu aðstæður sem þér fannst ófullnægjandi eða óboðlegar
varðandi þjónustu eða hjúkrun og umönnun föður þíns/móður
þinnar/maka þíns hvert gastu leitað eftir aðstoð eða úrlausn?
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e) Er eitthvað, sem má segja að hafi snúið beint að hjúkrun/umönnun,
föður þíns/móður þinnar/maka þíns sem þú vilt ræða frekar?

Í lokin langar mig að fá að spyrja þig út í sorgina
Sorgin
a) Hvenær hófst þitt sorgarferli?
b) Getur þú lýst fyrir mér hvernig þú fannst fyrir sorginni?
c) Fékkstu stuðning eða hjálp á erfiðum tímum?
d) Hvert leitaðirðu sjálf/sjálfur eftir aðstoð og hjálp á erfiðum tímum?
e) Hvernig lýsti sorgin sér hjá þér eftir andlát?
Er eitthvað sem þú vilt að komi fram sem við höfum ekki rætt um?
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Fylgiskjal 3
Akureyri 8. febrúar 2017.

Kynning á rannsókninni:
Áhrif Alzheimer sjúkdóms á aðstandendur: Andleg og líkamleg líðan
og reynsla af þjónustu sem veitt var í sjúkdómsferlinu
Ágæti viðtakandi
Með bréfi þessu viljum við kynna fyrir þér rannsókn þar sem ætlunin er að
kanna viðhorf og reynslu af áhrifum þess að greinast með Alzheimer
sjúkdóm séð frá sjónarhóli nánasta aðstandenda sjúklings. Bréfið er sent til
einstaklinga sem voru nánustu aðstandendur látinna sjúklinga sem fengu
þjónustu og umönnun á öldrunarheimili og á öldrunardeildum.
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Elísabet Hjörleifsdóttir dósent við
Háskólann á Akureyri (HA) og sérfræðingur í krabbameins oglíknarmeðferð. Rannsóknin er lokaverkefni Töru Bjartar Guðbjartsdóttur til
meistaragráðu í heilbrigðisvísindum við HA og er Elísabet aðal leiðbeinandi
hennar. Meðleiðbeinandi rannsóknarinnar er Ingibjörg Hjaltadóttir dósent við
Háskóla Íslands (HÍ) og sérfræðingur í öldrunarhjúkrun Landspítala
Háskólasjúkrahúsi (LSH).
Markmið og fyrirkomulag rannsóknar: Markmiðið er að kanna viðhorf og
reynslu aðstandenda af þjónustu og umönnun sem veitt var. Við höfum
sérstakan áhuga á því að fá innsýn í þann þátt sem snýr að reynslu af
sjúkdómsferlinu sjálfu og hvernig áhrif þessi reynsla hafði á líðan nánustu
aðstandenda. Einnig hvaða þættir það voru sem aðstandendum þóttu vera
mikilvægir, góðir eða slæmir, og hvað heilbrigðisstarfsfólk gæti gert betur til
að mæta þörfum þessara einstaklinga og þeirra nánustu.
Skilyrði fyrir þátttöku eru að þrír mánuðir verða að vera liðnir frá andláti en
ekki meira en eitt ár og þurfa þátttakendur að hafa fullan skilning á töluðu og
skrifuðu íslensku máli. Gagna verður aflað með viðtölum þar sem notaðar eru
hálfstaðlaðar spurningar. Að fengnu samþykki þínu verður tekið viðtal við
þig sem tekur um eina klukkustund. Viðtalið verður hljóðritað og síðan skráð
niður orðrétt. Við úrvinnslu gagna verður notuð þáttagreining þar sem leitað
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verður eftir sameiginlegri merkingu í lýsingu þátttakenda á viðhorfum og
reynslu af því að hafa verið nánasti aðstandandi einstaklings með Alzheimer
sjúkdóm.
Nafnleynd: Þátttakendur hafa verið valdir í samvinnu við stjórnendur á þeim
stofnunum þar sem þjónusta og umönnun var veitt. Til að tryggja varðveislu persónuog heilsufarslegra upplýsinga þess sem látinn er og hans nánustu aðstandenda hafa
rannsakendur (Elísabet, Tara og Ingibjörg) ekki aðgang að þeim upplýsingum.
Upplýsingar um rannsóknina og beiðni um þátttöku er sent til þín í nafni rannsakenda
af stjórnendum þeirra stofnana er taka þátt. Algjör nafnleynd verður viðhöfð, hverjum
viðmælanda er gefið númer sem ekki verður hægt að tengja nafni hans til að
fyrirbyggja að hægt verði að rekja viðtalið til viðkomandi. Upptökur á viðtölunum
verða hýstar í tölvu ábyrgðarmanns rannsóknarinnar, Elísabetar, í HA og í tölvu
meðrannsakandans, Töru, á meðan á gagnagreiningu stendur. Eftir að rannsókn lýkur
verður öllum gögnum eytt innan þriggja ára frá rannsóknarlokum samkvæmt lögum
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (Lög nr. 77/2000) og þagnarskyldu
(Lög nr. 34 15. maí 2012).
Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í fyrirlestraformi og í tímariti um
heilbrigðismál. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar sem gerði ekki
athugasemdir við hana. Leyfi hefur fengist frá Vísindasiðanefnd og forráðamönnum
þeirra stofnana sem taka þátt.
Ávinningur/áhætta: Helsti ávinningur þessarar rannsóknar er sá að hér er
um að ræða fyrstu rannsókn sinnar tegundar á Íslandi þar sem verður aflað
þekkingar sem nauðsynleg er að sé til staðar til að viðhalda faglegri þróun og
stuðla að umbótum í þjónustu og umönnun sem veitt er einstaklingum með
Alzheimer sjúkdóm. Niðurstöður rannsóknarinnar geta gefið vísbendingar um
hvort þörf sé á breytingum í skipulagi og þjónustu sem snýr að þessum
einstaklingum og aðstandendum, hvað megi gera betur og hvaða mögulegu
hindranir gætu verið til staðar.
Ef þú ákveður að taka þátt þá er það af fúsum og frjálsum vilja, þú getur hætt í
rannsókninni meðan á henni stendur, án þess að það hafi í för með sér nokkurn skaða
fyrir þig. Stefnt er að því að ná til 20 þátttakenda, en komi til þess að fleiri en 20 gefi
kost á sér verða nöfn allra sett í pott og dregin út 20 nöfn. Allir sem gefa kost á sér til
þátttöku verður svarað hvort heldur sem þeir eru einn af þeim 20 sem tekin verða
viðtöl við eða ekki.
Við viljum vinsamlegast benda á að viðtölin gætu kallað fram erfiðar
tilfinningar og því er til taks fagmaður óháður rannsókninni sem þú getur
hringt í til að ræða um þína líðan, nafn hennar og símanúmer er: Elín Díanna
Gunnarsdóttir, sálfræðingur á Akureyri, farsími: 846-4376.
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Ef þú óskar eftir að leita þér frekari upplýsinga í tengslum við rannsóknina er
þér velkomið að hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar Elísabetu
Hjörleifsdóttur, elisabet@unak.is GSM: 862-5369.
______________________________________________________________
Vinsamlegast tilkynntu um áhuga á þátttöku til Töru Bjartar Guðbjartsdóttur
GSM: 616 9557 eða netfang: HA120025@unak.is og tími og staður fyrir
viðtalið verður ákveðinn.
Það er einlæg ósk okkar að fá þig til samstarfs við okkur og fá að heyra hvað
þú hefur til málanna að leggja. Þátttaka þín yrði okkur mikils virði.
Með kærri kveðju,
f.h. rannsakenda
Tara Björt Guðbjartsdóttir

Elísabet Hjörleifsdóttir

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða
vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar,
Borgartúni 21, 4. hæð, 105, Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444.
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Fylgiskjal 4

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í rannsókninni:
Áhrif Alzheimer sjúkdóms á aðstandendur: Andleg og líkamleg líðan
og reynsla af þjónustu sem veitt var í sjúkdómsferlinu
Þátttaka í rannsókninni felur í sér eitt viðtal við rannsakendur um ofangreint
atriði sem tekur um klukkustund og verður hljóðritað og síðan skráð niður
orðrétt. Öll gögn verða ópersónugreinanleg.
Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um
rannsóknina sem mér voru afhentar og hef fengið tækifæri til að spyrja
rannsakendur spurninga um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og
útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.
Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er
ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað
þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa og án áhrifa á þá læknisþjónustu
sem ég á rétt á í framtíðinni.

________________________________________
Dagsetning

________________________________________
Nafn þátttakanda
Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt
upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur
um vísindarannsóknir.

_______________________________________
Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir
Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda.
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