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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða með OASR sjálfsmatslistum dreifingu á skorum 

og tíðni kvíða- og depurðar einkenna og einkenna minnistaps hjá einstaklingum 60 ára og 

eldri á Íslandi. Einnig var markmiðið að athuga hvort dreifing þessara einkenna hér á landi 

sé hærri eða lægri en viðmiðunarhóps ASEBA í Bandaríkjunum. Rannsóknin byggist á 

megindlegri aðferð þar sem unnið var með fyrirliggjandi gögn úr rannsókn Halldórs S. 

Guðmundssonar og fleiri. Í þeirri rannsókn var 800 manna tilviljanaúrtak tekið úr þjóðskrá 

hjá aldurshópnum 60 ára og eldri. Þátttakendur voru beðnir um að svara ASEBA 

matslistum fyrir einstaklinga 60 ára og eldri, annars vegar OASR sjálfsmatslista og hins 

vegar OABCL matslista fyrir aðstandendur.  

Í rannsókn þessari var gerð greining á gögnum 354 þátttakenda og voru konur 54,5% 

þátttakenda en 45,5% þeirra karlar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að almennt 

voru meðaltölin hærri hjá aldurshópnum 76 ára og eldri miðað við 60-75 ára. Einnig voru 

meðaltölin almennt hærri hjá konum en körlum í einkennaflokkum ASEBA og DSM. 

Hlutfall þátttakenda með jaðar-/klínískan vanda í einkennaflokkum ASEBA mældist í 

heildina 9,6% í flokknum kvíði/depurð og 7,3% í flokknum minnistap. Í einkennaflokkum 

samkvæmt DSM mældist heildarhlutfallið 7,3% í einkennaflokknum þunglyndi, 8,2% kvíða 

og 5,9% á einkennum heilabilunar. Jafnframt sýndu niðurstöðurnar að ekki var 

tölfræðilega marktækur munur á milli íslensku rannsóknarinnar og viðmiðunarhóps 

ASEBA í Bandaríkjunum. Þó mátti sjá að meðaltölin bæði á einkennaflokkum ASEBA og 

DSM voru almennt lægri í íslensku rannsókninni miðað við viðmiðunarhóp ASEBA. 

 

Lykilorð: Eldra fólk, OASR, depurð, kvíði, minnistap. 
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Abstract 

The aims of this research study were to examine, with the OASR self-report, the 

distribution of mean scores and frequency of anxiety and depression symptoms and 

symptoms of memory loss, in individuals 60 years and older in Iceland. Additionally the 

aims of this research were to evaluate if the prevelance of these symptoms were higher 

or lower in Iceland as compared to the same age group in the United States. This research 

uses quantitative research method examining available data from the research of Halldór 

S. Guðmundsson. In that study, 800 people were randomly sampled from the national 

register of 60 years and older. Participants were asked to answer the ASEBA assessments 

for people 60 years and older; to complete the OASR self-report and the OABCL behavior 

checklist. This research study analyzed the OASR data.  

Data was available for a total of 354 people; 54.5% females and 45.5% males. The 

results demonstrated that the mean scores were higher in the 76 years and older group, 

as compared to 60-75 years. Also, the mean scores were higher for females than for males 

on both ASEBA and DSM syndrome scales. In terms of the sub-/clinical problems on the 

ASEBA syndrome scales, 9.6% of participants were assessed to be anxious/depressed and 

7.3% had memory/cognition problems. Based on scores on the DSM syndrome scales, a 

total of 7.3% were depressed, 8.2% were anxious and 5.9% had dementia. The findings 

also showed that there was no statistically significant difference between the Icelandic 

group and United States ASEBA comparison group. However, the means on both the 

ASEBA scales and DSM scales were lower in the Icelandic group than the comparison 

group.  

 

Keywords: Older adults, OASR, depression, anxiety, memory problems. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er lokaverkefni í meistaranámi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið á haustönn 2018 og ber heitið 

Kvíði, depurð og minnistap: Sjálfsmat eldra fólks. Leiðbeinandi minn var Halldór Sigurður 

Guðmundsson og vil ég þakka honum fyrir faglega leiðsögn og góðan stuðning. Þá vil ég 

þakka Atla Hafþórssyni fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu. Guðríði Þórðardóttur og 

Jóhönnu Árnadóttur færi ég mínar innilegustu þakkir fyrir yfirlestur. Fjölskyldu minni færi 

ég ástarþakkir fyrir hvatningu og stuðning í gegnum námið. Sérstakar þakkir fá unnusti 

minn Snorri Már Guðmundsson, móðir mín Anna S. Árnadóttir, faðir minn Jón Þór 

Björgvinsson og systir mín Erla Jónsdóttir fyrir að hafa alltaf trú á mér og fyrir 

ómetanlegan stuðning á síðustu metrunum.  
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1 Inngangur 

Fólki yfir 60 ára fer ört fjölgandi í heiminum og þrátt fyrir að flest eldra fólk sé við góða 

heilsu eru sumir sem þurfa á aðstoð og þjónustu að halda. Með fjölgun í þessum 

aldurshóp fjölgar líka þeim sem þurfa á aðstoð að halda. Talið er að yfir 20% einstaklinga 

yfir 60 ára eigi við geðheilbrigðisvanda eða taugafræðilegan vanda að stríða, dæmi um 

slíkan vanda er þunglyndi, kvíði og heilabilun (World Health Organization, 2017-a). Á 

Íslandi hefur eldra fólki fjölgað og hlutfall þessa aldurshóps aukist mikið seinustu ár en 

árið 2004 voru 11,8% þjóðarinnar 65 ára og eldri (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Jafnframt sýna tölur Hagstofu Íslands (e.d.) að einstaklingar 60 ára og eldri hafi verið um 

18,9% árið 2015. 

Misjafnt er á hvaða aldri einstaklingur telst aldraður en eins og sjá má hér að ofan 

miðast Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization) við aldurinn 60 

ára og eldri (World Health Organization, 2017-a). Á Íslandi er þó miðast við að 

einstaklingur sé aldraður þegar hann hefur náð 67 ára aldri (lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999). Í rannsókn þessari verður miðað við aldurshópinn 60 ára og eldri þar sem 

unnið er með gögn úr OASR sjálfsmatslista fyrir aldurshópinn 60 ára og eldri.  

Með hækkandi aldri aukast líkurnar á að heilsa fólks fari versnandi og það þurfi á 

aðstoð að halda við daglega athafnir. Ásamt því stækkar sá hópur sem þarf á aðstoð að 

halda með stöðugri fólksfjölgun. Matstæki geta komið að góðum notum við að meta 

stöðu og þörf einstaklinga fyrir aðstoð. Þá nýtir heilbrigðisstarfsfólk matstæki þegar 

einstaklingar leita aðstoðar og þjónustu velferðarkerfisins (Halldór Sig. Guðmundsson og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Hluti þeirra matstækja sem notuð eru í velferðarkerfinu 

eru stöðluð og talin hagkvæm og skipuleg aðferð til að afla upplýsinga um stöðu 

einstaklinga (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006). ASEBA (e. Achenbach System of 

Empirically Based Assessment) eru stöðluð matstæki sem saman standa af mörgum 

ólíkum spurningalistum sem ætlaðir eru fyrir alla aldurshópa, og eru notaðir til að meta 

félagslega stöðu, líðan og hegðun einstaklinga við mismunandi aðstæður (Achenbach, 

Newhouse og Rescorla, 2004). Árið 2005 kom út íslensk þýðing á OASR sjálfsmatslistanum 

(e. Older Adult Self-Report) og OABCL (e. Older Adult Behaviour Cheklist) matslistanum 
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um mat annarra fyrir fólk 60 ára og eldra (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006). Notast 

var við megindlega rannsóknaraðferð við framkvæmd rannsóknarinnar, unnið var með 

fyrirliggjandi gögn úr rannsókn Halldórs Sigurðar Guðmundssonar þar sem notast var við 

OASR og OABCL matslistana (Yegidis, Weinbach og Myers, 2018). 

Hér á eftir verður fjallað um val á viðfangsefni, hagnýtt gildi rannsóknarinnar, 

markmið og rannsóknarspurningar og í lokin farið lauslega yfir uppsetningu 

ritgerðarinnar.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Meginástæða fyrir vali rannsakanda á viðfangsefni rannsóknarinnar er sú að eftir að 

rannsakandi hóf störf á hjúkrunarheimili þá kviknaði mikill áhugi á málefnum eldra fólks. 

Rannsakanda þykir það forréttindi að fá að vinna með eldra fólki og er alltaf að læra 

eitthvað nýtt. Áhuginn á málefnum þessa aldurshóps hefur aukist seinustu árin og beinist 

nú að geðheilbrigði. Jafnframt hefur almenn umræða í þjóðfélaginu á málefnum eldra 

fólks og geðheilbrigði almennt aukið þennan áhuga enn frekar. Rannsakandi greip því 

tækifærið þegar sá möguleiki opnaðist að vinna með gögn úr rannsókn með ASEBA 

matslistum fyrir aldurshópinn 60 ára og eldri og úr varð að rannsakandi ákvað að fjalla um 

þennan aldurshóp í MA verkefni sínu.  

1.2 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Sambærileg rannsókn á meðal eldra fólks hefur ekki verið gerð hér á landi áður. Verið er 

að nota ASEBA matslistana fyrir aldurshópinn 60 ára og eldri  í fyrsta sinn í landsdekkandi 

rannsókn til þess að afla íslenskra viðmiða. Í rannsókninni var notast við OASR 

sjálfsmatslistann og OABCL matslistann um mat annarra. Með rannsókninni munu því 

koma fram nýjar upplýsingar um viðmið OASR sjálfsmatslistans og þar með upplýsingar 

um tíðni eða algengi einkenna kvíða, depurðar og minnistaps hjá eldra fólki á Íslandi. 

Einnig má ætla að hægt verði að nota niðurstöður þessarar rannsóknar til samanburðar 

við aðrar rannsóknir á viðfangsefninu.   

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða með OASR sjálfsmatslistum dreifingu á skorum og 

tíðni kvíða- og depurðareinkenna og einkenna minnistaps hjá einstaklingum 60 ára og 

eldri á Íslandi. Einnig að athuga hvort tíðni þessara einkenna hér á landi sé hærri eða lægri 
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en viðmiðunarhóps ASEBA í Bandaríkjunum (hér eftur USA, e. United States of America). 

Tilgangur rannsóknarinnar er því að varpa ljósi á dreifingu og tíðni fyrrgreindra einkenna 

hjá einstaklingum 60 ára og eldri hér á landi. Með markmið rannsóknarinnar að leiðarljósi 

eru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram:  

• Er dreifing einkenna kvíða, depurðar og minnistaps hjá einstaklingum 60 ára og 

eldri hér á landi lægri eða hærri en viðmiðunarhópa ASEBA í Bandaríkjunum? 

• Hver er tíðni einkenna kvíða, depurðar og minnistaps hjá einstaklingum 60 ára 

og eldri á Íslandi? 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Rannsóknin skiptist í sex meginkafla. Fyrst er inngangur þar sem meðal annars er fjallað 

um markmið rannsóknarinnar og val á viðfangsefni. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun 

þar sem fjallað er um kenningar í öldrunarfræði, eldra fólk, depurð/þunglyndi, kvíða og 

heilabilun. Ásamt því verður lítillega fjallað um nokkur matstæki sem notuð eru fyrir 

þennan aldurshóp á Íslandi. Við lok annars kafla er fjallað um ASEBA matstækið og þá 

sérstaklega OASR og OABCL matslistana fyrir einstaklinga 60 ára og eldri. Þriðji kaflinn 

gerir meðal annars grein fyrir aðferð, framkvæmd, áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknarinnar. Í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar og í fimmta kafla er umræðan þar 

sem niðurstöður og fræðilegur bakgrunnur eru tengd saman og rannsóknarspurningum 

svarað. Að lokum koma lokaorð.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum verður fjallað um kenningar í öldrunarfræði, mannfjölda og stöðu eldra fólks í 

heiminum. Þá verður farið yfir hugtökin kvíði, depurð og minnistap sem eru viðfangsefni 

þessarar rannsóknar. Jafnframt verður sagt lauslega frá nokkrum matstækjum og í lokinn 

fjallað nánar um ASEBA matstækin og matslistana fyrir 60 ára og eldri.  

2.1 Kenningar í öldrunarfræði  

Kenningar eru mismunandi og misgagnlegar en þær hjálpa okkur að skilja heiminn með 

margvíslegum upplýsingum og þekkingu. Þær gera okkur kleift að sjá í skýrara ljósi það 

sem áður var óskýrt (Kart og Kinney, 2001). Öldrunarfræðin notast við ýmsar kenningar 

til þess að varpa ljósi á og grafa dýpra í málefni eldra fólks. Þær kenningar sem hér er vísað 

til eru athafnakenningin, hlutverkakenningin, hlédrægnikenningin, samfellukenningin, 

kenningin um öldrunarinnsæi, samskiptakenningin og þroskakenning Erikson (Hillier og 

Barrow, 2011). Hér á eftir verður stuttlega gerð grein fyrir fimm þessara kenninga.   

2.1.1 Athafnakenningin 

Eitt af algengustu sjónarhornum öldrunarfræðinnar er athafnakenningin (e. activity 

theory). Kenningin leggur áherslu á að félagslegar, andlegar og líkamlegar athafnir séu 

kjarninn í lífi einstaklinga á hverju aldursskeiði fyrir sig. Rannsóknir hafa sýnt að jákvæð 

persónuleg aðlögun og athafnir einstaklinga fylgjast að. Eldri fræðimenn sem aðhylltust 

kenninguna vildu meina að eðlileg öldrun fæli í sér að halda ætti sig við þær athafnir og 

hugarfar sem er til staðar hjá einstaklingnum við miðjan aldur eins lengi og mögulegt er. 

Einnig vildu þeir meina að þeim athöfnum og hlutverkum sem einstaklingurinn missir á 

vinnumarkaði eða innan fjölskyldunnar, skuli vera skipt út fyrir aðrar athafnir eða 

hlutverk. Kenningin gerir ráð fyrir að þeir einstaklingar sem eru félagslega virkir séu líklegri 

til þess að aðhyllast jákvæða sjálfsmynd, eiga góða félagslega aðlögun og vera ánægðari 

með lífið. Þessi félagslega virkni leiðir til þess að einstaklingurinn eldist vel. Rannsóknir 

síðastliðin 50 ár hafa sýnt fram á jákvæða fylgni milli athafna og að eldast vel. Í mörgum 

þessara rannsókna var breytan að eldast vel mæld með því að skoða sambönd 

einstaklinga og lífsánægju (Hillier og Barrow, 2011; Kart og Kinney, 2001).    
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Athafnakenningin hefur verið gagnrýnd fyrir að gera ráð fyrir að einstaklingur hafi 

stjórn á félagslegri stöðu sinni. Kenningin geri ráð fyrir að einstaklingur geti endurbyggt líf 

sitt með því að skipta út hlutverkum fyrir töpuð hlutverk líkt og atvinnumissi sökum 

aldurs. Sjálfsagt getur þetta átt við um einhverja einstaklinga sem hafa gott félagslegt net 

og fjárhagsleg efni á að skipta þessum hlutverkum út. En hvað með lífeyrisþegann sem 

hefur lækkað verulega í tekjum eða jafnvel misst maka sinn? Sá einstaklingur hefur ekki 

endilega getu til þess að skipta þessum hlutverkum út, hvorki fjárhagslega né félagslega 

þrátt fyrir mikla hvatningu. Með þessu getur kenningin frekar verið að sýna samband á 

milli félagslegrar og fjárhagslegrar stöðu, lífstíls, heilsu og velferðar heldur en á milli 

athafna og lífsánægju (Kart og Kinney, 2001).  

Önnur gagnrýni hefur bent á sýn athafnakenningarinnar á stöðugleika félagslegra og 

andlegra þarfa einstaklingsins í gegnum fullorðinsárin. Þessi sýn kenningarinnar getur 

gengið upp ef einstaklingurinn hugar að og þróar jafnvægi á milli félagslegra og andlegra 

þarfa sinna. Gagnrýnin beinist þó að þeim breytingum sem einstaklingur getur farið í 

gegnum þegar hann eldist svo sem við missi ástvina eða hlutverka á borð við atvinnu. 

Slíkar breytingar geta haft veruleg áhrif á félagslegar og andlegar þarfir einstaklingsins og 

fer athafnakenningin lítið inn á hvaða áhrif þetta getur haft. Einnig hefur það verið 

gagnrýnt að athafnakenningin geri ráð fyrir að hægt sé að skipta út hlutverkum á borð við 

atvinnu, hjónaband eða foreldrauppeldi (Kart og Kinney, 2001). 

2.1.2  Hlédrægnikenningin 

Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) var þróuð og rannsökuð af þeim Elaine 

Cumming og William E. Henry og var útskýrð í bók þeirra Growing Old sem kom út árið 

1961. Samkvæmt hlédrægnikenningunni er eðlilegt og óhjákvæmilegt að einstaklingar 

dragi úr virkni og leitist frekar eftir rólegri hlutverkum þegar þeir eldast. Hlédrægnin er 

gagnkvæm þar sem einstaklingurinn er að draga sig frá samfélaginu og samfélagið dregur 

sig frá einstaklingnum. Talsmenn kenningarinnar vilja meina að það nýtist samfélaginu að 

einstaklingurinn drægi sig smám saman til hlés, sem annars væri of mikil röskun fyrir hann 

og samfélagið ef hann dragi sig snögglega til hlés. Til þess að jafnvægi haldist í samfélaginu 

er nauðsynlegt að samfélagsleg kerfi dragi sig í hlé frá einstaklingnum. Eins myndu 

einstaklingar losna undan væntingum samfélagsins svo sem á vinnumarkaði og líklega 

aðlagast þeim breytingum með auknum samskiptum við fjölskyldu og vini. Litið var því á 
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hlédrægni sem forsendu fyrir félagslegum stöðugleika (Beckett og Taylor, 2010; Hillier og 

Barrow, 2011; Kart og Kinney, 2001).  

Hlédrægnikenningin hefur verið gagnrýnd fyrir að gera ráð fyrir að allir einstaklingar 

eldist á sama hátt. Í raun sé það svo að til sé eldra fólk sem taki jafn mikinn þátt í 

samfélaginu og þegar þau voru ung. Önnur gagnrýni á kenninguna hefur beinst að því að 

hlédrægni sé stundum þvingað upp á fólk, til dæmis með skyldubundnum starfslokum. 

Eldra fólk vilji jafnvel ekki draga sig í hlé heldur vilji það halda áfram að vera þátttakendur 

í samfélaginu, og getur slík þvingun haft veruleg áhrif á líf einstaklings. Eins hefur 

kenningin verið gagnrýnd fyrir að draga úr því að gripið sé inni í til þess að hjálpa eldra 

fólki. Þá hafa rannsóknir verið gerðar þar sem til dæmis kemur í ljós að hlédrægni eykst 

ekki endilega með hækkandi aldri. Ein rannsókn sýndi fram á að hlédrægni eykst frekar 

með félagslegri og líkamlegri streitu heldur en hækkandi aldri (Beckett og Taylor, 2010; 

Hillier og Barrow, 2011; Kart og Kinney, 2001). 

2.1.3 Samfellukenningin 

Samfellukenningin (e. Continuity theory) lítur svo á að persónuleiki einstaklinga mótist 

snemma og haldist nánast óbreyttur út ævina. Kenningin gefur í skyn að hvorki 

athafnakenningin né hlédrægnikenningin útskýri aðlögunina að öldrun.  

Samfellukenningin gengur út frá að aðlögunin felist í þeim persónuleika sem 

einstaklingurinn mótar í gegnum árin.  Sá persónuleiki sem einstaklingurinn mótar hefur 

áhrif á makaval, náin sambönd og aðra mikilvæga þætti í lífinu svo sem samskipti á 

vinnustað og í samfélaginu. Sérfræðingar eru ekki allir á sama máli um þetta, en þó eru 

einhverjir sem telja ólíklegt að persónuleiki einstaklinga breytist eftir að einstaklingur nær 

30 ára aldri. Þrátt fyrir ólíkar skoðanir sérfræðinga þá lítur samfellukenningin svo á að fyrir 

fullorðinsárin móti einstaklingurinn stöðugan persónuleika (Beckett og Taylor, 2010; 

Hillier og Barrow, 2011; Kart og Kinney, 2001). 

Samfellukenninguna er hægt að skipta niður í þrjá flokka, það er of litla, hæfilega eða 

of mikla samfellu. Of lítil samfella gerir það að verkum að einstaklingur finnur fyrir lítilli 

lífsánægju og á erfitt með að aðlagast breytingum. Fyrri þekking, geta og persónuleiki 

einstaklingsins nýtist þar af leiðandi ekki við að aðlagast breytingum. Hæfileg samfella er 

þegar persónuleiki, þekking og geta einstaklingsins er nægileg til þess að hann geti 
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aðlagast breytingum. Of mikil samfella er þegar einstaklingnum finnst lífið of 

fyrirsjáanlegt og það skortir nýja og auðgandi reynslu (Kart og Kinney, 2001).  

Gagnrýnendur á samfellukenninguna benda á þá einstaklinga sem telja sig hafa farið 

í gegnum persónuleikabreytingar seinna á ævinni. Líkt og einn maður á áttræðisaldri lýsti 

því þannig að honum líkaði ekki við sjálfan sig þegar hann var ungur, en frá þeim tíma hafi 

margt breyst og nú er hann opnari og með meira sjálfsálit. Þeir sem aðhyllast 

samfellukenninguna gætu fært rök fyrir þessu með því að segja að einstaklingur getur 

breytt hegðun sinni en þrátt fyrir það haldist persónuleikinn óbreyttur. Samfellukenningin 

hefur einnig verið gagnrýnd fyrir að beina athyglinni aðalega að einstaklingnum og 

samskiptum hans við aðra. Gagnrýnendur spyrja sig hvort það séu aðrir þættir sem geta 

heft eða haft áhrif á samfelluna í lífi og þroska (Hillier og Barrow, 2011; Kart og Kinney, 

2001). 

2.1.4 Þroskakenning Erikson 

Kenning Freuds um sálgreiningu var grunnurinn fyrir þróun Erik Erikson (1902-1994) á 

þroskakenningunni (e. life span developmental theory). Erikson vill meina að einstaklingur 

fari í gegnum átta sálfélagsleg þroskastig um ævina. Til þess að einstaklingur komist frá 

einu stigi til annars þarf hann að ljúka ákveðnum fösum og áföngum í þroska. Þegar 

einstaklingurinn byrjar að fóta sig í næsta fasa getur hann mætt ákveðnum áskorunum. 

Þroski einstaklingsins ræðst af því hvernig hann ræður fram úr þeim áskorunum.  Fyrstu 

fimm stig Erikson samsvara munn-, þermi-, völsa-, lægðar- og kynþroskastigum Freuds. 

Stig Erikson aðgreina sig frá stigum Freuds fyrir það að þau ná yfir allt æviskeiðið á meðan 

stig Freuds ná aðeins yfir barnæskuna (Hillier og Barrow, 2011; Beckett og Taylor, 2010).  

Síðustu þrjú stig þroskakenningar Erikson fjalla um byrjun, miðju og lok 

fullorðinsáranna. Byrjun fullorðinsáranna er það stig þar sem einstaklingurinn fer meðal 

annars að skuldbinda sig og móta náin sambönd. Á miðju stiginu eykst færni 

einstaklingsins í að deila og huga að velferð annarra svo sem í foreldra- og ömmu og afa 

hlutverkinu. Loka stig þroskakenningar Erikson fjallar um lok fullorðinsáranna. En á því 

stigi vill Erikson meina að einstaklingurinn finni fyrir ánægju með lífið og það sem hann 

hefur áorkað. Ásamt því er einstaklingurinn að sætta sig við að lífinu ljúki brátt og spyr sig 

spurninga á borð við hvers virði var líf mitt? Og breytti það einhverju? (Hillier og Barrow, 

2011; Beckett og Taylor, 2010). 
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Eins og fyrr segir þá geta þær áskoranir, sem einstaklingur þarf að fara í gegnum á 

hverju stigi fyrir sig, haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Kenning Erikson segir ekki að 

einstaklingur þurfi að klára hvert stig fyrir sig áður en farið er yfir á næsta stig. Raunar er 

líklegra að einstaklingar eigi eftir að leysa einhver vandamál fyrri stiga, en því fleiri 

vandamál sem einstaklingur á óleyst, er líklegra að það hindri heppilega úrvinnslu á næsta 

stigi. Erikson vill því meina að þegar einstaklingur færist frá einu stigi yfir á annað þá fær 

hann ekki aðeins tækifæri til þess að takast á við nýjar áskoranir heldur líka til þess að fara 

til baka og takast á við óleyst vandamál fyrri stiga  (Hillier og Barrow, 2011; Beckett og 

Taylor, 2010). 

2.1.5 Öldrunarinnsæiskenningin 

Lars Tornstam kom fram með öldrunarinnsæiskenninguna (e. gerotranscendence theory) 

en samkvæmt henni getur fólk þróað með sér nýja sýn á lífið með hækkandi aldri. 

Tornstam vill meina að þessi nýja sýn sé frábrugðin þeirri sýn sem yngra og miðaldra fólk 

hefur, sem lítur svo á að lífið snúist um virkni og þátttöku. Þær breytingar sem eldra fólk 

getur öðlast með þessari nýju sýn, felast meðal annars í nýju viðhorfi til tilvistar sinnar og 

tíma, viðhorfs til samskipta, einveru og efnislegra hluta og loks viðhorfs til eigin persónu. 

Viðhorf til tilvistar og tíma breytist og í stað þess að líta á lífið sem fortíð, nútíð og framtíð 

öðlast eldra fólk tilfinninguna fyrir samhengi. Þá færist bernskan nær einstaklingnum og 

skilgreinir hann hana upp á nýtt. Ásamt því minnkar og jafnvel hverfur óttinn við dauðann. 

Viðhorf til eigin persónu breytast einnig með hækkandi aldri þar sem einstaklingurinn 

minnkar áhersluna á útlit sitt og aðra líkamlega þætti. Þá endurmetur einstaklingurinn 

sjálfan sig og finnur jafnvel nýjar hliðar á sjálfum sér. Með hækkandi aldri breytist einnig 

viðhorf til samskipta, einveru og efnislegra hluta. Þá breytist skilningur eldra fólks á því 

hvað sé mikilvægt og velur það hvaða samskipti skipta máli. Ásamt því tekur 

einstaklingurinn tíma frá fyrir einveru og veraldlegir hlutir missa fyrrum mikilvægi sitt 

(Helga S. Ragnarsdóttir, 2006; Tornstam, 2000; Tornstam, 2005). 

Tornstam tekur það þó skýrt fram að öldrunarinnsæi sé ekki ákveðið ferli sem allir 

einstaklingar fara í gegnum með hækkandi aldri en þó sé hægt að segja að almennt komi 

öldrunarinnsæi með hækkandi aldri. Ýmsir þættir í lífinu geta haft áhrif á það svo sem 

félagslegir þættir á borð við stöðu og kyn og aðrir atburðir á lífsleiðinni líkt og áföll eða 

veikindi. Þá bendir Tornstam einnig á að mikilvægt sé að hafa í huga möguleikann á 
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þunglyndi, og þekkja muninn á öldrunarinnsæi og þunglyndi. Þrátt fyrir breytingar og 

þroska samhliða öldrunarinnsæi hefur eldra fólk gott af hvatningu til þess að sinna 

þjálfun, hópstarfi og afþreyingu (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006; Tornstam, 2000; Tornstam, 

2005). 

2.2 Eldra fólk 

Í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 kemur fram að sá einstaklingur telst aldraður 

sem náð hefur 67 ára aldri. Það er þó mismunandi eftir löndum á hvaða aldri einstaklingur 

telst vera aldraður (World Health Organization, 2018-a). 

Það að eldast getur verið félagslegt, líffræðilegt og sálrænt ferli. Líffræðileg öldrun á 

sér stað þegar sameindir og frumur líkamans skemmast en það ferli felur meðal annars í 

sér minnkandi líkamlega og andlega getur, frekari hættu á sjúkdómum og að lokum andlát 

einstaklings. Heilsa hvers og eins er þó mismunandi og er ferlið þar af leiðandi ekki 

línulegt. Það að eldast tengist líka félagslegum, sálrænum og samfélagslegum breytingum 

á borð við að fara á eftirlaun, missi ástvina, flutningar og breyttar fjölskylduaðstæður 

(World Health Organization, 2018-a).  

Einstaklingar 60 ára og eldri eru mikilvægir samfélaginu sem fjölskyldumeðlimir, 

sjálfboðaliðar og sem virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Á meðan flestir eru við góða 

heilsu og geðheilsu þá eru margir í hættu á að þróa með sér geðheilbrigðisvanda, 

taugasjúkdóma, vímuefnavanda og aðra sjúkdóma á borð við sykursýki, heyrnartap, 

slitgigt og fleira. Þá er einnig líklegra eftir því sem einstaklingur eldist að hann eigi við fleiri 

en einn heilsutengdan vanda að stríða (World Health Organization, 2017-a). 

Íbúum á heimsvísu fer stöðugt fjölgandi. Samkvæmt Alþjóða 

heilbrigðismálastofnuninni er talið að á árunum 2015 til 2050 muni fjöldi fólks 60 ára og 

eldra tvöfaldast úr 12 í 22% í heiminum (World Health Organization, 2017-a). Ef 

mannfjöldaþróun á Íslandi er skoðuð út frá gögnum Hagstofu Íslands (e.d.) má sjá að frá 

árunum 2015 til 2050 muni fólki 60 ára og eldra fjölga úr 18,9 í 29,1% hér á landi.  

Eldri kynslóðunum og öldrun einstaklinganna fylgir ákveðinn líkamlegur, andlegur og 

félagslegur vandi sem samfélagið þarf að bregðast við og taka til greina, en yfir 20% 

einstaklinga yfir 60 ára eiga við geðheilbrigðisvanda eða taugafræðilegan vanda að stríða. 

Algengasti vandinn meðal þessa aldurshóps er þunglyndi og heilabilun sem nær yfir 5 til 
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7% af eldra fólki á heimsvísu. Kvíðaraskanir hafa áhrif á 3,8% eldra fólks. 

Geðheilbrigðisvandi meðal eldra fólks er oft ekki greindur af heilbrigðisstarfsfólki eða af 

fólkinu sjálfu og fordómar í garð erfiðleika á sviði geðheilbrigðisvanda gerir fólki erfitt fyrir 

að leita sér aðstoðar (World Health Organization, 2017-a). 

Meðal algengustu sjúkdóma á Íslandi eru geðraskanir og geðsjúkdómar. Þessir 

sjúkdómar hafa mikil áhrif á samfélagið en þeir eru taldir valda meiri kostnaði fyrir 

samfélagið og vinnutapi heldur en flestir aðrir sjúkdómar. Í heilbrigðisáætlun til ársins 

2010 komu meðal annars fram tölulegar upplýsingar um algengi geðraskana á Íslandi sem 

var talið vera 22% þegar áætlunin var gerð (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2001).  

Hugtakið aldursvænt samfélag (e. Age-friendly communitie) er tiltölulega nýtt hugtak 

sem hefur verið að ryðja sér til rúms í heiminum og í umræðu um málefni eldra fólks. 

Hugtakið vísar til þess að fólki á öllum aldri er gert kleift að taka þátt í samfélaginu og að 

komið sé fram við það af virðingu, án þess að þeim sé mismunað vegna aldurs.  Samfélag 

er aldursvænt þegar áhersla er lögð á að auðvelda eldra fólki að vera í samskiptum við þá 

sem skiptir það máli. Jafnframt að hjálpa eldra fólki að viðhalda og vera heilbrigt og taka 

virkan þátt í samfélaginu og veita þeim sem ekki geta séð um sig sjálfir viðeigandi stuðning 

og þjónustu. Ýmsar borgir hafa tekið skref í átt að aldursvænu samfélagi með því að taka 

þátt í verkefninu WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities sem var 

stofnað til þess að stuðla að gagnkvæmum samskiptum og reynslu á milli aldursvænna 

borga og samfélaga um allan heim (World Health Organization, e.d.). Reykjavíkurborg 

sótti um að taka þátt í verkefninu aldursvænt samfélag á vegum Alþjóða 

heilbrigðismálastonunarinnar og var umsóknin samþykkt í júní 2015. Reykjavíkurborg 

hefur því um fimm ár til að uppfylla þau skilyrði sem sett eru fyrir þátttöku í þessu 

verkefni. Meðal þessara skilyrða eru að almenn útisvæði taki mið af skertri hreyfigetu 

fólks, að eldra fólk sé sýnilegt í samfélaginu og sé boðið að taka þátt í atvinnulífinu, 

búsetuúrræðum sé fjölgað og að eldra fólk taki þátt í ákvörðunum sem varðar samfélagið. 

Er þessi listi aðeins brot af því sem þarf að uppfylla til þess að taka þátt í verkefninu 

(Reykjavík, e.d.; World Health Organization, 2007).    
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2.3 Flokkunarkerfin DSM og ICD 

Tvö algengustu flokkunarkerfin á sviði geðraskana eru Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM) og International Classification of Diseases (ICD). DSM er þróað 

og gefið út af sambandi geðlækna í Bandaríkjunum (e. American Psychiatric Association) 

í samstarfi við aðrar heilbrigðisstéttir og ICD er þróað og gefið út af Alþjóða 

heilbrigðismálastofnuninni. Flokkunarkerfin hafa tekið breytingum frá fyrstu útgáfu en 

þær útgáfur sem notaðar eru í dag eru ICD-10 og DSM-5.  

ICD-10 er það flokkunarkerfi sem notað er í Evrópu og víða annars staðar í heiminum. 

Í Bandaríkjunum er hins vegar mest notast við DSM-5 flokkunarkerfið, sem líkist þó ICD-

10 flokkunarkerfinu. Alla flokka, sem notaðir eru í DSM-5, er hægt að finna í 

flokkunarkerfinu ICD-10. Helstu geðraskanir eru flokkaðar í DSM-5 niður í 22 flokka sem 

saman standa af yfir 150 stökum röskunum (American Psychiatric Association, 2013; 

Sadock, Sadock og Ruiz, 2015).  

Í umfjöllun hér á eftir og í rannsóknarverkefninu verður stuðst við gögn sem tengjast 

DSM flokkunarkerfinu þar sem gert er ráð fyrir DSM flokkun þegar unnið er með 

niðurstöður ASEBA matslistanna (Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sigurður Guðmundsson, 

2006). 

2.4 Depurð/þunglyndi 

Lyndi (e. mood) getur kallað fram tilfinningar á borð við depurð, tómarúm, uppnám, 

pirring, niðurbrot og ánægju. Slíkar tilfinningar eru oftast venjulegar sveiflur á lyndi eða 

stutt svörun við áskorunum í daglegu lífi (World Health Organization, 2018-b). 

Lyndisraskanir (e. mood disorders) eru mikilvægur flokkur geðraskana og meðal þeirra eru 

þunglyndi og geðhvarfasýki. Lyndi einstaklinga getur verið óstöðugt, sveiflukennt og 

öfgakennt sem eru meðal einkenna lyndisraskana. Önnur einkenni og merki þess að 

einstaklingur sé með lyndisröskun eru breytingar á virkni, vitsmunalegri getu, tali, svefni, 

matarlyst, kynferðislegri virkni og fleiru. Lyndisraskanir hafa nánast alltaf áhrif á mannlega 

færni og félagslega- og atvinnutengda virkni (American Psychiatric Association, 2013; 

Sadock o.fl., 2015).  

Í skýrslunni Heilsa og líðan Íslendinga 2012 kemur fram að árið 2012 var hlutfall karla 

með langvarandi þunglyndi 5,1% en 8,8% hjá konum. Hlutfallslega voru fleiri konur 

greindar með langvarandi þunglyndi heldur en karlar. Hlutfallið eftir aldurshópum var 
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3,5% hjá körlum á aldrinum 67-79 ára og 4,5% hjá konum. Samkvæmt skýrslunni fer 

greiningum á langvarandi þunglyndi fækkandi eftir hækkandi aldri (Jón Óskar 

Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2014). 

Bandarísk rannsókn skoðaði greiningar og meðferðir á þunglyndi hjá einstaklingum 

65 ára og eldri á árunum 1992-2005. Notast var við gögn Medicare Current Beneficiary 

Survey í Bandaríkjunum þar sem þátttakendur voru 39.396. Niðurstöðurnar sýndu að 

greining á þunglyndi einstaklinga 65 ára og eldri jókst úr 3 í 6% frá árinu 1992 til 2005. 

Einnig kom fram að þunglyndis greiningar voru algengari hjá konum en körlum. Ásamt því 

fjölgaði greiningum eftir aldri, þar voru aldurshóparnir 65-74 ára, 75-84 ára og 85 ára og 

eldri (Akincigil o.fl., 2011).  

Í tveimur rannsóknum sem unnar voru á bilinu 2005 til 2010 var algengi alvarlegra 

þunglyndiseinkenna fyrri ára skoðuð út frá greindum tilvikum þunglyndis og notkun 

þunglyndislyfja. Niðurstöðurnar sýndu að algengi þunglyndis er mun minna hjá eldri 

einstaklingum heldur en öðrum aldurshópum. Hins vegar sýnir algengi uppáskrifaðra 

þunglyndislyfja ekki fram á það. Aðeins 18% eldri einstaklinga sem eru með greiningu 

þunglyndis frá lækni standast greiningarviðmið fyrir alvarlegt þunglyndi, það er að 

greiningin var ekki gerð með skipulögðu viðtali. Fram kom að af hálfu grunnþjónustu 

kunni að vera vandkvæðum bundið að greina þunglyndi og þá sérstaklega hjá eldri 

einstaklingum. Önnur vandkvæði s.s. svefntruflanir, þreyta og orkuleysi eru einkenni sem 

oft er hægt að rekja til líkamlegra sjúkdóma og líkjast oft einkennum þunglyndis. Einnig 

getur öðrum þáttum svipað til einkenna þunglyndis svo sem ástvinamissi og minnkandi 

félagslegum tengslum og þátttöku. Önnur vandamál sem fylgja hækkandi aldri getur verið 

erfitt að greina frá þunglyndiseinkennum (Mojtabai, 2014). 

Nýleg rannsókn sem gerð var á 870 einstaklingum 75 ára og eldri skoðaði hvort viljinn 

til þess að lifa hefði áhrif á  einkenni þunglyndis. Tekin voru viðtöl við þátttakendur í 

heimahúsi þeirra og spurningalisti lagður fyrir þá. Í spurningalistanum voru fimm 

spurningar sem tengdust viljanum til þess að lifa þar sem hægt var að svara á bilinu 0 

(engin vilji) og 6 (mjög mikill vilji). Þunglyndiseinkenni voru síðan metin með sex 

spurningum sem teknar voru út úr GDS (e. Geriatric Depression Scale) matstækinu. Af 

þeim 870 sem tóku þátt voru 45,4% konur og 60,8% þátttakenda voru giftir eða voru í 

sambúð. Niðurstöðurnar sýndu að viljinn til þess að lifa var hærri hjá þeim sem bjuggu 
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með maka heldur en hjá þeim sem bjuggu einir og hjá körlum heldur en konum. 

Þunglyndiseinkenni voru algengari hjá einstaklingum sem bjuggu einir heldur en hjá þeim 

sem bjuggu með maka. Ásamt því voru þunglyndiseinkenni algengari hjá konum heldur 

en körlum. Fylgni var síðan á milli þunglyndiseinkenna og vilja til þess að lifa. 

Niðurstöðurnar sýndu því að viljinn til þess að lifa spáir fyrir um einkenni þunglyndis, 

minnkandi vilji einstaklinga til að lifa leiðir til og stuðlar að einkennum þunglyndis (Carmel, 

Tovel, Raveis og O´Rourke, 2018). 

Í rannsókn þar sem skoðað var algengi kvíða og lyndisraskana var notast við gögn úr 

The National Comobidity Survey Replication (NCS-R) þar sem úrtakið voru 9.282 

einstaklingar 18 ára og eldri. Í rannsókninni var aðeins unnið með gögn 2.575 einstaklinga 

55 ára og eldri, en þar af voru 43% 55-64 ára, 32% 65-74 ára og 20% 75-84 ára. Tólf 

mánaða algengi lyndisraskana, kvíðaraskana og lyndis- og kvíðaraskana voru metin út frá 

sjúkdómsflokkunarkefi DSM-IV. Niðurstöðurnar sýndu að algengi fyrrgreindra raskana 

lækkaði með hækkandi aldri. Þá kom fram að algengara var að konur væru með röskun 

en karlar. Á heildina litið var algengi kvíðaraskana 12% og lyndisraskana 5%. Þrátt fyrir að 

algengi kvíðaraskana og lyndisraskana lækki með hækkandi aldri, væru þær algengar. 

Niðurstöðurnar styðja því þörfina á forvörnum og inngripi hjá þessum aldurshópi (Byers, 

Yaffe, Covinsky, Friedman og Bruce, 2010).   

Í þýskri rannsókn voru algengi og áhættuþættir þunglyndiseinkenna hjá eldra fólki 

skoðuð. Alls voru 1.659 einstaklingar á aldrinum 60 til 85 ára sem tóku þátt í rannsókninni. 

Notast var við spurningalistann Patient Health Questionnaire (PHQ-9) til þess að meta 

einkenni þunglyndis. Fram kom í niðurstöðum að þunglyndiseinkenni fundust hjá 28,7% 

þátttakenda. Þunglyndiseinkenni þessa hóps tengdust hækkandi aldri, lægri tekjum, 

frekari hættu á öðrum sjúkdómum og minni félagslegum stuðningi. Ásamt því sýndu 

niðurstöðurnar að konur fundu frekar fyrir einkennum þunglyndis en karlar og algengara 

var að eldri einstaklingar í úrtakinu væru með einkenni þunglyndis en yngri (Glaesmer, 

Riedel-Heller, Braehler, Spangenberg og Luppa, 2011). 

Eins og sjá má í rannsóknum hér á undan er notast við ýmis matstæki til að skima fyrir 

einkennum þunglyndis. Skimunar og matstæki geta auðveldað heilbrigðisstarfsfólki að 

skima fyrir og leggja grunn að greiningum s.s. þunglyndis (Halldór Sig. Guðmundsson og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). 
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2.4.1 Vægt, miðlungs og alvarlegt þunglyndi 

Samkvæmt DSM-5 flokkunarkerfinu er hægt að flokka þunglyndi niður í þrjá flokka eftir 

alvarleika þess svo sem vægt, miðlungs og alvarlegt þunglyndi. Sú greining ræðst þó af 

fjölda einkenna og hversu oft einstaklingurinn finnur fyrir einkennunum. Samkvæmt 

DSM-5 er einstaklingur með alvarlegt þunglyndi (e. Major depressive disorder) þegar 

einkenni hafa verið til staðar í að minnsta kosti tvær vikur. Dæmi um slík einkenni eru 

breyting á matarlyst, þyngd, svefni, athöfnum, minni orka, sektarkennd, erfitt með að 

hugsa og taka ákvarðanir og endurteknar hugsanir um dauðann eða sjálfsvíg. Á mynd 1 

má sjá greiningarviðmið fyrir alvarlegt þunglyndi samkvæmt DSM-5, en myndin er lausleg 

þýðing höfundar (American Psychiatric Association, 2013; Sadock o.fl., 2015). 

Þunglyndi getur verið án geðhæðar (e. mania) sem felur í sér að hugsanir einstaklings 

eru afbrigðilegar og skap hans hátt uppi og þetta ástand getur varað allt upp í viku. 

Einstaklingar sem upplifa bæði einkenni geðhæðar og þunglyndis flokkast undir 

tvípólaröskun (e. Bipolar I disorder) samkvæmt DSM-5 (American Psychiatric Association, 

2013; Sadock o.fl., 2015).  
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Mynd 1. Greiningarviðmið fyrir alvarlegt þunglyndi samkvæmt DSM-5. 

2.5 Kvíði 

Kvíði er eitthvað sem allir upplifa en hann einkennist meðal annars af deyfðri, óþægilegri 

og óljósri tilfinningu. Kvíða getur fylgt höfuðverkur, sviti, hjartsláttarónot, þrengsli yfir 

brjósti, ónot í maga og eirðarleysi. Það er þó misjafnt eftir einstaklingum hversu lengi og 

hvaða einkenni kvíða viðkomandi upplifir. Kvíði er líka eðlilegt viðvörunar merki sem varar 

við yfirvofandi hættu eða ógn og gerir þannig einstaklingnum kleift að búa sig undir að 

takast á við ógnina. Hræðsla er svipað viðvörunarkerfi sem hægt er að rugla saman við 

kvíða, en hræðsla er sú tilfinning sem kemur upp við þekkta, ákveðna ytri ógn á meðan 

kvíði kemur upp við óþekkta og óljósa innri ógn. Kvíðaröskun er þegar kvíðaeinkenni eru 

áberandi og flokkast undir einhverja af þeim kvíðaröskunum sem fjallað er um í DSM-5 

flokkunarkerfinu. Í DSM-5 eru níu kvíðaraskanir sem sjá má í mynd 2 (American Psychiatric 

Association, 2013; Sadock o.fl., 2015).  

 

Greiningarviðmið fyrir alvarlegt þunglyndi eru:  

A. Fimm eða fleiri eftirfarandi níu einkenna hafa átt sér stað í að minnsta kosti tvær vikur 
og sýna fram á breytta virkni, skilyrði er að eitt einkennanna sé annað hvort einkenni 
1 eða 2.  

1. Þungt geðslag mestan hluta dags, nánast alla daga að eigin áliti eða annarra.  

2. Verulega minnkandi áhugi eða ánægja fyrir öllum, eða næstum öllum, atburðum 
mestan hluta dags, nánast alla daga (að eigin áliti eða annarra).  

3. Töluvert þyngdartap eða aukning (5% eða meiri breyting á líkamsþyngd á einum 
mánuði) eða minni eða aukin matarlyst nánast alla daga. 

4. Svefntruflanir nánast alla daga, svo sem svefnleysi eða aukinn svefn.  

5. Óeirð eða hægar hreyfingar og hugsun.  

6. Þreyta eða orkuleysi nánast alla daga.  

7. Tilfinningin að vera einskis virði eða sektarkennd nánast alla daga.  

8. Erfiðleikar með einbeitingu nánast alla daga.  

9. Endurteknar hugsanir um dauðann. Sjálfsvígshugleiðingar, tilraunir eða ýtarlegt 
skipulag um að fremja sjálfsvíg.  

B. Einkennin valda verulegri truflun í daglegu lífi.  

C. Einkennin er ekki hægt að rekja til vímuefnanotkunar eða annarra líkamlegra 
sjúkdóma. 

D. Einkennin eru ekki betur útskýrð með öðrum geðsjúkdómum svo sem geðklofa eða 
geðhvarfasýki o.fl.  

E. Það hafa ekki átt sér stað geðhæðartímabil (e. manic episode) eða örlyndistímabil (e. 
hypomanic episode) 
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Mynd 2. Kvíðaraskanir samkvæmt DSM-5 flokkunarkerfinu.  

Samkvæmt áðurnefndri skýrslu um Heilsu og líðan Íslendinga 2012 var hlutfall karla 

með langvarandi kvíða eða spennu 6,8% en 12,8% hjá konum. Hlutfallslega voru mun fleiri 

konur með langvarandi kvíða eða spennu en karlar. Hlutfallið hjá aldurshópnum 67-79 ára 

var 5,7% hjá körlum og 8,1% hjá konum. Sama á við hér þar sem mun fleiri konur á 

aldrinum 67-79 ára eru með langvarandi kvíða eða spennu en karlar (Jón Óskar 

Guðlaugsson o.fl., 2014). 

Í rannsókn þar sem algengi DSM-IV raskana var kannað með National Comorbidity 

Survey Replication kom í ljós að algengasti flokkur geðraskana samkvæmt DSM-IV voru 

kvíðaraskanir (Kessler, Berglund, Demler, Jin og Walters, 2005). Fræðileg samantekt á 

rannsóknum í yfir 44 löndum var gerð til að kanna algengi kvíðaraskana en þær rannsóknir 

sem notast var við þurftu að miðast annað hvort við DSM eða ICD flokkunarkerfin. 

Niðurstöður samantektarinnar sýndu að algengi kvíðaraskana á heimsvísu væri um 7,3%, 

eða um einn af hverjum níu. Einnig kom í ljós að konur eru tvisvar sinnum líklegri en karlar 

til að vera með kvíðaröskun og einstaklingar 25-54 ára eru 20% líklegri til að vera með 

kvíðaröskun en þeir sem eru 55 ára og eldri. Algengasta kvíðaröskunin var sértæk fælni 

eða 6-12% en almenn kvíðaröskun var 3-5% (Baxter, Scott, Vos og Whiteford, 2013).   

Talið hefur verið að aukið varnarleysi gagnvart kvíða komi til vegna þess að 

einstaklingur túlkar óljósar aðstæður sem hættulegar eða ógnandi. Sú túlkun hefur verið 

staðfest hjá einstaklingum sem eru í byrjun fullorðinsáranna. Nýleg rannsókn hafði til 

skoðunar hvort samskonar varnarleysi gagnvart kvíða ætti sér einnig stað hjá eldra fólki. 

Alls tólku 96 einstaklinga á aldrinum 60 til 91 árs þátt í rannsókninni. Einstaklingunum var 

Kvíðaraskanir:  

- Felmtursröskun (e. Panic disorder)    

- Félagsfælni (e. Social phobia) 

- Víðáttufælni (e. Agoraphobia)     

- Kvíðaröskun vegna notkunar vímuefna (e. Substance/medication-induced anxiety 
disorder)  

- Almenn kvíðaröskun (e. Generalized anxiety disorder)   

- Aðskilnaðarkvíði (e. Separation anxiety disorder) 

- Sértæk fælni (e. Specific phobia)    

- Kvíðaröskun vegna læknisfræðilegs ástands (e. Anxiety disorder due to another medical 
condition) 

- Kjörþögli (e. Selective mutism) 
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skipt í tvo hópa, annars vegar þeir sem voru neðarlega á kvarða yfir kvíða og hins vegar 

þeir sem voru ofarlega. Hvor hópur skiptist í tvennt þar sem lagðar voru fyrir 80 setningar. 

Annar hópurinn fékk setningar sem tengdust óljósum aðstæðum, svo sem veikindum, á 

meðan hinn hópurinn fékk setningar sem ekki tengdust óljósum aðstæðum, svo sem góðri 

heilsu. Niðurstöðurnar studdu þá tilgátu að eldri einstaklingar sem voru ofarlega á kvarða 

yfir kvíða samanborið við þá sem voru neðarlega á kvarðanum túlkuðu frekar óljósar 

aðstæður sem hættulegar eða ógnandi (Cabrera, Montorio og MacLeod, 2017). 

Í rannsókn sem skoðaði kvíðaeinkenni voru einkenni mæld með Geriatric Anxiety 

Inventory (GAI) hjá einstaklingum með þunglyndi, heilabilun eða geðrof. Úrtakið 

samanstóð af 428 einstaklingum sem voru með einhvern af fyrrgreindum sjúkdómum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að kvíðaeinkenni mældust oftast hjá þeim 

einstaklingum sem voru fyrir með þunglyndi miðað við hina tvo hópana. Niðurstöðurnar 

benda því til þess að kvíðaeinkenni séu algeng hjá eldra fólki með þunglyndi (Bakkane 

Bendixen, Hartberg, Selbæk og Engedal, 2016). 

2.5.1 Almenn kvíðaröskun 

Almenn kvíðaröskun er ein af níu kvíðaröskunum samkvæmt DSM-5 flokkunarkerfinu. 

Kvíði getur aðlagast og verið eðlilegt viðbragð við hættu sem undirbýr einstakling fyrir 

flótta- eða árásarviðbragði (e. flight or fight). Einstaklingur sem virðist þó vera kvíðinn 

fyrir nánast öllu er líklegur til þess að vera með almenna kvíðaröskun. Almenn 

kvíðaröskun er skilgreind sem of mikill kvíði og áhyggjur yfir ákveðnum aðstæður eða 

atburði nánast daglega, á minnst sex mánaða tímabili. Erfitt er að hafa stjórn á þessum 

áhyggjum og tengjast þær einnig líkamlegum einkennum á borð við vöðvaspennu, pirring, 

erfiðleika með svefn og eirðarleysi. Almenn kvíðaröskun er algengur vandi og er hlutfall 

kvenna almennt hærra, eða tvær á móti einum karli. Af þeim sem sækja sér meðferð er 

hlutfallið ein kona á móti einum karli. Almennt á sjúkdómurinn upptök sín seint á 

unglingsárunum eða snemma á fullorðinsárum og er almenn kvíðaröskun oft samhliða 

öðrum geðröskunum á borð við félagsfælni, sértæka fælni, felmtursröskun eða þunglyndi. 

Um 50% til 90% einstaklinga með almenna kvíðaröskun eru líkleg til þess að vera með 

aðra geðröskun. Allt að 25% einstaklinga með almenna kvíðaröskun finna á endanum fyrir 

einkennum felmtursröskunar og einnig finnur stór hluti þeirra fyrir einkennum 

þunglyndis. Aðrar geðraskanir sem oft eru samhliða almennri kvíðaröskun eru raskanir 
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tengdar vímuefnamisnotkun og óyndi (e. dysthymic disorder)(American Psychiatric 

Association, 2013; Sadock o.fl., 2015). 

Á mynd 3 má sjá lauslega þýðingu höfundar á greiningarviðmiðum fyrir almenna 

kvíðaröskun samkvæmt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013; Sadock o.fl., 

2015).  

 

Mynd 3. Greiningarviðmið fyrir almenna kvíðaröskun samkvæmt DSM-5. 

 

Rannsókn var gerð þar sem skoðuð voru einkenni sem tengjast almennri kvíðaröskun 

hjá fullorðnum einstaklingum. Úrtakið samanstóð af 8.841 einstaklingi 16 til 85 ára en þar 

af voru 3.178 á aldrinum 55 til 85 ára. Af þeim voru 227 einstaklingar með almenna 

kvíðaröskun og þar af voru 65% konur. Var þeim skipt í tvo hópa, þeir sem fundu fyrir 

fyrstu einkennum á síðustu 12 mánuðum og hinir sem fundu fyrir fyrstu einkennum fyrir 

það tímabil og voru niðustöðurnar skoðaðar út frá aldurshópnum 55 ára og eldri. Af þeim 

einstaklingum sem upplifðu fyrstu einkenni almennrar kvíðaröskunar fyrir 12 mánaða 

tímabilið voru 4,9% sem fundu fyrir þeim einkennum eftir 60 ára aldur. Sú tala varð þó 

hærri hjá þeim sem fundu fyrir fyrstu einkennum á síðustu 12 mánuðum eða 8,4% 

(Goncalves og Byrne, 2012). 

Greiningarviðmið fyrir almenna kvíðaröskun eru:  

A. Of mikill kvíði eða áhyggjur eiga sér stað nánast daglega vegna ýmissa aðstæðna eða 
atburða í meira en sex mánuði.  

B. Einstaklingurinn á erfitt með að stjórna áhyggjunum. 

C. Kvíðinn og áhyggjurnar eru samhliða þremur eða fleiri eftirtalinna sex einkenna (Sum 
einkennanna hafa verið til staða fleiri daga en ekki, seinustu sex mánuði):  

• Eirðarleysi 

• Þreytist auðveldlega 

• Erfiðleikar með einbeitingu  

• Pirringur 

• Vöðvaspenna 

• Svefntruflanir (erfiðleikar með að sofna eða halda svefni eða slæmur svefn).  

D. Kvíðinn, áhyggjurnar eða líkamleg einkenni valda miklum erfiðleikum eða hamla 
félagslegum samskiptum, vinnu eða aðra mikilvæga virkni daglegs lífs.  

E. Truflunin er ekki líkamleg afleiðing efnanotkunar (s.s vímuefnanotkunar eða 
lyfjameðferðar) eða annarra sjúkdóma. 

F. Truflunin á ekki betur við aðra sjúkdóma (s.s felmtursröskun, félagsfælni, áráttu- og 
þráhyggjuröskun o.fl.)  



32 

Mackenzie, Reynolds, Chou, Pagura og Sareen (2011) rannsökuðu algengi og fylgni 

almennrar kvíðaröskunar hjá eldra fólki. Notast var við gögn úr National Epidemiologic 

Survey on Alcohol and Related Conditions þar sem 12.312 einstaklingar 55 ára og eldri 

tóku þátt. Niðurstöðurnar sýndu að algengi almennrar kvíðaröskunar seinustu 12 mánuði 

var 2,8%. Stór hluti þeirra sem voru með almenna kvíðarsökun voru einnig með 

lyndisröskun eða aðra kvíðaröskun.  

Í kaflanum mátti sjá einkenni kvíðaraskana, greiningarviðmið fyrir almenna 

kvíðaröskun og rannsóknir um tíðni raskana. En mikilvægt er að hugað sé að notkun 

matstækja þegar verið er að skima fyrir einkennum kvíðaraskana hjá eldra fólki (Halldór 

Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). 

2.6 Heilabilun 

Heilabilun (e. dementia) felur í sér skerðingu á minni, skilningi og dómgreind. Verkstol, 

málstol, skynstol, skert ratvísi og skert hreyfifærni geta einnig verið einkenni heilabilunar. 

Skert færni er annað einkenni sem varðar flóknar athafnir á borð við að aka bíl, annast 

fjármál, innkaup, huga að lyfjum, þvo þvott, þrífa, elda og fleira. Frekari skerðing á færni 

færist síðan yfir á aðrar athafnir svo sem að klæðast, matast, snyrta sig og fara á salerni. 

Hegðun einstaklinga með heilabilun getur verið erfið þeim sem sjá um hann. Stór hluti 

einstaklinga með heilabilun upplifa einnig atferlistruflanir og geðræn einkenni í 

sjúkdómsferlinu. Atferlistruflanir sem eiga sér oft stað á seinni stigum sjúkdómsins 

einkennast meðal annars af óróleika, hávaða, rápi og ráfi, áreitni, árásargirni og reiði. 

Geðræn einkenni geta meðal annars verið kvíði, þunglyndi, ofskynjanir, ranghugmyndir 

og svefntruflanir (American Psychiatric Association, 2013; Hanna Lára Steinsson, 2006; 

Sadock o.fl., 2015).   

Heilabilun er framsækinn og varanlegur sjúkdómur og ein helsta orsök fötlunar og 

ósjálfstæðis meðal eldri einstaklinga í heiminum. Skortur á skilningi og þekkingu gagnvart 

heilabilun leiðir til fordóma og hindrana við greiningu og umönnun. Heilabilun hefur áhrif 

á starfsferil, fjölskyldu og samfélagið og geta áhrifin verið líkamleg, andleg, félagsleg og 

fjárhagsleg (American Psychiatric Association, 2013; Sadock o.fl., 2015; World Health 

Organization, 2017-b).  

Heilabilun hefur mismunandi áhrif á einstaklinga en þeim einkennum sem fylgja 

sjúkdómnum er hægt að skipta í þrjú stig. Fyrsta stigið eða væg heilabilun einkennist af 
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vægri skerðingu á minni, tímaskerðingu og að vera illa áttaður. Á öðru stigi eða við 

miðlungs heilabilun verða einkennin sjáanlegri og frekar hamlandi. Einkennin geta verið 

frekar skert minni svo sem að þekkja ekki nöfn aðstandenda, þekkja ekki umhverfið sitt, 

eiga erfitt með samskipti, þurfa aðstoð við persónulega umhirðu, upplifa breytingar á 

hegðun svo sem ráf og endurteknar spurningar. Þriðja stigið eða alvarleg heilabilun 

einkennist af því að einstaklingurinn er óvirkur og alveg háður aðstoð annarra. Einkennin 

verða augljósari og fela meðal annars í sér að einstaklingurinn þekkir ekki vini eða 

ættingja, þarf aukna aðstoð við að sinna almennum þörfum, þekkir ekki stað og stund, á 

erfitt með að ganga og frekari breytingar á hegðun þar sem einstaklingurinn getur sýnt 

árásargirni (American Psychiatric Association, 2013; Sadock o.fl., 2015; World Health 

Organization, 2017-b).  

Talið er að um 50 miljónir manna í heiminum séu með heilabilun og ár hvert bætast 

við 10 miljón ný tilfelli. Þá er talið að um 5% einstaklinga 65 ára og eldri séu með einhverja 

tegund heilabilunar (World Health Organization, 2017-b). Á Íslandi var áætlað að fjöldi 

einstaklinga með eitthvert stig heilabilunar væri um 3000 árið 2005 og myndi tvöfaldast 

til ársins 2030 eða verða um 5500 manns (Hanna Lára Steinsson, 2006).  

Til eru margar tegundir heilabilunar en algengasta tegundin er Alzheimer en af þeim 

einstaklingum sem eru með heilabilun eru um 60 til 70% með Alzheimer heilabilun 

(American Psychiatric Association, 2013; Sadock o.fl., 2015; World Health Organization, 

2017-b).  

Aðrar algengar tegundir heilabilunar eru æðaheilabilun, Lewy body heilabilun og 

framheilabilun. Æðaheilabilun (e. Vascular dementia) er næst algengasta heilabilunin og 

talið er að 15% til 30% einstaklinga með heilabilun séu með æðaheilabilun. Orsök 

æðaheilabilunar er æðakölkun á borð við blóðtappa og blæðingar í heilaæðum og æðum 

í hjarta og hálsi. Einkenni æðaheilabilunar eru mismunandi eftir því hvar æðakölkunin á 

sér stað og hversu mikill skaðinn er. Lewy body heilabilun er einn af þeim 

heilabilunarsjúkdómum sem sýnir einkenni hreyfitruflana auk einkenna heilabilunar. 

Algengi sjúkdómsins er ekki þekkt þar sem erfitt getur reynst að greina hann sökum þess 

hversu einkenni hans líkjast Alzheimerssjúkdómnum og Parkinsonssjúkdómnum. 

Framheilabilun (e. Frontotemporal dementia) er síðan samheiti yfir tegundir heilabilunar 

sem leggjast á framhluta heilans. Framheilabilun einkennist af skertri tjáningu og/eða 
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skilningi, hegðunarbreytingum, málstoli og framtaksleysi og sker sig frá öðrum 

heilabilunarsjúkdómum þar sem þessi einkenni eru meira áberandi en minnisskerðing. 

Fyrsta og algengasta framheilabilunin er Picksjúkdómurinn (Alzheimer samtökin, e.d.; 

American Psychiatric Association, 2013; Sadock o.fl., 2015).  

Í rannsókn þar sem kerfisbundin fræðileg samantekt var gerð á algengi heilabilunar 

hjá einstaklingum 60 ára og eldri, sýndu niðurstöðurnar að algengi heilabilunar á flestum 

svæðum var á bilinu 5 til 7 %. Áætlað var að um 35,6 milljón manns væru með heilabilun 

á heimsvísu árið 2010. Gert var ráð fyrir að talan myndi tvöfaldast á 20 ára tímabili, í 65,7 

milljón manns árið 2030 og 115,4 milljónir árið 2050. Af þeim sem voru með heilabilun 

árið 2010 voru 58% sem bjuggu við lágar eða meðaltekjur (Prince o.fl., 2013).  

Í Englandi var ákveðið að endurtaka rannsókn á algengi heilabilunar hjá einstaklingum 

65 ára og eldri sem gerð var á árunum 1989 til 1994. Í þeirri rannsókn var notast við 

Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study (MRC CFAS). Rannsóknin 

var endurtekin á árunum 2008 til 2011. Huga þurfti að því að fá að minnsta kosti 2.500 

þátttakendur þar sem markmiðið var að bera saman niðurstöður rannsóknanna. 

Niðurstöður fyrri rannsóknarinnar sýndu að um 8.3% væru á einhverju stigi heilabilunar 

og út frá því var áætlað að um 664.000 Englendinga væru með heilabilun á einhverju stigi. 

Áætlað var út frá fólks fjölgun að í kringum árið 2010 yrði talan komin upp í 884.000. 

Seinni rannsóknin sýndi hins vegar að um 6.5% væru á einhverju stigi heilabilunar og var 

út frá því áætlað að um 670.000 Englendinga væru með einkenni á einhverju stigi 

heilabilunar. Áætluð aukning fyrri rannsóknarinnar stóðst því ekki. Auk þess sýndu 

niðurstöðurnar að konur voru líklegri til að vera með heilabilun en karlar og tilfelli 

heilabilunar jukust með hækkandi aldri (Matthews o.fl., 2013).   

Algengi heilabilunar var rannsakað hjá einstaklingum 70 ára og eldri á Spáni með því 

að skoða birtar og óbirtar rannsóknir  þar sem kannanir voru lagðar fyrir sem skimuðu 

meðal annars eftir heilabilun. Alls voru gögn frá níu rannsóknum skoðuð þar sem 

samanlagt voru 12.232 þátttakendur og af þeim voru 1.194 með heilabilun (707 með 

Alzheimer og 238 með æðaheilabilun). Niðurstöðurnar sýndu að algengi heilabilunar var 

hærra hjá konum heldur en körlum og algengið eykst með hækkandi aldri (Boix o.fl., 

2009).  
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2.6.1 Alzheimer heilabilun 

Eins og fyrr segir er Alzheimer heilabilun algengasta heilabilunin og er talið að 

Alzheimerssjúklingar lifi að meðaltali 40% skemur en aðrir jafnaldrar þeirra. Meðallífslíkur 

eldri einstaklinga frá því að einkenni heilabilunar byrja eru 10 til 12 ár. Hjá yngri 

einstaklingum á aldrinum 45 til 65 ára eru meðallífslíkur aðeins minni eða á bilinu 8 til 10 

ár (Hanna Lára Steinsson, 2006). Þegar einstaklingur greinist með Alzheimerssjúkdóminn 

er algengt að mörg ár séu liðin frá því að fyrst fór að bera á einkennum sjúkdómsins að 

sögn aðstandenda. Fyrsta einkennið sem flestir einstaklingar finna fyrir og aðstandendur 

taka eftir er gleymska. Einkenni sjúkdómsins fara síðan stigvaxandi og verða frekar 

áberandi. Þessi stigvaxandi áhrif sjúkdómsins geta valdið miklu öryggisleysi og kvíða hjá 

einstaklingnum. Lækning við sjúkdómnum er enn ekki fundin en þó geta lyfjameðferðir 

hægt á ferli sjúkdómsins (Alzheimer samtökin, e.d.; American Psychiatric Association, 

2013; Sadock o.fl., 2015) 

 Gerð var kerfisbundin fræðileg samantekt þar sem skoðaðar voru aðrar meðferðir 

en lyfjameðferðir við Alzheimer heilabilun. Til þess að rannsókn yrði valin þurfti hún að 

standast ákveðin þátttökuskilyrði. Skilyrðin voru að tekið hafi verið tilviljanaúrtak við val 

á þátttakendum, rannsóknin hafði verið birt í ritrýndu tímariti, einstaklingar áttu við 

einhverja vitræna skerðingu að stríða eða voru með heilabilun, athugað var með áhrif 

meðferðarinnar á til dæmis skilning, athafnir daglegs lífs, hegðun, lyndi, lífsgæði og fleira 

og viðeigandi tölfræðivinna hafði átt sér stað. Niðurstöður samantektarinnar sýndu að 

aðrar meðferðir en lyfjameðferðir, svo sem vitsmunalegar æfingar og æfingar með 

athafnir daglegs lífs, geta á raunhæfan hátt bætt stöðu fólks með Alzheimer og 

aðstandenda þeirra. Meðal annars kom í ljós að meðferðir án lyfja geta á jákvæðan hátt 

bætt skilning og athafnir daglegs lífs hjá einstaklingum með vitræna skerðingu eða 

heilabilun (Olazarán o.fl., 2010). 

2.7 Matstæki vegna eldra fólks 

Heilbrigðisstarfsfólk notar ýmis matstæki og aðferðir til þess að þarfagreina og meta 

ástand einstaklinga sem leita aðstoðar. Misjafnt er þó hversu mikið einstaklingar taka þátt 

í eigin mati. Með aukinni áherslu á þátttöku einstaklinga og valdeflingu þeirra eru meiri 

líkur á að matstæki leggi áherslu á þátttöku einstaklinga í eigin mati (Halldór Sig. 

Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Stöðluð matstæki eru hagkvæm og 
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skipulögð aðferð til þess að afla upplýsinga um einstakling. Minni tími fer í öflun 

upplýsinga með því að nota staðlaða matslista. Einnig fást samræmdar upplýsingar frá 

ýmsum aðilum með notkun matstækjanna, sem gefur fagaðilum frekari tíma til að huga 

að þeim þáttum sem ekki eru mælanlegir með matstækjum. Niðurstöðurnar eru grunnur 

fyrir ákvörðun í velferðarþjónustu og nýta má matstæki til að endurmeta stöðu 

einstaklinga, ásamt því að nýta þau við framvindu- og árangursmat (Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2006).  

MMSE (e. Mini mental state exam) er eitt af þeim matstækjum sem 

heilbrigðisstarfsfólk notar til þess að skima fyrir vitrænni skerðingu hjá einstaklingum 

(Mitchell, 2009). Matið mælir vitsmunalega færni á skalanum 0 til 30. Spurningarnar 

tengjast meðal annars áttun (hvort einstaklingur þekkir stað eða stund) og 

skammtímaminni. Kostur þess að nota MMSE matstækið er að það er hlutlægt, stutt og 

auðvelt að leggja það fyrir. Ókostir matsins eru aftur á móti þeir að það gefur aðeins 

almennar upplýsingar um vitsmunalega getu, ásamt því að matið er háð aldri og menntun 

og geta þar af leiðandi jákvæðar niðurstöður verið falskar. Þá getur dagsform einstaklings 

einnig haft áhrif á niðurstöður matsins. Jafnframt tekur matið ekki mið af ýmsum þáttum 

sem taldir eru mikilvægir við mat á vitsmunalegri færni svo sem athygli, sjónrænu minni, 

hvatvísi og sjálfsstjórn (Achenbach o.fl., 2004; Claudia Ósk Hoeltje, 2006). 

GDS (e. Geriatric Depression Scale) er spurningalisti sem er mikið notaður erlendis til 

þess að skima fyrir og meta þunglyndi eldri einstaklinga. Spurningalistinn var hannaður á 

árunum 1982 til 1983 með það fyrir augum að hann væri auðveldur í notkun og hentugur 

í mati og skimun á þunglyndi. Listinn samanstendur af 30 já og nei krossaspurningum þar 

sem stiga fjöldinn er á bilinu 0 til 30. Við gerð listans voru 30 spurningar valdar úr 100 

spurningum um þunglyndi. Spurningalistann er ekki hægt að nota til að greina þunglyndi, 

þó hann geti gefið vísbendingu um hvort þunglyndi sé til staðar og að einhverju leyti 

hversu alvarlegt það er. Listinn er frábrugðinn mörgum öðrum spurningalistum þar sem 

ekki er spurt um líkamleg einkenni þunglyndis. Líkamleg einkenni þunglyndis tengjast oft 

öðrum sjúkdómum hjá eldra fólki og því ekki alltaf hægt að taka mark á líkamlegum 

einkennum við greiningu á þunglyndi hjá þessum aldurshópi (Achenbach o.fl., 2004; 

Margrét Valdimarsdóttir, Jón Eyjólfur Jónsson, Sif Einarsdóttir og Kristinn Tómasson, 

2000).  
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RAI (e. Resident Assessment Instrumental) er umfangsmikið og þverfaglegt matstæki 

sem metur heilsufar og hjúkrunarþarfir einstaklinga sem búsettir eru á 

hjúkrunarheimilum, þar sem lögð er áhersla á gæði veittrar þjónustu. Matstækið var 

þróað á níunda áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum og hefur síðan þá verið staðfært og 

þýtt víða um heim. Við úttektir á hjúkrunarheimilum nýtir Embætti landlæknis sér meðal 

annars niðurstöður RAI-matstækisins. Embættið notar matstækið til þess að sjá hvort 

hjúkrunarheimilin uppfylli ákvæði og kröfur heilbrigðislöggjafans hverju sinni. RAI-matið 

stuðlar að markvissari hjúkrunarmeðferð og einstaklingsbundinni meðferðaráætlun. 

Ásamt því gefur það heilbrigðisstarfsfólki möguleika á að fylgjast með gæði þjónustunnar 

og bæta hana ef þörf krefur. Eitt helsta markmið RAI-matsins er að auka öryggi og gæði 

meðferða (Embætti landlæknis, 2017). RAI-matið notast við ýmsa kvarða sem meta meðal 

annars athafnir daglegs lífs, minni, samskipti, sársauka og skap. Einn þeirra kvarða er 

þunglyndiskvarði sem hægt er að nota til þess að sjá hvort einkenni þunglyndis séu til 

staðar hjá einstaklingnum (Hawes, Fries, James og Guihan, 2007). 

2.8 ASEBA matstækið fyrir 60 ára og eldri  

ASEBA matstækið saman stendur af mörgum ólíkum spurningalistum sem ætlað er að 

meta mismunandi hópa fólks við mismunandi aðstæður. Matstækið var í upphafi hannað 

fyrir börn og unglinga í Bandaríkjunum, en í kringum 1980 til 1990 var matið einnig fært 

yfir á fullorðna (Achenbach o.fl., 2004). Á Íslandi voru listarnir fyrst þýddir fyrir börn á 

skólaaldri og síðan fyrir börn á leikskólaaldri. Þýðing á matslistum fyrir einstaklinga 18 til 

59 ára komu árið 2004 og árið 2005 kom síðan þýðing á listum fyrir 60 til 90 ára. ASEBA 

matstækin eru margrannsökuð og hefur fjöldi fræðigreina verið ritaðar um notkun, 

áreiðanleika og réttmæti þeirra (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006). 

Hugmyndin með ASEBA matstækinu er að athyglin beinist að þeim einstaklingi sem 

verið er að meta, ásamt því sem aðstandendur eru fengnir til þess að svara matslista um 

þann einstakling. Eins og fyrr segir eru á Íslandi í notkun ASEBA matslistar fyrir fjóra 

aldurshópa. Fyrir aldurshópinn 60 til 90 ára og eldri eru tveir matslistar.  Annar er OASR 

sjálfsmatslisti og hinn er OABCL matslisti sem aðstandendur svara (Achenbach o.fl., 2004; 

Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006; Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009).  
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2.8.1 OASR og OABCL matslistarnir  

Algengt er þegar eldra fólk þarfnast aðstoðar að maki, uppkomin börn eða starfsfólk í 

velferðarþjónustu leiti eftir aðstoð eða þjónustu fyrir viðkomandi og þá veita þessir 

einstaklingar oft mikilvægar upplýsingar um aðstæður viðkomandi. Þegar yngra fólk leitar 

eftir aðstoð er það oftast þannig að einstaklingurinn sjálfur veitir upplýsingar um 

aðstæður sínar. ASEBA matslistarnir fyrir 60 ára og eldri koma til móts við bæði þessi 

sjónarmið með OASR sjálfsmatslistanum og OABCL matslistanum fyrir aðstandendur 

(Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009).  

Báðir matslistarnir saman standa af fjórum blaðsíðum og er gert ráð fyrir að fyrirlögn 

þeirra taki um 15-20 mínútur. Matslistarnir byrja á spurningum sem tengjast meðal 

annars starfi, menntun, samskiptum við vini, vinatengsl, hjúskaparstöðu og samskiptum 

við maka. Þessar spurningar veita mikilvægar upplýsingar um aðstæður einstaklingsins. 

Næst taka við 123 fullyrðingar þar sem einstaklingur hefur þrjá svarmöguleika. Þessir 

svarmöguleikar eru á skalanum 0 = ekki rétt (svo þú vitir til), 1 = að einhverju leyti eða 

stundum rétt og 2 = á mjög vel við eða oft rétt. Í lokinn koma opnar spurningar þar sem 

spurt er út í veikindi, fötlun eða skerta færni, helstu áhyggjuefni og hverja einstaklingurinn 

telur helstu styrkleika sína vera. Sjá má spurningalistana í heild sinni í viðauka 1 

(Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009).   

Þegar unnið er úr gögnunum raðast fullyrðingarnar niður á átta einkennaflokka 

ASEBA: kvíði/þunglyndi (e. anxious/depressed), áhyggjur (e. worries), líkamlegur vandi (e. 

somatic complaints), skert færni (e. functional impairment), minnis/vitrænn vandi (e. 

memory/cognition problem), geðrænn vandi (e. thought problems), bráðlyndi/hvatvísi (e. 

irritable/disinhibited) og annar vandi. (Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sig. Guðmundsson 

og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009).  
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Mynd 4. Sjö undirþættir heildarvanda samkvæmt einkennaflokkum OASR og OABCL. 

Mynd 4 er tekin úr bækling Achenbach System of Empirically Based Assessment (2018). 

Matslistarnir tveir eru ólíkir að því leyti að OASR sjálfsmatslistinn er með eina auka 

opna spurningu númer VIII (sjá viðauka 1), sem ekki er að finna í OABCL matslistanum. Þá 

inniheldur OABCL matslistinn atriði í hlutanum um maka eða kærustu/kærasta sem ekki 

er á OASR sjálfsmatslistanum, atriði númer II.G. (Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2006).  

Styrkleikar matslistanna eru meðal annars þeir að þeir eru til á mörgum tungumálum 

sem skiptir miklu máli í fjölmenningarlegu samfélagi. Auk þess gera þeir fagfólki 

auðveldara fyrir að meta og fá upplýsingar um mismunandi vanda og sjónarmið 

einstaklinga á hagkvæman og fljótvirkan hátt (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006). 
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3 Aðferð 

Í kaflanum er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og byrjað á að rifja upp 

rannsóknarspurningarnar. Þá verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð og hvernig 

rannsóknin var framkvæmd. Næst tekur við umfjöllun um OASR sjálfsmatslistann, 

úrvinnslu gagna og framsetningu þeirra. Stuttlega greint frá áreiðanleika og réttmæti 

ASEBA matslistanna og í lokin fjallað um siðferðileg álitamál.  

3.1 Rannsóknarspurningar  

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á dreifingu og tíðni kvíða, depurðar og 

minnistaps hjá einstaklingum 60 ára og eldri. Til að ná því markmiði er unnið með 

eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

• Er dreifing einkenna kvíða, depurðar og minnistaps hjá einstaklingum 60 ára og 

eldri hér á landi lægri eða hærri en viðmiðunarhópa ASEBA í Bandaríkjunum? 

• Hver er tíðni einkenna kvíða, depurðar og minnistaps hjá einstaklingum 60 ára 

og eldri á Íslandi? 

3.2 Rannsóknaraðferð  

Rannsóknir í félagsvísindum notast almennt við megindlega rannsóknaraðferð (e. 

quantitative research) eða eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research). Valin er 

rannsóknaraðferð við undirbúning rannsóknar þegar fyrirhugað rannsóknarefni og 

rannsóknarspurningar liggja fyrir. Megindlegar rannsóknir innihalda yfirlit yfir veruleikann 

og samanburð af ýmsu tagi sem ekki fæst með eigindlegum rannsóknum. Einnig er hægt 

með megindlegum aðferðum að draga ályktun um hóp fólks út frá minna úrtaki úr sama 

hópi. Fræðimenn eru ekki sammála um hvor aðferðin sé betri og eru sumir á þeirri skoðun 

að rannsaka eigi félagsleg fyrirbæri í þeirra náttúrulega umhverfi, með því að nota 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Rannsakendur hafa í auknum mæli verið að breyta 

viðleitni sinni og ekki verið að festa sig við aðra hvora rannsóknaraðferðina. Það hefur því 

aukist að fræðimenn notist við blandaðar aðferðir og notast þannig bæði við eigindlegar 
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og megindlegar rannsóknaraðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Watson, 2015; Yegidis 

o.fl., 2018).  

Við þessa rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Sú aðferð byggist á 

því að tölulegum upplýsingum er safnað á hlutlægan og kerfisbundinn hátt. Þá er meðal 

annars verið að skoða tíðni og fylgni félagslegra þátta á borð við hegðun, hugsun, viðhorf 

og fleira. Úrtök eru almennt mun stærri í megindlegum rannsóknum en í eigindlegum og 

því er hægt að alhæfa um heildina með niðurstöðum megindlegra rannsókna ef 

rannsóknaraðferðinni er fylgt eftir. Rannsóknarsnið í megindlegri aðferðafræði eru til 

dæmis tilraunir, spurningalistakannanir, greining fyrirliggjandi gagna og megindleg 

innihaldsgreining (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Watson, 2015; Yegidis o.fl., 2018). 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Í rannsókn þessari verður unnið með fyrirliggjandi gögn úr rannsókn Halldórs Sigurðar 

Guðmundssonar, en meðrannsakendur voru Thomas M. Achenbach, Sigurveig H. 

Sigurðardóttir og Theodóra Jóhannsdóttir. Í rannsókn Halldórs var 800 manna 

tilviljanaúrtak tekið úr þjóðskrá þar sem leitað var eftir þátttöku einstaklinga 60 ára og 

eldri. Þátttakendur voru beðnir um að svara ASEBA matslistum, annars vegar OASR 

sjálfsmatslita og hins vegar OABCL matslista sem aðstandendur svara. Þátttakendur sem 

svöruðu sjálfsmatslistanum voru beðnir um að benda á aðstandendur sem væru tilbúnir 

að taka þátt.  

Rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á aðlögun, styrkleika og erfiðleika einstaklinga 

60 ára og eldri. Sent var kynnisbréf til þátttakenda og því bréfi fylgt eftir með símtali. Í 

kynnisbréfinu komu fram markmið rannsóknarinnar, útskýringar á hvernig úrtakið fór 

fram og hvað fælist í þátttöku. Einnig kom fram að ef samþykki fengist fyrir þátttöku yrði 

matslistinn sendur til þátttakenda ásamt umslagi sem ætlað væri fyrir endursendingu á 

spurningalistanum. Þátttakendum var líka gert ljóst að ekki væri ávinningur af þátttöku 

og engar persónuupplýsingar væru á spurningalistunum. Upplýst samþykki var því fengið 

frá þátttakendum, en einnig fengið leyfi frá Vísindasiðanefnd (nr. 12-046-2) og 

Persónuvernd fyrir rannsókninni. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir þátttkendur haustið 

2017 og í byrjun árs 2018 var lokið við gagnaöflun.  

Eins og fyrr segir verður í þessari rannsókn unnið með fyrirliggjandi gögn eða þær 

upplýsingar sem fengust með ASEBA matslistum í fyrrgreindri rannsókn. Notast verður 
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við forritin SPSS og Excel við úrvinnslu og framsetningu gagna. Til þess að lýsa 

niðurstöðum rannsóknarinnar er notast við lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) á 

borð við meðaltöl, staðalfrávik og prósentur. Ásamt því er notast við ályktunartölfræði (e. 

inferential statistics) en þá er ályktað um þýðið eða heildina út frá úrtakinu. 

Niðurstöðurnar eru settar fram í töflum og stöplaritum. Rannsakandi notaðist við t-próf 

óháðra úrtaka (e. independent sample t-test) til að reikna út hvort marktækur munur væri 

milli breyta í íslenska gagnasafninu. T-próf óháðra úrtaka miðaðist við 95% öryggisbil 

(p<0,05), en ef p gildið var yfir 0,05 en undir 0,1 var miðast við 90% öryggisbil (p<0,1). Þá 

voru Z-stig (e. Z-score) reiknuð til að vinna með hlutfall þátttakenda sem voru með jaðar-

/klínískan vanda, eða skorun sem reiknast 1,5 staðalfrávik eða meira frá meðaltalinu. 

Ásamt því var notast við tilgátuprófun (e. hypothesis testing with sample means) til að 

athuga hvort marktækur munur væri á milli íslenska gagnasafnsins og viðmiðunarhóps 

ASEBA í USA. Handreikna þurfti þær niðurstöður og ef útkoman var á bilinu +/- 1,96 var 

ekki um marktækar niðurstöður að ræða (Amalía Björnsdóttir, 2003; Healey, 2012; 

Neuman, 2006; Yegidis o.fl., 2018). 

3.4 OASR sjálfsmatslistinn 

Í rannsókn þessari verður aðeins unnið með gögn úr OASR sjálfsmatslistanum fyrir 

einstaklinga 60 ára og eldri. Þá verður unnið með einkennaflokkana kvíði/depurð og 

minnistap út frá einkennaflokkum ASEBA og flokkana þunglyndi, kvíði og heilabilun 

samkvæmt einkennaflokkum DSM.  

Í töflu 1 má sjá fjölda spurninga, lægsta og hæsta mögulega gildi flokkanna og 

Cronbach´s Alpha í hverjum flokki fyrir sig í gagnasafninu. Lægsta og hæsta mögulega 

gildið er í samræmi við svarmöguleika OASR sjálfsmatslistans en eins og fyrr segir eru 

svarmöguleikarnir 0 = Ekki rétt (svo þú vitir), 1 = Að einhverju leyti eða stundum rétt og 2 

= Á mjög vel við eða er oft rétt. Áreiðanleikastuðullinn Cronbach´s Alpha var reiknaður 

fyrir hvern flokk fyrir sig. Almennt er talað um að ef alpha er yfir 0,7 þá sé um áreiðanlega 

mælingu að ræða. Eins og sjá má í töflu 1 eru allir flokkarnir með alpha á bilinu 0,721 til 

0,876 og er því hægt að gera ráð fyrir að þeir séu áreiðanlegir (Achenbach o.fl., 2004; 

DeVellis, 2003; Neuman, 2006).   
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Tafla 1. Fjöldi spurninga, lægsta og hæsta mögulega gildi og Cronbach´s Alpha íslenska 
gagnasafnsins á einkennaflokkum ASEBA og DSM.  

  

Fjöldi 

spurninga 

Lægsta 

mögulega 

gildi 

Hæsta 

mögulega 

gildi 

Cronbach´s 

Alpha 

ASEBA flokkar 
Kvíði/depurð 20 0 40 0,876 

 
Minnistap 9 0 18 0,758 

DSM flokkar 
Þunglyndi 18 0 36 0,845 

 
Kvíði  9 0 18 0,736 

 
Heilabilun 7 0 14 0,721 

 

3.5 Úrvinnsla gagna og framsetning 

Eins og fyrr segir er í rannsókn þessari unnið með fyrirliggjandi gögn og notast  við forritin 

SPSS og Excel við gagnaúrvinnslu og framsetningu. Eftir að gögnin höfðu verið yfirfærð 

yfir í SPSS forritið voru settar upp og keyrðar ýmsar breytur á borð við aldurshópa (60-75 

ára og 76 ára og eldri), kyn, heildarskor einstakra þátta þ.e. kvíði/depurð og minnistap á 

einkennaflokkum ASEBA og þunglyndi, kvíði og heilabilun á einkennaflokka samkvæmt 

DSM. Númer spurninga í hverjum einkennaflokki er hægt að sjá í töflu 8 í viðauka 2 og 

þær spurningar sem tilheyra hverju númeri er hægt að sjá í viðauka 1.  Niðurstöður voru 

svo eftir atvikum unnar nánar í Excel og settar fram í töflum og súluritum. 

3.6 Áreiðanleiki og réttmæti ASEBA matstækisins 

Við þýðingu OASR og OABCL matslistanna komu við sögu margir einstaklingar sem hafa 

sérþekkingu á efninu. Á árunum 2005 til 2006 voru forprófanir gerðar á íslenskri þýðingu 

matslistanna í samstarfi við öldrunarstofnanir og heilsugæslu og var það verkefni unnið 

með stuðningi frá Framkvæmdasjóði aldraðra (Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009).  

Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir (2014) gerði rannsókn þar sem próffræðilegir eiginleikar 

OASR og OABCL matslistanna voru skoðaðir. Alls svaraði 41 þátttakandi OASR 

matslistanum, þar sem um var að ræða einstaklinga 60 ára og eldri sem sóttu dagdvöl 1-

5 daga í viku. Starfsmenn og vandamenn svörðu einnig OABCL matslistanum. Fyrir OASR 

og OABCL matslistana var samræmi skoðað með endurtekningaráreiðanleika (e. test-
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retest), innri áreiðanleika (e. internal consistency) og áreiðanleika milli matsmanna (e. 

cross-informant aggrement). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að listarnir eru 

áreiðanlegir en þó aðeins réttmætir að hluta og frekari rannsókna því þörf (Aðalheiður 

Ósk Sigfúsdóttir, 2014). Hafa þarf sérstaklega í huga að um mismunandi úrtök er að ræða, 

notendur dagþjálfunar í rannsókn Aðalheiðar en tilviljanaúrtak meðal allra 60 ára og eldri 

í rannsókn Halldórs og félaga. Enn sem komið er liggja ekki íslenskar rannsóknir um 

áreiðanleika og réttmæti fyrir varðandi OASR sjálfsmatslistann og því var stuðst við 

niðurstöður handbókar (Achenbach o.fl., 2004) og rannókn Brigidi, Achenbach, Dumenci 

og Newhouse (2010) á sama bandaríska rannsóknarhópnum.  

Hér fyrir neðan verður nánar fjallað um áreiðanleika og réttmæti viðmiðunarhóps 

ASEBA í Bandaríkjunum. 

3.6.1 Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki vísar til nákvæmni og þess hvort mælingin sé endurtekið að mæla það sama 

(Yegidis o.fl., 2018). Áreiðanleiki OASR og OABCL matslistanna er alla jafna nokkuð hár 

sem kemur fram í endurtekningaráreiðanleika, innri áreiðanleika og áreiðanleika milli 

matsmanna (Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009).  

Endurtekningaráreiðanleiki fyrir OASR (N=53) og OABCL (N=55) á heildarvanda var 

mjög góður eða 0,95 fyrir báða listana. Kvarðarnir sýndu að áreiðanleikinn væri á bilinu 

0,78-0,94 fyrir OASR listann og 0,90-0,96 fyrir OABCL listann (Achenbach o.fl., 2004).  

Innri áreiðanleiki OASR (N=440) og OABCL (N=732) matslitanna var sambærilegur, þar 

sem alpha fyrir kvarðann sem sýnir heildarvanda var 0,96 fyrir OASR og 0,97 fyrir OABCL. 

Á undirkvörðunum eða einkennaflokkum var alpha á bilinu 0,66-0,96 á OASR og 0,66-0,97 

á OABCL. Áreiðanleiki aðlögunar kvarðanna fyrir félagslegu þættina (vinir, samskipti við 

maka og persónulegir styrkleikar) var á bilinu 0,66-0,83 á OASR og 0,70-0,90 á OABCL. Þá 

sýndu DSM kvarðarnir að alpha var á bilinu 0,63-0,88 á OASR og 0,75-0,89 á OABCL 

(Achenbach o.fl., 2004). 

Áreiðanleiki milli matsmanna á OASR x OABCL (N=1.142) var lægri eða á bilinu 0,29-

0,65 eftir þáttum (Pearsons r) en almennt góður. Heildarvandi sýndi að fylgnin milli 

matsmanna var 0,54 og á kvörðunum fyrir einkennaþætti var fylgnin á bilinu 0,41-0,65. 
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Aðlögunarkvarðarnir sýndu fylgni á bilinu 0,40-0,54 og DSM kvarðarnir á bilinu 0,29-0,53 

(Achenbach o.fl., 2004). 

3.6.2 Réttmæti 

Réttmæti vísar til þess hvort og að hve miklu leyti matslistarnir mæli það sem þeim er 

ætlað að mæla og hafa höfundar OASR og OABCL listanna gert ítarlegar þáttagreiningar 

og réttmætisathuganir (Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009; 

Yegidis o.fl., 2018). Réttmæti listanna var aðallega skoðað út frá innihaldsréttmæti (e. 

content validity), viðmiðsbundið réttmæti (e. criterion-related validity) og 

hugsmíðaréttmæti (e. construct validity). Þær athuganir hafa staðfest réttmæti listanna 

(Achenbach o.fl., 2004).  

Innihaldsréttmæti athugar hversu vel matstækið endurspeglar það sem því er ætlað 

að mæla . Atriði sem valin voru tilheyra einkennaþáttum s.s. minnistap og greindu á milli 

einstaklinga sem hafði verið vísað til fagfólks og þeirra sem ekki hafði verið tilvísað. 

Marktæk fylgni var á milli OASR og OABCL listanna bæði á heilkenna- og 

aðlögunarkvörðum, hvort sem hópnum var vísað til fagfólks eða ekki. Ásamt því hafa 

atriðin marktæka hleðslu á einkennalista við þáttagreiningu eða eins og er samkvæmt 

DSM flokkuninni, voru valin af sérfræðingum fyrir að tengjast einkennum DSM 

flokkunarkerfisins (Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009; Yegidis o.fl., 2018).  

Viðmiðsbundið réttmæti gefur til kynna hvort niðurstöðurnar hafi fylgni við önnur 

viðmið sem mæla sömu eða sambærilega þætti (Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sig. 

Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009; Yegidis o.fl., 2018).  

Hugsmíðaréttmæti vísar til þess hvort tengsl niðurstaðnanna við aðrar mælingar séu 

í samræmi við fræðikenningar og hugmyndir. Er það gert með því að mæla 

aðgreiningarréttmæti (e. discriminant validity), þegar lítil tengsl eru á milli mæling tveggja 

óskyldra hugtaka, og samleitniréttmæti (e. convergent validity), þar sem há tengsl eru á 

milli mæling sem eiga að vera að mæla sama hugtakið (Achenbach o.fl., 2004; Yegidis o.fl., 

2018). Samleitniréttmæti var stutt með því að bera saman OABCL matslistann við önnur 

sértæk mælitæki á borð við MMSE (e. Mini-Mental State Examination), GDS (e. Geriatric 

Depression Scale), ADAS (e. Alzheimer´s Disease Assessment Scale), Clock (e. Clock 

Drawing Test), CDR (e. Clinical Dementia Rating), DSR (e. Dementia Severity Rating), TRA 
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(e. Trail Making Test Part A) og IDAL (e. Instrumental Activities of Daily Living), og sýndi 

það að matktæk tengsl voru á milli matstækjanna. Aðgreiningarréttmæti leiddi í ljós að 

OASR og OABCL matslistarnir greina í 86% tilvika muninn á þeim einstaklingum sem eiga 

í vanda og þeim sem eiga ekki í vanda. Sem dæmi sýndu niðurstöður réttmætisathuguna 

að forspárgildi þátta OABCL matslistans um erfiðleika með minni og heilabilun er rétt í 84-

87% tilvika, þegar niðurstöðurnar eru bornar saman við Alzheimer greiningar (Achenbach 

o.fl., 2004; Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009; Yegidis o.fl., 

2018).  

Rannsókn Brigidi o.fl. (2010) rannsakaði réttmæti OABCL matslistanna. Alls svöruðu 

727 aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk OABCL matslistanum um einstaklinga á 

aldrinum 60-97 ára. Athugað var hvort svör í OABCL listanum tengdust Alzheimer 

heilabilun og lyndisröskunum, eða öðrum matstækum. Niðurstöðurnar sýndu að OABCL 

matslistinn greindi á milli þeirra einstaklinga sem voru með Alzheimer heilabilun, 

lyndisröskun eða horugt. Jafnframt sýndu niðurstöðurnar að fylgni var á milli OABCL 

matslistans og annar matstækja og staðfestir það enn frekar réttmæti OABCL listans.  

Út frá handbók Achenbach o.fl. (2004) og rannsókn Brigidi o.fl. (2010) má sjá að 

áreiðanleiki og réttmæti listanna er gott og matslistarnir því gagnlegt matstæki við skimun 

hjá fólki 60 ára og eldra.  

3.7 Siðferðileg álitamál 

Við rannsókn þessa þurfti hvorki að sækja um leyfi til Vísindasiðanefndar né senda 

tilkynningu til Persónuverndar, þar sem fyrir lágu slík leyfi og unnið með fyrirliggjandi 

tölfræðileg gögn. Samþykki fyrir upphaflegu rannsókninni fékkst 5. júní 2017 og er leyfi 

Vísindasiðanefndar númer 12-046-2. Í framhaldi af því var tilkynning send til 

Persónuverndar þar sem engar athugasemd eru gerðar við leyfi Vísindasiðanefndar. Gögn 

og niðurstöður rannsóknarinnar eru ekki persónugreinanlegar þar sem matslistarnir eru 

aðeins merktir með númerum. Rannsóknin er því unnin í samræmi við lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000, siðareglur Háskóla Íslands og 

siðareglur félagsráðgjafa (Embætti landlæknis, e.d.; Háskóli Íslands, 2003).  
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Til einföldunar var kaflanum 

skipt í fjóra undirkafla. Fyrsti kafli fjallar um grunnupplýsingar rannsóknarinnar svo sem 

kynja- og aldursskiptingu heildarfjölda þátttakenda. Í öðrum kafla var fjallað um 

einkennaflokka ASEBA og í þriðja kafla um einkennaflokka samkvæmt DSM. Efst í hvorum 

kafla var fjallað um heildarfjölda, kynjaskiptingu og aldursskiptingu út frá íslensku 

gögnunum. Næst var farið yfir tíðni einkennaflokkanna. Í lok annars og þriðja kafla voru 

lagðar fram niðurstöður úr íslensku gögnunum og gögnum viðmiðunarhóps ASEBA í 

Bandaríkjunum (USA) út frá kynjaskiptingu eftir aldri. Í fjórða kaflanum voru niðurstöður 

dregnar saman.  

4.1 Grunnupplýsingar 

Eins og áður hefur komið fram er rannsókn þessi byggð á fyrirliggjandi gögnum úr 

rannsókn Halldórs Sigurðar Guðmundssonar og fleiri þar sem tekið var 800 manna 

tilviljanaúrtak úr þjóðskrá og gögnum safnað á árunum 2017 til 2018. Þar af voru 356 

einstaklingar sem svöruðu OASR matslistanum. Aðeins voru tvö svör sem ekki var hægt 

að nota við úrvinnslu gagnanna og var því unnið með svör 354 þátttakenda. Eins og sjá 

má á mynd 5 tóku fleiri konur þátt eða 54,5% en karlar 45,5%. Eins og búast mátti við voru 

fleiri í aldurshópnum 60-75 ára eða 74,9% en í aldurshópnum 76 ára og eldri sem voru 

25,1% af öllum þátttakendum.  
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Mynd 5. Kynja- og aldursskipting þátttakenda 

4.2 Einkennaflokkar ASEBA  

Af ASEBA einkennaflokkum sem eru alls sjö (sjá mynd 4), verður aðeins unnið með gögn 

sem byggjast á flokkunum kvíði/depurð og minnistap. Eins og sjá má í töflu 2 byrjaði 

rannsakandi á að skoða fjölda þátttakenda, meðaltal, staðalfrávik, lægsta og hæsta skor 

þeirra hrágilda í safninu út frá heildarfjölda, aldurshópum og kynjaskiptingu. Í kafla 3.4 

má sjá lægsta gildi og það hæsta samkvæmt OASR sjálfsmatslistanum hjá þeim 

einkennaflokkum sem fjallað er um í niðurstöðum. Eins og fyrr segir koma fram í töflu 2 

lægstu og hæstu hrágildin í hverjum einkennaflokki fyrir sig, en sem dæmi er meðaltalið í 

flokknum kvíði/depurð fyrir aldurshópinn 60-75 ára 5,2 og því nokkuð lágt miðað við að 

lægsta gildið er 0 og hæsta hrágildið 35. Ef meðaltölin eru skoðuð eru þau almennt 

nokkuð lág miðað við lægstu og hæstu hrágildin. Einnig má sjá að út frá 

einkennaflokkunum kvíði/depurð og minnistap þá eru meðaltölin fyrir aldurshópinn 60-

75 ára lægri en fyrir 76 ára og eldri. Eins ef kynjaskiptingin er skoðuð þá eru meðaltöl karla 

lægri en kvenna.  

T-próf óháðra úrtaka sýndi að marktækur munur var á milli aldurshópanna 60-75 ára 

og 76 ára og eldri á einkennaflokknum minnistap. Þar var meðaltal yngri aldurshópsins 

3,9 og 4,5 hjá þeim eldri og finnur því yngri aldurshópurinn fyrir færri einkennum 

minnistaps en sá eldri.  (t(352)=-1,907;p=0,057). Meðaltal á kvarðanum kvíði/depurð eftir 

kyni var 4,6 hjá körlum og 5,8 hjá konum. Útreikningar á t-prófi óháðra úrtaka sýndi að 
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marktækur munur var þar á milli og því ljóst að konur upplifa fleiri einkenni 

kvíða/depurðar en karlar (t(352)=-2,000;p=0,046). Við prófun mældist ekki marktækur 

munur á einkennaflokknum kvíði/depurð út frá aldurshópum og heldur ekki flokknum 

minnistap út frá kyni. 

Tafla 2. Meðaltöl einkennaflokka ASEBA eftir kyni og aldurshópum. 

   
N 

Meðaltal 

(Staðalfrávik) 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Allir  Kvíði/Depurð 
 

354 5,3(5,6) 0 35 

 
Minnistap 

 
354 4,0(2,9) 0 16 

Aldurs- Kvíði/Depurð 60-75 ára 265 5,2(5,5) 0 35 

hópar 
 

76 ára + 89 5,5(5,8) 0 27 

 
Minnistap 60-75 ára 265 3,9(2,8)* 0 16 

  
76 ára + 89 4,5(3,0) 0 14 

Kynja- Kvíði/Depurð Karl 161 4,6(5,7)** 0 35 

skipting 
 

Kona 193 5,8(5,5) 0 27 

 
Minnistap Karl 161 3,9(3,1) 0 16 

  
Kona 193 4,1(2,7) 0 14 

*p<0,1 

**p<0,05 

 

Í töflu 3 má sjá hlutfall þátttakenda með jaðar-/klínískan vanda út frá kynjaskiptingu 

og aldurshópum, á ASEBA einkennaflokkunum kvíði/depurð og minnistapi. Á báðum 

einkennaflokkum er hlutfall jaðar-/klínísks vanda lægra hjá aldurshópnum 60-75 ára en 

76 ára og eldri. Út frá kynjaskiptingu þá er hlutfallið hærra hjá konum en körlum í 

kvíða/depurðar flokknum en öfugt á minnistapsflokknum. Hlutfall kvíða/depurðar 

samkvæmt einkennaflokkum ASEBA hjá 60 ára og eldri  mældist í heildina 9,6% og 7,3% 

hjá einkennaflokknum minnistap. Þegar nánar er athugað má sjá að í einkennaflokknum 

kvíði/depurð var hlutfall jaðar-/klínísks vanda hæst hjá konum í eldri aldurshópnum eða 

13,2%. Í einkennaflokknum minnistap var hæsta hlutfallið síðan 11,1% hjá körlum í eldri 

aldurshópnum.    
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Tafla 3. Hlufall (%) þátttakenda með jaðar-/klínískan vanda eftir kyni og aldurshópum.  

   
Karl Kona Samtals 

Kvíði/depurð 60-75 ára N 11 13 24 

  
Jaðar-/klínískur vandi 8,8% 9,3% 9,1% 

 
76 ára + N 3 7 10 

  
Jaðar-/klínískur vandi 8,3% 13,2% 11,2% 

 
Samtals N 14 20 34 

  
Jaðar-/klínískur vandi 8,7% 10,4% 9,6% 

Minnistap 60-75 ára N 9 8 17 

  
Jaðar-/klínískur vandi 7,2% 5,7% 6,4% 

 
76 ára + N 4 5 9 

  
Jaðar-/klínískur vandi 11,1% 9,4% 10,1% 

 
Samtals N 13 13 26 

  
Jaðar-/klínískur vandi 8,1% 6,7% 7,3% 

 

Í töflu 4 má sjá kynjaskiptingu eftir aldurshópum í ASEBA einkennaflokkunum 

kvíði/depurð og minnistap, annars vegar út frá gögnunum og hins vegar út frá 

viðmiðunarhópi ASEBA í USA. Einnig koma fram upplýsingar um heildarfjölda út frá 

aldurshópum og kynjaskiptingu. Eins og sjá má er töluverður munur á fjölda þátttakenda 

í íslensku rannsókninni og viðmiðunarhóp ASEBA í USA (Achenbach o.fl., 2004), þar sem 

færri þátttakendur voru í íslensku rannsókninni en í viðmiðunarhópnum. Í töflu 4 er 

almennt hægt að sjá að meðaltölin út frá gögnum rannsóknarinnar eru lægri heldur en 

meðaltölin fyrir viðmiðunarhópinn (Achenbach o.fl., 2004). Þá má einnig sjá að almennt 

eru karlar í báðum aldurshópum með lægri meðaltöl en konur. Ein undantekning er á 

þessu, þ. e. í einkennaflokknum minnistap hjá aldurshópnum 76 ára og eldri en þar eru 

meðaltölin hærri hjá körlum en konum bæði í íslensku gögnunum og viðmiðunarhópnum.  

T-próf óháðra úrtaka sýndi marktækan mun á körlum og konum hjá 

einkennaflokknum kvíði/depurð fyrir aldurshópinn 60-75 ára. Meðaltal karla var 4,4 og 

5,9 hjá konum. Því er ljóst að hjá þessum aldurshópi finna konur frekar fyrir kvíða/depurð 

heldur en karlar (t(263)=-2,118;p=0,035). Við prófun reyndist ekki tölfræðilega marktækur 



53 

munur á kynjum innan eldri aldurshópsins í hvorum einkennaflokknum fyrir sig. Þá var 

ekki marktækur munur hjá yngri aldurshópnum eftir kyni á einkennaflokknum minnistap.  

Tafla 4. Meðaltöl einkennaflokka eftir kyni og aldurshópum. 

ÍSL - OASR Karl Kona 

 
60-75 ára N 76 ára +  N 60-75 ára N 76 ára + N 

Kvíði/Depurð 4,4(5,6)* 125 5,2(6,1) 36 5,9(5,4) 140 5,6(5,6) 53 

Minnistap 3,7(3,1) 125 4,6(3,2) 36 4,0(2,6) 140 4,5(2,9) 53 

USA - OASR Karl Kona 

 
60-75 ára N 76 ára +  N 60-75 ára N 76 ára +  N 

Kvíði/Depurð 4,8(4,8) 313 5,2(5,0) 206 6,3(5,6) 524 6,2(5,5) 354 

Minnistap 3,8(2,8) 313 5,0(3,2) 206 4,3(2,8) 524 4,7(2,9) 354 

*p<0,05 

 

Kannað var hvort marktækur munur væri á niðurstöðum fyrir hvern hóp (yngri karla, 

eldri karla, yngri konur, eldri konur) miðað við viðmiðunarhóp ASEBA í USA.  Útreikningar 

tilgátuprófs sýndu að sá munur sem mældist á milli íslensku gagnanna og 

viðmiðunarhópsins var ekki tölfræðilega marktækur í neinu tilfelli (Achenbach o.fl., 2004). 

4.3 Einkennaflokkar DSM  

Af einkennaflokkum DSM verður einungis unnið með flokkana þunglyndi, kvíði og 

heilabilun. Fjölda þátttakenda, meðaltal, staðalfrávik, lægsta og hæsta skor þeirra 

hrágilda sem komu í safninu verða skoðuð út frá heildarfjölda, aldurshópum og 

kynjaskiptingu, á fyrr greindum flokkum. Eins og fram kemur í kafla 3.4 hér að ofan, er 

hægt að sjá lægstu og hæstu mögulegu gildin í hverjum flokki fyrir sig. Þegar meðaltölin í 

töflu 4 eru skoðuð þá eru þau almennt nokkuð lág miðað við lægstu og hæstu hrágildin. Í 

flokkunum þunglyndi, kvíði og heilabilun eru meðaltöl aldurshópsins 60-75 ára almennt 

lægri en fyrir 76 ára og eldri. Eins ef litið er á kynjaskiptinguna þá eru meðaltöl karla 

almennt lægri en meðaltöl kvenna í öllum einkennaflokkum.   

T-próf óháðra úrtaka sýndi að marktækur munur var á aldurshópum á 

einkennaflokknum heilabilun. Meðaltal aldurshópsins 60-75 ára var 3,4 og 4,0 fyrir 76 ára 

og eldri og því fann yngri aldurshópurinn fyrir færri einkennum heilabilunar en sá eldri 



54 

(t(352)=-1,792;p=0,074). Við prófun mældist ekki marktækur munur á einkennaflokkunum 

þunglyndi og kvíði út frá aldurshópum og kyni og á einkennum heilabilunar eftir kyni.  

Tafla 5. Meðaltal einkennaflokka samkvæmt DSM eftir kyni og aldurshópum.  

   
N 

Meðaltal 

(Staðalfrávik) 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Allir Þunglyndi 
 

354 5,0(4,7) 0 28 

 
Kvíði 

 
354 2,4(2,6) 0 12 

 
Heilabilun 

 
354 3,6(2,5) 0 13 

Aldurs- Þunglyndi 60-75 ára 265 5,0(4,8) 0 28 

hópar 
 

76 ára + 89 5,1(4,6) 0 20 

 
Kvíði 60-75 ára 265 2,4(2,6) 0 12 

  
76 ára + 89 2,6(2,7) 0 12 

 
Heilabilun 60-75 ára 265 3,4(2,4)* 0 12 

  
76 ára + 89 4,0(2,5) 0 13 

Kynja- Þunglyndi Karl 161 4,6(5,0) 0 28 

skipting 
 

Kona 193 5,3(4,4) 0 22 

 
Kvíði Karl 161 2,2(2,6) 0 12 

  
Kona 193 2,6(2,6) 0 12 

 
Heilabilun Karl 161 3,5(2,6) 0 12 

  
Kona 193 3,6(2,3) 0 13 

*p<0,1 

 

Í töflu 6 má sjá hlutfall þátttakenda með jaðar-/klínískan vanda út frá kyni og 

aldurshópum, í einkennaflokkunum þunglyndi, kvíði og heilabilun samkvæmt DSM 

flokkun. Hlutfall allra einkennaflokkanna á jaðar-/klínískum vanda er lægra hjá 

aldurshópnum 60-75 ára en 76 ára og eldri. Þegar kynjaskiptingin er skoðuð má sjá að 

hlutfall karla er hærra í einkennaflokkunum kvíði og heilabilun en lægra í þunglyndis 

flokknum. Hlutfallið mældist í heildina 7,3% á þunglyndi, 8,2% í flokknum kvíða og 5,9% á 

heilabilun. Í einkennaflokknum þunglyndi var hæsta hlutfallið 11,1% hjá körlum í eldri 

aldurshópnum. Hlutfallið var hæst í einkennaflokknum kvíði hjá konum í eldri 
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aldurshópnum eða 11,3%. Hæst var hlutfallið síðan hjá körlum í eldri aldurshópnum í 

einkennaflokknum heilabilun eða 8,3%.     

Tafla 6. Hlufall (%) þátttakenda með jaðar-/klínískan vanda eftir kyni og aldurshópum. 

   
Karl Kona Samtals 

Þunglyndi 60-75 ára N 7 12 19 

  
Jaðar-/klínískur vandi 5,6% 8,6% 7,2% 

 
76 ára + N 4 3 7 

  
Jaðar-/klínískur vandi 11,1% 5,7% 7,9% 

 
Samtals N 11 15 26 

  
Jaðar-/klínískur vandi 6,8% 7,8% 7,3% 

Kvíði 60-75 ára N 11 9 20 

  
Jaðar-/klínískur vandi 8,8% 6,4% 7,5% 

 
76 ára + N 3 6 9 

  
Jaðar-/klínískur vandi 8,3% 11,3% 10,1% 

 
Samtals N 14 15 29 

  
Jaðar-/klínískur vandi 8,7% 7,8% 8,2% 

Heilabilun 60-75 ára N 7 7 14 

  
Jaðar-/klínískur vandi 5,6% 5,0% 5,3% 

 
76 ára + N 3 4 7 

  
Jaðar-/klínískur vandi 8,3% 7,5% 7,9% 

 
Samtals N 10 11 21 

  
Jaðar-/klínískur vandi 6,2% 5,7% 5,9% 

 

Tafla 7 sýnir kynjaskiptingu eftir aldri í flokkunum þunglyndi, kvíði og heilabilun og 

heildarfjölda út frá kynjaskiptingu eftir aldri. Bæði má sjá upplýsingar út frá íslensku 

gögnunum og viðmiðunarhóp ASEBA í USA. Ef gögnin í töflu 7 eru skoðuð má sjá að 

almennt eru meðaltölin lægri á Íslandi en hjá viðmiðunarhópnum. Aðeins á einum stað 

eru meðaltölin hærri eða hjá 76 ára og eldri körlum þar sem meðaltalið er 5,2 í íslensku 

gögnunum en 5,1 hjá viðmiðunarhópnum. Einnig sýnir tafla 7 að karlar á aldrinum 60-75 
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ára eru almennt með lægri meðaltöl en konur á aldrinum 60-75 ára bæði út frá íslensku 

gögnunum og viðmiðunarhópnum. Aðeins annað á við um meðaltölin hjá körlum á 

aldrinum 76 ára og eldri sem eru hærri í þunglyndis og heilabilunar flokkunum í íslensku 

gögnunum miðað við konur í eldri aldurshópnum. Ásamt því er meðaltal 76 ára og eldri 

karla í heilabilunar flokknum hærra en hjá 76 ára og eldri konum í viðmiðunarhópnum.  

T-próf óháðra úrtaka sýndi að ekki mældist marktækur munur á einkennaflokkum 

DSM út frá kyni og aldurshópum. 

Tafla 7. Meðaltöl einkennaflokka eftir kyni og aldurshópum. 

ÍSL - OASR Karl Kona 

 
60-75 ára N 76 ára +  N 60-75 ára N 76 ára + N 

Þunglyndi 4,4(5,0) 125 5,2(5,0) 36 5,4(4,5) 140 5,1(4,3) 53 

Kvíði 2,2(2,6) 125 2,3(2,8) 36 2,5(2,5) 140 2,8(2,7) 53 

Heilabilun 3,3(2,6) 125 4,2(2,4) 36 3,5(2,2) 140 3,8(2,7) 53 

USA - OASR Karl Kona 

 
60-75 ára N 76 ára +  N 60-75 ára N 76 ára +  N 

Þunglyndi 4,4(4,0) 313 5,1(4,2) 206 5,4(4,8) 524 5,9(4,4) 354 

Kvíði 2,6(2,5) 313 2,7(2,7) 206 3,3(2,9) 524 3,2(2,8) 354 

Heilabilun 3,6(2,4) 313 4,7(2,7) 206 3,9(2,4) 524 4,2(2,4) 354 

 

Eins og fjallað var um í kaflanum hér á undan var kannað hvort munur væri á 

niðurstöðum fyrir hvern hóp (yngri karla, eldri karla, yngri konur, eldri konur) miðað við 

viðmiðunarhóp ASEBA í USA.  Samkvæmt útreikningum tilgátuprófs mældist ekki 

marktækur munur í neinu tilfelli á íslensku gögnunum og viðmiðunarhópnum (Achenbach 

o.fl., 2004). 

4.4 Samantekt 

Í rannsókn þessari var lagt upp með að svara tveimur rannsóknarspurningum. Fyrri 

rannsóknarspurningin snýr að dreifingu einkenna kvíða, depurðar og minnistaps hjá 

einstaklingum 60 ára og eldri hér á landi og hvort hún sé lægri eða hærri en í 

viðmiðunarhópum ASEBA í Bandaríkjunum.  
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Eins og sjá má í töflu 2 sýna niðurstöðurnar að í einkennaflokkum ASEBA er heildar 

meðaltalið 5,3 í flokknum kvíði/depurð og 4,0 á minnistaps flokknum. Ef horft er á þessa 

flokka út frá aldurshópum má sjá að meðaltalið er lægra hjá aldurshópnum 60-75 ára 

miðað við aldurshópinn 76 ára og eldri. Munurinn er marktækur fyrir flokkinn minnistap 

út frá aldurshópum. Ef kynjaskiptingin er skoðuð má sjá að karlar eru með lægri meðaltöl 

heldur en konur í báðum flokkum og er sá munur marktækur á flokknum kvíði/depurð. 

Tafla 4 sýnir kynjaskiptingu eftir aldri út frá íslensku gögnunum og viðmiðunarhóp ASEBA 

í USA þar sem sjá má að almennt eru karlar í báðum aldurshópum með lægri meðaltöl 

heldur en konur. Einnig er hægt að sjá í töflu 4 að marktækt finna konur í aldurshópnum 

60-75 ára fyrir meiri kvíða/depurð heldur en karlar út frá íslensku gögnunum.   

Í töflu 5 má sjá að heildarmeðaltal í einkennaflokkum samkvæmt DSM er 5,0 í 

þunglyndi, 2,4 í kvíða og 3,6 í heilabilunar flokknum. Út frá aldurshópum eru meðaltölin 

lægri í öllum flokkum hjá aldurshópnum 60-75 ára miðað við 76 ára og eldri og sá munur 

er marktækur varðandi heilabilun. Kynjaskiptingin sýnir að meðaltölin eru lægri hjá 

körlum en konum á öllum flokkum.  

Tafla 7 sýnir kynjaskiptingu eftir aldurshópum í einkennaflokkum samkvæmt DSM. 

Þar kemur fram að karlar í aldurshópnum 60-75 ára eru með lægri meðaltöl heldur en 

konur í sama aldurshópi bæði út frá íslensku gögnunum og viðmiðunarhópnum. Íslensku 

gögnin sýna að hjá aldurshópnum 76 ára og eldri eru karlar þó með hærra meðaltal en 

konur í sama aldurshópi í einkennaflokkunum þunglyndi og heilabilun. Hjá 

viðmiðunarhópnum eru meðaltöl karla í aldurshópnum 76 ára og eldri almennt lægri en 

hjá konum, fyrir utan á kvarðanum minnistap þar sem konur eru lægri en karlar.    

Niðurstöðurnar leiddu í ljós með tilgátuprófun að ekki var marktækur munu á milli 

íslensku rannsóknarinnar og viðmiðunarhóp ASEBA í USA fyrir hvern hóp (yngri karla, eldri 

karla, yngri konur, eldri konur)(Achenbach o.fl., 2004). Þó má sjá að meðaltölin bæði í 

einkennaflokkum ASEBA og DSM eru almennt lægri í íslensku rannsókninni en hjá 

viðmiðunarhópnum. 

Seinni rannsóknarspurningin snýr að tíðni kvíða- og depurðar einkenna og einkenna 

minnistaps hjá einstaklingum 60 ára og eldri á Íslandi. Tafla 3 sýnir hlutfall þátttakenda 

með jaðar-/klínískan vanda út frá kynjaskiptingu og aldurshópum, á ASEBA 

einkennaflokkunum kvíði/depurð og minnistap. Í báðum einkennaflokkum er hlutfall 
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jaðar-/klínísks vanda lægra hjá yngri aldurshópnum en eldri. Ef horft er til kynjaskiptingar 

er hlutfallið hærra hjá konum en körlum í kvíða/depurðar flokknum en öfugt varðandi 

minnistaps flokkinn. Hlutfall kvíða/depurðar samkvæmt einkennaflokkum ASEBA hjá 60 

ára og eldri mældist í heildina 9,6% og 7,3% hjá einkennaflokknum minnistap. Sömu 

upplýsingar má finna í töflu 6 fyrir einkennaflokka samkvæmt DSM þunglyndi, kvíða og 

heilabilun. Hlutfall einkennaflokkanna fyrir jaðar-/klínískan vanda var lægra hjá yngri 

aldurshópnum heldur en eldri. Kynjaskiptingin sýndi að hlutfall karla er hærra í 

einkennaflokkunum kvíði og heilabilun en lægra í flokknum þunglyndi. Hlutfall 

einstaklinga á jaðar-/klínískum mörkum mældist í heildina 7,3% í þunglyndis flokknum, 

8,2% í kvíða og 5,9% í heilabilunar flokknum.      
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5 Umræða 

Í eftirfarandi kafla verður leitast svara við rannsóknarspurningum og niðurstöður ræddar. 

Samhliða því verður fjallað um rannsóknir og kenningar sem fram koma í fræðilegum hluta 

rannsóknarinnar. Byrjað verður að fjalla stuttlega um mannfjöldaþróun og því næst verður 

farið yfir dreifingu meðaltala einkennaflokka ASEBA og DSM. Þá tekur við umfjöllun um hlutfall 

þátttakenda með jaðar-/klínískan vanda og að lokum verða sett fram nokkur lokaorð. Til 

upprifjunar voru rannsóknarspurningarnar: Er dreifing einkenna kvíða, depurðar og 

minnistaps hjá einstaklingum 60 ára og eldri hér á landi lægri eða hærri en viðmiðunarhópa 

ASEBA í Bandaríkjunum? Hver er tíðni einkenna kvíða, depurðar og minnistaps hjá 

einstaklingum 60 ára og eldri á Íslandi?  

5.1 Mannfjöldaþróun 

Eldra fólki fer fjölgandi í heiminum og á árunum 2015 til 2050 er talið að hlutfall einstaklinga 

60 ára og eldra fari úr 12% í 22% (World Health Organization, 2017-a). Á Íslandi er talið að á 

árunum 2015 til 2050 fari hlutfall einstaklinga 60 ára og eldri úr 18,9% í 29,1% (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Þessum aldurshópi fylgja félagsleg, líkamleg og andleg vandamál sem þarf að 

taka til greina þegar fjallað er um mannfjöldaþróun. Í dag er talið að um 20% fólks 60 ára og 

eldra í heiminum glími að einhverju leyti við geðheilbrigðis- eða taugafræðilegan vanda (World 

Health Organization, 2017-a). Algengi geðraskana í heilbrigðisáætlun til ársins 2010 á Íslandi 

var talið vera 22% (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001) og því ljóst að með 

fólksfjölgun eykst fjöldi einstaklinga sem eiga við geðheilbrigðisvanda að stríða.  

5.2 Dreifing einkennaflokka ASEBA og DSM á Íslandi og í Bandaríkjunum 

Ef horft er á heildarfjölda þátttakenda í íslensku rannsókninni bæði út frá einkennaflokkum 

ASEBA og DSM má sjá að meðaltölin eru almennt nokkuð lág miðað við lægstu og hæstu 

hrágildin. Niðurstöðurnar sýna að meðaltal fyrir einkennaflokkinn kvíði/depurð er lægra hjá 

hjá aldurshópnum 60-75 ára en 76 ára og eldri. Sami flokkur sýnir að meðaltölin eru lægri hjá 

körlum en konum og er sá munur marktækur. Í einkennaflokkum DSM var meðaltal fyrir 

flokkinn þunglyndi lægra hjá aldurshópnum 60-75 ára en hjá 76 ára og eldri. Meðaltölin í sama 

flokki eru lægri hjá körlum en konum. Einnig kemur fram að meðaltalið Í einkennaflokki DSM 
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fyrir kvíða í aldurshópnum 60-75 ára er lægra en hjá 76 ára og eldri. Ásamt því var meðaltalið 

hjá körlum lægra en hjá konum.  

Skýrslan Heilsa og líðan Íslendinga 2012 varpar ljósi á hlutfall Íslendinga með langvarandi 

þunglyndi, kvíða eða spennu, þar sem hlutfallslega voru fleiri konur greindar með raskanir en 

karlar. Þar kom einnig fram að algengi raskana fór lækkandi með hækkandi aldri (Jón Óskar 

Guðlaugsson o.fl., 2014). Niðurstöðurnar sýna að raskanir eru algengari hjá konum en körlum, 

sem er í samræmi við skýrsluna. Þó sýna niðurstöðurnar að raskanirnar eru algengari meðal 

eldri aldurshópsins en yngri, en það er öfugt í skýrslunni. Ástæðan fyrir þeim mun getur legið 

í að einkennaflokkurinn kvíði/depurð er í einum flokk en ekki tveimur sem getur haft áhrif á 

niðurstöðurnar. Ásamt því getur svarhlutfallið haft áhrif þar sem færri þátttakendur voru í eldri 

aldurshópnum en yngri.   

Í rannsókn Byers o.fl. (2010) var algengi kvíðaraskana og lyndisraskana skoðað hjá 

einstaklingum 55 ára og eldri. Þar kom í ljós að algengara var að konur væru með raskanir en 

karlar. Auk þess kom í ljós að algengi raskana fór lækkandi með hækkandi aldri og studdi 

rannsókn Mojtabai (2014) þá niðurstöðu. Í annarri rannsókn á þunglyndi hjá einstaklingum á 

aldrinum 60-85 ára sýndu niðurstöðurnar að konur fundu frekar fyrir einkennum þunglyndis 

en karlar og algengara var að eldri einstaklingar í úrtakinu fyndu fyrir einkennum þunglyndis 

(Glaesmer o.fl., 2011). Niðurstöður rannsóknar á greiningum þunglyndis í Bandaríkjunum hjá 

einstaklingum 65 ára og eldri sýndu að þunglyndisgreiningar voru algengari hjá konum en 

körlum og algengi greininganna jókst með hækkandi aldri (Akincigil o.fl., 2011).  

Fyrrgreindar rannsóknir styðja niðurstöður þessarar rannsóknar um að konur finna 

almennt fyrir fleiri einkennum þunglyndis en karlar. Ef litið er til aldurshópa má sjá að 

meðaltölin hækkuðu frá yngri aldurshópnum til þess eldri og er misjafnt hvað rannsóknir segja 

um það, en þó styðja rannsóknir Glaesmer o.fl. (2011) og Akincigil o.fl. (2011) niðurstöður 

þessarar rannsóknar um að algengi þunglyndiseinkenna eykst með hækkandi aldri. En 

rannsóknir Byers o.fl. (2010) og Mojtabai (2014) benda til að þunglyndi minnki með hækkandi 

aldri. Hafa ber í huga þá aldurshópa sem rannsóknirnar miðast við þar sem það getur haft áhrif 

á niðurstöðurnar. Jafnframt hvað rannsóknirnar eru í raun og veru að skoða. Sem dæmi í 

rannsókn Byers o.fl. (2010) þar sem verið er að skoða kvíðaraskanir og lyndisraskanir, en 

þunglyndi er aðeins ein tegund lyndisraskana. Þá er einnig gott að hafa í huga að svarhlutfall 
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eldri aldurshópsins var töluvert minna en hjá yngri aldurshópnum, sem gæti haft áhrif á 

niðurstöðurnar.  

Í rannsókn Carmel o.fl. (2018) var skoðað hvort viljinn til þess að lifa hefði áhrif á einkenni 

þunglyndis, sem skimað var fyrir með GDS matstækinu, hjá aldurshópnum 75 ára og eldri. 

Niðurstöður leiddu í ljós að viljinn til þess að lifa var hærri hjá körlum en konum og 

þunglyndiseinkenni voru jafnframt lægri hjá körlum en konum og var fylgni þar á milli. 

Niðurstöðurna stiðja við niðurstöður þessarar rannsóknar að þunglyndiseinkenni eru algengari 

meðal kvenna en karla, veikleikarnir eru þó þeir að ekki er unnið með sama aldurshóp. Þá 

virðist mikilvægt að notast sé við breiðvirkt matstæki til að skima fyrir og greina einkenni 

þunglyndis og aðra fylgikvilla. Samkvæmt samfellukenningunni veldur of lítil samfella því að 

einstaklingurinn finnur fyrir lítilli lífsánægju og á erfitt með að aðlagast breytingum (Kart og 

Kinney, 2001). Hægt er að áætla að lítil lífsánægja geti stuðlað að einkennum þunglyndis, líkt 

og í rannsókn Carmel o.fl. (2018) þar sem fylgni er á milli viljans til þess að lifa og 

þunglyndiseinkenna.  

Algengi kvíðaraskana var kannað í fræðilegri samantekt á rannsóknum í yfir 44 löndum hjá 

aldurshópnum 55 ára og eldri. Niðurstöður samantektarinnar sýndu að konur eru tvisvar 

sinnum líklegri en karlar til að vera með kvíðaröskun og fer algengi þeirra lækkandi með 

hækkandi aldri (Baxter o.fl., 2013). Sömu niðurstöður var að finna í rannsókn Byers o.fl. (2010) 

þar sem algengi kvíðaraskana og lyndisraskana var skoðað hjá sama aldurshópi. Gerð var 

rannsókn þar sem skoðuð voru einkenni almennrar kvíðaröskunar hjá einstaklingum 55-85 ára. 

Niðurstöður sýndu að alls voru 227 einstaklingar með röskunina og af þeim voru 65% konur 

(Goncalves og Byrne, 2012). Mackenzie o.fl. (2011) rannsökuðu algengi og fylgni almennrar 

kvíðaröskunar hjá aldurshópnum 55 ára og eldri og sýndu niðurstöðurnar að röskunin var 

algengari meðal kvenna en karla.   

Niðurstöður fyrrgreindra rannsókna styðja niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem 

meðaltölin eru hærri hjá konum en körlum í einkennaflokkum kvíði/depurð og kvíði. En 

samkvæmt rannsóknunum fer kvíðaeinkennum fækkandi með hækkandi aldri en svo er ekki 

samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar, en hugsanleg ástæða fyrir því er að 

einkennaflokkurinn kvíði/depurð er í einum flokk en ekki aðskilinn. Jafnframt ber að hafa í 

huga að aldurshópar fyrri rannsókna er ekki sá sami og í þessari rannsókn. Einnig að rannsókn 
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Goncalves og Byrne (2012) og Mackenzie o.fl. (2011) skoðuðu aðeins almenna kvíðaröskun en 

niðurstöðurnar gætu hafa orðið aðrar ef allar kvíðaraskanir hefðu verið skoðaðar.  

Gagnrýni á athafnakenninguna hefur beinst að þeim breytingum sem einstaklingur getur 

farið í gegnum þegar hann eldist svo sem við missi ástvina eða hlutverka á borð við starfslok. 

Slíkar breytingar geta haft veruleg áhrif á félagslegar og andlegar þarfir einstaklings og fer 

athafnakenningin lítið inn á hvaða áhrif þetta getur haft (Kart og Kinney, 2001). En slíkar 

breytingar geta haft veruleg áhrif á líf einstaklinga og jafnvel valdið því að einstaklingurinn 

upplifir einkenni kvíða eða þunglyndis. Þá væri áhugavert að athuga hvort einkenni kvíða eða 

þunglyndis eru algengari hjá einstaklingum sem hafa misst ástvin eða eru farin á eftirlaun. Þá 

er einnig hægt að horfa til þroskakenning Erikson sem lítur svo á að þegar einstaklingur fer frá 

einu stigi yfir á annað þarf hann að fara í gegnum áskoranir sem geta haft bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif á lífið hans (Hillier og Barrow, 2011; Beckett og Taylor, 2010). Hægt er að líta 

svo á að ef einstaklingur upplifir neikvæð áhrif áskorunnar getur það haft í för með sér 

erfiðleika á borð við einkenni kvíða eða þunglyndis. Eins og með athafnakenninguna væri 

áhugavert að sjá hvort einkenni kvíða eða þunglyndis væru algengari hjá einstaklingum sem 

hafa upplifað neikvæðar áskoranir, á borð við ástvina missi eða starfslok.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru meðaltöl fyrir einkennaflokk minnistaps  

samkvæmt ASEBA flokkum lægri hjá yngri aldurshópnum en eldri og eins eru meðaltölin lægri 

hjá körlum en konum, það sama á við um einkennaflokkinn heilabilun samkvæmt DSM.  

Á Englandi var ákveðið að endurtaka rannsókn á algengi heilabilunar hjá einstaklingum 65 

ára og eldri sem gerð var á árunum 1989 til 1994. Rannsóknin var endurtekin 2008 til 2011 og 

sýndu niðurstöður að konur voru líklegri til að vera með heilabilun en karlar, tilfelli heilabilunar 

jukust með hækkandi aldri (Matthews o.fl., 2013), og rannsókn Boix o.fl. (2009) á algengi 

heilabilunar hjá einstaklingum 70 ára og eldri styður þær niðurstöður.   Rannsóknirnar styðja 

við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem meðaltöl í einkennaflokkum minnistap og 

heilabilun var hærra hjá konum en körlum og sömuleiðis voru meðaltölin hærri hjá eldri 

aldurshópnum. Hafa ber í huga að í rannsóknunum hér að ofan er ekki verið að vinna með 

sama aldurshóp og í þessari rannsókn, ásamt því eru fyrrgreindar rannsóknir 5 og 9 ára gamlar.  

Skoðað var hvort marktækur munur var á einkennaflokkunum kvíði/depurð, minnistap, 

þunglyndi, kvíði og heilabilun hér á landi miðað við viðmiðunarhóp ASEBA í Bandaríkjunum. 

Niðurstöðurnar sýndu með tilgátuprófun að ekki var marktækur munur þar á milli. Þó mátti 
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sjá að meðaltölin bæði á ASEBA og DSM skölunum voru almennt lægri í íslensku rannsókninni 

en í viðmiðunarhópnum. 

Ástæðan fyrir því að ekki er marktækur munur á íslensku gögnunum og viðmiðunarhóp 

ASEBA í USA getur legið í svarhlutfalli þátttakenda sem var mun lægra í íslensku gögnunum en 

hjá viðmiðunarhópnum. Þrátt fyrir að ekki hafi fundist marktækur munur á íslensku gögnunum 

og viðmiðunarhópi ASEBA í USA er hægt að horfa til gæða íslenska úrtaksins, þar sem tekið var 

800 manna tilviljanaúrtak af fólki 60 ára og eldra úr þjóðskrá. Þá er einnig hægt að líta í 

áreiðanleika og réttmæti OASR og OABCL matslistanna út frá handbók Achenbach o.fl. (2004) 

og rannsóknar Brigidi o.fl. (2010). En áreiðanleiki vísar til þess hvort mælingin sé alltaf að mæla 

það sama (Yegidis o.fl., 2018). Áreiðanleiki OASR og OABCL matslistanna er alla jafna nokkuð 

hár. Sem sýnt hefur verið með endurtekningaráreiðanleika, innri áreiðanleika og áreiðanleika 

milli matsmanna (Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009; Yegidis o.fl., 2018). Réttmæti vísar til þess hvort og að hve miklu leyti 

matslistarnir mæli það sem þeim er ætlað að mæla. Réttmæti listanna er almennt nokkuð gott 

og var það aðallega skoðað út frá innihalds-, viðmiðsbundnu- og hugsmíðaréttmæti. Í 

rannsókn Brigidi o.fl. (2010) þar sem réttmæti OABCL matslistans var metið sýndu 

niðurstöðurnar að listinn gat greint á milli hvort einstaklingur var með einkenni Alzheimer 

heilabilunar, lyndisröskunar eða hvorugt. Jafnframt sýndu niðurstöðurnar að fylgni var á milli 

OABCL matslistans og annarra matstækja og sýndu niðurstöðurnar fram á réttmæti 

matslistanna. 

Út frá gæðum úrtaksins og áreiðanleika og réttmæti bandarísku matslistanna, samkvæmt 

handbók Achenbach o.fl. (2004) og rannsóknar Brigidi o.fl. (2010), er líklegra að sá munur sem 

kemur fram í meðaltölum íslensku og bandarísku gagnanna sé í raun til staða. Til þess að fá úr 

því skorið þyrfti að gera aðra rannsókn hér á landi þar sem reynt væri að auk svarhlutfall 

þátttakenda.   

5.3 Hlutfall þátttakenda með jaðar-/klínískan vanda 

Hlutfall þátttakenda með jaðar-/klínískan vanda í einkennaflokki ASEBA kvíði/depurð mældist 

í heildina 9,6%. Hlutfallið var lægra hjá yngri aldurshópnum (9,1%) en eldri (11,2%), en hærra 

hjá konum (10,4%) en körlum (8,7%). Í einkennaflokki samkvæmd DSM þunglyndi var hlutfall 

þátttakenda með jaðar-/klínískan vanda 7,3%. Hlutfallið í heildina var lægra hjá yngri 

aldurshópnum (7,2%) en eldri (7,9%) og lægra hjá körlum (6,8%) en konum (7,8%). Hjá 
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einkennaflokki DSM kvíði mældist hlutfallið 8,2% og í heildina var hlutfallið lægra hjá yngri 

aldurshópnum (7,5%) en eldri (7,9%) og hærra hjá körlum (8,7%) en konum (7,8%). 

Skýrslan Heilsa og líðan Íslendinga 2012 varpaði ljósi á hlutfall Íslendinga með langvarandi 

þunglyndi. Hlutfall karla var 5,1% en 8,8% hjá konum. Hlutfallið eftir aldurshópum var 3,5% hjá 

körlum á aldrinum 67-79 ára og 4,5% hjá konum (Jón Óskar Guðlaugsson o.fl., 2014). Miðað 

við niðurstöður skýrslunnar eru hlutföllin í þessari rannsókn töluvert hærri, en veikleikinn er 

að skýrslan er ekki með sömu aldurskiptingu og í þessari rannsókn. Jafnframt getur hlutfallið 

hafa hækkað á síðustu fimm árum eða frá því að skýrslan var gerð. Þá getur það skipt máli að 

í einkennaflokki ASEBA er kvíði/depurð einn flokkur, en ef þeim væri skipt í tvo flokka gæti 

hlutfallið orðið lægra.   

Þunglyndi er ein algengasta geðröskunin meðal fólks 60 ára og eldra og talið er að um 5 til 

7% eldra fólks glími við þunglyndi eða heilabilun á heimsvísu (World Health Organization, 

2017-a). Í rannsókn Byers o.fl. (2010) var algengi kvíðaraskana og lyndisraskana skoðað hjá 

einstaklingum 55 ára og eldri. Þar kom í ljós að í heildina var algengi lyndisraskana 5%. Í annarri 

rannsókn á þunglyndi hjá einstaklingum á aldrinum 60-85 ára, þar sem notast var við 

spurningalistann Patient Health Questionnaire (PHQ-9), sýndu niðurstöðurnar að 

þunglyndiseinkenni fundust hjá 28,7% þátttakenda (Glaesmer o.fl., 2011). Niðurstöður 

rannsóknar á greiningum og meðferð þunglyndis hjá einstaklingum 65 ára og eldri í 

Bandaríkjunum sýndi að greiningum fjölgaði úr 3 í 6% á árunum 1992 til 2005 (Akincigil o.fl., 

2011).  

Miðað við þær rannsóknir sem fjallað er um hér að ofan er hlutfall þunglyndiseinkenna 

hér á landi aðeins hærra, fyrir utan rannsókn Glaesmer o.fl. (2011) þar sem hlutfallið var 

töluvert hærra en hér á landi, en í þeirri rannsókn var aðeins horft til einstaklinga 60-85 ára. 

Hafa ber þó í huga að rannsókn Byers o.fl. (2010) miðast við aldurshópinn 55 ára og eldri og 

skoðar lyndisraskanir, en þunglyndi er aðeins ein tegund lyndisraskana. Þá eru hlutföllin í 

rannsókn Akincigil o.fl. (2011) nokkuð gömul eða frá árinu 2005 og því má ætla að hlutfallið 

yrði hærra í dag.  

Kenningin um öldrunarinnsæi lítur svo á að með hækkandi aldri getur einstaklingur öðlast 

nýja sýn á lífið. Þessi nýja sýn felst meðal annars í nýju viðhorfi til tilvistar sinnar og tíma, 

viðhorfs til samskipta, einveru og efnislegra hluta og loks viðhorfs til eigin persónu. Ýmsir 

þættir geta haft áhrif á að einstaklingur öðlast ekki þessa nýju sýn, eins og félagslegir þættir á 



65 

borð við stöðu og kyn og aðrir atburðir á lífsleiðinni líkt og áföll eða veikindi (Helga S. 

Ragnarsdóttir, 2006; Tornstam, 2000; Tornstam, 2005). Hægt er að líta svo á að þunglyndi og 

kvíði geti haft áhrif á að einstaklingur þróar með sér nýja sýn á lífið, því væri áhugavert að 

skoða hvort félagslegir þættir og atburðir á lífsleiðinni hafi áhrif á einkenni kvíða og þunglyndis.  

Ef aftur er litið til skýrslu um Heilsu og líðan Íslendinga 2012 var hlutfall karla með 

langvarandi kvíða eða spennu 6,8% en 12,8% hjá konum. Hjá aldurshópnum 67-79 ára var 

hlutfallið  5,7% hjá körlum og 8,1% hjá konum (Jón Óskar Guðlaugsson o.fl., 2014). 

Niðurstöðurnar sýna að hlutfallið er lægra hjá konum og hærra hjá körlum miðað við hlutfallið 

sem kemur fram í skýrslunni. Þó ber að hafa í huga að ekki er um sama aldurshóp að ræða og 

að skýrslan var lögð fram 2012 og því gæti hlutfallið verið hærra í dag.  

Eins og áður hefur komið fram eru um 3,8% fólks 60 ára og eldra sem glímir við 

kvíðaraskanir á heimsvísu  (World Health Organization, 2017-a). Algengi kvíðaraskana var 

kannað í fræðilegri samantekt á rannsóknum í yfir 44 löndum, þar sem miðast var við 

aldurshópinn 55 ára og eldri. Niðurstöður samantektarinnar sýndu að algengi kvíðaraskana á 

heimsvísu væri um 7,3% (Baxter o.fl., 2013). Í rannsókn Byers o.fl. (2010) þar sem algengi 

kvíðaraskana og lyndisraskana var rannsakað kom í ljós að af 2.575 þátttakendum á aldrinum 

55 ára og eldri var algengi kvíðaraskana 12%. Almenn kvíðaröskun er ein af níu kvíðaröskunum 

samkvæmt DSM-5 flokkunarkerfinu. Mackenzie o.fl. (2011) rannsökuðu algengi og fylgni 

almennrar kvíðaröskunar hjá fólki 55 ára og eldra. Niðurstöðurnar sýndu að algengi almennrar 

kvíðaröskunar seinustu 12 mánuði var 2,8%.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að hlutfall kvíðaeinkenna er almennt hærra hér á 

landi ef miðað er við rannsóknirnar hér að ofan, þó var hlutfallið hærra í rannsókn Byers o.fl. 

(2010). Hafa ber í huga að bæði í rannsókn Baxter o.fl. (2013) og Byers o.fl. (2010) er miðast 

við aldurshópinn 55 ára og eldri, sem gæti haft áhrif á muninn á hlutföllunum. Ásamt því þarf 

að taka mið af því hvenær rannsóknirnar voru gerðar, þar sem hlutfallið gæti hafa lækkað eða 

hækkað með árunum. Veikleiki rannsóknar Mackenzie o.fl. (2011) er sá að aðeins var skimað 

fyrir almennri kvíðaröskun en hlutfallið gæti hafa verið hærra ef skimað var almennt fyrir 

kvíðaröskunum.   

Ef litið er til hlédrægnikenningarinnar gerir hún ráð fyrir að einstaklingur dragi sig frá 

samfélaginu þegar hann eldist og sömuleiðis dragi samfélagið sig frá einstaklingnum. 

Kenningin hefur þó verið gagnrýnd fyrir að gera ráð fyrir að allt eldra fólk dragi sig í hlé, en taki 
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ekki til greina að til sé fólk sem vilji ekki draga sig í hlé og sé það í raun þvingað til þess (Beckett 

og Taylor, 2010; Hillier og Barrow, 2011; Kart og Kinney, 2001). Slík þvingun getur haft veruleg 

áhrif á líf einstaklingsins og jafnvel stuðlað að einhverjum erfiðleikum á borð við þunglyndi eða 

kvíða, því væri áhugavert að skoða hvort þetta eigi við rök að styðjast.  

Í einkennaflokki ASEBA minnistap mældist heildar hlutfall þátttakenda með jaðar-

/klínískan vanda 7,3%. Hlutfallið var í heildina lægra hjá yngri aldurshópnum (6,4%) en eldri 

(10,1%), en lægra hjá konum (6,7%) en körlum (8,1%). Hlutfall í einkennaflokknum heilabilun 

samkvæmd DSM mældist í heildina 5,9%. Hlutfallið í heild var lægra hjá yngri aldurshópnum 

(5,3%) en eldri (7,9%) og hærra hjá körlum (6,2%) en konum (5,7%).  

Talið er að um 5% einstaklinga 65 ára og eldri séu með einhverja tegund heilabilunar 

(World Health Organization, 2017-b). Í rannsókn þar sem kerfisbundin fræðileg samantekt var 

gerð á algengi heilabilunar, hjá fólki 60 ára og eldra, sýndu niðurstöðurnar að algengi 

heilabilunar er á bilinu 5 til 7 % (Prince o.fl., 2013). Í rannsókn Matthews o.fl. (2013) var eldri 

rannsókn á algengi heilabilunar endurtekin hjá einstaklingum 65 ára og eldri. En rannsóknin 

var gerð á árunum 1989 til 1994 og endurtekin á árunum 2008 til 2011. Niðurstöður fyrri 

rannsóknarinnar sýndu að um 8.3% væru á einhverju stigi heilabilunar, en niðurstöður seinni 

rannsóknarinnar sýndu að um 6.5% væru á einhverju stigi heilabilunar (Matthews o.fl., 2013).  

Hlutfall þátttakenda í einkennaflokkunum minnistap (7,3%) og heilabilun (5,9%) með 

jaðar-/klínískan vanda var mjög svipað miðað fyrri rannsóknir nefndar hér að ofan. Hafa ber 

þó í huga að í rannsókn Matthews o.fl. (2013) er miðast við aldurshópinn 65 ára og eldri, einnig 

í gögnum World Health Organization (2017-b). Í þessari rannsókn er miðast við aldurshópinn 

60 ára og eldri. Jafnframt var rannsókn Matthews o.fl. (2013) gerð á árunum 2008-2011 og 

gæti hlutfallið hafa breyst síðan þá.  

5.4 Lokaorð 

Einn af veikleikum rannsóknarinnar var svarhlutfallið, en hlutfallið var töluvert minna hjá eldri 

aldurshópnum en yngri. Ef svarhlutfallið hefði verið hærra gæti hafa mælst marktækur munur 

á milli dreifingu meðaltala íslensku rannsóknarinnar miðað við viðmiðunarhóp ASEBA í USA. 

Jafnframt hefði hlutfallið getað komið öðruvísi út og þá sérstaklega fyrir eldri aldurshópinn, 

þar sem svarhlutfallið var lægra en hjá yngri aldurshópnum.  
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Styrkleiki rannsóknarinnar er að unnið var með fyrirliggjandi gögn úr rannsókn Halldórs S. 

Guðmundssonar og fleiri, en sú rannsókn er fjölþjóðlegt verkefni. Jafnframt er það styrkleiki 

að tekið var tilviljanaúrtak úr þjóðskrá af einstaklingum 60 ára og eldri. Áhugavert væri að 

skoða samanburð á OASR sjálfsmatslistanum og OABCL matslista fyrir aðstandendur, sem og 

samanburð við aðrar þjóðir.  

ASEBA matstækið er mikilvægt verkfæri sem gott er að nota til að skima fyrir og leggja 

grunn að greiningum vegna vandkvæða hjá eldra fólki. Með niðurstöðum þessarar rannsóknar 

liggja nú fyrir hlutfallsleg viðmið eftir kyni og aldurshópum í einkennaflokkum ASEBA 

kvíði/depurð og minnistap og einkennaflokkum samkvæmt DSM flokkun þunglyndi, kvíði og 

heilabilun. Gefur það því tilefni til að listarnir séu notaðir með markvissum hætti til að skima 

fyrir vanda hjá eldra fólki. 

Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn þar sem notað yrði stærra úrtak sem gæfi 

möguleika á hærra svarhlutfalli, sem gæti sýnt fram á marktækan mun á meðaltölum 

einkennaflokkanna á Íslandi og í Bandaríkjunum. Jafnframt væri áhugavert ef fleiri 

einkennaflokkar ASEBA og DSM yrðu rannsakaðir sem gæfi fleiri íslensk viðmið. Þá væri 

forvitnilegt að skoða hvort hlutfallslega sé munur á milli landshluta, út frá einkennaflokkum 

þessarar rannsóknar.  

Rannsakandi vonar að rannsóknin nýtist þeim sem koma að málefni eldra fólks og til 

viðmiðunar fyrir frekari rannsóknir. Er það ósk rannsakanda að umræðan um málefni eldra 

fólks og geðheilbrigði aukist í samfélaginu og ýti undir frekari vitundarvakningu á 

málaflokknum. 
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Viðauki 1– OASR sjálfsmatslistinn 
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Viðauki 2 – Spurningar í einkennaflokkum ASEBA og skv. DSM flokkun 

Í töflu 8 má sjá númer spurninga í einkennaflokkum ASEBA og skv. DSM flokkun. Í viðauka 1 er 

síðan hægt að sjá hvaða spurninga tilheyra hverju númeri. 

Tafla 8. Númer spurninga í einkennaflokkum ASEBA og skv. DSM flokkun.  

Einkennaflokkar ASEBA Einkennaflokkar skv. DSM flokkun 

Kvíði/depurð Minnistap Þunglyndi Kvíði Heilabilun 

8 7 13 8 3 

9 12 16 9 7 

11 20 17 26 12 

13 52 23 34 20 

14 69 32 40 54 

21 70 47 45 110 

23 110 48 49h 114 

26 114 53 49j 
 

28 122 69 100 
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Viðauki 3 – Einkennaflokkar skv. ASEBA og hins vegar skv. DSM flokkun. 
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