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Útdráttur 
Bakgrunnur: Síðustu áratugi hefur nýgengi og dánartíðni 
kransæðasjúkdóms lækkað verulega en vísbendingar eru um að með vaxandi 
algengi offitu og sykursýki af tegund 2 (SS2) muni nýgengi hækka aftur. Góð 
sjálfsumönnun getur dregið úr lífsstílstengdum áhættuþáttum og líkum á því 
að fá kransæðasjúkdóm. 
Markmið: Að lýsa sjálfsumönnun einstaklinga með kransæðasjúkdóm, hættu 
þeirra á SS2 og kanna samband milli sjálfsumönnunar og hættu á SS2. 
Aðferð: Lýsandi þversniðs- og sambandsrannsókn. Þátttakendur voru 
fullorðnir einstaklingar sem lögðust inn á Landspítala vegna 
kransæðasjúkdóms. Gagnasöfnun fór fram við útskrift. Sjálfsumönnun var 
metin með „Self-Care of Coronary Heart Disease Inventory“ (SC-CHDI) 
matstækinu, sem metur viðhald og stjórnun í sjálfsumönnun og trú á eigin 
getu, mögulegt skor 0-100 stig. Hætta á SS2 var metin með „The Finnish 
Diabetes Risk Score“ (FINDRISK), mögulegt skor 0-26 stig. Við 
gagnaúrvinnslu var notuð lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði.  
Niðurstöður: Þátttakendur (n=194) voru á aldrinum 35-79 ára, meðalaldur 
64,6 ár (sf 9,1 ár), 76,3% karlar og 21,1% voru með sykursýki. 
Meðalheildarskor á viðhaldi, stjórnun og trú á eigin getu til sjálfsumönnunar 
var 51,9-60,9 stig. Konur mátu sjálfsumönnun sína betri en karlar í þættinum 
viðhald (p<0,05), veik fylgni (r=-0,260;p=0,001) var á milli aldurs og trúar á 
eigin getu; viðhalds og trúar á eigin getu (r=0,274;p<0,01) og einnig á milli 
stjórnunar og trúar á eigin getu til sjálfsumönnunar (r=0,348;p<0,01). 
Meirihluti þátttakenda (67%) voru með ≥9 stig á FINDRISK og teljast í 
aukinni hættu á að fá SS2 innan 10 ára. Veik fylgni (r=-0,218;p<0,05) var 
milli trúar á eigin getu til sjálfsumönnunar og hættu á SS2.  
Ályktanir: Einstaklingar með kransæðasjúkdóm eru í aukinni hættu á að fá 
SS2. Efla þarf sjálfsumönnun þeirra og trú á eigin getu til sjálfsumönnunar. 
Fræðsla og stuðningur geta verið mikilvægir þættir í því að bæta 
sjálfsumönnun og draga úr hættu á SS2.  
Lykilorð: Kransæðasjúkdómur, sjálfsumönnun, sykursýki af tegund 2, 
áhættuþættir, lífsstíll, trú á eigin getu 



 

 



 

Abstract  

Background: Morbidity and mortality in coronary heart disease (CHD) has 
declined substantially over the last decades. However, due to increasing 
prevalence of obesity and type 2 diabetes this decline may level off or even 
increase again. Optimal self-care can reduce lifestyle-related risk factors and 
the likelihood of developing CHD.  
Aims: To describe self-care of individuals with CHD, their risk for type 2 
diabetes and explore the correlation between self-care and type 2 diabetes. 
Method: Descriptive cross-sectional and correlational study design. 
Participating adults were admitted to Landspitali University Hospital because 
of diagnoses or treatment of CHD. Data was collected at discharge. Self-care 
maintenance, management and self-efficacy to self-care was measured  with 
the „Self-Care of Coronary Heart Disease Inventory“ (SC-CHDI), a 
standardized score from 0-100. Future risk of type 2 diabetes was assessed 
using „The Finnish Diabetes Risk Score“ (FINDRISK), score 0-26. Data was 
analyzed with descriptive and inferential statistics. 
Results: A total of 194 participants aged 35-79 years, mean age 64,6 years 
(sd 9), 76,3% were men and 21,1% had diabetes. The mean score for 
maintenance, management and self-efficacy to self-care ranged from 51,9-
60,9. Women had better self-care maintenance than men (p<0,05), but a weak 
correlation was between age and self-efficacy (r=-0,260;p=0,001); self-care 
maintenance and self-efficacy (r=0,274;p<0,01) and self-care management 
and self-efficacy (r=0,348;p<0,01). The majority of participants (67%) scored 
≥9 on FINDRISK, thus having an increased risk of type 2 diabetes in the next 
10 years. A significant (p<0,05) but weak correlation (r=-0,218) was between 
self-efficacy and future risk of type 2 diabetes.  
Conclusion: Individuals with CHD have an increased risk of developing type 
2 diabetes. Self-care and self-efficacy to self-care must be improved. 
Education and support may improve self-care and reduce future risk of type 2 
diabetes. 
Keywords: Coronary heart disease, self-care, self-care management, type 2 
diabetes mellitus, risk factors, lifestyle, self-efficacy  
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Inngangur og fræðilegur bakgrunnur  
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur lýst því yfir að langvinnir 
sjúkdómar séu faraldur 21. aldarinnar og um leið ein helsta ógn við 
félagslega og efnahagslega framþróun (World Health Organization, 2014). 
Með aukinni tækni og bættum meðferðarmöguleikum hafa lífslíkur fólks með 
langvinna sjúkdóma aukist og þannig fjölgar þeim sem glíma við langvinn  
heilsufarsvandamál hverju sinni (Goldman, Gaudette og Cheng, 2016). 
Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengastir langvinnra sjúkdóma. Af þeim er 
kransæðasjúkdómur algengastur og einnig algengasta dánarorsök fólks fyrir 
70 ára aldur á heimsvísu (World Health Organization, 2017). Síðustu áratugi 
hefur dregið verulega úr bæði nýgengi og dánartíðni kransæðasjúkdóms í 
Evrópu (Moran o.fl., 2014). Samt sem áður er sjúkdómurinn enn algengasta 
dánarorsökin, en árlega má rekja 19% dauðsfalla hjá körlum og 20% hjá 
konum til kransæðasjúkdóms (Wilkins, o.fl., 2017). 

Sykursýki er einn af þekktum áhættuþáttum kransæðasjúkdóms (Piepoli 
o.fl., 2016; Yusuf o.fl., 2004) en algengi sykursýki af tegund 2 (SS2) eykst 
stöðugt um heim allan (IDF, 2017; World Health Organization, 2016). 
Markmið WHO til ársins 2025 um forvarnir og stjórnun langvinnra sjúkdóma 
er að minnka dánartíðni af völdum fjögurra algengustu sjúkdómanna um 
25%, m.a. með því að draga úr lífsstílstengdum áhættuþáttum eins og háum 
blóðþrýstingi, háum blóðsykri, áfengis og tóbaksnotkun, hreyfingarleysi og 
offitu. Hjarta- og æðasjúkdómar og sykursýki eru meðal þessara fjögurra 
sjúkdóma, ásamt krabbameinum og langvinnum lungnasjúkdómum (World 
Health Organization, 2014).  

Þegar um langvinn heilsufarsvandamál er að ræða er þátttaka 
einstaklinganna sjálfra grundvallarþáttur í meðhöndlun sjúkdómsins og þörf 
er á að efla hlutverk, ábyrgð og þátttöku þeirra í eigin meðferð (Rydén o.fl., 
2013). Notkun hugtaksins sjálfsumönnun á sviði heilbrigðisvísinda hefur 
tengst vaxandi algengi langvinnra sjúkdóma og meðferð þeirra. 
Sjálfsumönnun felur í sér hegðun og athafnir sem hafa að markmiði að 
lágmarka áhrif og afleiðingar langvinnra sjúkdóma og meðhöndlun þeirra 
(Riegel, Jaarsma og Strömberg, 2012; Rijken, Jones, Heijmans og Dixon, 
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2008). Sjálfsumönnun er innt af hendi af einstaklingunum sjálfum og 
fjölskyldum þeirra og fer að mestu leyti fram utan heilbrigðisstofnana (Riegel 
o.fl., 2017).  

Kransæðasjúkdómur 

Kransæðasjúkdómur orsakast í langflestum tilfellum af æðakölkun þegar fita 
og kalk sest innan á slagæðaveggi. Þróunin á sér stað á löngum tíma og leiðir 
til þrengsla í kransæðum hjartans sem getur valdið kransæðastíflu, 
mögulegum skemmdum á hjartavöðvanum og varanlegum afleiðingum á 
heilsu fólks (Mendis, Puska og Norrving, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að 
heilsusamlegur lífsstíll frá unga aldri sem er viðhaldið fram á fullorðinsár 
verndar gegn þróun kransæðasjúkdóms (Liu o.fl., 2012). Kransæðasjúkdómur 
er að stærstum hluta afleiðing af þekktum lífsstílstengdum áhættuþáttum 
(Karl Andersen o.fl., 2017; Liu o.fl., 2012; Yusuf o.fl., 2004) sem má hafa 
jákvæð áhrif á með lífsstílsbreytingum (Piepoli o.fl., 2016). Heilsusamlegur 
lífsstíll hægir á þróun sjúkdómsins og minnkar áhættu á endurteknum 
kransæðaáföllum hjá einstaklingum með kransæðasjúkdóm (Piepoli o.fl., 
2016), bætir lífsgæði og lífshorfur (Kotseva o.fl., 2016; Piepoli o.fl., 2016). 

Áhættuþætti kransæðasjúkdóms má flokka eftir því hvort þeir eru 
breytanlegir og lífsstílstengdir eða óbreytanlegir áhættuþættir sem ekki er 
unnt að hafa áhrif á eins og aldur, kyn og erfðir. Lífsstílstengdir áhættuþættir 
eru reykingar, hreyfingarleysi, óhollt mataræði og áfengisnotkun, offita, 
kviðfita og sálfélagslegir þættir eins og streita og þunglyndi. Áhættuþættir 
sem tengjast að stórum hluta nútíma lifnaðarháttum eru há blóðfita, hár 
blóðþrýstingur og sykursýki en þeir geta einnig tengst erfðaþáttum og 
undirliggjandi sjúkdómsástandi (Piepoli o.fl., 2016; Yusuf o.fl., 2004). 
Efnaskiptavilla (e. metabolic syndrome) er samsafn sameiginlegra 
áhættuþátta kransæðasjúkdóms og SS2, það er hækkaður blóðþrýstingur, 
blóðfitubrenglun, hækkun á fastandi blóðsykurgildi og miðlæg offita eða 
kviðfita. Þeir sem eru með efnaskiptavillu eru í tvöfaldri áhættu fyrir að fá  
kransæðasjúkdóm og fimm sinnum meiri hættu á að þróa með sér SS2 
(Rydén o.fl., 2013). 

Dánartíðni af völdum kransæðasjúkdóms á Íslandi óx stöðugt fram til 
1980, orsakaði þá um 30% dauðsfalla (Nikulás Sigfússon o.fl., 2001). Síðan 
hefur bæði nýgengi og dánartíðni vegna sjúkdómsins lækkað mikið. 
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Samkvæmt nýrri yfirlitsgrein lækkaði nýgengi kransæðasjúkdóms á 
tímabilinu 1981-2009 um 66,5% í aldurshópnum 25-74 ára og dánartíðnin 
lækkaði um 86% á tímabilinu 1981-2015 (Karl Andersen o.fl., 2017). Í 
samantektarrannsókn Aspelund o.fl. (2010) er þróun á nýgengi og dánartíðni 
kransæðasjúkdóms að mestu rakin til breytinga á lifnaðarháttum og áhrifum 
þeirra á áhættuþætti sjúkdómsins meðal almennings. Aðallega lægra gildi 
kólesteróls, lægri blóðþrýstings og minnkandi reykinga, sem talið er að skýri 
um 70% af lækkun á dánartíðni, fjórðungur er talinn skýrast af framförum í 
læknisfræðilegri meðferð sjúkdómsins, lyfjameðferð og aðgerðum. Flest 
bendir til að áhættuþættir eins og offita og SS2 sem fara stöðugt vaxandi, 
leiði til þess að nýgengi kransæðasjúkdóms muni vaxa á ný (O´Keeffe o.fl., 
2013; Thorolfsdottir o.fl., 2014) og verði ekkert að gert mun dánartíðni 
jafnvel fara hækkandi aftur (Andersen o.fl., 2017). Tíðni hjarta- og 
æðasjúkdóma er tvisvar til þrisvar sinnum algengari hjá fullorðnum með 
sykursýki, samanborið við þá sem ekki eru greindir með sykursýki (The 
Emerging Risk Factors Collaboration, 2010). Meira en 60% þeirra sem eru 
með SS2 þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóm (Rydén o.fl., 2013). 
Rannsóknir sýna að þeir sem eru með sykursýki og kransæðasjúkdóm hafa 
mun verri horfur og þarfnast fjölþættra stuðningsúrræða (Lenzen o.fl., 2006; 
Rydén o.fl., 2013). 

Sykursýki af tegund 2 

Sykursýki er langvinnur sjúkdómur sem einkennist af hækkun á blóðsykri 
sem stafar af ófullnægjandi insúlínframleiðslu í briskirtli eða ófullnægjandi 
virkni insúlíns í líkamanum (World Health Organization, 2016). Alþjóðlegu 
sykursýkissamtökin (IDF) áætluðu að 8,8% fullorðinna á aldrinum 20-79 ára 
væru með sykursýki árið 2017, 7,3% með skert sykurþol, sem er stór 
áhættuþáttur fyrir að þróa með sér sykursýki í framtíðinni og að helmingurinn 
af þeim sem eru með sykursýki viti ekki af því og eru þess vegna í aukinni 
hættu á að þróa með sér fylgikvilla sjúkdómsins. Langflestir af þeim sem eru 
með sykursýki, eru með SS2 (IDF, 2017).  

Árið 2010 var algengi SS2 á Íslandi 7% meðal karla á aldrinum 25-94 ára 
og 4% meðal kvenna á sama aldri (Karl Andersen o.fl., 2017). Algengi SS2 
hækkar með aldrinum og jókst hjá 65-74 ára körlum á Íslandi úr 8,7% í 
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14,6% á árunum 1981-2006 (Aspelund o.fl., 2010). Áætlaður fjöldi með SS2 
er um 14000 manns (Karl Andersen o.fl., 2017).  
Vaxandi algengi SS2 skýrist að mestu leyti af nútíma lífsstíl. Óheilsusamlegt  
mataræði og hreyfingarleysi hefur leitt til vaxandi algengi offitu, sem er einn 
stærsti áhættuþáttur fyrir þróun sjúkdómsins, þyngdarstjórnun er því 
lykilatriði (Rydén o.fl., 2013). WHO skilgreinir ofþyngd 
(líkamsþyngdarstuðull (LÞS)=25-29,9 kg/m2)  og offitu (LÞS≥30 kg/m2) sem 
óeðlilega eða óhóflega fitusöfnun sem ógnar heilsu og eykur hættu á 
sjúkdómum (World Health Organization, 2018). Íslensk ferilrannsókn á 
þróun holdafars og SS2 í 40 ár á Íslandi byggði á hóprannsóknum 
Hjartaverndar. Gögn um sykursýki voru frá 17.757 manns og um holdafar frá 
20.519 manns. Samkvæmt niðurstöðum þyngdust karlar að meðaltali um 8 kg 
en konur um 7 kg, miðað við sömu hæð. Algengi offitu var 23% hjá körlum 
og 21% hjá konum. Algengi sykursýki tvöfaldaðist hjá körlum og jókst um 
50% hjá konum (Bolli Þórsson, Thor Aspelund, Tamara B. Harris, Lenore J. 
Launer og Vilmundur Guðnason, 2009). Önnur íslensk ferilrannsókn frá 2007 
sýndi að fyrir hvern einn með þekkta sykursýki væru um tveir með ógreinda 
sykursýki. Höfundar álykta að beita þurfi skimun í skilgreindum 
áhættuhópum og þá sérstaklega hjá þeim sem eru með offitu (Jóhannes 
Bergsveinsson, Thor Aspelund, Vilmundur Guðnason og Rafn Benediktsson, 
2007). 

Forvarnir gegn SS2 eru mikilvægar í ljósi algengis, alvarleika 
sjúkdómsins, mögulegra fylgikvilla hans og kostnaðar vegna langvarandi 
lyfjameðferða (Green, Brancati, Albright og the Primary Prevention of 
Diabetes Working Group, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að draga úr 
áhættuþáttum SS2 með breytingu á mataræði og hreyfingu (Green o.fl., 2012; 
Saaristo o.fl., 2010; Uusitupa o.fl., 2000). The Finnish Diabetes Prevention 
Study (DPS) er slembuð samanburðarrannsókn sem var gerð á fimm ára 
tímabili frá 1993-1998 í Finnlandi. Þátttakendur (n=523) voru með skert 
sykurþol og þekkta áhættuþætti SS2, offitu og fjölskyldusögu um sykursýki. 
Niðurstöður sýndu að meðferð sem miðar að því að bæta mataræði og auka 
hreyfingu leiddi til marktækt meiri þyngdartaps eftir eitt ár hjá meðferðarhópi 
eða 4,6 kg á móti 0.9 kg hjá samanburðarhópi og þyngdartapi var viðhaldið 
við tveggja ára eftirfylgni (Uusitupa o.fl., 2000). Saaristo og félagar (2010) 
gerðu rannsókn á áhrifum forvarnarmeðferðar í heilsugæslu fyrir einstaklinga 
í áhættu á SS2. Meðferðin byggði á svipaðri meðferð og í DPS rannsókninni 
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og niðurstöður byggja á mælingum við árs eftirfylgni. Niðurstöðurnar sýndu 
að þyngdartap þátttakenda var stór áhrifaþáttur í að draga úr áhættu á SS2. Sé 
lífsstílsbreytingum viðhaldið er mögulegt að koma megi í veg fyrir eða 
seinka þróun sykursýki og um leið þróun kransæðasjúkdóms.  

Nýlegar rannsóknir benda til að dregið hafi úr dánartíðni 
kransæðasjúkdóms hjá sykursjúkum, sem megi rekja til þess að náðst hefur 
betri stjórn á áhættuþáttum. Þrátt fyrir það mun vaxandi algengi sykursýki á 
heimsvísu vera mikil áskorun og auka álag á heilbrigðiskerfi þjóða. Því þarf 
að gera meira til þess að koma í veg fyrir sykursýki (Piepoli, 2016; Rydén 
o.fl., 2013).  

Þróuð hafa verið matstæki í formi spurningalista, til þess að skima fyrir 
áhættu á að vera með ógreinda SS2 eða að fá SS2 í framtíðinni (World Health 
Organization, 2016). „The Finnish Diabetes Risk Score“ (FINDRISK) 
matstækið var þróað í Finnlandi í þeim tilgangi að gera einfalt, hagnýtt og 
upplýsandi matstæki til skimunar áhættu einstaklinga fyrir SS2. Þannig væri 
möguleiki á að skima áhættuhóp án ífarandi rannsóknarprófs, eins og 
blóðprufu. FINDRISK má enn fremur nota til þess að auka vitund fólks um 
áhættuþætti sjúkdómsins með fræðslu um meðferð og meðferðarmarkmið við 
stjórnun áhættuþátta (Lindström og Tuomilehto, 2003). 

Forvarnir og meðferð kransæðasjúkdóms  

Meginmarkmið forvarna er að minnka sjúkdómsbyrði og dánartíðni, bæta 
lífsgæði og heilsu fólks (Kotseva o.fl., 2016). Evrópsku hjartasamtökin hafa 
gefið út klínískar leiðbeiningar um forvarnir og meðferð kransæðasjúkdóms 
(Piepoli o.fl., 2016). Einnig hafa samtökin í samvinnu við evrópsku samtökin 
um rannsóknir á sykursýki gefið út sameiginlegar leiðbeiningar fyrir 
kransæðasjúkóm og sykursýki (Rydén o.fl., 2013). Þeir sem greinast með 
kransæðasjúkdóm þurfa meðferðaráætlun með það að markmiði að bæta 
lífsstíl og áhættuþætti og fylgja ráðlagðri lyfjameðferð til að draga úr þróun 
sjúkdómsins (Kotseva o.fl., 2016). Meðferðin byggir á læknisfræðilegum 
aðgerðum, lyfjameðferð og heilsusamlegum lífsstíl (Kotseva o.fl., 2016; 
Piepoli o.fl., 2016; Rydén o.fl., 2013). Meðferðin er fjölþætt og þarfnast 
teymisvinnu heilbrigðisstarfsfólks og getur minnkað áhættu á endurteknum 
kransæðaáföllum, aukið lífsgæði og bætt lifun með sjúkdóminn (Kotseva 
o.fl., 2016).  
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Euroaspire IV rannsóknin var þversniðsrannsókn á lífsstíl, áhættuþáttum 
og meðferð kransæðasjúklinga (n=7998) í 24 Evrópulöndum. Gögnum var 
safnað úr sjúkraskrá og með viðtölum ≥6 mánuðum eftir útskrift af 
sjúkrahúsi. Samkvæmt niðurstöðum reyktu 16% þátttakenda, 82,1% voru of 
þungir, 37,6% reyndust með offitu, 58,2% með miðlæga offitu, 
blóðþrýstingur var of hár hjá 42,7%, 80,5% með of hátt kólesteról og 27% 
með sykursýki, 60% hreyfðu sig lítið eða ekkert og flestir voru á 
lyfjameðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að stór hluti þeirra sem eru 
með kransæðasjúkdóm náðu ekki meðferðarmarkmiðum klínískra 
leiðbeininga (Kotseva o.fl., 2016). Af þessum niðurstöðum má álykta að efla 
þurfi sjálfsumönnun og auka áherslu á fræðslu og stuðning við að bæta 
lífsstílstengda áhættuþætti hjá einstaklingum með kransæðasjúkdóm. 

Sjálfsumönnun   

Hugmyndafræðilegur bakgrunnur þessa verkefnis byggir á raunkenningu (e. 
middle-range theory) um sjálfsumönnun í langvinnum sjúkdómum (Riegel 
o.fl., 2012). Markmið með kenningunni er að greina hegðun og ferli sem 
einstaklingar nota þegar þeir takast á við langvinna sjúkdóma. Þessa 
þekkingu má nota til þess að þróa og sníða meðferð með það fyrir augum að 
bæta árangur meðferða. Með sjálfsumönnun verða sjúklingar virkir 
þátttakendur í meðferð sjúkdómsins (Riegel o.fl., 2017). Samkvæmt Riegel 
o.fl. (2012) er sjálfsumönnun ákvarðanatökuferli og felur í sér að velja 
heilsueflandi hegðun og athafnir sem hafa að markmiði að viðhalda og efla 
eigin heilsu og lágmarka áhrif og afleiðingar langvinnra sjúkdóma og 
meðferðar þeirra. Sjálfsumönnun samanstendur af eftirtöldum þremur þáttum 
og lykilhugtökum: viðhald (e. self-care maintenance), eftirlit (e. self-care 
monitoring) og stjórnun (e. self-care management). Þessir þrír lykilþættir 
sjálfsumönnunar eru sjálfstæðir en hafa áhrif hver á annan og mynda eins 
konar spíral (sjá mynd 1). Myndin er aðlöguð að sjálfsumönnun í 
kransæðasjúkdómi (Piepoli o.fl., 2016; Riegel o.fl., 2017) og birt með leyfi 
útgefanda (sjá fylgiskjal 1). 
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Mynd 1. Þrír þættir sjálfsumönnunar: viðhald, eftirlit og stjórnun. 

Viðhald 

Viðhald felur í sér að viðhalda heilsu með heilbrigðum lífsstíl. Vísað er til 
athafna og hegðunar sem efla heilsu, bæta líðan og viðhalda líkamlegu og 
andlegu jafnvægi. Þessar athafnir geta verið ráðlagðar af 
heilbrigðisstarfsmanni en samþykktar eða valdar af sjúklingi með það fyrir 
augum að ná eigin markmiðum. Í þessu samhengi er meðferðarheldni (e. 
adherence) grundvallarþáttur. Markmiðið fyrir þá sem veita 
heilbrigðisþjónustu er samvinna við skjólstæðinga, að efla áhugahvöt þeirra 
til þess að þeir nái að aðlaga hegðun sína og lífsstíl að viðurkenndri meðferð 
sjúkdómsins (Riegel o.fl., 2012). Dæmi um slíka hegðun og athafnir hjá 
einstaklingum með kransæðasjúkdóm er að forðast allt tóbak, ástunda 
reglubundna hreyfingu, borða fjölbreyttan og hollan mat, takmarka 
áfengisnotkun, taka ávísuð lyf og halda sér í kjörþyngd (Piepoli o.fl., 2016) 
auk þess að mæta í eftirlit og viðtöl hjá heilbrigðisstarfsfólki (Dickson o.fl., 
2017; Riegel o.fl., 2017). Sé markmiðið að minnka líkur á að fá SS2 gildir 
sama hegðun (Rydén o.fl., 2013).  
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Eftirlit 

Eftirlit er ferli sem felur í sér reglubundið líkamlegt eftirlit, að vera 
meðvitaður og vakandi fyrir einkennum og fær um að greina breytingar á 
einkennum sínum og líðan. Í langvinnum sjúkdómum felur líkamlegt eftirlit í 
sér að mæla reglulega og kerfisbundið það sem best metur ástand og árangur 
meðferðar. Markmið eftirlits er að bera kennsl á og greina breytingar, síðan 
hefst ákvarðanatökuferli um hvað þurfi að gera og hvernig bregðast skuli við. 
Hjá einstaklingum með kransæðasjúkdóm getur verið átt við mælingar eins 
og blóðþrýstingsmælingar og mat á brjóstverkjum (Piepoli o.fl., 2016; Riegel 
o.fl., 2017). Hjá þeim sem einnig eru með sykursýki þarf að mæla blóðsykur 
og meta sveiflur í blóðsykri. Þrjár forsendur eru fyrir árangursríku eftirliti í 
sjálfsumönnun. Í fyrsta lagi þurfa marktækar breytingar á klínísku ástandi 
yfir tíma að geta átt sér stað. Í öðru lagi þurfa að vera til áreiðanlegar aðferðir 
til að greina breytingarnar og loks mögulegar aðferðir til að bregðast við 
breytingunum. Þegar einkenni greinast fljótt og skilningur er á alvarleika 
þeirra, er hægt að bregðast við áður en ástand versnar enn meira. Þeir sem 
hafa hæfni til að greina breytingar geta veitt heilbrigðisstarfsfólki 
upplýsingar, sem gerir þeim kleift að bregðast við og veita bestu mögulegu 
umönnun og meðferð. Eftirlit er brúin á milli viðhalds og stjórnunar (Riegel 
o.fl., 2012).  

Stjórnun 

Stjórnun felur í sér að geta brugðist við breytingum á einkennum og líðan og 
taka ákvarðanir um þær athafnir sem þarf að framkvæma verði einkenna vart. 
Breytingarnar geta varðað sjúkdóminn, meðferðina eða umhverfið. Þeim sem 
best tekst til í stjórnun hafa skilning á þýðingu breytinga og getu til að taka 
ákvarðanir um hvaða aðgerða þurfi að grípa til. Það getur varðað meðferð og 
mat á meðferð sem oft er sértæk fyrir hvern og einn sjúkdóm, einnig hvort 
leita þurfi ráða hjá heilbrigðisstarfsfólki, háð þeim leiðbeiningum sem 
sjúklingur hefur fengið (Riegel o.fl., 2012). Í stjórnun kransæðasjúkdóms er 
mikilvægt að þekkja einkennin t.d. kransæðastíflu og geta brugðist skjótt við 
með ákvarðanatöku um að sækja heilbrigðisþjónustu, hvíla sig eða taka 
viðeigandi lyf (Dickson o.fl., 2017). Ef einstaklingur er einnig með sykursýki 
getur honum hins vegar reynst erfiðara að taka ákvarðanir út frá einkennum 
og líðan og greina á milli sjúkdómanna (Dickson, Buck og Riegel, 2011).  
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Grundvallarþættir sjálfsumönnunar 

Ákvarðanataka og ígrundun eru grundvallarþættir sjálfsumönnunar. Það felur 
í sér að sjálfsumönnun er lærð og ígrundun þarf að eiga sér stað til þess að 
byggja ofan á fyrri þekkingu og reynslu. Án ígrundunar getur orðið erfitt að 
öðlast næga þekkingu til þess að takast á við flókna sjálfsumönnun (Riegel 
o.fl., 2012). Ígrundun er hugsanaferli þar sem viðfangsefni er skoðað, greint 
og útskýrt. Með ígrundun getur reynsla skapað nýja sýn og viðhorf á 
viðfangsefni (Boyd og Fales, 1983) (vitnað til í Atkins og Murphy, 1993). 
Það sem gerir sjálfsumönnun flókna er að hún krefst oft flókinnar 
ákvarðanatöku í raunverulegum aðstæðum daglegs lífs. Í langvinnum 
sjúkdómum geta einkenni breyst skyndilega, óvissa ríkt og lítill tími gefist til 
ákvarðanatöku.  

Þekking er nauðsynleg fyrir góða sjálfsumönnun. Áhrif fræðslu á 
þekkingu einstaklinga með kransæðasjúkdóm var rannsökuð í nýlegu 
kerfisbundnu yfirliti 42 rannsókna. Niðurstöður sýndu að fræðsla eykur 
þekkingu og hefur jákvæð áhrif á lífsstílsbreytingar hvað varðar hreyfingu, 
matarvenjur og reykingar (Ghisi, Abdallah, Grace, Thomas og Oh, 2014). 
Allir sem greinast með kransæðasjúkdóm þurfa daglega að fylgja ráðlagðri 
lyfjameðferð. Meðferðarheldni við töku ávísaðra lyfja er líklegust þegar fólk 
er vel upplýst og hefur þekkingu á lyfjunum, virkni þeirra, mögulegum 
aukaverkunum og hvenær ástæða er til að leita aðstoðar hjá 
heilbrigðisstarfsfólki (Riegel o.fl., 2017). Þegar þekking er lítil og 
takmarkaður skilningur á ástandinu er líklegt að sjálfsumönnun sé 
ófullnægjandi, hins vegar útilokar lítill skilningur ekki fullnægjandi 
sjálfsumönnun t.d. getur einstaklingur fylgt ráðlagðri lyfjameðferð án þess að 
skilja ástæðuna fyrir henni. Aðrir hafa næga þekkingu og skilning en samt 
sem áður er sjálfsumönnun þeirra ófullnægjandi, t.d. geta þeir reykt eða 
ástunda ekki reglubundna hreyfingu þrátt fyrir að vita um mikilvægi þess 
fyrir eigin heilsu (Riegel o.fl., 2012). Það er flókið að takast á við langvinn 
heilsufarsvandamál og oft er fólk að takast á við fleiri en einn langvinnan 
sjúkdóm á sama tíma sem gerir sjálfsumönnun enn flóknari. Rannsóknir sýna 
að þeir sem glíma við tvo eða fleiri langvinna sjúkdóma eru líklegri til að 
hafa ófullnægjandi sjálfsumönnun (Dickson o.fl., 2011). Sjálfsumönnun er 
líklegust til að vera fullnægjandi þegar ákvarðanir um hegðun eru ígrundaðar 
og byggja á víðtækri þekkingu. Til einföldunar hafa Riegel o.fl. (2012) skipt 
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sjálfsumönnun einstaklinga í fjóra flokka samkvæmt þessum þáttum (sjá 
mynd 2). Mynd er birt með leyfi útgefanda (sjá fylgiskjal 1). 

 

 
Mynd 2. Tengsl ákvarðanatöku og ígrundunar í sjálfsumönnun. 

Áhrifaþættir sjálfsumönnunar  

Rannsóknir sýna að fjölmargir þættir hafa áhrif á sjálfsumönnun. Andleg 
líðan eins og kvíði og þunglyndi tengjast verri sjálfsumönnun fólks með 
hjarta- og æðasjúkóma (Lee, Lennie, Yoon, Wu og Moser, 2017) og getur 
haft neikvæð áhrif á viðhald heilsunnar eins og matarvenjur, hreyfingu og 
reykingar (Smith, Pedneault og Schmitz, 2015). Riegel o.fl. (2012) tiltaka í 
kenningu sinni eftirfarandi þætti sem geta haft bæði letjandi og hvetjandi 
áhrif á sjálfsumönnun.  

Reynsla og hæfni. Hæfni til sjálfsumönnunar þróast með tímanum og 
byggist á reynslu af einkennum og úrræðum sem hafa gefist vel. Með 
reynslunni lærir fólk að aðlaga sjálfsumönnun að sínu daglega lífi og finna 
leiðir til að efla hana (Dickson og Riegel, 2009). Kerfisbundið yfirlit 
eigindlegra rannsókna á sjálfsumönnun í sykursýki sýndi að fólki reyndist  
mikilvægt að geta lært af reynslunni og byggja þekkingu ofan á fyrri reynslu 
(Wilkinson, Whitehead og Ritchie, 2014). Sumir hafa þó áralanga reynslu, án 
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þess að öðlast meiri hæfni til sjálfsumönnunar. Hlutverk 
heilbrigðisstarfsfólks er að greina hverjir hafi lært af eigin reynslu, ganga úr 
skugga um að einstaklingurinn búi yfir réttri þekkingu og styðja við þróun á 
hæfni sem þarf til sjálfsumönnunar (Riegel o.fl., 2012).  

Áhugahvöt er sá drifkraftur sem hvetur fólk áfram í átt að markmiðum 
sínum. Samkvæmt niðurstöðum Kähkhönen o.fl. (2015) í rannsókn með 416 
þátttakendum í Finnlandi fjórum mánuðum eftir kransæðavíkkun reyndist 
áhugahvöt vera lykilþáttur hjá þeim sem náðu að viðhalda heilbrigðum 
lífsstíl. Oft útskrifast sjúklingar samdægurs af sjúkrahúsi eftir 
kransæðavíkkun. Stutt sjúkrahúslega og skjótur bati geta minnkað skilning á 
áhættuþáttum sjúkdómsins og haft áhrif á meðferðarheldni (Kähkhönen o.fl., 
2015).  

Menning og gildi. Viðhorf til sjálfsumönnunar geta verið mismunandi 
milli menningarheima. Sjálfsumönnun getur verið álitin mikilvæg og 
sjálfstæði haft menningarlegt gildi en það á ekki við hjá öllum. 
Menningarlegur bakgrunnur fólks eins og trúarbrögð og kynjahlutverk, 
venjur og hefðir hafa áhrif á sjálfsumönnun (Galdas, Ratner og Oliffe, 2012). 

Sjálfsöryggi (e. confidence). Viðhorf fólks og trú á eigin getu (e. self-
efficacy) eru mikilvægir áhrifaþættir sjálfsumönnunar. Trú á eigin getu vísar 
til getu og hæfni sem einstaklingur telur sig búa yfir til að framkvæma 
athafnir á ákveðnu sviði (Bandura og Adams, 1977). Rannsóknir hafa sýnt að 
sjálfsöryggi og trú á eigin getu tengjast betri líkamlegri virkni og andlegri 
heilsu, meiri lífsgæðum og betri aðlögun fólks með langvinna sjúkdóma 
(Buck o.fl., 2015; Eller, Lev, Yuan og Watkins, 2016).  

Venjur. Daglegar venjur hafa mikil áhrif á sjálfsumönnun. Flestir sem 
greinast með langvinnan sjúkdóm standa frammi fyrir einhverjum 
breytingum á daglegum venjum. Sumir hafa þegar tamið sér góðar venjur og 
heilbrigðan lífsstíl meðan aðrir standa frammi fyrir meiri lífsstílsbreytingum 
heilsunnar vegna og þurfa oft að leggja mikið á sig og hafa mikið fyrir því að 
breyta venjum sínum (van der Wal o.fl., 2010).  

Líkamleg virkni og vitræn geta. Sjálfsumönnun krefst líkamlegrar virkni 
og vitrænnar getu til athafna, að takast á við lífsstílsbreytingar og hafa 
athafnaþrek til að hreyfa sig samkvæmt ráðleggingum. Vitræn skerðing 
dregur úr innsæi og hefur áhrif á getu til ákvarðanatöku í sjálfsumönnun. 
Vandamál tengd heyrn og sjón geta gert sjálfsumönnun erfiða (Munshi, 
2017).  
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Stuðningur annarra. Stuðningur við sjálfsumönnun er nauðsynlegur 
flestum þeim sem eru langveikir. Rannsóknir hafa sýnt að félagslegur 
stuðningur og tengslanet gegna mikilvægu hlutverki í sjálfsumönnun og 
flestir takast á við sjúkdóm með stuðningi frá óformlegu félagslegu 
tengslaneti (Black, Maitland, Hilbers og Orinuela, 2017; Dickson og Riegel, 
2009; Knutsen o.fl., 2017).  

Aðgengi að þjónustu. Samskipti við heilbrigðisstarfsfólk hafa áhrif á 
sjálfsumönnun fólks með langvinna sjúkdóma. Mikilvægt er að hafa það 
hugfast, að þeir sem glíma við langvinna sjúkdóma hafa þó misgreiðan og 
góðan aðgang að heilbrigðisstarfsfólki t.d. vegna búsetu (Riegel o.fl., 2012).  

Sjálfsumönnun einstaklinga með 
kransæðasjúkdóm 

Sjálfsumönnun er flókið og margþætt hugtak og mismunandi skilgreiningar 
notaðar í rannsóknum á fræðasviðinu, oft þrengri en í kenningu Riegel o.fl. 
(2012) en hugtakið stjórnun (e. management/self-care management) virðist 
almennt vera notað og vísar oft til lífsstíls og meðferðarheldni.  

Helstu markmið meðferða sem miða að því að efla sjálfsumönnun, er að 
bæta heilsu og auka lífsgæði fólks með langvinna sjúkdóma. Almennt er talið 
líklegt til árangurs að auka skilning og ábyrgð fólks á eigin ástandi og heilsu, 
efla sjálfsöryggi og trú á eigin getu (Eller o.fl., 2016; Riegel o.fl., 2012; 
Rijken o.fl., 2008; Vellone of.l., 2015).  

Yfirlitsrannsókn (e. integrative review) Dickson og félaga (2013) tók til 
34 rannsókna á hjúkrunarstýrðum sjálfsumönnunarmeðferðum við hjarta- og 
æðasjúkdómum. Flestar voru slembaðar samanburðarrannsóknir (n=30), 
rannsóknir á einstaklingum með hjartabilun (n=23) og kransæðasjúkdóm 
(n=8) og aðra hjartasjúkdóma (n=3). Ótal meðferðum var lýst og voru þær 
ýmist einstaklingsmiðaðar og sérsniðnar að þörfum sjúklinga eða með 
áherslu á hegðun, skipulagða fræðslu, fjarmeðferðir og eftirlit í stjórnun 
sjúkdómsins. Samkvæmt niðurstöðum reyndust samþættar meðferðir 
algengar, en árangur meðferða var óljós og því erfitt að greina hvaða 
meðferðir væru árangursríkar. Lífsgæði var sú útkomubreyta sem oftast var 
metin og niðurstöður leiddu í ljós að góð sjálfsumönnun bætir lífsgæði og 
getur minnkað notkun á heilbrigðisþjónustu (Dickson o.fl., 2013). Höfundar 
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benda á að þörf sé á rannsóknum til þess að þróa gagnreyndar meðferðir, 
sérsniðnar að sjálfsumönnun með kransæðasjúkdóm.  

Brjóstverkir eru algengasta bráðaeinkenni kransæðasjúkdóms, en skjót 
viðbrögð og að viðeigandi meðferð hefjist fljótt eru mikilvæg fyrir afdrif 
sjúklinga (Ibanez o.fl., 2018). Yfirlitsrannsókn Wechkunanukul, Grantham 
og Clark (2017) náði til 153.811 þátttakenda sem leituðu á sjúkrahús vegna 
brjóstverkja í 17 löndum og 5 heimshlutum. Meðalaldur þátttakenda var 52 til 
68 ár og meirihlutinn karlar. Samkvæmt niðurstöðum leið að meðaltali of 
langur tími eða 3,4 klukkustundir frá því brjóstverkir byrjuðu og þar til 
komið var á sjúkrahús. Ákvörðunin um að sækja aðstoð var sá þáttur sem 
helst lengdi tímann, aðrir þættir voru hár aldur, kvenkyn, lágt menntunarstig 
og saga um langvinna sjúkdóma. Vandamál við að meta einkenni og 
birtingamynd einkenna voru oft tengd lengri tíma, enginn var til staðar og að 
taka ekki ákvörðun um að sækja sér aðstoð og hringja á sjúkrabíl.  

Þversniðsrannsókn á sjálfsumönnun var gerð á Ítalíu með 1192 
þátttakendum með greinda hjartabilun. Sjálfsumönnun var metin með 
sértækum matslista fyrir hjartabilun (e. Self-care of Heart Failure Index 
(SCHFI)). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að sjálfsumönnun var 
ófullnægjandi. Þriðjungur þátttakenda var með sykursýki en ekki reyndist 
marktækur munur á sjálfsumönnun þátttakenda með sykursýki og þeirra sem 
ekki voru með sykursýki. Þættir eins og aldur, kyn, stuðningsaðili, 
fjölskyldutekjur, vitræn geta og fjöldi lyfja hafði áhrif á sjálfsumönnun. 
Vegna hættu á ófullnægjandi sjálfsumönnun álykta höfundar að efla þurfi 
meðferð og greina hvað ræður því hvernig sjálfsumönnun er hjá þeim sem 
eru með hjartabilun og sykursýki (Ausili o.fl., 2016). 

Fræðsla og mat á stuðningsþörfum  

Fræðsla er lykilþáttur og óaðskiljanlegur hluti af meðferð kransæðasjúkdóms. 
Markmið með fræðslu er að efla sjálfsumönnun (Piepoli o.fl., 2016) samt er 
hugtakið ekki fyrirferðamikið í klínískum leiðbeiningum. Ekki er hægt að 
horfa fram hjá mikilvægi sjálfsumönnunar í að ná meðferðarmarkmiðum. 
Með fræðslu og stuðningi heilbrigðisstarfsfólks gefst kostur á að efla 
sjálfsumönnun og þátttaka einstaklinganna sjálfra er grundvallarþáttur. 
Þjálfun í sjálfsumönnun hefur ekki tíðkast í heilbrigðiskerfinu, hvorki fyrir 
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skjólstæðinga né heilbrigðisstarfsfólk og litlum tíma hefur verið varið til að 
þróa meðferðarsamband (Riegel o.fl., 2017).  

Í nýlegri Cochrane samantekt um áhrif fræðslu á stjórnun 
kransæðasjúkdóms sýndu niðurstöður að fræðslumeðferð getur haft jákvæð 
áhrif á heilsutengd lífsgæði og styður við klínískar leiðbeiningar um að 
meðferð kransæðasjúkdóms þurfi að vera fjölþætt og innihalda 
fræðslumeðferðir ásamt líkamsþjálfun og sálfræðilegri meðferð (Anderson 
o.fl, 2017). Í kerfisbundnu rannsóknaryfirliti Ghisi og félaga (2014) reyndist 
erfitt að meta nákvæmlega hvers konar fræðslumeðferð virkar vel því að  
skipulag fræðslumeðferða var mismunandi í þessum rannsóknum og 
meðferðir veittar af ýmsum fagstéttum, auk mismunandi útkomubreyta. Í 
yfirlitsrannsókn Stenberg, Haaland-Øverby, Fredriksen, Westermann og 
Kvisvik (2016) sýndu niðurstöður ávinning af hópfræðslu sem meðferð. Í 
rannsókninni kom fram að til þess að mæta ólíkum stuðningsþörfum fólks og 
efla sjálfsumönnun einstaklinga með langvinna sjúkdóma er mikilvægt að 
fræðsluúrræði séu fjölbreytt. Þau fari fram á mismunandi þjónustustigum 
heilbrigðisþjónustunnar og með virkri þátttöku einstaklinganna sjálfra.  

Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki í fræðslu til fólks með 
kransæðasjúkdóm. Bandarísk rannsókn á meðferð hjúkrunarfræðinga (e. 
nurse practitioner) tók mið af stjórnun (e. management)  kransæðasjúkdóms 
eftir útskrift sjúklinga (n=213, meðalaldur 63 ár) af sjúkrahúsi vegna bráðra 
kransæðaeinkenna eða kransæðavíkkunar. Niðurstöður sýndu að fræðsla 
hjúkrunarfræðinga getur verið árangursrík til að bæta stöðu áhættuþátta, 
minnka einkenni sjúkdómsins, bæta líkamlega og andlega heilsu og haft 
jákvæð áhrif á lífsstíl þeirra (Housholder-Huges o.fl., 2015).  

Stuðningsþarfir fólks með langvinna sjúkdóma eru fjölþættar. Til þess að 
meta stuðningsþarfir með markvissum hætti er mikilvægt að hægt sé mæla 
sjálfsumönnun með kerfisbundnum hætti og meta þannig árangur meðferða 
sem miða að því að efla sjálfsumönnun (Webber, Guo og Mann, 2013). 
Hingað til hefur vantað sértækt matstæki til þess að meta sjálfsumönnun 
meðal einstaklinga með kransæðasjúkdóm. Það hefur verið takmarkandi 
þáttur í þekkingu og mati á áhrifum meðferða á sjálfsumönnun sem 
útkomubreytu (Dickson o.fl., 2013). Nýlega hefur verið þróað matstæki af 
Dickson o.fl. (2017) til þess að meta sjálfsumönnun fólks með 
kransæðasjúkdóm og höfundar álíta það mikilvæga viðbót í rannsóknum á 
sjúklingahópnum. Sjálfsumönnun einstaklinga með kransæðasjúkdóm hefur 
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ekki áður verið metin á Íslandi svo vitað sé. Þess vegna er tímabært að meta 
sjálfsumönnun hjá þessum hópi með sértæku matstæki. Í ljósi sterkra tengsla 
kransæðasjúkdóms og sykursýki, vaxandi algengi SS2 og vísbendinga um 
möguleg áhrif þess á þróun nýgengis og dánartíðni kransæðasjúkdóms er 
áhugavert að meta áhættu þeirra sem ekki eru með sykursýki í 
sjúklingahópnum á því að fá SS2 í framtíðinni.  

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að lýsa sjálfsumönnun hjá einstaklingum með 
kransæðasjúkdóm og kanna áhættu þeirra sem ekki hafa sykursýki fyrir að 
þróa með sér SS2 og loks að kanna hvort samband sé milli sjálfsumönnunar 
sjúklingahópsins og áhættu fyrir þróun SS2, í þeim tilgangi að unnt verði að 
greina með markvissari hætti stuðningsþarfir hópsins. Eftirfarandi 
rannsóknarspurningar hafa verið settar fram:  

1. Hvernig meta einstaklingar með kransæðasjúkdóm sjálfsumönnun 
sína og er munur á sjálfsumönnun þeirra eftir bakgrunnsbreytum? 

2. Er fylgni á milli viðhalds, stjórnunar og trúar á eigin getu til 
sjálfsumönnunar? 

3. Hver er áhætta einstaklinga með kransæðasjúkdóm fyrir að þróa 
með sér SS2 innan 10 ára?  

4. Er fylgni milli sjálfsumönnunar einstaklinga með kransæðasjúkdóm 
og hættu þeirra á að fá SS2?  
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Aðferðafræði 
Þessi rannsókn byggir á gögnum stærri rannsóknar, KRANS rannsókninni á 
lífsstíl, áhættuþáttum og sjálfsumönnun einstaklinga með kransæðasjúkdóm. 
Sú rannsókn verður með þátttöku 400 einstaklinga sem leggjast inn á 
Landspítala og Sjúkrahúsið á Akureyri vegna kransæðasjúkdóms. 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er lýsandi þversniðs- (e. quantitative cross sectional) og 
sambandsrannsókn (e. descriptive correlational design). Hópurinn var metinn 
án inngripa með öflun upplýsinga við útskrift af sjúkrahúsi. Lýsandi 
rannsóknarsnið er hentugt til þess að fá heildarmynd af hópum (Ragnheiður 
Harpa Arnardóttir, 2013). Í megindlegum rannsóknum er unnið með fyrirbæri 
á formi breyta (e. variables) sem eru mældar á mismunandi kvörðum (Amalía 
Björnsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn voru valdar breytur mældar einu sinni 
hver og kannað var samband milli breyta innan hópsins. Síðan voru 
niðurstöður  túlkaðar á lýsandi máta. Sambandsrannsókn getur sýnt fram á 
samband milli valdra breyta án þess að hægt sé að fullyrða að um 
orsakasamband sé að ræða (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar eru fullorðnir einstaklingar <80 ára á Íslandi með 
greindan kransæðasjúkdóm. Við val á þátttakendum var notað samfellt úrtak 
(e. consecutive sampling). Þeir sem uppfylltu inntökuskilyrði 
rannsóknarinnar og voru aðgengilegir úr þýðinu á rannsóknartímabilinu var 
boðin þátttaka í rannsókninni. Samkvæmt Polit og Beck (2017) eiga allir í 
þýðinu jafna möguleika á að lenda í úrtakinu þegar samfellt úrtak er notað. 
Einstaklingum á aldrinum 18-79 ára sem lögðust inn á Landspítala með brátt 
kransæðaheilkenni (e. acute myocardial ischemia), bráða kransæðastíflu (e. 
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acute myocardial infarction), vegna kransæðavíkkunar eða 
kransæðahjáveituaðgerðar á tímabilinu 10. október 2017-1. apríl 2018 var 
boðin þátttaka í rannsókninni. Þessar innlagnarástæður voru jafnframt 
inntökuskilyrði rannsóknarinnar. Útilokaðir voru einstaklingar sem ekki 
skildu talað eða ritað íslenskt mál og þeir sem voru með þroskahömlun eða 
greindan heilasjúkdóm sem hamlaði getu þeirra til að svara spurningalista 
rannsóknarinnar. Við mat á hættu á SS2 voru þeir útilokaðir sem þegar voru 
greindir með sykursýki, skráðir á sykursýkislyf í sjúkraskrá eða svöruðu því 
játandi að vera með sykursýki.  

Gagnasöfnun 

Mælitæki og breytur 

Við gagnasöfnun voru notaðir tveir staðlaðir spurningalistar, þ.e. matstækið 
„Sjálfsumönnun fólks með kransæðasjúkdóm“ sem er íslensk útgáfa af „Self-
Care of Coronary Heart Disease Inventory“ (SC-CHDI) (fylgiskjal 2) og 
FINDRISK matstækið (fylgiskjal 3), auk þess var safnað upplýsingum um 
bakgrunn.  

Sjálfsumönnun  fólks með kransæðasjúkdóm (SC-CHDI) 

Sjálfsumönnun var metin með SC-CHDI. Við gerð matstækisins var stuðst 
við klínískar leiðbeiningar amerísku hjartasamtakanna um stjórnun og 
meðferð kransæðasjúkdóms (Fraker og Fihn, 2007; Gibbons o.fl., 2003) og 
byggt á raunkenningu Riegel o.fl. (2012) um sjálfsumönnun í langvinnum 
sjúkdómum (Dickson o.fl., 2017). SC-CHDI er 22 atriða spurningalisti og 
skiptist í þrjá hluta A, B og C. Svarmöguleikar eru á fjögurra og fimm punkta 
raðkvarða sem gefa ýmist 1-4 stig eða 0-4 stig. Hver hluti spurningalistans 
hefur mælikvarða sem er umreiknaður, staðlaður og stigaður sér. 
Samanlagður stigafjöldi í hverjum hluta fyrir sig er 0-100 stig, hærra skor 
þýðir betri sjálfsumönnun á hverjum hluta. Samanlagður stigafjöldi er ekki 
reiknaður út fyrir listann í heild sinni.   
A-hluti spurningalistans metur viðhald í sjálfsumönnun (e. self-care 
maintenance). Metin er hegðun sem talin er mikilvæg til að viðhalda stöðugu 
andlegu og líkamlegu heilbrigði einstaklinga með kransæðasjúkdóm (Riegel 
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o.fl., 2017). Í þessum hluta eru 10 spurningar um hversu oft þátttakendur 
framkvæma heilsusamlega hegðun sem hjartasjúklingum er almennt ráðlagt. 
Þátttakendur þurfa að svara meira en helmingi spurninga í þessum hluta til 
þess að hægt sé að meta viðhald í sjálfsumönnun. 
B-hluti spurningalistans metur stjórnun í sjálfsumönnun (e. self-care 
management). Það felur í sér að greina breytingar á einkennum og líðan, 
bregðast við einkennum og taka ákvarðanir um þær athafnir sem þarf að 
framkvæma verði einkenna vart (Riegel o.fl., 2012). Í þessum hluta eru sjö 
spurningar og spurt er um einkenni sjúkdómsins auk ákvarðana um hversu 
líklegt sé að gripið verði til ákveðinna úrræða, verði einkenna vart. Þennan  
hluta er aðeins hægt að meta ef viðkomandi hefur svarað því játandi, að hafa 
haft einkenni og fundið verk fyrir brjósti, sviða, þyngslatilfinningu, mæði eða 
þreytu síðasta mánuðinn. Auk þess þurfa þátttakendur að svara a.m.k 2 af 4 
spurningum um hversu líklegt sé að þeir reyni ákveðin úrræði. Annars skal 
sleppa því að reikna út heildarstigafjölda á þættinum stjórnun. 
C-hluti spurningalistans metur trú á eigin getu til sjálfsumönnunar (e. self-
efficacy). Trú á eigin getu metur sjálfsöryggi varðandi getu til þess að 
framkvæma það sem þarf til að takast á við sjúkdóminn og viðhalda 
líkamlegri og andlegri heilsu. Trú á eigin getu til þess að halda sér 
einkennalausum, fylgja meðferðarleiðbeiningum, greina breytingar á heilsu, 
meta mikilvægi einkenna, bregðast við einkennum og meta árangur 
meðferðar. Í þessum hluta eru sex spurningar og til þess að hægt sé að meta 
trú á eigin getu þurfa þátttakendur að svara 4 spurningum af 6, annars skal 
sleppa að reikna heildarstigafjölda í þessum þætti.  

SC-CHDI matstækið var þýtt yfir á íslensku árið 2016 í samráði við 
höfunda þess. Frumútgáfa spurningalistans var fyrst þýdd á íslensku af 
löggiltum þýðanda, síðan var farið yfir þýðinguna af tveimur rannsakendum, 
sem eru hjúkrunarfræðingar, smálagfæringar voru gerðar á orðalagi og listinn 
síðan blindþýddur þ.e. sendur í bakþýðingu til þýðanda sem hafði ekki 
aðgang að frumútgáfu listans. Bakþýðingin var send til höfunda 
matstækisins, sem gerðu smávægilega athugasemd við orðalag í einu atriði 
og var það lagfært fyrir lokaútgáfu spurningalistans. Listinn var síðan lagður 
fyrir sex einstaklinga með kransæðasjúkdóm. Ekki voru gerðar breytingar á 
honum eftir það. 
Próffræðilegir eiginleikar spurningalistans voru metnir í rannsókn Dickson 
o.fl. (2017) og reyndust fullnægjandi til notkunar í frekari rannsóknum. Í 
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þeirri rannsókn var áreiðanleiki metinn með því að reikna „factor 
determinancy scores“ (FDS) fyrir A og B hluta, en Chronbach´s alpha fyrir C 
hluta. Áreiðanleiki reyndist hár í A hluta (FDS=0,87), fullnægjandi í B hluta 
(FDS=0,76) og góður í C hluta (α=0,84). Áreiðanleiki er táknaður með 
áreiðanleikastuðli frá 0-1. Gerðar eru mismunandi kröfur til áreiðanleika háð 
því fyrirbæri sem verið er að mæla en áreiðanleikastuðull er almennt álitinn 
hár upp á 0,9; 0,8 er talið í meðallagi og 0,7 telst frekar lágur (Guðrún 
Pálmadóttir, 2013).  
SC-CHDI spurningalistinn hefur ekki verið notaður í öðrum rannsóknum svo 
vitað sé. Áreiðanleikapróf fyrir A og B hluta krefst flóknari 
tölfræðiútreikninga (Barbaranelli, Lee, Vellone og Riegel, 2014) en ákveðið 
var að gera í þessu verkefni. Því var áreiðanleiki matstækisins eingöngu 
reiknaður fyrir C hluta þess og var góður (α=0,83). Próffræðilegir eiginleikar 
SC-CHDI verða metnir í öðrum hluta KRANS rannsóknarinnar. 

FINDRISK  

Áhætta einstaklinga fyrir að þróa með sér SS2 innan 10 ára var metin með 
FINDRISK. Lindström og Tumoiletho (2003) gerðu rannsókn með 
slembivali á 35-64 ára einstaklingum úr finnsku þjóðskránni árið 1987 
(n=4746) og árið 1992 (n=4615). Þátttakendur svöruðu spurningalista um 
heilsufar, líkamsástand og lífsstíl. Mæld var hæð, þyngd og mittismál, 
fastandi blóðsykur og gert sykurþolspróf. Gerður var samanburður á 
matstækinu og sykurþolsprófi annars vegar og hins vegar matstækinu og 
fastandi blóðsykurmælingum. Einstaklingunum var fylgt eftir í 5 og 10 ár 
m.t.t. þess hvort þeir þróuðu með sér SS2 á tímabilinu og áhættan var síðan 
reiknuð með fylgniútreikningum og línulegri aðhvarfsgreiningu til þess að 
spá fyrir um þróun á SS2. FINDRISK er einfalt, hagnýtt og áreiðanlegt 
matstæki og niðurstöður rannsókna í Evrópu hafa sýnt fram á gagnsemi þess 
til að meta áhættu á SS2 (Gyberg, Hasson, Tuomilehto og Rydén, 2012; 
Hellgren o.fl., 2012; Tankova, Chakarova, Atanassova og Dkovska, 2011) og 
til skimunar á ógreindri SS2 (Salinero-Fort o.fl., 2016; Schwarz o.fl., 2009; 
Tankova o.fl., 2011).  
FINDRISK er sjálfsmatslisti sem þátttakendur svara sjálfir, en til þess að 
tryggja áreiðanlegar mælingar í þessari rannsókn var hæð, þyngd og 
mittismál mælt af rannsakanda eða fengið úr sjúkraskrá. FINDRISK 
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samanstendur af átta spurningum sem endurspegla þekkta áhættuþætti SS2. 
Spurt er um aldur, líkamsþyngdarstuðul, mittismál, hreyfingu, daglega neyslu 
grænmetis, ávaxta og berja, hvort tekin hafi verið lyf reglulega vegna hás 
blóðþrýstings, hvort einhvern tímann hafi fundist of hár blóðsykur við 
heilsufarsskoðanir, í veikindum eða á meðgöngu og hvort einhver úr náinni 
fjölskyldu hafi sykursýki. Svarmöguleikar eru 2 til 4 við hverri spurningu, 
hvert svar gefur ákveðinn stigafjölda, minnst er hægt að fá 0 stig og mest 5. 
Reiknuð eru samanlögð heildarstig á bilinu 0-26 stig. Rannsókn Lindström 
og Tuomilehto (2003) sýndi fram á að með því að nota viðmiðunargildi (cut 
off) ≥9 væri hægt að finna >70% af þeim sem voru í áhættu fyrir að þróa með 
sér SS2. Næmi (e. sensitivity) FINDRISK var 0,81 og sértæki 0,76 hjá þeim 
sem fylgt var eftir í 5 ár og næmi var 0,78 og sértæki 0,77 hjá þeim sem var 
fylgt eftir í 10 ár. Í rannsókn Schwarz o.fl. (2009) reyndist viðmiðunargildi 
≥9 með næmi 0,72 og sértæki 0,68.  

Á FINDRISK matstækinu eru viðmið um ákveðin skilgreind heildarstig 
flokkuð eftir því hversu miklar líkur eru á því að einstaklingur þrói með sér 
SS2 innan 10 ára. Áætlað er að 1 af hverjum 100 sem fá færri en 7 stig á 
FINDRISK muni þróa með sér sjúkdóminn á næstu 10 árum, þeir eru taldir í 
lítilli áhættu. Áætlað er að 1 af hverjum 25 sem fá 7-11 stig muni þróa með 
sér SS2, þeir teljast í aukinni áhættu. Áætlað er að 1 af hverjum 6 sem fá 12-
14 stig muni þróa með sér SS2, þeir teljast með talsvert aukna áhættu. Áætlað 
er að 1 af hverjum 3 sem fá 15-20 stig muni þróa með sér SS2 og teljast þeir í 
mikilli áhættu. Meira en 20 stig felur í sér mjög mikla áhættu og áætlað að 1 
af hverjum 2 muni þróa með sér SS2 (Lindström og Tumoilehto, 2003). 
FINDRISK spurningalistinn var þýddur yfir á íslensku af Árúnu K. 
Sigurðardóttur. 
  

Bakgrunnsbreytur 

Þátttakendur svöruðu spurningum um hjúskaparstöðu, menntun, fjölda 
búsettum á heimili þeirra að þeim meðtöldum og hvort þeir væru með 
sykursýki. Upplýsingar um aldur, kyn, búsetu og hvort þátttakendur hefðu 
áður verið lagðir inn á sjúkrahús vegna hjarta- eða kransæðasjúkdóms fengust 
úr sjúkraskrá ásamt upplýsingum um hvort þeir væru með 
sjúkdómsgreininguna sykursýki eða væru á sykursýkislyfjum. 
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Framkvæmd rannsóknar 

Gagnasöfnun fór fram við útskrift þátttakenda af sjúkrahúsi á 
rannsóknartímabilinu 10. október 2017 til 1. apríl 2018. Rannsakandi tók þátt 
í gagnasöfnun ásamt hjúkrunarfræðingum og rannsakendum sem standa að 
KRANS rannsókninni. Alla virka daga skimuðu rannsakendur sjúklinga á 
þremur deildum Landspítala, hjartagátt, hjarta- og lungnaskurðdeild og 
hjartadeild til þess að finna þá sem uppfylltu inntökuskilyrði. Rannsóknin var 
kynnt munnlega og skriflega með kynningarbréfi (fylgiskjal 4) fyrir þeim 
sem veittu leyfi fyrir kynningu. Þátttaka var samþykkt með undirritun 
samþykkisyfirlýsingar (fylgiskjal 5). Þátttakendur fengu rannsóknarnúmer 
sem var skráð í rannsóknarbók. Rannsakandi mældi hæð, þyngd og mittismál, 
eða sótti þær upplýsingar í sjúkraskrá ef það hafði þegar verið mælt í 
sjúkrahúslegunni. Þátttakendur svöruðu síðan spurningalistum 
rannsóknarinnar undir sínu rannsóknarnúmeri og á því formi sem þeir kusu, 
rafrænt á „SurveyMonkey on-line survey tool“ (https://surveymonkey.com/), 
eða á pappírsformi á sjúkrahúsi, eða strax eftir að heim var komið. 
Viðbótargögnum var safnað úr sjúkraskrá eftir útskrift.  
Rannsóknargögn sem voru á pappírsformi voru varðveitt í læstri hirslu á 
hjartadeild Landspítala sem eingöngu rannsakendur höfðu aðgang að. Gögnin 
voru síðan færð án persónugreinanlegra upplýsinga og undir 
rannsóknarnúmeri þátttakanda á rafrænt form „SurveyMonkey“ og vistuð. 
Gögnum var hlaðið niður reglulega í gagnasafn, varið með aðgangsorði og 
varðveitt hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri.  

Úrvinnsla gagna  

Í rannsókninni var notuð lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði. Reiknuð voru 
tíðni, meðaltöl og staðalfrávik fyrir dreifingu gagna. Pearson fylgnistuðullinn 
var notaður til að kanna tengsl aldurs og sjálfsumönnunar, þar sem unnið var 
með tvær jafnbilabreytur. Til þess að skoða tengsl sjálfsumönnunar út frá 
öðrum bakgrunnsbreytum og bera saman meðaltöl tveggja hópa var notað t-
próf óháðra hópa (e. independent sampled t–test) og einhliða dreifigreining 
(e. one way Anova) þegar hóparnir voru fleiri. Tengsl viðhalds, stjórnunar og 
trúar á eigin getu til sjálfsumönnunar voru könnuð með Pearson 
fylgnistuðlinum. Ákveðið var að nota Spearman´s Rho fylgnistuðulinn til 
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þess að reikna fylgni milli sjálfsumönnunar og hættu á SS2, þrátt fyrir að vera 
með tvær jafnbilabreytur. Fylgni getur verið jákvæð og neikvæð, gildi eru á 
bilinu -1 til +1. Gildið 0 merkir að ekkert samband er á milli valdra breyta, -1 
er fullkomið neikvætt samband þegar önnur breytan eykst þá lækkar hin og 
+1 er fullkomið jákvætt samband ef önnur breytan hækkar þá hækkar hin 
(Field, 2013). Marktektarmörk voru ákveðin p<0,05. Því má segja með 95% 
vissu að sambærilegar niðurstöður muni koma fram í öðru úrtaki úr sama 
þýði.  

Gögnin uppfylltu skilyrði fyrir notkun stikaðra prófa þar sem þau voru 
normaldreifð og fylgibreytur á jafnbilakvarða auk þess var úrtakið álitið nógu 
stórt. Gagnaúrvinnsla var gerð í tölfræðiforritinu Statistical Package for 
Social Science 25. útgáfu (SPSS) (IBM SPSS Statistics for Macintosh, 
Version 25.0). Við úrvinnslu gagnasafnsins voru búnar til nýjar breytur og 
aðrar breytur endurskilgreindar t.d. með því að sameina undirflokka og fækka 
þeim. Aldursbreytan var flokkuð eftir FINDRISK aldursflokkunum til þess 
að sýna aldursdreifinguna í hópnum. Breytan búseta var skilgreind og 
flokkuð út frá póstnúmerum í tvíflokka breytu, þéttbýli og dreifbýli. Þéttbýli 
nær til höfuðborgarsvæðisins út frá eftirfarandi póstnúmerum: 101-170, 200-
225 og 270-276 ásamt Akureyri og nágrenni út frá póstnúmerunum 600-603. 
Þátttakendur með önnur póstnúmer tilheyrðu dreifbýli. Breytan menntun 
segir til um hæstu prófgráðu. Grunnskólapróf nær til þeirra sem hafa lokið 
barnaskóla- eða fullnaðarprófi, grunnskólaprófi, landsprófi eða 
gagnfræðaprófi. Framhaldsskólapróf nær til þeirra sem hafa lokið 
stúdentsprófi eða iðnmenntun og í þriðja hópnum eru þeir sem hafa lokið 
háskólaprófi. Breytan sykursýki eru þeir sem svöruðu því játandi að vera með 
sykursýki, voru greindir með sykursýki samkvæmt sjúkraskrá eða voru 
skráðir á sykursýkislyfjum í sjúkraskrá. Hætta á sykursýki var eingöngu 
metin hjá þeim sem svöruðu öllum spurningum á FINDRISK matstækinu og 
voru ekki með sykursýki samkvæmt áðurnefndri skilgreiningu, en 
sjálfsumönnun var metin hjá öllum þátttakendum.  

Við hreinsun og vinnslu gagnasafnsins í þessu rannsóknarverkefni var 
ekki leiðrétt fyrir brottfallsgildum (e. missing data). Það var ákvörðun 
rannsakanda og gert til einföldunar auk þess greinir SPSS forritið auða dálka 
í gagnasafninu og sýnir brottfallsgildi og leiðréttir þannig sjálft fyrir þeim 
gildum sem vantar og fellir þau út í tölfræðiútreikningum. Úrtakið var álitið 
nógu stórt og eins og áður hefur komið fram teljast ekki allir með í 
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útreikningi á þremur þáttum sjálfsumönnunar. Því var leiðrétting ekki talin 
gefa nákvæmari niðurstöður. Það getur verið erfitt að koma í veg fyrir 
brottfallsgildi en gögnum var safnað einu sinni, auk þess svöruðu 
þátttakendur fleiri spurningalistum en notaðir voru í þessari rannsókn og 
höfðu þeir frelsi til að sleppa því að svara einstaka spurningum. 

Siðfræði rannsóknarinnar 

Tilskilinna leyfa var aflað áður en gagnasöfnun hófst. Vísindasiðanefnd veitti 
leyfi fyrir rannsókninni (tilvísunarnúmer 17-159) (fylgiskjal 6) og rannsóknin 
var tilkynnt til Persónuverndar. Auk þess veitti framkvæmdastjóri lækninga á 
Landspítala leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar (fylgiskjal 7). Til þess að 
uppfylla siðferðilegar kröfur rannsókna var Helsinkiyfirlýsing 
Alþjóðasamtaka lækna höfð að leiðarljósi (Rögnvaldur Guðmundsson og 
Anna Yates, 2014) og þar af leiðandi stuðst við fjórar höfuðreglur í siðfræði 
rannsókna í heilbrigðisgreinum: sjálfræðisregluna, skaðleysisregluna, 
velgjörðaregluna og réttlætisregluna (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Á bráðasjúkrahúsi eru veikir einstaklingar, nærgætni var höfð að 
leiðarljósi við gagnasöfnun og þess gætt að líðan og ástand hvers sjúklings 
væri metið af hjúkrunarfræðingum áðurnefndra deilda Landspítala, áður en 
leitað var eftir þátttöku þeirra. Í þessari rannsókn var upplýsts samþykkis 
aflað með undirritun samþykkisyfirlýsingar (fylgiskjal 5). Í kynningarbréfi 
rannsóknarinnar (fylgiskjal 4) kom skýrt fram tilgangur hennar, ábyrgðaraðili 
og rannsakendur. Fram kom hvað fólst í þátttöku, ávinningi og áhættu af því 
að taka þátt. Þátttakendur voru upplýstir um rétt sinn og frelsi til að hafna 
þátttöku, hvenær sem væri, án þess að það hefði áhrif á þá 
heilbrigðisþjónustu sem þeir fengju á sjúkrahúsinu. Áhersla var lögð á að 
þátttaka væri samþykkt af fúsum og frjálsum vilja. Allar upplýsingar um 
þátttakendur voru meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og 
farið að lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 
Þátttaka í rannsókninni hafði ekki áhrif á meðferð sjúklinga og ekki álitið að 
hún hefði áhættu í för með sér. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu nýst til 
þess að endurskoða og bæta heilbrigðisþjónustu sjúklingahópsins í heild sinni 
og þar með þátttakenda sem lögðu sitt að mörkum í þágu þekkingarinnar.  
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Niðurstöður 
Í þessum kafla verður niðurstöðum rannsóknarinnar lýst og þær settar fram í 
töflum og myndum. Fyrst verður úrtakinu lýst út frá völdum 
bakgrunnsbreytum. Síðan er lýsing á niðurstöðum á sjálfsumönnun 
þátttakenda og trú á eigin getu til sjálfsumönnunar, hættu þeirra á að fá SS2 
og að lokum sambandi sjálfsumönnunar og hættu á SS2.  

Bakgrunnur þátttakenda 

Í rannsókninni voru 194 einstaklingar á aldrinum 35-79 ára, meðalaldur var 
64,6 ár (staðalfrávik (sf) 9,1 ár). Karlar voru í miklum meirihluta eða 76,3% 
þátttakenda. Flestir 46,3% höfðu lokið framhaldsskólaprófi en fæstir 22% 
voru með háskólapróf. Meirihluti þátttakenda voru giftir eða í sambúð og 
lítill hluti þeirra bjuggu einir. Flestir bjuggu í þéttbýli, 21,1% voru með 
sykursýki og rúmlega helmingur þátttakenda eða 52,7% höfðu ekki áður lagst 
inn á sjúkrahús vegna hjarta- eða kransæðasjúkdóms. Lýsing á bakgrunni 
þátttakenda er sýnd í töflu 1. 
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Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda. 
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Mat á sjálfsumönnun  

Mati þátttakenda á sjálfsumönnun er lýst í töflu 2. Meðalheildarskor á 
viðhaldi, stjórnun og trú á eigin getu til sjálfsumönnunar var á bilinu 51,9-
60,9 stig. Hæsta skor var á þættinum viðhald en lægsta skor var á þættinum 
trú á eigin getu til sjálfsumönnunar.  
 

Tafla 2. Dreifing heildarskora á viðhaldi, stjórnun og trú á eigin getu til 
sjálfsumönnunar. 
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Samband viðhalds, stjórnunar og trúar á eigin getu  

Kannað var samband viðhalds, stjórnunar og trúar á eigin getu til 
sjálfsumönnunar. Það var ekki fylgni milli viðhalds og stjórnunar 
(r=0,088;p=0,306). Marktæk en veik jákvæð fylgni var milli viðhalds og trúar 
á eigin getu til sjálfsumönnunar (r=0,274;p=0,001). Línulegt samband 
viðhalds og trúar á eigin getu til sjálfsumönnunar er sýnt á mynd 3.  

 

 
 
  

Mynd 3. Punktarit sem sýnir línulegt samband viðhalds og trúar á eigin getu 
til sjálfsumönnunar. 
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Marktæk en veik jákvæð fylgni var milli stjórnunar og trúar á eigin getu til 
sjálfsumönnunar (r=0,348;p<0,001). Mynd 4 sýnir línulegt samband 
stjórnunar og trúar á eigin getu til sjálfsumönnunar.  
 

 
   

Mynd 4. Punktarit sem sýnir línulegt samband stjórnunar og trúar á eigin 
getu til sjálfsumönnunar. 
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Viðhald  

Konur mátu sjálfsumönnun sína betri en karlar í þættinum viðhald (p=0,018). 
Þær skoruðu að meðaltali 65,8 stig en karlar 59,3 stig. Þeir sem áður höfðu 
lagst inn á sjúkrahús vegna kransæðasjúkdóms skoruðu að meðaltali 62,6 stig 
en þeir sem voru að leggjast inn í fyrsta sinn vegna kransæðasjúkdóms 
skoruðu 58 stig. Munurinn var ekki tölfræðilega marktækur en alveg á 
mörkum þess (p=0,054). Ekki reyndist fylgni milli aldurs og viðhalds (r=-
0,082;p=0,293) og ekki kom fram munur á viðhaldi í sjálfsumönnun eftir 
hjúskaparstöðu, menntun, búsetu eða fjölda á heimili. Það kom ekki fram 
marktækur munur á viðhaldi eftir því hvort þátttakendur voru með sykursýki 
eða ekki (p=0,308). Viðhaldi í sjálfsumönnun út frá bakgrunnsbreytum er lýst 
í töflu 3. 

Stjórnun  

Niðurstöður sýndu ekki fylgni á milli aldurs og stjórnunar í sjálfsumönnun  
(r=-0,026;p=0,764) og það var ekki munur á milli hópa í þessum þætti. Tafla 
4 lýsir stjórnun í sjálfsumönnun út frá bakgrunnsbreytum. 

Trú á eigin getu til sjálfsumönnunar 

Það kom í ljós marktæk (p=0,001) en veik neikvæð fylgni milli aldurs og 
trúar á eigin getu (r=-0,260). Þeir sem voru yngri höfðu að meðaltali meiri trú 
á eigin getu til sjálfsumönnunar en þeir eldri. Ekki kom fram munur á milli 
hópa í þessum þætti út frá öðrum bakgrunnsbreytum. Trú á eigin getu til 
sjálfsumönnunar út frá bakgrunnsbreytum er lýst í töflu 5.
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Tafla 3. Tengsl viðhalds í sjálfsumönnun við bakgrunnsbreytur. 
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Tafla 4. Tengsl stjórnunar í sjálfsumönnun við bakgrunnsbreytur. 
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Tafla 5. Tengsl trúar á eigin getu til sjálfsumönnunar við bakgrunnsbreytur. 
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Hætta á sykursýki  

Áhætta fyrir að þróa með sér SS2 innan 10 ára var metin hjá þátttakendum 
sem voru ekki með skráða sykursýki eða sykursýkislyf í sjúkraskrá og 
svöruðu því neitandi að þeir væru með sykursýki (n=153) og svöruðu öllum 
spurningum á FINDRISK matstækinu (n=106). Mynd 5 sýnir dreifingu 
heildarstiga á FINDRISK, sem voru frá 2-21 stig, meðalstigafjöldi var 10,1 
stig (sf 4 stig).  

 

 
Mynd 5. Hætta á SS2- dreifing heildarstiga á FINDRISK. 
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Þegar dreifing heildarstiga voru flokkuð eftir viðmiðunargildi ≥ 9 stig má sjá 
að meirihlutinn eða 67% (n=71) var með 9 stig eða fleiri og 33% (n=35) voru 
undir 9 stigum á FINDRISK, sjá mynd 6.  
 

 
Mynd 6. Fjöldi einstaklinga í aukinni hættu á SS2- skipting heildarstiga á 

FINDRISK með viðmiðunargildi ≥ 9. 
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Mynd 7 sýnir dreifingu heildarstiga á FINDRISK flokkuð í fimm flokka eftir 
því hversu miklar líkur eru taldar vera á þróun SS2 innan 10 ára. Samtals 
voru 15,1% með 15 eða fleiri stig og töldust því vera með mikla eða mjög 
mikla hættu á að fá SS2 innan 10 ára.  
 

 
Mynd 7. Dreifing heildarstiga á FINDRISK flokkuð eftir áhættu. 
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Samband sjálfsumönnunar og hættu á SS2 

Þegar kannað var samband sjálfsumönnunar og hættu á SS2, var ekki fylgni 
milli viðhalds og hættu á SS2 (r=-0,011;p=0,246) og ekki reyndist vera fylgni 
milli stjórnunar og hættu á SS2 (r=-0,094;p=0,397). Marktæk (p=0,029) en 
veik neikvæð fylgni var á milli trúar á eigin getu til sjálfsumönnunar og hættu 
á SS2 (r=-0,218). Mynd 8 sýnir línulegt samband milli hættu á SS2 og trúar á 
eigin getu til sjálfsumönnunar.  

 

Mynd 8. Punktarit sem sýnir línulegt samband trúar á eigin getu til 
sjálfsumönnunar og hættu á SS2. 
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Umfjöllun um niðurstöður 
Í þessum kafla verður umfjöllun um helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þær 
túlkaðar og settar í samhengi við þann þekkingargrunn sem 
rannsóknarverkefnið byggir á. Gerð verður grein fyrir styrkleikum og 
takmörkunum rannsóknarinnar, notagildi hennar og komið með tillögur að 
framtíðarrannsóknum. Að lokum verða dregnar ályktanir af niðurstöðunum.  

Mat á sjálfsumönnun 

Þetta er fyrsta rannsóknin á Íslandi sem kannar sjálfsumönnun einstaklinga 
með kransæðasjúkdóm. Það sem rannsakanda þótti athyglisvert og kom helst 
á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar var, að ekki var meiri munur á 
sjálfsumönnun þátttakenda eftir því hvort þeir voru í fyrsta sinn að leggjast 
inn á sjúkrahús vegna kransæðasjúkdóms eða höfðu lagst inn áður. Reyndar 
var munurinn á þættinum viðhald alveg á mörkum þess að geta talist 
tölfræðilega marktækur. Það er sá þáttur sem metur heilsusamlega hegðun 
sem er mikilvæg líkamlegri og andlegri heilsu fólks. Um helmingur 
þátttakenda hafði áður lagst inn á sjúkrahús vegna sjúkdómsins. Í rannsókn 
Dickson og Riegel (2009) kom fram að með reynslunni læri fólk að aðlaga 
sjálfsumönnun að sínu daglega lífi og finna leiðir til að efla hana. Hæfni til 
sjálfsumönnunar getur aukist með reynslunni og líklegt að þekking á þeim 
úrræðum sem gefast vel verði meiri með aukinni reynslu. Niðurstöður 
rannsóknar Wilkinson o.fl. (2014) á sjálfsumönnun fólks með sykursýki 
sýndu fram á mikilvægi þess að læra af reynslunni og byggja þekkingu ofan á 
fyrri reynslu. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þekking getur haft jákvæð áhrif 
á lífsstílstengda áhættuþætti eins og hreyfingu, mataræði og reykingar (Ghisi 
o.fl., 2014) og tengjast viðhaldsþætti sjálfsumönnunar með beinum hætti. 
Samkvæmt kenningu Riegel o.fl. (2012) er reynsla einn af áhrifaþáttum 
sjálfsumönnunar, en það er ekki nóg að hafa reynslu ef ígrundun á sér ekki 
stað og ekki byggt ofan á þekkingu sem fyrir er.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þátttakendur mátu sjálfsumönnun sína 
besta á þættinum viðhald en lægst mátu þeir trú á eigin getu til 
sjálfsumönnunar. Samkvæmt SC-CHDI þýðir hærra skor á skalanum 0-100 
betri sjálfsumönnun. Ekki hafa verið skilgreind ákveðin viðmiðunargildi á 
SC-CHDI matstækinu hvað telst vera fullnægjandi sjálfsumönnun fólks með 
kransæðasjúkdóm. Það hafa verið þróuð nokkur sambærileg matstæki á 
sjálfsumönnun og SC-CHDI, en fyrir mismunandi sjúkdóma. Eitt þeirra er 
fyrir einstaklinga með hjartabilun (SCHFI). Rannsókn Riegel, Lee, Dickson 
og Carlson (2009) sýndi fram á að hægt væri að nota 70 stig eða fleiri sem 
viðmiðunargildi á SCHFI á fullnægjandi sjálfsumönnun fyrir einstaklinga 
með hjartabilun. Þegar horft er til viðmiðunargildis Riegel og félaga (2009) 
sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að sjálfsumönnun þátttakenda var 
ófullnægjandi og undir viðmiði í öllum þáttum viðhaldi, stjórnun og trú á 
eigin getu til sjálfsumönnunar. Niðurstöðurnar eru í samræmi við niðurstöður 
Ausili o.fl. (2016) á sjálfsumönnun fólks með hjartabilun sem einnig leiddi í 
ljós að þátttakendur voru undir 70 stigum á öllum þremur þáttunum.  

Í rannsókninni kom ekki fram munur á sjálfsumönnun þeirra sem voru 
með sykursýki eða ekki og það samræmist niðurstöðum Ausili o.fl. (2016). 
Sjálfsumönnun getur  þó verið flóknari þegar um fleiri en einn sjúkdóm er að 
ræða og rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru að takast á við tvo eða fleiri 
langvinna sjúkdóma geti átt erfiðara með að sinna fullnægjandi 
sjálfsumönnun (Dickson o.fl., 2011).  

Í rannsókninni kom ekki fram munur á sjálfsumönnun eftir hjúskaparstöðu 
eða eftir því hvort þátttakendur byggju einir eða með öðrum. Það kom á 
óvart, en vitað er að félagslegur stuðningur er mikilvægur í tengslum við 
sjálfsumönnun fólks með langvinna sjúkdóma. Niðurstöður rannsóknar 
Cocchieri o.fl.(2015) sýndu fram á að stuðningsaðili hafði jákvæð áhrif á 
viðhald í sjálfsumönnun. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að félagslegur 
stuðningur gegnir mikilvægu hlutverki í sjálfsumönnun og flestir takast á við 
sjúkdóm með óformlegum félagslegum stuðningi (Black o.fl., 2017; Dickson 
og Riegel, 2009; Knutsen o.fl., 2017). 

Almennt var lítill munur á sjálfsumönnun eftir bakgrunnsbreytum. Í 
niðurstöðum þessarar rannsóknar mátu konur sjálfsumönnun sína marktækt 
betri en karlar á þættinum viðhald. Það samræmist niðurstöðum Cocchieri 
o.fl. (2015) sem sýndu betra viðhald í sjálfsumönnun hjá konum. Hins vegar 
sýndu niðurstöður Vellone o.fl. (2015) ekki mun á viðhaldi í sjálfsumönnun 
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eftir kyni. Konur voru aðeins um fjórðungur þátttakenda í þessari rannsókn 
og kynjahlutfallið gæti haft áhrif á heildarútkomu á viðhaldsþættinum.  

Niðurstöður sýndu marktæka en veika neikvæða fylgni milli aldurs og 
trúar á eigin getu til sjálfsumönnunar. Þeir sem voru yngri höfðu að meðaltali 
meiri trú á eigin getu til sjálfsumönnunar en eldri þátttakendur. Niðurstöður 
þessarar rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna sem 
hafa einnig sýnt neikvæða fylgni milli aldurs og trúar á eigin getu til 
sjálfsumönnunar (Ausili o.fl., 2016; Cocchieri o.fl., 2015). 

Í þessari rannsókn kom fram veik jákvæð fylgni milli viðhalds og trúar á 
eigin getu og milli stjórnunar og trúar á eigin getu til sjálfsumönnunar. Það 
samræmist niðurstöðum erlendra rannsókna um mikilvægi trúar á eigin getu á 
öllum stigum í sjálfsumönnunarferlinu og tengist aukinni hreyfingu og 
andlegri heilsu, meiri lífsgæðum og betri aðlögun að langvinnum sjúkdómi 
(Buck o.fl., 2015; Eller o.fl., 2016; Vellone o.fl., 2015). Þessar niðurstöður 
samræmast fleiri erlendum rannsóknum sem hafa sýnt að trú á eigin getu 
hefur jákvæð áhrif á ráðlagðan lífsstíl kransæðasjúklinga og hefur reynst 
mikilvægur þáttur í að viðhalda lífsstílsbreytingum og hefur þar með jákvæð 
áhrif á viðhald heilsu í sjálfsumönnun (Sol, der Graaf, Petersen og Visseren, 
2011). Sjálfsumönnun er í eðli sínu fjölþætt og ýmsir áhrifaþættir sem skipta 
máli í því samhengi. Það er ekki nóg að hafa trú á eigin getu til ákveðinna 
athafna því að áhugahvöt er mikilvægur áhrifaþáttur sjálfsumönnunar (Riegel 
o.fl., 2012). Rannsókn Kähkhönen og félaga (2015) sýndi að áhugahvöt hefur 
jákvæð áhrif á heilsueflandi hegðun í sjálfsumönnun. Að sama skapi getur 
skortur á áhugahvöt haft neikvæð áhrif á sjálfsumönnun. Rannsókn Alharbi 
og félaga (2017) sýndi fram á tengsl áhugahvatar og að hafa trú á eigin getu 
til reglubundinnar hreyfingar. Í þeirri rannsókn var skortur á áhugahvöt 
algengasta ástæða fyrir því að þátttakendur stunduðu ekki reglubundna 
hreyfingu og skortur á áhugahvöt hafði einnig neikvæð áhrif á trú á eigin getu 
til hreyfingar. Meðferð sem er skjólstæðingsmiðuð og felur í sér fræðslu og 
stuðning við sjálfsumönnun, raunhæfa markmiðssetningu sem eflir fólk og 
hvetur til hegðunarbreytinga getur aukið trú á eigin getu til sjálfsumönnunar. 
Meðferðin krefst virkrar þátttöku einstaklingsins í eigin meðferðaráætlun og 
samstarfs hans við hjúkrunarfræðing og lækni (Ludman o.fl., 2013).  
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Hætta á sykursýki af tegund 2 

Í þessari rannsókn voru 21% þátttakenda með sykursýki samanborið við 27% 
í Euroaspire IV rannsókninni (Kotseva o.fl., 2016). Við mat á hættu á SS2 hjá 
þeim sem ekki voru með sykursýki var meðalstigafjöldi 10,1 stig. 
Viðmiðunargildið 9 stig eða fleiri hefur sýnt gott næmi til að finna þá sem eru 
í aukinni áhættu fyrir að þróa með sér SS2 (Lindström og Tumoilehto, 2003; 
Schwarz o.fl., 2009). Meirihluti þátttakenda sem ekki voru með sykursýki í 
þessari rannsókn eða 67% var með 9 eða fleiri stig á FINDRISK hins vegar 
var um þriðjungur eða 32,9% þátttakenda með 9 eða fleiri stig á FINDRISK í 
íslenskri rannsókn Jóhönnu Margrétar Ingvarsdóttur og Árúnar K. 
Sigurðardóttur (2017) sem fram fór á vinnustað hér á landi. Hlutfall þeirra 
sem var með 15 eða fleiri stig og töldust í mikilli eða mjög mikilli hættu á 
SS2 var um 15% í þessari rannsókn samanborið við 8,5% í rannsókn Jóhönnu 
Margrétar Ingvarsdóttur og Árúnar K. Sigurðardóttur (2017). Það er 
mikilvægt að hafa í huga að úrtökin í þessum tveimur rannsóknum voru ólík 
og meðalaldur var einnig hærri í þessari rannsókn 64,6 ár samanborið 42,6 ár 
í rannsókn Jóhönnu Margrétar Ingvarsdóttur og Árúnar K. Sigurðardóttur 
(2017) en hækkandi aldur eykur líkur á SS2 (Aspelund o.fl., 2010, IDF 
2017). Ólík dreifing heildarstiga í þessum rannsóknum kom ekki á óvart í 
ljósi þess að sykursýki er áhættuþáttur kransæðasjúkdóms og því mátti gera 
ráð fyrir að hætta á SS2 væri einnig meiri hjá þátttakendum í þessari 
rannsókn þar sem sjúkdómarnir eru nátengdir og hafa sameiginlega 
lífsstílstengda áhættuþætti (Rydén o.fl., 2013; Piepoli o.fl., 2016). Þessar 
niðurstöður gefa til kynna að mikilvægt sé að meta stöðu áhættuþátta með 
skimun í áhættuhópum. Þróun SS2 á sér stað á löngum tíma, margir eru með 
skert sykurþol og það eykur hættu á sykursýki í framtíðinni, auk þeirra sem 
eru með ógreinda sykursýki og í meiri hættu á að fá fylgikvilla sjúkdómsins 
(IDF, 2017). Eins og kom fram í niðurstöðum Jóhannesar Bergsveinssonar og 
félaga (2007) í almennu þýði á Íslandi, voru um tveir með ógreinda sykursýki 
á móti hverjum einum með þekkta sykursýki. Samkvæmt klínískum 
leiðbeiningum er mikilvægt að skima þá sem eru í áhættuhóp og þá sem eru 
með þekktan kransæðasjúkdóm með blóðrannsókn (Rydén o.fl., 2013). Ekki 
fundust íslenskar eða erlendar rannsóknir á notkun FINDRISK sem náðu 
sérstaklega til einstaklinga með kransæðasjúkdóm. Hlutfall sykursýki er 
lægra í almennu þýði (Aspelund o.fl., 2010; IDF, 2017; Karl Andersen o.fl, 
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2017) og áhætta þessa hóps að sama skapi meiri en í almennu þýði. Í þessari 
rannsókn var eingöngu verið að meta hættu á SS2 og ætlunin var ekki að bera 
stigafjölda saman við blóðsykurgildi eins og gert hefur verið í rannsóknum á 
matstækinu (Gyberg o.fl., 2012; Hellgren o.fl., 2012; Lindström og 
Tumoilehto, 2003; Tankova o.fl., 2011). FINDRISK er einfalt í notkun og má 
nota til að auka vitund fólks um áhættuþætti SS2 og veita í leiðinni fræðslu 
eins og klínískar leiðbeiningar segja til um. Í nýútkominni skýrslu 
Velferðarráðuneytisins um viðbrögð við vaxandi nýgengi sykursýki á Íslandi 
eru tillögur um að nota FINDRISK, auk þess að koma á fót heilsueflandi 
móttökum í heilsugæslu, þar sem veitt yrði ráðgjöf um áhættuþætti og 
meðferð við SS2 (Velferðarráðuneytið, 2018). Slembaðar 
samanburðarrannsóknir hafa sýnt fram á að hægt sé að draga úr hættu á SS2 
með lífsstílsmeðferð sem miða að því að bæta mataræði og auka hreyfingu 
(Green o.fl., 2012; Saaristo o.fl., 2010; Uusitupa o.fl., 2000). Rannsóknir hafa 
sýnt að fræðsla eykur þekkingu og hefur jákvæð áhrif á lífsstílsbreytingar 
(Ghisi o.fl., 2014).  

Samband sjálfsumönnunar og hættu á sykursýki 
af tegund 2 

Í rannsókninni kom fram marktæk en veik neikvæð fylgni milli trúar á eigin 
getu til sjálfsumönnunar og hættu á SS2. Þessar niðurstöður koma ekki á 
óvart og má segja að þær samræmist að ákveðnu leyti niðurstöðum annarra 
rannsókna sem hafa sýnt að trú á eigin getu hafi jákvæð áhrif á líkamlega 
virkni og heilsu (Eller o.fl., 2016) og hvernig fólki tekst að breyta lífsstíl og 
viðhalda lífsstílsbreytingunum eins og að auka hreyfingu (Alharbi o.fl., 2017; 
Sol o.fl., 2011) og bæta mataræði sitt samkvæmt klínískum leiðbeiningum 
(Sol o.fl., 2011). Rannsókn Buck o.fl. (2015) sýndi fram á mikilvægi trúar á 
eigin getu í viðhaldi í sjálfsumönnun og varðar meðferðarheldni við ráðlagða 
hegðun og lífsstíl. Það getur endurspeglað heilsusamlegri lífsstíl þeirra sem 
hafa meiri trú á eigin getu. FINDRISK matstækið samanstendur af 
spurningum varðandi áhættuþætti og þeir eru að stórum hluta lífsstílstengdir 
og má hafa jákvæð áhrif á með lífsstílssbreytingum. Niðurstöður Euroaspire 
IV sýndu að meirihluti sjúklinga var í ofþyngd, margir þeirra þekktu ekki 
þyngd sína og höfðu engar áætlanir um að létta sig. Næstum helmingur fylgdi 
ekki ráðleggingum um mataræði eða höfðu aukið hreyfingu (Kotseva, 2016). 
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Þessar niðurstöður gefa sterklega til kynna að mikilvægt sé að leggja áherslu 
á fræðslu og veita viðeigandi stuðning til að efla sjálfsumönnun hjá þeim sem 
eru með kransæðasjúkdóm með von um að bæta áhættuþætti og komast nær 
meðferðarmarkmiðum viðurkenndra klínískra leiðbeininga. Það getur verið 
flókið að fylgja ráðleggingum um mataræði og hreyfingu og mikilvægt að 
sníða meðferðarleiðbeiningar að þörfum hvers og eins (Berenguera o.fl., 
2016).  

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Þetta var fyrsta rannsóknin hér á landi þar sem sjálfsumönnun fólks með 
kransæðasjúkdóm er metin með SC-CHDI og FINDRISK matstækið hefur 
eingöngu verið notað í einni rannsókn hér á landi svo vitað sé.  

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar er úrtaksaðferðin vegna þess að þeir 
sem voru aðgengilegir í þýðinu á rannsóknartímabilinu eru taldir eiga jafna 
möguleika á að vera í úrtakinu. Úrtakið var jafnframt eitt af takmörkunum 
þessarar rannsóknar í mati á sjálfsumönnun hópsins á tímapunkti 
gagnasöfnunar og að upplýsinga var ekki aflað um hve langa reynslu 
þátttakendur höfðu af kransæðasjúkdómi.  

Matstækin sem notuð voru í rannsókninni eru bæði áreiðanleg og réttmæt. 
SC-CHDI matstækið var notað við aðrar kringumstæður í þessari rannsókn en 
voru í rannsókn Dickson o.fl. (2017) þegar próffræðilegir eiginleikar þess 
voru metnir. Það var gert utan sjúkrahúss. Í þessari rannsókn var það við 
útskrift af sjúkrahúsi og óháð reynslu þátttakenda af langvinnum sjúkdómi 
eða tímalengd frá sjúkdómsgreiningu. Í úrtakinu voru því bæði nýgreindir og 
þeir sem höfðu reynslu af því að lifa með kransæðasjúkdóm. Auk þess voru 
þátttakendur inniliggjandi á sjúkrahúsi, oft eftir bráða innlögn og jafnvel að 
greinast með sjúkdóminn. Ef þeir svöruðu á spítalanum var mikill erill, ef 
þeir svöruðu heima voru þeir líklega búnir að jafna sig betur eftir þessa 
reynslu. Þessir þættir geta ógnað innra réttmæti rannsóknarinnar.  

Brottfallsgildi geta valdið kerfisbundinni mæliskekkju en eins og áður 
hefur verið nefnt höfðu þátttakendur frelsi til að sleppa því að svara einstaka 
spurningum. Fljótlega eftir að gagnasöfnun hófst kom í ljós að aðstæður á 
spítalanum voru ekki sérlega góðar til að svara spurningalistanum. Þess 
vegna var þátttakendum gefinn kostur á að svara eftir að heim var komið. 
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Auk þess var gagnasöfnun hluti af annarri rannsókn og þátttakendur svöruðu 
fleiri spurningalistum en notaðir voru í þessari rannsókn.  

Rannsóknin er fyrsta rannsókn höfundar og helstu takmarkanir hennar 
tengjast reynsluleysi í megindlegum rannsóknaraðferðum. Með leiðsögn, 
ráðgjöf og lestri fræðilegra heimilda tókst vonandi að draga úr áhrifum þess. 
Á móti kemur að rannsakandi lagði sig fram um að vanda vinnubrögð, gæta 
hlutleysis og heiðarleika í vinnubrögðum og túlkun á niðurstöðum. 
Yfirfærslugildi rannsóknarinnar er háð takmörkunum hennar auk þess telst 
úrtakið ekki stórt á mælikvarða megindlegra rannsókna. 

Notagildi rannsóknarinnar 

Notagildi rannsóknarinnar felst í nýrri þekkingu á sjálfsumönnun einstaklinga 
með kransæðasjúkdóm hér á landi og hættu þeirra á að fá SS2. Þekkingin 
gefur kost á að meta með markvissum hætti stuðnings- og fræðsluþarfir 
hópsins. Með gagnreyndum úrræðum og klínískum leiðbeiningum má veita 
viðeigandi stuðning og draga úr þróun sjúkdóms hjá þeim sem nú þegar eru 
með langvinna sjúkdóma eins og kransæðasjúkdóm og beita öflugri 
forvörnum hjá þeim sem eru með þekkta áhættuþætti. Markmiðið er að 
seinka eða koma í veg fyrir þróun lífsstílstengdra sjúkdóma eins og SS2 og 
kransæðasjúkdóms. 

Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki í fræðslu til fólks með 
langvinna sjúkdóma. Með fræðslu, viðeigandi stuðningi og hvatningu gefst 
kostur á að styðja við sjálfsumönnun og efla hana. Þörf er á að virkja 
einstaklinga til þátttöku í eigin meðferð og veita þeim aðstoð við að setja 
einstaklingsmiðuð og raunhæf markmið og í samstarfi við þá. Notkun SC-
CHDI getur gagnast í klínískri vinnu í heilsugæslu, göngudeildum sjúkrahúsa 
og við endurhæfingu, til þess að meta sjálfsumönnun, stuðningsþarfir og 
árangur meðferða. Þannig gefst kostur á að þróa meðferðir sem hafa að 
markmiði að bæta sjálfsumönnun einstaklinga með kransæðasjúkdóm. 
Notkun FINDRISK getur aukið vitund fólks um áhættuþætti SS2. Það er 
einfalt í notkun og má um leið nýta það í fræðslu.  
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Framtíðarrannsóknir 

Mikilvægt er að gera fleiri rannsóknir á sjálfsumönnun, eftir að forprófun 
matstækisins hefur verið gerð og búið er að meta próffræðilega eiginleika 
þess í rannsóknum hér á landi. Rannsakandi telur einnig ástæðu til að 
rannsaka notkun FINDRISK enn frekar í áhættuhópi hér á landi. 
Eftirfarandi eru tillögur að framtíðarrannsóknum: 
 

x Megindleg rannsókn á sjálfsumönnun einstaklinga, sem eru með 
reynslu af því að lifa með kransæðasjúkdóm. Þátttökuskilyrði væri 
t.d reynsla af kransæðasjúkdómi í ákveðinn skilgreindan tíma. 

x Íhlutunarrannsókn með mælingarröðum innan hóps, á sjálfsumönnun 
einstaklinga með kransæðasjúkdóm með eftirfylgd t.d. 1-3 árum eftir 
útskrift af sjúkrahúsi. Íhlutun væri meðferð samkvæmt klínískum 
leiðbeiningum. 

x Mikilvægt er að meta áfram próffræðilega eiginleika SC-CHDI í 
þeim rannsóknum sem verða gerðar og finna áreiðanlegt 
viðmiðunargildi fyrir hvað telst fullnægjandi sjálfsumönnun. 

x Eigindleg rannsókn á reynslu einstaklinga með kransæðasjúkdóm af 
sjálfsumönnun og af stuðningi og eftirliti heilbrigðisstarfsfólks.  

x Eigindleg rannsókn á reynslu einstaklinga með kransæðasjúkdóm og 
sykursýki, af sjálfsumönnun og af stuðningi og eftirliti 
heilbrigðisstarfsfólks.  

x Rannsókn á notkun FINDRISK í áhættuhópi og tengsl 
heildarstigafjölda, áhættuþátta og blóðsykurgildis.  

x Íhlutunarrannsókn í formi lífsstílsmeðferðar með það að markmiði að 
minnka hættu á SS2. 
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Ályktanir og lokaorð 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að efla þurfi sjálfsumönnun hjá 
einstaklingum með kransæðasjúkdóm og þar er trú á eigin getu mikilvægur 
þáttur. Þeir sem eru með kransæðasjúkdóm eru í aukinni hættu á að fá SS2. 
Kransæðasjúkdómur og SS2 eru algengir og náskyldir sjúkdómar og 
mikilvægt að draga úr hættu á SS2 með því að styðja við lífsstílsbreytingar, 
virkja áhugahvöt fólks og trú á eigin getu til sjálfsumönnunar. 

Mikilvægt er að meta stuðningsþarfir með markvissum hætti og veita 
viðeigandi fræðslu og stuðning með það að markmiði að efla sjálfsumönnun 
einstaklinga með kransæðasjúkdóm. Meðferð sem hefur að markmiði að efla 
trú fólks á eigin getu hefur reynst árangursrík leið til að efla sjálfsumönnun 
og heilsu og styðja við lífsstílsbreytingar með því að bæta mataræði og auka 
hreyfingu og um leið stöðu áhættuþátta kransæðasjúkdóms og SS2.   

Hentug úrræði þurfa að vera aðgengileg á öllum stigum 
heilbrigðisþjónustunnar. Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki í 
fræðslu til fólks með langvinna sjúkdóma. Í meðferð langvinnra sjúkdóma 
þarfnast fólk leiðsagnar frá heilbrigðisstarfsfólki og stuðnings við að tengja 
áhrif hegðunar og athafna daglegs lífs við einkenni og meðferð sjúkdómsins. 
Leggja þarf áherslu á aðlögun lífsstíls að heilsusamlegri hegðun, sem 
viðheldur og eflir heilsu og dregur úr þróun sjúkdómsins. Með viðeigandi 
stuðningi og hvatningu má virkja einstaklinga til þátttöku í eigin meðferð og í 
samstarfi við þá veita aðstoð við að setja fram einstaklingsmiðuð og raunhæf 
markmið. Það getur hjálpað fólki að fá trú á eigin getu til sjálfsumönnunar. 
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